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ค าน า 

โครงการจัดการความรู้โรงพยาบาลร้องกวางเริ่มด าเนินการตั้งแต่ ในปี  2553  ที่ผ่านมา  ผลงานที่
ผ่านเวทีนี้ได้ส่งผลงานเข้าประกวด  ระดับ  จังหวัด  เขต  และประเทศ  เพ่ือกระตุ้นเจ้าหน้าที่เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทีมพัฒนาบุคลากรของ
โรงพยาบาลมองเห็นความส าคัญของการน าเสนอผลการด าเนินงาน  และนวัตกรรมของทีมต่าง ๆ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานเด่นน าเสนอผลงานระดับจังหวัด  ประเทศ  ในปี  2558 และ 2559 
ต่อไป  

การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลากรได้รับการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้
และเผยแพร่ผลงานทั้งในและนอกองค์กร เกิดผลงาน CQI R2R และนวัตกรรมในงานประจ าโดยเป้าหมายคือ
การน าเสนอผลงานเด่นของหน่วยงานในโรงพยาบาล ในปี 2558 นี้มีหน่วยงานส่งผลงานทั้งหมด 26 
หน่วยงาน จ านวน 29 เรื่อง เป็นการน าเสนอด้วย power point ทั้งหมด  

ทีมพัฒนาบุคลากรได้จัดท าโครงการและได้เผยแพร่ผลงานเป็นประจ าทุกปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์และน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป 

       ทีมพัฒนาบุคลากร 

        กรกฎาคม 2558 
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One Stop Service พิชิตโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลร้องกวาง (รางวัลชนะเลิศ) 

ผูวิจัย   : นางจินนา  รสเข้ม  และ นส.อุบลวรรณ  กุลสันต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ผูน าเสนอผลงาน: นางจินนา  รสเข้ม   

หนวยงาน : งานฝากครรภ์และงานคลอด  โรงพยาบาลรองกวาง เบอรโทรศัพท 054-597115 ตอ 125  

บทน า  

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมารดา
และทารกพบว่าท าให้เกิดการคลอดก่อนก าหนด (preterm labour) ทารกแรกเกิดมีน้ าหนักตัวน้อยและ
ภาวะตกเลือดหลังคลอด ก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ หญิงมีครรภ์ที่มีภาวะ 
ซีดอย่างรุนแรง จะทนต่อการตกเลือดใน ระหว่างคลอดได้น้อย และมีโอกาสติดเชื้อใน ระยะหลังคลอดได้ง่าย 
สาเหตุภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ได้แก่ การขาดสารอาหารจ าพวกธาตุเหล็กและกรดโฟลิก  การเสียเลือด
จากการมีพยาธิปากขอ โลหิตจางอะพลาสติก (Aplastic anemia) โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย 
โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่าย รวมไปถึงการตกเลือดก่อนคลอดการวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มแรก ทราบสาเหตุของ
ภาวะโลหิตจางและปัจจัยเสี่ยงจะ สามารถแก้ไขและรักษาภาวะนี้ได้อย่างเหมาะสม และสามารถลด
ภาวะแทรกซ้อน ทั้งต่อมารดาและทารก 

อุบัติการณ์ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ของประเทศไทยพบร้อยละ 21.15 โดยพบที่ภาคกลาง 
ร้อยละ 24.28 ภาคใต้ ร้อยละ 22.85 ภาคเหนือ ร้อยละ 17.43 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 
17.83 (1) ของโรงพยาบาลร้องกวางปีพ.ศ.2556 พบหญิงตั้งครรภ์จ านวน 278 ราย มีภาวะโลหิตจาง 
จ านวน 52 ราย (ร้อยละ 18.70) น้ าหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 
1.92) ซึ่งมีอุบัติการณ์ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายของแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับ
ที่ 10 ที่ก าหนดให้ อัตราการเกิดภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธ์ไม่เกินร้อยละ 10  

ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาสถานการณ์ของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ การคลอด และน้ าหนักทารก
แรกเกิด ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลร้องกวางปี 2557 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 
30 กันยายน 2557) โดยการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนและทะเบียนฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะโลหิตจางของคลินิกฝากครรภ์ เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลร้องกวาง 
2. เพ่ือลดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์จากการตรวจเลือดครั้งที่ 2 ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (Hct  ≥34%) 
3. เพื่อจัดท าแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางเมื่อมาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลร้ อง

กวาง 
 
นิยามศัพท์ในการวิจัย               

1. หญิงตั้งครรภ์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลร้องกวาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2556 - 30 กันยายน 2557 

2. ภาวะโลหิตจาง  หมายถึง ผลการตรวจเลือดครั้งที่1 เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก และ/หรือครั้งที่ 2 เมื่ออายุ
ครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป และพบว่าความเข้มข้นของเลือดคือ ฮีมาโตคริต (Hct) มีค่าน้อยกว่า 34%  

 
วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ที่มา
ฝากครรภ์ที่ห้องฝากครรภ์ โรงพยาบาลร้องกวาง ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 เก็บ
ข้อมูลจากรายงานการฝากครรภ์ มีขั้นตอนการด าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ขั้นตอนที่ 
2 การปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตบันทึก ขั้นตอนที่ 4 การคืนข้อมูล  

 
วิธีด าเนินการ 
ขั้น Planning ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพจัดท าแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์อ้างอิงเกณฑ์งานอนามัยแม่
และเด็กเขตบริการท่ี 1  

ขั้น Acting พยาบาล 
1. ประเมินความเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย พร้อมลงบันทึกในแบบบันทึกฝากครรภ์ มี
แนวทางดังนี้ 

1.1. ซักประวัติหญิงตั้งครรภ์และสามี เพ่ือค้นหาภาวะเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นโรคโลหิตจางธาลาสซีเมีย, 
ตรวจเลือดคู่สามี-ภรรยา โดยการตรวจกรองพาหะธาลัสซีเมียและ โดยเจาะเลือด ตรวจ
และ -indophenols precipitation) 

1.2. กรณีการตรวจกรองผิดปกติจะตรวจยืนยันโดยตรวจ หรือ  PCR for a-
thalassemia 1  

1.3. ติดตามสามีมาตรวจ Hb typing และหรือ -thalassemia 1เมื่อผลเลือด
ภรรยาพบว่าเป็นพาหะของธาลัสซีเมีย 
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1.4. ให้ค าแนะน าปรึกษา แก่คู่เสี่ยงที่จะมีลูกเป็นโรคก่อนการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 
1.5. ติดต่อประสานงานฝากครรภ์ รพ.แพร่และรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เพ่ือส่งตรวจวินิจฉัยก่อน

คลอดโดยวิธีการตรวจน้ าคร่ า (Amniocentesis) ที่ รพ.แพร่ หรือ การเจาะเลือดทารกจากสายสะดือ 
(cordocentesis) ที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 

1.6. ให้ค าปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ในกรณี ที่ทารกในครรภ์ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคธาลัสซีเมีย 

2. ตรวจครรภ์โดยส่งเสริมให้สามีเข้าห้องตรวจพร้อมภรรยา เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าหรือภาวะแทรกซ้อน
ของการตั้งครรภ์ เพ่ือช่วยกันวางแผนการดูแล ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ สามีและหญิงตั้งครรภ  ์ โดยเฉพาะ
แม่ท่ีมีปัญหาภาวะซีด 

3.ให้สุขศึกษารายบุคคล สาเหตุภาวะโลหิตจาง ผลเสียของการมีภาวะโลหิตจางต่อมารดาและทารกและ
แนะน าการกินยาเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกคนโดยรับประทานยาบ ารุง  Obimin AZ 1เม็ด วันละ 1 
ครั้ง ทุกราย  

4.ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพ่ือป้องกันภาวะซีดแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดและสามี 

5.ติดตามเจาะความเข้มข้นของเลือดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ทุกรายเพ่ือป้องกันและ
ติดตามภาวะโลหิตจาง 

6. ติดตามเจาะความเข้มข้นของเลือดทุกเดือน หรือทุก2 สัปดาห์ ตามความเห็นแพทย์ในหญิงตั้งครรภ์ที่
ความเข้มข้นของเลือด ไม่ดีข้ึน  

7.จัดให้เข้าหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่โดยให้สามีเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ  ์ มุ่งเน้นความรู้ที่
ป้องกันและแก้ไขภาวะโลหิตจาง และส่งเสริมให้สามีติดตามการกินยาบ ารุงอย่างต่อเนื่อง  

8.จัดท าเอกสารแผ่นพับ เรื่องภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ  ์ 

9.ส่งหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางพบแพทย์ 

10. ติดต่อประสานงานกับงานชันสูตรเพ่ือขอเลือดจากธนาคารเลือด รพ.แพร่มาเติมให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
โลหิตจางในรายที่มีความจ าเป็นต้องได้รับเลือด 

11.ติดต่อประสานงานกับชุมชนพ้ืนที่อ าเภอร้องกวางและในจังหวัดแพร่เพ่ือขอรับบริจาคโลหิตในกรณีที่
ธนาคารเลือดไม่มีกลุ่มเลือดตรงกับหญิงตั้งครรภ์ 

12.เฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดในรายที่มีโลหิตจางขณะตั้งครรภ์เมื่อเข้าสู่ระยะคลอด 

13.ติดตามผลการคลอดและทารกแรกเกิด 
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แพทย์ ตรวจรักษาแก้ไขภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ อาจพิจารณาให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในหลากหลาย
ชนิด โดยพิจารณาปริมาณของธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัมและกรดโฟลิก 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน ทั้งนี้หญิงตั้งครรภ์
รายใดมีค่าความเข้มข้นของ Hct ต่ ากว่า 28% พิจารณาให้ได้รับการเติมเลือดที่โรงพยาบาลร้องกวาง 

งานชันสูตร ประสานงานกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลแพร่ เพ่ือขอรับเลือดมาให้ผู้ป่วยในรายที่  Hct ต่ ากว่า 
28 %  

ขั้น Observing  
1. บันทึกรายงานฝากครรภ์ทุกราย 
2. บันทึกและการติดตามระดับความเข้มข้นของเลือดในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกที่มีภาวะโลหิต
จาง  
3. บันทึกและการติดตามผลการตรวจกรองผิดปกติจะตรวจยืนยันโดยตรวจ  หรือ  PCR for a-
thalassemia 1  
4. บันทึกและติดตามผลการส่งตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 

ขั้น Reflecting  
การคืนข้อมูลไปยังทีมสหสาขาวิชาชีพ อัตราโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์จากการตรวจเลือดครั้งที่1 ให้

อยู่ในเกณฑ์ปกติ ลดลงจาก ร้อยละ 22.10 เป็นร้อยละ 8.42  

ผลการศึกษา 

ปีพ.ศ.2557 หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ จ านวน 285 ราย พบหญิ งตั้งครรภ์ที่มีโลหิตจางการ
ตรวจหาความเข้มข้นของเลือดครั้งที่ 1 จ านวน 63 ราย (ร้อยละ 22.10) จากการตรวจหาความเข้มข้นของ
เลือดครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์พบภาวะโลหิตจางจ านวน 24 ราย (ร้อยละ8.42)ดังตาราง1 

ตารางท่ี 1 สถานการณ์ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์  

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ จ านวน(N = 285) ร้อยละ 
     Hct < 34 %  (ฝากครรภ์ครั้งแรก) 63 22.10 
     Hct < 34 %  (อายุครรภ์ 32 สัปดาห์) 24 8.42 

ข้อมูลด้านการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการ
ตั้งครรภ์ครั้ง 2 ร้อยละ 47.62 มาฝากครรภ์ครั้งแรกในช่วงอายุครรภ์ 21-28 สัปดาห์ จ านวน 28 ราย 
(ร้อยละ 44.44) ดังตาราง 2 
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ตารางท่ี 2 การตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง 

หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง จ านวน (N=63) ร้อยละ 

1.จ านวนครั้งของการตั้งครรภ์   
    ครรภ์ที่ 1 25 39.68 
    ครรภ์ที่ 2 30 47.62 
    ครรภ์ที่ 3 4 6.35 
    ครรภ์ที่ 4 ขึ้นไป 4 6.35 
2.อายุครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก   
     ต่ ากว่า  13 สัปดาห์ 11 17.46 
    13-20 สัปดาห์ 20 31.75 
    21-28 สัปดาห์ 28 44.44 
    มากกว่า 28 สัปดาห์ 4 6.35 

 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจ านวน 63 ราย มาคลอดปกติที่โรงพยาบาลร้องกวาง จ านวน 39 ราย 
(ร้อยละ 61.90 ) ไปคลอดปกติที่โรงพยาบาลแพร่ จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 23.81 ) ไปคลอดด้วยวิธีผ่าตัด
คลอดบุตรทางหน้าท้องที่โรงพยาบาลแพร่ จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 11.11 )  แท้งบุตร 2 ราย (ร้อยละ 
3.17) มีภาวะตกเลือดหลังคลอด 2 ราย (ร้อยละ 3.28) น้ าหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.64)ดังตาราง 3 
 

ตารางท่ี 3 ประวัติการคลอด ภาวะแทรกซ้อน และน้ าหนักทารกแรกเกิดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิต
จาง   

 

หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง จ านวน (N=63 ) ร้อยละ 
1. ประวัติการคลอด 63 100 
    คลอดปกติท่ีรพ.ร้องกวาง 39 61.90 
    คลอดปกติที รพ.แพร่ 15 23.81 
    ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ที รพ.แพร่ 
    แท้งบุตร 

 7 
2 

11.11 
  3.17 

2. ภาวะแทรกซ้อน 
    ตกเลือดหลังคลอด 

จ านวน (N=61) 
2 

 
  3.28 

3. น้ าหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม 1   1.64 
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แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง 

ประเมินความเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ทุกรายเมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก โดยการซัก
ประวัติหญิงตั้งครรภ์และสามี เพ่ือค้นหาภาวะเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นโรคโลหิตจางธาลาสซีเมีย พร้อมลงบันทึกใน
แบบบันทึกฝากครรภ์และเวชระเบียน บันทึกเบอร์โทรศัพท์เพ่ือการติดตามและแจ้งผลการตรวจพิเศษต่างๆ
ดังนี้ 

1. ตรวจเลือดคู่สามี-ภรรยา โดยการตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียด้วยวิธี และ
(dichlorophenol-indophenols precipitation) 
2. กรณีผลการตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียมีความผิดปกติจะมีการส่งตรวจยืนยันเพื่อก าหนดชนิดของ
พาหะธาลัสซีเมียโดยตรวจ หรือ PCR for a-thalassemia 1 พร้อมบันทึกในสมุดส่งตรวจ 

 
3. ติดตามสามีมาตรวจ Hb typing และหรือ -thalassemia 1 เมื่อผลเลือดภรรยาพบว่าเป็น
พาหะของธาลัสซีเมีย 
4. ให้ค าแนะน าปรึกษา แก่คู่เสี่ยงที่จะมีลูกเป็นโรคก่อนการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 
5. ติดต่อประสานงานฝากครรภ์ รพ.แพร่และรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อส่งตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโดย
วิธีการตรวจน้ าคร่ า (Amniocentesis) ที่รพ.แพร่ หรือ การเจาะเลือดทารกจากสายสะดือ ( cordocentesis)
หรือการตรวจชิ้นเนื้อรก(Chorionic villi sampling)ท่ีรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมบันทึกในสมุดส่งตรวจ
วินิจฉัยก่อนคลอด 
6. ให้ค าปรึกษาทางพันธุศาสตร์ ในกรณี ที่ทารกในครรภ์ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคธาลัสซีเมีย 
 

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง Hct < 34 %เมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก 

1. แจ้งผลการตรวจเลือดให้หญิงตั้งครรภ์และสามีทราบ ซักประวัติเพื่อค้นหาสาเหตุของภาวะโลหิตจาง  
2. ตรวจครรภ์โดยส่งเสริมให้สามีเข้าห้องตรวจพร้อมภรรยา เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าหรือภาวะแทรกซ้อน
ของการตั้งครรภ์ เพ่ือช่วยกันวางแผนการดูแลร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ สามีและหญิงตั้งครรภ์  
3. ให้สุขศึกษารายบุคคล สาเหตุภาวะโลหิตจาง ผลเสียของการมีภาวะโลหิตจางต่อมารดาและทารกและ
แนะน าการกินยาเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกคนโดยรับประทานยาบ ารุง  Obimin AZ 1เม็ด วันละ 1 
ครั้ง ทุกราย  
4. จัดให้เข้าหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่โดยให้สามีเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ   ์ มุ่งเน้นความรู้ที่
ป้องกันและแก้ไขภาวะโลหิตจาง และส่งเสริมให้สามีติดตามการกินยาบ ารุงอย่างต่อเนื่อง  
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพ่ือป้องกันภาวะซีดแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดและสามี 
6. ส่งหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางพบแพทย์ อาจเพ่ิมการรักษาโดยให้ยา Folic acid 1 เม็ดหลังอาหาร
เช้า และ FeSO4 1 เม็ด หลังอาหารเช้า ในบางรายเมื่อให้การรักษาแล้วยังพบว่าระดับความเข้มข้นเลือดไม่
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เพ่ิมขึ้น บางครั้งกลับลดลง แพทย์อาจมีการเพ่ิมยา FeSO4 เป็น 2 ครั้ง และ 3 ครั้งหลังอาหาร หรือ
พิจารณาให้ PRC ในรายที่มี Hct < 28 % 
7. ติดตามตรวจความเข้มข้นของเลือดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ทุกราย 
8. ติดตามตรวจความเข้มข้นของเลือดทุกเดือน หรือทุก2 สัปดาห์ ตามความเห็นแพทย์ในหญิงตั้งครรภ์ที่
ความเข้มข้นของเลือดไม่ดีข้ึน  
9. ติดต่อประสานงานกับงานชันสูตรเพื่อขอเลือดจากธนาคารเลือด รพ.แพร่มาให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิต
จางในรายที่ม ีHct < 28 % ซึ่งมีความจ าเป็นต้องได้รับเลือดที่รพ.ร้องกวาง 
10. ติดต่อประสานงานกับชุมชนพ้ืนที่อ าเภอร้องกวางและในจังหวัดแพร่เพ่ือขอรับบริจาคโลหิตในกรณีที่
ธนาคารเลือดไม่มีกลุ่มเลือดตรงกับหญิงตั้งครรภ์ 
11. เฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดในรายที่มีโลหิตจางขณะตั้งครรภ์เมื่อเข้าสู่ระยะคลอด 
12. ติดตามผลการคลอดและทารกแรกเกิด 
 

อภิปรายผลการศึกษา 

  หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ครั้ง 2 ร้อยละ 44.44 มาฝากครรภ์ครั้ง
แรกช่วงอายุครรภ์ 21-28 สัปดาห์ ร้อยละ 44.44การตรวจหาความเข้มข้นของเลือดครั้งที่ 1 ในหญิง
ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก  พบภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 22.10 เมื่อติดตามการตรวจหาความเข้มข้นของ
เลือดครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ พบว่าภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 8.42 มาคลอดปกติที่โรงพยาบาล
ร้องกวาง จ านวน 39 ราย (ร้อยละ 61.90 ) ไปคลอดปกติที่โรงพยาบาลแพร่ จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 
23.81 ) ไปคลอดด้วยวิธีผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่โรงพยาบาลแพร่ จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 11.11 ) 
แท้งบุตร 2 ราย (ร้อยละ 3.17) มีภาวะตกเลือดหลังคลอด 2 ราย (ร้อยละ 3.28) น้ าหนักทารกแรกเกิด
น้อยกว่า 2,500 กรัม จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.64) ซึ่งสนับสนุนผลการศึกษาของประเทือง เหลี่ยมพงศา
พุทธิ และคณะ (2544) ที่ศึกษาผลของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ต่อน้ าหนักทารกแรกคลอด พบว่า
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางตลอดการตั้งครรภ์ มีน้ าหนักทารกแรกคลอดน้อยกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มี
ภาวะโลหิตจาง เฉลี่ย 66.0 กรัม และเสี่ยงต่อการคลอดทารกน้ าหนักน้อยเพ่ิมขึ้น 1.29 เท่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะโลหิตจาง การรักษาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 
32 สัปดาห์ จะท าให้น้ าหนักของทารกเพ่ิมข้ึนเท่ากับทารกที่คลอดจากมารดาที่ไม่มีภาวะโลหิตจาง ดังนั้น จึง
ควรวินิจฉัยภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ให้ได้ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เพ่ือให้การดูแลรักษาก่อนที่จะส่งผล
กระทบต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์ 

สรุป  

การปฏิบัติตามทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางตามบริบทของโรงพยาบาลร้องกวางท า
ให้สถานการณ์ของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ลดลงจากร้อยละ 22.10 เป็น 8.42 (เกณฑ์
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เป้าหมายของแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 10 ที่ก าหนดให้อัตราการเกิดภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญ
พันธ์ไม่เกินร้อยละ 10) ดังนั้นจึงควรคัดกรองภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ให้ได้ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ตรวจหา
สาเหตุของภาวะโลหิตจางและปัจจัยเสี่ยงจะสามารถแก้ไขและรักษาภาวะนี้ได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งจัดท า
แนวทางการดูแลรักษาเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งต่อมารดาและ ทารก 

ข้อเสนอแนะ  
เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการของแผนกฝากครรภ์ โดยมุ่งหวังเพื่อลดความชุกของโลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนท้ังต่อมารดาและทารกในครรภ์ โดยควรศึกษาเพิ่มเติม ดังน้ี  

1. ค้นหาสาเหตุของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่ความเข้มข้นของเลือดไม่ดีขึ้น 
2. รณรงค์ ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ให้มาฝากครรภ์เร็วและมาตรวจคู่สามีภรรยา  ให้ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง
แรกเม่ืออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 
3. ติดตามหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครัง้ตามเกณฑ์ 

บทเรียน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงมีความส าคัญต่อความปลอดภัยของมารดาและทารกในครรภ์ พยาบาลควรมี

การพัฒนาสมรรถนะในการคัดกรองความเสี่ยงของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ให้มีความถูกต้องและ
บันทึกให้ครอบคลุมมีการจัดการและดูแลต่อเนื่องตั้งแต่ระยะฝากครรภ์จนถึงระยะคลอดเพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและทารกปลอดภัย 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ นพ.เอกชัย  ค าลือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร้องกวาง นส.ธาราทิพย์  อุทัศน์ หัวหน้า

กลุ่มการพยาบาล นส.อุบลวรรณ  กุลสันต์ หัวหน้างานห้องคลอดและทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีนโยบาย
สนับสนุนให้พยาบาลงานฝากครรภ์และงานคลอดเข้ารับการอบรมฟ้ืนฟูการดูแลหญิงตั้งครรภ์และมารดา
ทารกทุกปี และให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกๆท่าน ที่ให้ความร่วมมือ
ท าให้การด าเนินงานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

เอกสารอ้างอิง 
เฉลียว สตัตยานามัย และคณะ. ภาวะโลหติจางในหญิงตั้งครรภ์ : ความชุกและสาเหตุใน รพศ. สุรินทร์. วารสารศูนย์อนามัย
ที่ 5 2550; 1(1): 10-18. 
พีรพงศ์ อินทศร และประเสริฐ ศนัสนีย์วิทยกุล.“ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาขณะตั้งครรภ์”ในสูติศาสตร,์ มานี ปิยะอนันต์, 
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลิฟวิง่, 2544 หน้า 476-488.   
ประเทือง เหลีย่มพงศาพุทธิ,ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ และชไมพร ทวิชศรี. ผลของภาวะโลหิตจางในหญงิตั้งครรภต์่อน้ าหนัก
ทารกแรกคลอดเมื่อครรภ์ครบก าหนดที่โรงพยาบาลล าปาง.วารสารวิชาการสาธารณสุข 2547;  13(4): 559-556. 

สินีนาฏ กุศลจริยา.ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์.วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2542; 22(1): 15-
22. 
ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ และชุติมา เจรญิสินทรัพย์. ความชุกของภาวะเลอืดจางในสตรตีั้งครรภ์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์. ศรี
นครินทร์เวชสาร 2542; 13(3): 178-81. 
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การสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านอย่างมีส่วนร่วมของทีมหมอครอบครัว เครือข่ายอ าเภอร้องกวาง 

(รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1) 
 

ผู้วิจัย: นางทัศนีย์ บุญอริยเทพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   

บทน า 

ผู้พิการผู้สูงอายุติดเตียง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ไม่ดีและมีปัญหาการดูแลที่
ซับซ้อน ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  จิตสังคม และจิตวิญญาณ รวมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจ  จากข้อมูล ณ เดือน
มิถุนายน  พ.ศ. 2557 พบว่าอ าเภอร้องกวางมีผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดจ านวน  129  ราย ติดบ้าน 541 ราย 
และ ผลการส ารวจคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุติดเตียง  ติดบ้าน  ณ เดือนกรกฎาคม  2557  พบว่ามี
คุณภาพชีวิตระดับไม่ดีถึงร้อยละ 6.67 ผู้ป่วยมีปัญหาถูกทอดทิ้ง  ปัญหาการเงิน  ขาดอุปกรณ์เครื่องช่วย
เหลือต่างๆการดูแลทางด้านสาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียวยังไม่เพียงพอ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน  จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่าภาคีเครือข่ายอ าเภอร้องกวางท าบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย
ติดเตียงยังไม่ประสานสอดคล้องกันเท่าที่ควร  แต่เรามีโอกาสที่ดีที่มีนโยบายส าคัญๆสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานท าได้ราบรื่นขึ้นเช่น นโยบายการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอ าเภอที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน PCA 
โดยทีมหมอครอบครัว ที่เน้นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ติดเตียงติดบ้าน ผู้ป่วยดูแลแบบประคับประคอง  

ดังนั้น คปสอ.ร้องกวาง จึงสร้างระบบเฝ้าระวังในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่าย
อ าเภอร้องกวาง  โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้
สนับสนุนงบประมาณ  จ านวน  20,000  บาท   

 วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
2.เพ่ือติดตามแผนงานและกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงของภาคีเครือข่ายตามบทบาทหน้าที่ 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุนสุขภาพต าบล นายกองค์การบริการส่วนท้องถิ่น  

ปลัดองค์การบริการส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้น าชุมชน  ผอ.รพ.สต. และ อสม.  กองทุน ละ 5 -6  คน และ
ตัวแทนพยาบาลผู้รับผิดชอบงานใน รพ.สต.  10 คน   

วิธีการศึกษา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การเปิดการประชุมโดยท่านนายอ าเภอ  มีผู้อ านวยการโรงพยาบาลเป็นผู้
กล่าวรายงาน    เริ่มการประชุมโดยการคืนข้อมูลสุขภาพของอ าเภอ  ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการใช้
เงินกองทุนในการดูแลสุขภาพ จัดให้มีกองทุนที่มีผลการด าเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ดีมาเล่า
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ประสบการณ์  แล้วร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาการดูแลผู้ป่วยติดเตียง  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ภาคส่วน  ก าหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละต าบล  จัดท าแผนงานกิจกรรมเพ่ือการดูแลผู้ป่วยติดเตียง   และ
ส ารวจความต้องการความคาดหวังต่อการจัดระบบบริการของ คปสอ. ส ารวจความพึงพอใจในการจัดการ
ประชุมในครั้งนี้   หลังจากนั้น คปสอ.ร้องกวาง ได้จัดกิจกรรมประชุมแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขร่วมกับภาคี
เครือข่ายในอ าเภอร้องกวางโดยไปท าที่ต่างจังหวัดและมีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างเครือข่าย   มีการ
อบรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน  มีการประชาสัมพันธ์ของการด าเนินงานของทีมหมอ
ครอบครัว  มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีปัญหาซับซ้อนของทีมหมอครอบครัวแบบ
บูรณาการทุกระดับ  และจัดท าแนวปฏิบัติสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อการดูแลต่อเนื่อง   

  ผลการด าเนินงาน 

พบว่าได้ระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอร้องกวางที่เกิดจากการร่วมคิด  
ร่วมวางแผน และร่วมท าของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เกิดคณะกรรมการที่รับผิดชอบที่ชัดเจนและรับรู้
บทบาทหน้าที่ การเกิดแผนงานกิจกรรมทั้งหมดจ านวน  5  กิจกรรม คือ อบรมแกนน า/จิตอาสาดูแลผู้
ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ  ติดเตียง  ติดบ้าน จ านวน   5  กองทุน กิจกรรมส ารวจ/คัดกรองผู้ป่วยติดเตียง  
ผู้ด้อยโอกาส  จ านวน   10  กองทุน  กิจกรรมเยี่ยมบ้านจ านวน   3  กองทุน กิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ ติดเตียง  จ านวน   2  กองทุน  และจัดสนับสนุนสิ่งของจ าเป็นส าหรับผู้ป่วยติดเตียง  จ านวน   4  
กองทุน  และพบว่ากองทุนสุขภาพต าบลมีการจัดท าแผนงานและกิจกรรมส าหรับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงร้อย
ละ  100   สิ่งที่เครือข่ายในพ้ืนที่คาดหวังคือการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีคนดูแลโดยขอให้ทางส่วน
สาธารณสุขเป็นผู้ขับเคลื่อนและทาง  อปท. จะสนับสนุนงบประมาณร่วมกัน  ระดับความพึงพอใจในกิจกรรม
การจัดประชุม ร้อยละ 98  

  บทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายแต่ละภาคส่วนในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว 

รพช รพสต. อบต ชุมชน 

-มีผู้ป่วยน้อย  ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มี
อาการมากไม่สามารถตายที่บ้าน 

มีทีมเยี่ยมบ้าน 
-มีทีมลงชุมชนท างานร่วมกับ รพสต. 
-เป็นจัดหายาให้ผู้ป่วย 

-เพ่ือพัฒนาช่องทางสื่อสารกับ  รพ
สต. 
-อบรวมเจ้าหน้าที่  รพ.สต. จิตอาสา 
-นิเทศติดตามเจ้าหน้าที่และจิตอาสา 

มีผู้ป่วยในชุมชน
มาก 

-ประสานการดูแล
กับ  รพช.  
-เยี่ยมบ้านกับจิต
อาสาเป็นพ่ีเลี้ยง
จิตอาสาในชุมชน 
 

-อบต.จัดรถรับส่ง 

มีอุปกรณ์ให้ยืม 

ประสานการช่วยเหลือด้าน
การเงิน เบี้ยยังชีพต่างๆ  
งบประมาณในการจัด
สภาพแวดล้อม 

จัดให้มีจิตอาสา ผู้ดูแลในกรณี
ผู้ป่วยไม่มีญาติ หรือถูกทอดทิ้ง 

-ค้นหาผู้ป่วย 

-จัดตั้งกองทุน  
ระดมทุน 

ในการดูแล
ช่วยเหลือ 

เป็นจิตอาสา 
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จากการได้ประชุมร่วมกันและการออกเยี่ยมบ้านร่วมกัน  ท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน  เครือข่ายให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง  เกิดการเรียนรู้การท างานในแต่ละบริบทโดยเฉพาะการเรียนรู้การท างานร่วมกันใน
การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเพราะการได้ประชุมวางแผนการก่อนออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแต่รายโดยเจ้าหน้าที่ 
รพ.สต. เตรียมข้อมูลผู้ป่วย สภาพปัญหา และการแก้ปัญหาที่ผ่านมาและปัญหาที่ยังต้องการแก้ปัญหาที่ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน  น าเสนอในที่ประชุม ร่วมกันวางแผนแก้ปัญหา ก่อนลงเยี่ยมบ้านตามแผนที่
วางไว้เป็นแนวทาง ท าให้มีเป้าหมายการเยี่ยมที่ชัดเจน  ทุกคนรู้เป้าหมายภาพรวม และเป้าหมายตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง เมื่อลงเยี่ยมจริงบางเรื่องสามารถท าตามแผนบางเรื่องปรับตามสภาพของครอบครัวอย่าง
แท้จริง เกิดการแก้ปัญหาที่หยั่งยืน  ท าให้ผู้ป่วยและครอบครัวเกิดการพ่ึงตนเองได้มากขึ้ น  และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป          

บทเรียนที่ได้รับ 

การท างานโดยการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  และร่วมท า   เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและเกิดการ
ท างานที่ประสานสอดคล้องกันตามบทบาทหน้าที่ช่วยลดภาระงาน  และช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสมและครอบคลุมเกิดการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อการมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1.การขับเคลื่อนนโยบายระบบสุขภาพอ าเภอและทีมหมอครอบครัว 
2.การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
3.การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับอ าเภอ  ท่านนายอ าเภอ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และ

สาธารณสุขอ าเภอ 
4.การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับต าบล  ผอ.รพ.สต.และทีมผู้รับผิดชอบงานในชุมชน 
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การพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วย (รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2) 
 

ค าส าคัญ   :  การคัดกรองผู้ป่วย 
สรุปผลงานโดยย่อ 

การพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานในโรคที่ส าคัญท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลท า
ไห้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย รักษาท่ีถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อน หรือการสูญเสียชีวิต   

ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  :  งานคัดกรองประชาสัมพันธ์ 
สมาชิกทีม  : 

1. นางภารวี    ศักดิ์สิทธิ์     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2. นางรัตนา  ศรีศร       ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
3. นางสาวณัฐนรี  เป็งวงศ์  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

เป้าหมาย: เพื่อให้ผู้ที่สงสัยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและเข้าได้ MI, Stroke ได้รับการคัดกรองปัญหา
สาเหตุโดยย่อ  :   
          ปัญหาจากการคัดกรองและคัดแยกผู้ป่วยที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วย stroke, MI ที่มีอาการครั้งแรก ได้รับ
การคัดกรองส่งตรวจที่ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ในปี 2554 ร้อยละ 90 และผู้ป่วยที่อาการไอ หรือไอเรื้อรังที่
อาการเข้าได้กับโรควัณโรคได้รับการคัดกรองและแยกตรวจตามมาตรฐานในปี2553-2555 จ านวน 6 ราย 
5 ราย และ 3 ราย ตามล าดับ จากปัญหาดังกล่าว ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานค้นหาสาเหตุของปัญหา 
พบว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการคัดกรองส่วนใหญ่ได้รับการลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น. และได้จัดท าแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในปี 2555 และปรับเวลาการท างานของพยาบาลวิชาชีพ ในปี 2556 และในปี 2557
มีผู้ป่วยสงสัยMIไม่ได้รับการคัดกรอง 3 ราย ผู้ป่วยสงสัยTB ไม่ได้รับการคัดกรอง 1 รายและญาติผู้ป่วยเด็ก
มาร้องเรียนที่พยาบาล5ครั้งว่าลูกตัวร้อนขอลัดคิวตรวจดังนั้นงานคัดกรองจึงได้มีการพัฒนาระบบคัดกรองขึ้น 
 
กระบวนการให้ได้คุณภาพ 

1. ปรับแบบคัดกรองผู้ป่วย สังสัย MI  Stroke TB 
2. เพ่ิมการประเมินระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่มีอาการปวด 
3. ซักประวัติและประเมินอาการซ้ าโดยพยาบาลวิชาชีพ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
1. มีการทบทวนแบบคัดกรอง ที่ผ่านการรับรองของทีมสหสาขา 
2. มีการตรวจสอบประเมินอาการซ้ าโดยพยาบาล ในผู้ป่วยทุกรายที่สงสัย MI Stroke TB 
3. มีการประเมินระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวด 
4. มีการการประเมินสัญญาณชีพในผู้ป่วยเด็กท่ีมีไข้ ผู้มีอาการเหนื่อยหอบ ใจสั่น  
5. เมื่อเกิดปัญหา  เช่น  มีญาติผู้ป่วยมาร้องเรียน บอกอาการผู้ป่วยพยาบาลจะไปให้ความ
ช่วยเหลือดูแล 
6. เมื่อเกิดปัญหามีการทบวนในทีมภายใน 3 วัน 
7. เฝ้าระวังปัญหาไม่ให้เกิดซ้ า 
8. ติดตามผล 
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การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : ผลลัพธ์ ปี 2558  

ผลงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

อัตราผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจที่สงสัยเป็นวัณโรคปอด 
ได้รับการคัดกรอง และ แยกตรวจ  

≥ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

อัตราผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงสงสัยเกิด AMI 
ได้รับการคัดกรอง  

≥ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

อัตราผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงสงสัยเกิด Stroke  
ได้รับการคัดกรอง  

≥ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

อัตราผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงได้รับการคัด
กรองโดยการประเมินสัญญาณชีพ 

≥ ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

อัตราผู้ป่วยได้การคัดกรองโดยการประเมิน
ระดับความเจ็บปวด 

≥ ร้อยละ 90 ร้อยละ 95.28 

 
บทเรียนที่ได้รับ  :   

              การปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยท าให้เราสามารถคัดกรองคัดแยกผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นท า
ให้คัดกรองได้ถูกต้องช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐานอย่างรวดเร็วขึ้น ญาติและผู้ป่วยพึงพอใจ
การบริการเพ่ิมข้ึน 
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รางวัลดีเด่น               
หน่วยงานสนับสนุน 
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ผลของการจ่ายช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (รางวัลชนะเลิศ) 
ค าส าคัญ   :  เรื่องการเงินการคลัง 
สรุปผลงานโดยย่อ 

การพัฒนาระบบการช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ส่งผลท าให้คณะกรรมการบริหารสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ในเรื่องบริหารการเงินและด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ  ดังนั้นจึงส่งผลให้สภาพ
คล่องทางการเงินของโรงพยาบาลดีขึ้น 

ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  :  งานการเงนิและบัญชี 

สมาชิกทีม  : 
1 นางทิพากร        ได้พร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
2. นางสาวภัคธีมา   แปงใจ นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. นางสาวรังสิยา    มุกทา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
4. นางสาววิภาดา   วงค์ชมภู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เป้าหมาย: ระยะเวลาในการจ่ายช าระหนี้ ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 วัน 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ  :   

           จากที่โรงพยาบาล เกิดภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 อย่างต่อเนื่อง  ได้การทบทวนปัญหาส่วน
ของงานการเงินสาเหตุที่ส าคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ  การค้างช าระหนี้เป็นเวลานาน โดยเฉพาะหนี้ค่าเวชภัณฑ์  
วัสดุการแพทย์,วัสดุชันสูตร,วสัดุทันตกรรม จากภาวะดังกล่าวจึงส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินของ
โรงพยาบาลลดลง ดังนั้น  งานการเงินจึงได้พัฒนาระบบการจ่ายช าระหนี้ขึ้น นับตั้งแต่ปี  2557 เดือน
กันยายน  จ านวน 105  วัน  ปี 2558  เดือนธันวาคม 112  วัน  มกราคม จ านวน 101  วัน  กุมภาพันธ์  
จ านวน  96  วัน  เดือนมีนาคม  จ านวน  93  วัน         จากพัฒนาระบบข้อมูลพบว่าระยะเวลาในการ
ช าระหนี้ได้ลดลง 

กระบวนการให้ได้คุณภาพ 
1.ระบบการรายงานทางการเงิน   
2.รายงานต่อผู้อ านวยการ ทุก 7 วัน  และรายงานสถานการณ์ทางการเงิน  , รายงานทะเบียนคุมเจ้าหนี้  
ทุกเดือน 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
1. การบันทึกข้อมูลทางบัญชี  การรับรู้หนี้รวดเร็วขึ้น โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้ส่ง

รายการตั้งหนี้ทันที  ไม่ให้ค้างไว้เป็นเวลานาน เพ่ือท าให้ทราบจ านวนที่ต้องจ่ายช าระที่แท้จริงและ
เป็นปัจจุบัน 

2. ตรวจสอบซ้ า  เพ่ือความถูกต้องมีการจัดท าบัญชีคุมยอดเจ้าหนี้แต่ละประเภทแยกตามหมวดบัญชี 
3. เสนอรายงานทางการเงินต่อ ผู้อ านวยการ  ทุก 7 วัน  และ รายงานสถานการณ์ทางการเงิน , 

รายงานทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ต่อคณะกรรมการบริหาร ทุกเดือน 
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4. เมื่องานการเงินได้รับเอกสารที่ถูกต้อง  ครบถ้วนสามารถรับวางบิลได้ทันที   
5. มีการติดตามเจ้าหนี้  ในกรณีที่ผู้แทนบางรายวางบิลล่าช้า จะมีการประสานงานกับฝายเภสัชกรรม , 

ทันตกรรม ,ชันสูตร  ในการแจ้งผู้แทนเพ่ือให้มาวางบิลและจ่ายช าระหนี้ต่อไป 
6. เมื่อเกิดปัญหา  เช่น  การบริหารเจ้าหนี้ล่าช้า  จะมีการทบทวนหาสาเหตุเพ่ือแก้ไขปัญหา 
7. เฝ้าระวังปัญหาไม่ให้เกิดซ้ า 

 

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : ผลลัพธ์ ปี 2558   ณ  31  มีนาคม  2558 

ผลงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

อัตราการรายงานทางการเงินทุก 7 วัน   ร้อยละ 95 ร้อยละ 90 
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio) > 1 2.62 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio) > 1.5 3.04 
อัตราการช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดของเวชภัณฑ์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา
,วัสดุการแพทย์วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

≤ 90 93  วัน 

 
บทเรียนที่ได้รับ  :   

จากการรับรู้หนี้ที่รวดเร็ว  ถูกต้องและมีการพัฒนาระบบการจ่ายช าระหนี้เพ่ือไม่ให้ค้างช าระเป็น
เวลานาน  ส่งผลให้ทราบสถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริง  อีกท้ังส่งผลดีในการก ากับติดตามค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ใช้ในการวางแผนการบริหารการเงินการคลัง  และท าให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินเป็นในทิศทางที่ดีข้ึน 
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การป้องกันอันตรายจากรังสี แบบบูรณาการ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1) 

ค าส าคัญ   :  อันตรายจากรังสี 
สรุปผลงานโดยย่อ 

อันตรายจากรังสี เป็นภัยเงียบที่เรามองไม่เห็น ท าให้ไม่น่ากลัว ที่จริงแล้ว รังสีเอ๊กซ มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเซลล์ของร่างกาย บริเวณของร่างกายที่ดูดซับ(Absorb) รังสีได้ดีคือบริเวณ เซลล์สืบพันธุ์ 
(gonad area), ผิวหนัง, ลูกตา, ต่อมไทรอยด์ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัย เราจึงให้ความส าคัญกับ
การป้องกันอันตรายจากรังสี และได้บูรณาการการป้องกันอันตรายจากรังสี จนมีความมั่นใจว่ามีพร้อมใน
การป้องกันรังสี  

ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  : งานเอกซเรย์      
สมาชิกทีม  : 

1  นายศิริพงษ์  พรมจินา  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
2. นายไกรเทพ  เข็มทอง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังสีฯ 

เป้าหมาย : เพ่ือให้ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ มีความปลอดภัยจากอันตรายจากรังสี 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ  :   

 ผลการด าเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมางานพัฒนารังสียังไม่มีรูปแบบประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยจาก
หน่วยงานภาพนอก(External Audit) และไม่มีนโยบายจากกระทรวงที่ชัดเจน ที่ให้ห้องปฏิบัติงานรังสีวินิจฉัย
เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของกระทรวง ท าให้การป้องกันอันตรายจากรังสีไม่เข้มข้นพอต่อความปลอดภัยจากรังสี ท า
ให้ผู้มารับบริการมีโอกาสเสี่ยง ต่อการได้รับอันตรายจากรังสี ต่อมาเมื่อปี 2556 กระทรวงสาธารณสุขได้ให้
ห้องปฏิบัติการทางรังสีเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของกระทรวง คือ ห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยต้องได้รับการ
ประเมิน ร้อยละ100 ดังนั้นจึงได้บูรณาการงานป้องกันรังสีทั้งหมด ท าให้ได้มาตรฐานในการป้องกันอันตราย
จากรังสี ตามมาตรฐานของกระทรวงที่ก าหนด  

กระบวนการให้ได้คุณภาพ 

4. มีมาตรการและแนวทางต่างๆในการป้องกันรังสี ส าหรับผู้ป่วย,ญาติ และเจ้าหน้าที่ 
5. มีอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันอันตรายจากรังสีครบถ้วน 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
การป้องกันรังสีส าหรับผู้ป่วย ดังนี้ 

1. ตั้งค่ารังสีให้เหมาะสมกับอวัยวะที่ถ่าย ตามตาราง Exposer chart 
2. หรี่แสงเอกซเรย์ ให้ครอบคลุมเฉพาะส่วนที่ต้องการถ่าย เช่น ถ่าย Spine ต่างๆ , ถ่ายอวัยวะ

เล็กๆ 
3. จัดท่าเทคนิคให้ถูกต้อง  
4. ส ารวจสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ในร่างกายผู้ป่วย เพื่อป้องกัน Artifact และเพ่ือไม่ให้ถ่ายซ้ า 
5. หากเป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ให้สอบถามว่าตั้งครรภ์หรือไม่ โดยใช้แบบสอบถาม  
6. หากผู้ป่วยวัยเจริญพันธุ์ หรือเด็กมารับการถ่ายเอกซเรย์ให้ใช้แผ่นตะก่ัวปิดบริเวณเซลล์สืบพันธุ์ 
7. ผู้ป่วยมารับการถ่ายเอกซเรย์ฟัน ให้ใช้แผ่นตะกั่วปิดบริเวณต่อมไทรอยด์และให้สวมเสื้อตะกั่ว  
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8. ทบทวนค าสั่งแพทย์ (Order) เพ่ือป้องกันถ่ายซ้ า  
   การป้องกันอันตรายจากรังสีให้เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1.อยู่ในฉากก าบังรังสีทุกครั้งที่ยิงแสงเอกซเรย์ 
2.สวมเสื้อตะกั่วและแว่นตาตะกั่ว ในกรณีท่ีไม่ได้อยู่ในฉากก าบังรังสีหรือช่วยจับผู้ป่วย 

   ใช้ฟิล์มวัดปริมาณรังสีประจ าบุคคล (OSL) เพ่ือวัดปริมาณรังสีที่ได้รับ โดยเจ้าหน้าที่จะพกติดตัวอยู่
ตลอดเวลาขณะท างาน และส่งฟิล์มดังกล่าวไปตรวจสอบค่ารังสีที่ได้รับที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกๆ
เดือนและค่าท่ีได้รับอยู่ในเกณฑ์ท่ีปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยค่าที่ได้ น้อยกว่า 20 ไมโครซีเวิร์ต (ค่าท่ี
สามารถรับได้สูงสุดคือ 4000 ไมโครซีเวิร์ต) 
การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : 
ผลลัพธ์ ปี 2558 

ผลงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากรังสี น้อยกว่า 20 ไมโครซีเวิร์ต 1 

ผู้ป่วยและญาติมีความปลอดภัยจากรังสี - - 

อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ 80% 97.43% 

*ค่าปริมาณรังสี = 1 คือค่าปริมาณรังสีที่ต่ ากว่าระดับการบันทึก 100 ไมโครซีเวิร์ต/ 3 เดือน (ปลอดภัย) 
(ใน 1 เดือนร่างกายสามารถรับรังสีได้สูงสุดไม่เกิน 4,000 ไมโครซีเวิร์ต) 

 
คะแนนด้านความปลอด 3 ปี จากการ External Audit. 

 
 คะแนนเต็ม ผลงาน ร้อยละ 

ปี 2556 64 47 78.85 
ปี 2557 64 57 89.06 
ปี 2558 58 53 91.38 

 
บทเรียนที่ได้รับ  :   

งานเอกซเรย์มีความพร้อม 100% ที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการ และม่ันใจได้ว่าผู้มารับบริการทุกคนจะ
ได้รับความปลอดภัย จากอันตรายจากรังสี เพราะเรามีความพร้อมทั้งบุคลากร และอุปกรณ์ในการป้องกัน
อันตรายจากรังสีอย่างครบถ้วน เพ่ือให้ประชนทั่วไปมีม่ันใจในการมารับบริการถ่ายภาพรังสีที่ โรงพยาบาล
ร้องกวางและให้มีความพึงพอใจในการให้บริการของเรา 
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การพัฒนากระบวนการล้างลดคราบหินปูนของอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้แล้ว                        
(รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2) 

ค าส าคัญ:  กระบวนการล้าง (Cleaning) 

สรุปผลงานโดยย่อ 

การพัฒนากระบวนการล้างอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้แล้วโดยการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนของกระบวนการล้าง ส่งผลให้ลดระยะเวลาในขั้นตอนการเตรียมและการห่อชุดอุปกรณ์ลง ท าให้ 
เครื่องมือมีความสะอาด   บุคลากรผู้ปฏิบัติเกิดความพึงพอใจ  ลดข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน และเกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้รับบริการ  

ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร: งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลร้องกวาง 

สมาชิกทีม: 

1. นางมานิตา   ต๊ะม่าน         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2. นางมัณฑนา   กุณาปาน   ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
3. นางกายค า   ศรีชุมภู       พนักงานซักรีด 
4. นางสมจิตร    อินทรรุจิกุล   พนักงานซักรีด 
5. นางประทวน   หงษ์กิจเจริญ    ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

เป้าหมาย:  

              1. ลดระยะเวลาในขั้นตอนการเตรียมห่อวัสดุอุปกรณ์ ลงอย่างน้อย 20 นาที 

              2. ลดจ านวนคราบหินปูนของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ลงจากเดิม 

              3. จ านวนครั้งของข้อร้องเรียนเรื่องเครื่องมือไม่สะอาดลงเหลือไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง 

              3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80  

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: 

ปราศจากเชื้อ  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญซึ่งสามารถก าจัดเชื้อโรคหรือสิ่งปนเปื้อนออกได้เป็นจ านวนมาก 
น้ าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการชะล้างสิ่งปนเปื้อนออกจากวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ต่างๆ จากการ
ด าเนินงานพบว่า ระบบน้ าที่ใช้ในการล้างอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้แล้วในโรงพยาบาลเป็นน้ าประปาที่
มีลักษณะเป็นน้ ากระด้างซึ่งวัดเป็นแคเชี่ยมคาร์บอเนต(CaCO3) หรือหินปูน เมื่อน ามาใช้ล้างอุปกรณ์แล้ว
น าไปอบ  พบปัญหาว่ามีคราบหินปูนเกาะติดในอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน ขัดออก
ยาก เกิดผลเสียต่างๆหลายประการเช่น  ท าให้ใช้เวลานานขึ้น ในขั้นตอนการเตรียมห่ออุปกรณ์จากการเช็ด 
ขัด ถูเครื่องมือซ้ า หรือท าให้เสียเวลาโดยต้องเข้าสู่กระบวนการแช่ ล้างใหม่    ท าให้บุคลากรเกิดความเครียด 
หงุดหงิด  ในการปฏิบัติงานซ้ า ท าให้ขาดสมาธิ  หรือบางครั้งบุคลากรไม่ได้ตรวจสอบละเอียด  ผ่านขั้นตอน
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การท าปราศจากเชื้อแล้วส่งให้หน่วยงาน ท าให้เกิดข้อร้องเรียนจากหน่วยงานเรื่องเครื่องมือไม่สะอาดได้ โดย
ในระยะ3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 ได้รับข้อร้องเรียนโดยการบอกกล่าว จ านวน 3 ครั้ง   อีกท้ัง
อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยเมื่อน าเอาอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นมาใช้  โดยเฉพาะอุปกรณ์ท่ีมีความส าคัญ
ระดับ   critical item  หรืออุปกรณ์ท่ีมีการ invasive เข้าไปในเนื้อเยื่อต่างๆ ของคนไข้    

 ดังนั้นทางงานจ่ายกลาง จึงได้พัฒนากระบวนการล้างอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว
ขึ้นใหม่เพ่ือลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ 

กระบวนการให้ได้คุณภาพ 

1.เจ้าหน้าที่เตรียมและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองตามมาตรฐานการล้างเครื่องมือ  
2.เตรียมน้ า 3 อ่าง ผ้าแห้งสะอาด น้ ากลั่น (Sterile water) ขนาดบรรจุ 1,000 ซี.ซ ี จ านวน 2 

ขวด 
3. ด าเนินการแช่และล้างเครื่องมือ ล้างน้ าเปล่า ตามปกติ     
4.เพ่ิมข้ันตอนการเช็ดเครื่องมือทุกชิ้นที่ล้างเสร็จแล้ว ด้วยผา้แห้งจนหมาด 
5.เครื่องแก้วต่างๆเช่นหลอดแก้ว เข็มเย็บ   Syringe แก้ว เมื่อล้างเสร็จ เพ่ิมข้ันตอนโดยให้ล้างซ้ า

ด้วยน้ ากลั่น ที่เตรียมไว้  
6.น าเครื่องมือทั้งหมดเข้าตู้อบร้อน และน าออกจากตู้อบเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมและการห่ออุปกรณ์

ต่อไป 
7.ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนห่อทุกชิ้น 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

          มีข้ันตอนการล้าง และเช็ดเครื่องมือเพ่ิมใหม่ ใช้เวลาเพ่ิมประมาณครั้งละ 10 นาที 

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง (ตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2558) 

1 ระยะเวลาในขั้นตอนการเตรียมห่อวัสดุอุปกรณ์ลดลง  วันละประมาณ 20 นาที 
2 อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ปราศจากคราบหินปูน ร้อยละ 95 
3.ไม่พบข้อร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆในระยะ4 เดือน 
.4 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความพึงพอใจร้อยละ 100  

บทเรียนที่ได้รับ 

การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชิ้นงาน ที่มีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน  ให้หน่วยงานต่างๆ
เป็นเป้าหมายหลักของงาน โดยต้องอาศัยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ เอาใจใส่เห็น
ความส าคัญ และการตอบสนองกลับจากหน่วยงานเหมือนเป็นกระจกส่องให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย
หน่วยงานทางคลินิก 
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การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

สรุปผลงานโดยย่อ 

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท าให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ตามมาตรฐานโดยเฉพาะผู้ป่วย ระยะ Gold period ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาทีและ
ได้รับการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง  

ชื่อและท่ีอยู่องค์กร: งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

สมาชิกทีม: พยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  

เป้าหมายการด าเนินงาน 
 -อัตราผู้ป่วย Acute Stroke ในระยะGold Period ได้รับการ ส่งต่อภายใน 30 นาทีร้อยละ 95 

-อัตราผู้ป่วย Acute stroke ที่ส่งต่อได้รับการติดตามอาการต่อเนื่อง ร้อยละ 95 
ประเด็นปัญหา 
 -ผู้ป่วยAcute Strokeในระยะ Gold Period   ไม่ได้รับการส่งต่อภายใน30 นาที 

-ผู้ป่วย Acute stroke ที่ส่งต่อไม่ได้การติดตามอาการต่อเนื่อง 
กระบวนการให้ได้คุณภาพ 
 -มีระบบการรายงาน 

-มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 -จัดท าBlockการซักประวัติ 

-มีสมุดติดตามCase 
-ติดตามCase วันรุ่งขึ้น 

การด าเนินงาน 
 1. มีแบบซักประวัติผู้ป่วย Strokeเป็น Template ในคอมพิวเตอร์ช่องอาการปัจจุบัน 
 2. เก็บรวบรวมรายงานการบันทึกความสมบูรณ์ของเวชระเบียนทุกเดือน 
 3.มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ผลการด าเนินงาน (ต.ค57-มิ.ย 58) 
1.มีอัตราผู้ป่วย acute Stroke ในระยะ Gold Period ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที ร้อยละ  89.66 
2.อัตราผู้ป่วย Acute stroke ที่ส่งต่อได้รับการติดตามอาการต่อเนื่อง ร้อยละ 82.7 
บทเรียนที่ได้รับ 
 การท างานเป็นทีม การคัดกรองผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ  

1.ชื่อผลงาน  : พัฒนาระบบคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวาน 



29 
 

การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวาน 

สรุปผลงานโดยย่อ 
การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโดยการตรวจแล็บประจ าปี ได้แก่ การตรวจเลือดหาระดับน้ าตาล ไขมัน 
การท างานของไต และระดับอัลบูมินในปัสสาวะ ในปี 2556 , 2557, 2558 ที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 
61.24, 74.75, 69.90 และการตรวจการท างานของไต สามารถประเมินการท างานของไต โดยการใช้
โปรแกรมค านวณ CKD-EPI ท าให้ สามารถประเมินระยะการท างานของไตและให้การดูแลรักษาที่เหมาะสม 
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันการเข้าสู่ระยะของโรคคือ ไตวายเรื้อรังระยะที่ 3, 4, 5 
 
ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  :  งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

สมาชิกทีม  : 
1.นางสาวลิดา  ทุ่งสงค์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2.นางอนุลักษณ์  ใจวงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3.นางสาวปรียาภรณ์  มูลม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4.นางบานเย็น  ถุงเงิน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

เป้าหมาย: เพ่ิมอัตราการตรวจแล็บประจ าปีในผู้ป่วยเบาหวานมากกว่าร้อยละ 60 เพื่อให้คัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไตเพ่ิมขึ้นสามารถให้การดูแลรักษาตามระยะโรค 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ     

 ปัญหาการตรวจประจ าปีในผู้ป่วยเบาหวานที่ผ่านมา ไม่มีแผนที่ชัดเจน ในการด าเนินงาน ท าให้การ
ตรวจแล็บประจ าปีไม่ครอบคลุม ผู้ป่วยขาดโอกาสในการประเมินความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนและไม่ได้รับ
การดูแลตามระยะโรค  งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงได้พัฒนาแผนการด าเนินงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน 
โดยการประชุมผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจัดท าแผนการตรวจประจ าปี โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ตรวจที่ชัดเจน( ไตรมาส 1-2) มีการนัดหมายวันเวลา ให้แต่ละ รพ.สต.นัดผู้ป่วยมาเจาะเลือด ก าหนดจ านวน
ผู้ป่วย 50 คน/วัน โดยรพ.แม่ข่ายสนับสนุน ให้พนักงานขับรถไปรับสิ่งส่งตรวจ และน ามาส่งตรวจที่ รพ.ให้  
ส่วนผู้ป่วยที่มารักษาในคลินิก ผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบข้อมูลในระบบ Hos-xp และจากสมุดประจ าตัว 

กระบวนการให้ได้คุณภาพ 
1.มีแผนตรวจประจ าปีของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
2.มีระบบการรายงานผลแล็บประจ าปีของรพ.สต.ให้แพทย์ประจ าพ้ืนที่ โดยผู้รับผิดชอบงานเป็นคน

ด าเนินการ 
3.มีแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจประเมินเพ่ิมเติมกรณีพบภาวะแทรกซ้อนทางไต (CKD stage3-5)  
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การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

1. อัตราการตรวจประจ าปีในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 
2. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3, 4, 5 ได้รับการดูแลโดย ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
3. ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท่ี 3, 4, 5 ที่รับการรักษาที่ รพ.สต.ได้รับการส่งต่อเพ่ือพบแพทย์เฉพาะทาง 
4. ผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตามมาตรฐาน 

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : 
 
ผลลัพธ์ ปี 2558 (1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558) 

ผลงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
อัตราการตรวจแล็บประจ าปีใน DM   ร้อยละ 60 ร้อยละ 69.90 
อัตราผู้ป่วยรายใหม่ CKD 3-5 ในผู้ป่วย
เบาหวาน 

< ร้อยละ 3 ร้อยละ 2.00 

 
บทเรียนที่ได้รับ  :   

              การตรวจแล็บประจ าปีในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ครอบคลุม และรวดเร็ว ท าให้สามารถประเมิน
โอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน ระยะของโรค ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาทันท่วงที ลดความรุนแรง
หรือชะลอการเข้าสู่ระยะท้ายของโรคไตวายได้ และผู้รับผิดชอบงานสามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
สาเหตุ และวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

ผลของการติดตามดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก 

ค าส าคัญ   :  เรื่องการติดตามผู้ป่วย 
สรุปผลงานโดยย่อ 

การติดตามดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกตามเวลาที่ก าหนด 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ส่งผลท าให้
ทราบปัญหาผู้ป่วยหลังผ่าตัด สามารถแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้ทันเวลา ส่งผลให้
ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดข้ึนได้ 

ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  :  งานห้องผ่าตัด 
สมาชิกทีม  : 

1  นางวัชรี ผลมาก   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2. นางนารีรัตน์ แก้วสุทธิ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3. นางชรีรัตน์ หงษ์สามสิบเจ็ด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นางเบญญาภา จินาวงศ์  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
5. ทีมดูแลต่อเนื่องจาก รพ.สต. เครือข่ายอ าเภอร้องกวาง อ าเภอสอง อ าเภอหนองม่วงไข่ และ
อ าเภอเมืองแพร่ จ.แพร่ 

เป้าหมาย: ติดตามดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกทุกราย 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ  :   

           ผู้ปว่ยหลังผ่าตัดต้อกระจก หากไม่ได้รับการติดตาม ตามเวลาที่ก าหนด จะท าให้ไม่ทราบปัญหา เช่น 
การอักเสบติดเชื้อ การมองเห็นไม่ชัด เป็นต้น ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 โรงพยาบาลร้องกวาง
ได้รับเป็นเจ้าภาพผ่าตัดต้อกระจก โดยทีมผ่าตัดจาก รพ.บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร จ านวนผู้รับการผ่าตัด
ทั้งหมดเท่ากับ 155 ราย เป็นผู้ป่วยจากเขต อ.ร้องกวาง อ.หนองม่วงไข่  อ.เมืองแพร่ และ อ.สอง เท่ากับ 
81 ,27, 26 และ 21 ราย ตามล าดับ จากการติดตามหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ พบผู้ป่วยมองเห็นไม่ชัด/การ
มองเห็นไม่ดีขึ้น (เนื่องจากการเลาะดูดเอาเลนส์เก่าออกไม่หมด) จ านวน 2 ราย คือเป็นผู้ป่วยเขต อ.ร้องกวาง 
1 ราย ซึ่งได้ส่งไปรักษาต่อที่ รพ. บ้านแพ้ว และเป็นผู้ป่วยเขต. อ.เมืองแพร่ 1 ราย ได้ส่งต่อไปรักษา รพ.แพร่ 
ปัญหาดังกล่าวถ้าผู้ป่วยหลังผ่าตัดไม่ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่องตามนัด จะท าให้ไม่พบปัญหา
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึน ดังนั้นการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังผ่าตัดท าให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่
จะเกิดขึ้นได้ 

กระบวนการให้ได้คุณภาพ 
1. ก าหนดวันนัดติดตาม สถานที่ เวลา ให้ชัดเจน 
2. แจ้งความส าคัญของการมารับการรักษาตามนัด 
3. ประสานทีมงาน รพ.สต. ในเขตรับผิดชอบ อ.ต่างๆ เพ่ือติดตามผู้ป่วยให้มารับการรักษาตามนัด 
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การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

1. มีทะเบียนผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก 
2. ผู้ป่วยตามทะเบียนทุกราย ได้รับการติดตาม มารับการรักษาตามนัดทุกราย 
3. ผู้ป่วยที่มาตามนัด ได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึน 
4. มีการเฝ้าระวังติดตามดูแลต่อเนื่อง ในตาข้างที่ยังไม่ได้ผ่าตัด เพื่อให้ได้รับการคัดกรอง ตรวจ

รักษาต่อเนื่องต่อไป 
 

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :ผลลัพธ์ ปี 2558 
 

ผลงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

อัตราผู้ป่วยต้อกระจกได้รับการติดตามต่อเนื่อง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลการติดตามหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ พบผู้ป่วยมองเห็นไม่ชัด/การมองเห็นไม่ดีข้ึน (เนื่องจากการเลาะ
ดูดเอาเลนส์เก่าออกไม่หมด) จ านวน 2 ราย คือเป็นผู้ป่วยเขต อ.ร้องกวาง 1 ราย ซึ่งได้ส่งไปรักษาต่อที่ รพ. 
บ้านแพ้ว และเป็นผู้ป่วยเขต. อ.เมืองแพร่ 1 ราย ได้ส่งต่อไปรักษา รพ.แพร่ 

 
บทเรียนที่ได้รับ  :   

              การติดตามดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดโดยทีม รพ.สต.เครือข่ายอ าเภอต่างๆ ท าให้ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลรักษาตามก าหนดวันนัด ส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้. 
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การดูแลผู้ป่วยให้ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์ 

ค าส าคัญ   :  ถูกต้อง ถูกบุคคล ปลอดภัย ได้คุณภาพ 

สรุปผลงานโดยย่อ 
  การพัฒนาระบบการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีความหลากหลายของ
แผนการรักษาของแพทย์ อย่างถูกต้อง ถูกบุคคล มีคุณภาพ  ส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัย  ได้รับการ
รักษาพยาบาลตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ และไม่เกิดความเสี่ยงจากความผิดพลาดทางการพยาบาล 

ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการรักษาพยาบาล 

ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  :  หอ้งไตเทียม 

สมาชิกทีม  : 
1  นางสาวอัจฉราพรรณ   วรรณจรรยา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2. นางจารุวรรณ   ม้าหลวง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3. นางจินตนา  ใจก๋องแก้ว   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นางยุพิน    จานแก้ว    ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
5. นางสาวนิศาชล  อภิรมย์   ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
 

เป้าหมาย : ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง ถูกบุคคล 100 % 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ  :   

การให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งมีความหลากหลายของแผนการรักษา
ของแพทย์  ได้พบข้อผิดพลาดในการให้การรักษาเกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหน้าที่     มีการ
สื่อสารที่ผิดพลาด และความหลากหลายในแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย จึงท าให้เกิดความเสี่ยงขึ้น 
ดังนั้น  ห้องไตเทียมจึงเล็งเห็นความส าคัญและผลกระทบของความผิดพลาดดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
ไม่ควรจะเกิดข้ึนและสามารถป้องกันได้ จึงได้จัดท าป้าย Warning Label 

กระบวนการให้ได้คุณภาพ 
1. มีป้ายชื่อผู้ป่วยทุกรายติดที่เครื่องฟอกไต ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกรอบ และในกรณีท่ี

ผู้ป่วยมีการรักษาเฉพาะ จะติดป้าย Warning Label ตามการรักษาของแพทย์ที่ป้ายชื่อผู้ป่วยด้วย 
2. มีการติดตามประเมินผลความคลาดเคลื่อนทางการพยาบาลและการให้ยา 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
1. มีป้ายชื่อผู้ป่วย และมีป้าย Warning Label ตามการรักษาของแพทย์ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการรักษา

เฉพาะ  
2. ติดตามประเมินผลความคลาดเคลื่อนทางการพยาบาลและการให้ยาทุก 1 เดือน 
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3. เมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนทางการพยาบาลและการให้ยา จะมีการทบทวนหาสาเหตุเพ่ือแก้ไขปัญหา 
4. เฝ้าระวังปัญหาไม่ให้เกิดซ้ า 
5. ติดตามผล 

 
การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : 
ผลลัพธ์ ปี 2558 (เม.ย.58-มิ.ย.58) 

ผลงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
(เม.ย.58) 

ผลลัพธ์ 
(พ.ค.58) 

ผลลัพธ์ 
(มิ.ย.58) 

อัตราผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาตาม
แผนการรักษาของแพทย์   

< ร้อยละ 1 0.21 0 0 

อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ > ร้อยละ 80 ร้อยละ 96 ร้อยละ 97 ร้อยละ 97 
 

บทเรียนที่ได้รับ  :   
การติดป้ายชื่อผู้ป่วยทุกรายที่เครื่องฟอกไต ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกรอบ และในกรณี

ที่ผู้ป่วยมีการรักษาเฉพาะจะติดป้าย Warning Label ตามการรักษาของแพทย์ที่ป้ายชื่อผู้ป่วย ท าให้เกิด
ระบบการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ถูกบุคคล ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัย 

ได้รับการรักษาพยาบาลตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ และไม่เกิดความเสี่ยงจากความผิดพลาด
ทางการพยาบาล ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการรักษาพยาบาล 
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การประเมินความเจ็บปวดโดยใช้   pain score 

ค าส าคัญ :   

        2.1  ความเจ็บปวด  หมายถึง  ความรู้สึกไม่พึงปรารถนาและประสบการณ์ทางอารมณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การมี การท าลายเนื้อเยื่อของร่างกาย  ความเจ็บปวด  แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ Nociceptive pain (ความ
เจ็บปวดจากเนื้อเยื่อถูกท าลายหรือเนื้อเยื่อมีการอักเสบ) และ Neuropathic pain (ความเจ็บปวดที่เป็นผล
มาจากการมีพยาธิสภาพของระบบ ประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย) และอาการปวดสามารถแบ่งออกเป็น 
อาการปวดแบบเฉียบพลัน (ความปวดภายหลังเนื้อเยื่อ ได้รับบาดเจ็บ การผ่าตัด หรือเส้นประสาทถูกท าลาย) 
และความปวดเรื้อรัง (อาการปวดที่มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป)  
         2.2   ความรุนแรงของอาการปวด   หมายถึง ระดับความทุกข์ทรมานหรือความรู้สึกปวดมากหรือ
น้อย โดยระดับความเจ็บปวดจากน้อยไปหามาก มีค่าคะแนน ตั้งแต่ 0 - 10  
       2.3   การจัดการความปวด หมายถึง การปฏิบัติที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือขจัด ลด บรรเทา และควบคุม
อาการปวด ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากอาการปวด 

สรุปผลงานโดยย่อ :  

งานผู้ป่วยในได้มีการให้การบริการด้านการประเมินความปวด ซึ่งการประเมินความปวดโดยใช้  Pain   
score เป็นการให้คะแนนจากการประเมินระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วย โดยประเมินจากการซักถาม / บอก
เล่าจากผู้ป่วย การสังเกตสีหน้าท่าทางผู้ป่วย หรือให้ผู้ป่วยชี้ภาพตานความรู้สึก เพ่ือให้คะแนนระดับความ
เจ็บปวด จากนั้นไปเทียบเกณฑ์ ในการจัดการความเจ็บปวดโดยแต่ละระดับความเจ็บปวดจะมีวิธีช่วยบรรเทา
ความเจ็บปวด ดังนี้ 

       ความหมายของคะแนน 
        คะแนน  0  ไม่มีความเจ็บปวด  =   ระดับท่ี 1 ใช้เทคนิคการผ่อนคลาย จัดท่านอน 
         คะแนน  1 - 2    มีความเจ็บปวดเล็กน้อย  =   ระดับท่ี 2   ให้ยารับประทาน   
        คะแนน  3 - 6    มีความเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง  =   ระดับท่ี 3   ให้ยาฉีด   
        คะแนน  7 - 10  มีความเจ็บปวดปานกลางถึงรุนแรง  =   ระดับท่ี 4   รายงานแพทย์   
         สิ่งที่ส าคัญกว่า  Pain   score คือ การดูแล และให้ก าลังใจผู้ป่วย เชื่อมั่น และส่งเสริมให้เขาสามารถ
ผ่านพ้นความเจ็บปวดให้ได้ 

        การประเมินผลการจัดการกับความเจ็บปวด 

        1.  ให้ประเมินซ้ าภายหลังการจัดการกับความเจ็บปวด 
         2.   ให้ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยหรือญาติต่อการจัดการกับความเจ็บปวดก่อนจ าหน่าย 
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ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร : งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลร้องกวาง จ.แพร่ 

สมาชิกในทีม :  นางสวลี    พ่ึงราษฎร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   นางสาวทิพวัลย์   ตันมา พยาบาลวิชาชีพ     
เป้าหมาย :   ผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดทุกราย  

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : 

         1.  ผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดทุกรายต้องได้รับการประเมินและได้รับการดูแลรักษาความปวดอย่าง
เหมาะสม 
         2.   มีการจัดการความปวดตามชนิดของความปวด สอดคล้องกับแผนการรักษาและมาตรฐานวิชาชีพ 

กระบวนการให้ได้คุณภาพ : 
1. ประชุมทีมพยาบาลเพ่ือทบทวนแนวปฏิบัติ 
2. เพ่ิมศักยภาพของพยาบาล  โดยการทบทวนทักษะของพยาบาลเรื่องการประเมินความปวดและการ

จัดการความปวด 
3. มีระบบพ่ีเลี้ยงในการสอนทักษะในการจัดการความปวดส าหรับพยาบาลบรรจุใหม่ 
4. หัวหน้างานอบรม  Pain score 100% ในหน่วยงาน 

 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น : 

1.  มีระบบการจัดการความปวดเป็นแนวทางเดียวกันที่งานผู้ป่วยใน 
2.   มีการจัดการความปวดโดยทีมสหสาขาร่วมด้วย  เช่น  แพทย์แผนไทย   งานสุขภาพจิต 
10. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :  

ผลลัพธ์ : 

1. ผู้ป่วยได้รับการประเมินความปวดและการจัดการความปวด ร้อยละ 95 
2. อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการประเมินความปวดและการจัดการความปวดร้อยละ96 

บทเรียนที่ได้รับ : 
1. การประเมินความเจ็บปวดที่ได้ประสิทธิภาพ จะต้องใช้ทักษะ  ประสบการณ์  ความรู้ความช านาญ

อย่างสูงจึงจะได้ข้อมูลจากผู้ป่วย ( เพราะสิ่งที่เห็นด้วยตาอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็น ) 
2. ทั้ง  Acute  pain  หรือ  Chronic  pain  มักจะมีเรื่องของจิตใจเข้ามาเก่ียวข้องกับพยาธิสภาพโรค
ด้วยเสมอ  การประเมิน  pain  จะต้อง  support   จิตใจควบคู่ไปพร้อมๆ กัน 
3. ผู้ประเมินต้องเชื่อในสิ่งที่ผู้ป่วยบอก เพราะความปวดเป็นข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคน  ไม่มีใครบอกได้

ดีกว่าผู้ป่วยเอง 
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พัฒนาการเช็ดตัวลดไข้ 
ค าส าคัญ :   

  การเช็ดตัวลดไข้  หมายถึง วิธีการที่ท าให้ความร้อนในร่างกายลดลง โดยการถ่ายเทความร้อน โดยใช้
น้ าเป็นตัวช่วยพาความร้อนออกจากร่างกาย จากการใช้ผ้าชุบน้ า บิดหมาดๆ แล้วเช็ดตัวเด็กอย่างนุ่มนวล 
นอกจากนี้ การเช็ดตัว ยังช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จึงช่วยเพิ่มการระบาย
ความร้อน และช่วยให้เด็กรู้สึกสบายตัว 

          การมไีข้แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 
 ไขร้ะดับต่ า: อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 37.5 - 38.4 องศาเซลเซียส 
 ไขร้ะดับปานกลาง: อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 38.5 - 39.4 องศาเซลเซียส 
 ไขร้ะดับสูง: อุณหภูมิ 39.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

 สาเหตุของไข ้

1. การติดเชื้อ เช่น การอักเสบของทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น 
2. การที่ร่างกายท าปฏิกิริยากับสิ่งแปลกปลอม  เช่น หลังการฉีดวัคซีน 
3. ร่างกายขาดน้ า เช่น อุจจาระร่วง อุณหภูมิภายนอกร่างกาย สูงมากๆ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก 
4. ได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผล 

สรุปผลงานโดยย่อ :  
      1. การให้ความรู้ความเข้าใจให้เน้นเห็นความส าคัญของการเช็ดตัว 
    2.  การสอนทักษะการเช็ดตัวลดไข้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยจนเกิดความช านาญและมั่นใจในการปฏิบัติ 
     3.  การประเมินซ้ าภายหลังการได้รับการเช็ดตัวลดไข้มีส่วนส าคัญท าให้ผู้ป่วยที่มาด้วยไข้สูงและไม่มี
ประวัติ Epilepsy ไม่มีชักซ้ าขณะรักษา 
    4.  ผู้ป่วยที่มาด้วยไข้และนอน รพ  1 วันขี้นไป  โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก Care giver  จะได้รับการ 
empowerment  ทุกราย   

ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร : งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลร้องกวาง จ.แพร่ 

สมาชิกในทีม :  นางศิริลักษณ์    กองลี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   นางสาวธนวรรณ   อินมี พยาบาลวิชาชีพ    

เป้าหมาย :   ผู้ป่วยเด็กท่ีมีไข้ทุกราย  
1. การติดเชื้อ เช่น การอักเสบของทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น 
2. การทีร่่างกายท าปฏิกิริยากับสิ่งแปลกปลอม เช่น หลังการฉีดวัคซีน 
3. ร่างกายขาดน้ า เช่น อุจจาระร่วง อุณหภูมิภายนอกร่างกาย สูงมากๆ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก 
4. ได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผล 

 

http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
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กระบวนการให้ได้คุณภาพ :   

ระบบเดิม ระบบใหม่ 
1.ให้การพยาบาลโดยให้ค าแนะน าเรื่องการเช็ดตัวลดไข้ 

2. ประเมินซ้ าตามเละวัดไข้ ทุก4ชม. 

3. ให้ค าแนะน าการเช็ดตัวลดไข้กับญาติอีกครั้งก่อน
กลับบ้าน 

4. พยาบาลท างานตามมอบหมายไม่เน้นเรื่องระบบพ่ี
เลี้ยงสอน ทักษะskill 

 

1. ประชุมทีมพยาบาลเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติ 

2. เพ่ิมศักยภาพของพยาบาล โดยการทบทวน
ทักษะของพยาบาลเรื่องการพัฒนาการเช็ดตัวลดไข้ 

3. มีระบบพ่ีเลี้ยงในการสอนทักษะในการประเมิน
การจัดการกับผู้ป่วยไข้ได้อย่างรวดเร็ว 

4. จัดระบบ empowerment ผู้ดูแลผู้ป่วยและ
ประเมินซ้ าจนปฏิบัติได้ 

 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น : 
1.  มีระบบการจัดการพัฒนาการเช็ดตัวลดไข้เป็นแนวทางเดียวกันที่งานผู้ป่วยใน 
2.  ญาติมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยเด็กมากขึ้น 

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : (ต.ค.56- มี.ค.58)  

 ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558 

อัตราการชักขณะรักษา   0.7 0 0 
 อัตราความพึงพอใจในการสอนวิธีการเช็ดตัวลดไข้  = 90% 

บทเรียนที่ได้รับ : 

 การพัฒนาการเช็ดตัวลดไข้  ช่วยลดการเกิดภาวะชักจากไข้สูงในระหว่างที่ผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ญาติผู้ป่วยได้รับความรู้ในการเช็ดตัวลดไข้เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะชักจากไข้สูงได้ 
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ตามรอยไต 

ค าส าคัญ   :  ให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
1. ชะลอการเสื่อมของไต เพื่อป้องกันหรือยืดระยะเวลาการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรื้อรัง 

และความจ าเป็นในการบ าบัดทดแทนไต 
2. ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรื้อรัง ให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่

รุนแรง 
3. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตของผู้ป่วย

โรคไต 
4. เตรียมผู้ป่วยเพื่อการบ าบัดทดแทนไตในระยะเวลาที่เหมาะสม 
5. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 ที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้องได้รับการ 

empowerment 

สรุปผลงานโดยย่อ 
 ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-4-5 ที่รับนอนโรงพยาบาลได้รับการเตรียมความพร้อม 
Empowerment ในเรื่องของพยาธิสภาพของโรคไต อาหาร การใช้ยา การควบคุมน้ าในร่างกาย และสามารถ
ปฏิบัติตัวเพ่ือชะลอความเสื่อมของไต เพ่ือป้องกันหรือยืดระยะเวลาการบ าบัดทดแทนไต และได้รับการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรอรับการบ าบัดทดแทนไตเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 

ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  :  งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

สมาชิกทีม  : นางยุพดี วุฒิเจริญ และเจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยใน 
 
เป้าหมาย: ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบเพ่ือชะลอความเสื่อมของไต ป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และเตรียมผู้ป่วยเพื่อรับการบ าบัดทดแทนไตเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ  :   

อ าเภอร้องกวาง มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเพ่ิมข้ึนอย่างมากทุกๆปี   ปี 2556 มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังอยู่
ในระบบ 594 ราย  ปี 2557  มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังอยู่ในระบบ  642 ราย ปี 2558  9 เดือนแรกมีผู้ป่วย 
555 ราย สิ่งที่ตามมาเป็นเงาตามตัวคือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เป็นปัญหาที่ส าคัญก่อให้เกิดความสูญเสีย
อย่างมหาศาล ทั้งต่อตัวผู้ป่วย ต่อครอบครัว ภาระงานของเจ้าหน้าที่ท่ีเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดปัญหา เศรษฐกิจ การ
เสียเวลา เสียโอกาส ผู้ป่วยต้องทนทุก ทรมารกับโรคที่เป็นอยู่เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ดังนั้น  งานผู้ป่วยในจึงได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้องรังข้ึน 

กระบวนการให้ได้คุณภาพ 
1. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-4-5 ที่รับนอนโรงพยาบาลได้รับความรู้เรื่อง RRT 

- พยาธิสภาพของโรคไต การแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรัง ผลของโรคไตวายที่มีต่อสุขภาพ 
- วิธีการบ าบัดทดแทนไต 
- ความรู้เรื่องการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตและผลข้างเคียงของยา 
- อาหารส าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
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2. ท า morning round ในผู้ป่วยที่ EGFR น้อยกว่า 15 ที่รับนอนโรงพยาบาล โดยทีม 
สหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร  นักโภชนากร นักกายภาพบ าบัด เจ้าหน้าที่ NCD 
เจ้าหน้าที่ห้องไตเทียม เพื่อค้นหาปัญหา และร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

3. ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตแล้ว เช่น ผู้ป่วยที่ ON CAPD ขอความร่วมมือจาก
ผู้ป่วยให้เป็นตัวอย่างในการสอนผู้ป่วยโรคไตด้วยกัน และสอนเจ้าหน้าที่ในการท าหัตถการต่างๆ เช่น 
การเปลี่ยนถ่ายน้ ายา การล้างแผล exit side การเก็บน้ ายา PD ในการส่งตรวจ 

4. ออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยที่รอการท า CAPD จากโรงพยาบาลแพร่ ผู้ป่วยที่วางสายใหม่ ผู้ป่วยที่มี 
complication 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
1. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-4-5 ที่รับนอนโรงพยาบาลได้รับความรู้เรื่อง RRT 
2. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 ได้รับความรู้เรื่องวิธีบ าบัดทดแทนไตโดยวิธีต่างๆ และสามารถเลือก

วิธีการบ าบัดทดแทนไตได้อย่างเหมาะสม และมีการเตรียมความพร้อม ก่อนถึงเวลาที่เหมาะสม 
3. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-4-5 มีความรู้เรื่องยาและสามารถทานยาได้อย่างถูกต้อง 
4. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-4-5 สามารถเลือกรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสม 
5. ผู้ป่วย CAPD ได้รับการ retaining  และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ 

 
การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ  ตัวชี้วัด เป้าหมาย  2556  2557  2558  
1. อัตราผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่4  เข้าสู่ไต

วายระยะที่ 5  
<  ร้อยละ 5      NA    NA  2.43  

2. อัตราการเกิด peritonitis ในผู้ป่วย CAPD  <  ร้อยละ 10  NA  NA  6.6  
3. อัตรา readmit ผู้ป่วย CAPD  <  ร้อยละ 5  NA  NA  3.3  

 
บทเรียนที่ได้รับ  :   

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-5 เป็นระยะที่ไตสูญเสียหน้าที่ไปมาก กว่า 40 % การเริ่มต้นบ าบัด
ด้วย ยาและอาหาร จึงเป็นเพียงบรรเทาอาการยูรีเมีย ช่วยให้ผู้ป่วยสบายขึ้นเท่านั้น ด้วยระยะเวลาและพยาธิ
สภาพของโรคอัตราการกรองของไตก็จะลดลงไปเรื่อยๆ การชะลอความเสื่อมของไตจึงได้ผลไม่มาก 

ทางงานผู้ป่วยในร่วมกับห้องไตเทียมโรงพยาบาลร้องกวางจึงได้จัดกิจกรรมเชิงรุกเข้าสู่ชุมชน  
โดยจัดกิจกรรมโรคไตสัญจรที่ รพสต. บ้านเวียงซึ่งเป็นพื้นท่ีที่มีจ านวนผู้ป่วยโรคไตสูง เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-2 และผู้ดูแล ได้มีความรู้เรื่อง RRT เพ่ือชะลอความเสื่อมของไต ป้องกันการเกิด 
ภาวะแทรกซ้อน และเป็นจุดเริ่มต้นในการป้องกันการเกิดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาการป่วยเป็นวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ค าส าคัญ : ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยวัณโรค 

สรุปผลงานโดยย่อ:  

จากปัญหา พบวัณโรคเป็นโรคฉวยโอกาสที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และคลินิก
บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวียังด าเนินการซักประวัติคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่ครอบคลุมทุกราย จึงได้
ด าเนินการพัฒนาโดยการ เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาการป่วยเป็นวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี  เตรียมความ
พร้อมด้านสถานที่และบุคลากร อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และแกนน าผู้ติดเชื้อในการให้การปรึกษาวัณ
โรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี จัดท าแนวทางปฏิบัติงาน   พัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลและความรู้ ปรับปรุงรูปแบบ
การบันทึกและการส่งต่อข้อมูลการคัดกรองวัณโรคใน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และด าเนินการคัดกรองวัณโรคโดย
แกนน าผู้ติดเชื้อร่วมกับพยาบาลพี่เลี้ยง ตั้งแต่ ปี 2555 จน ถึงปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาระบบและกิจกรรม
การคัดกรองให้เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงานปี พศ. 2555-2557 พบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสฯ 
คลินิกให้การปรึกษาโรงพยาบาลร้องกวางได้รับการสัมภาษณ์และการตรวจคัดกรองค้นหาวัณโรค ร้อยละ 
94.30, 98.39 และ 100 ตามล าดับ และ พบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรคได้รับการรักษาทั้ง 2โรค 
ทุกราย 

ช่ือและที่อยูข่ององค์กร : งานควบคมุโรคติดตอ่ 

สมาชิกทีม:     1. นางวาสนา อัฐวงค์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 2. นางอรพันธ์  บุญคง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
เป้าหมาย:  

         3.1 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ 95 ได้รับการสัมภาษณ์การตรวจคัดกรองวัณโรคทุก 6เดือน    
        3.2 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ป่วยเป็นวัณโรคได้รับการรักษาทั้ง 2 โรค ทุกราย 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
 จากสถานการณ์วัณโรค พบว่าอัตราป่วยและตายของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าผู้ป่วยวัณ
โรคทั่วไปถึง 4.78 เท่า จากการคัดกรองผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์เพ่ือค้นหาวัณโรคในคลินิกให้การปรึกษาเอดส์
โรงพยาบาลร้องกวาง ปี 2555 และ ปี 2557 พบอัตราการป่วยเป็นวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีคิดเป็นร้อยละ 
9.5 และ 20.33 และ5.66 ตามล าดับ และยัง พบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ รับยาต้านไวรัสฯ ได้รับ
การสัมภาษณ์และการตรวจคัดกรองค้นหาวัณโรคยังไม่ครอบคลุมทุกรายโดยเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคที่ส่งมารับการ
รักษาจากโรงพยาบาลอ่ืน ดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการค้นหาการป่วยเป็นวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี จึงมี
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ความจ าเป็นในการป้องกันการป่วยเป็นวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ส่วนรายที่ค้นพบว่าป่วยเป็นวัณโรคได้รับการ
ค้นหาและดูแลรักษาโดยเร็ว ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการดูแลทั้งสองโรคอย่างมีประสิทธิภาพ  

การเปลี่ยนแปลง : 

1. เสนอนโยบายแก่ผู้บริหาร จัดตั้งคณะท างาน และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากร 
2. อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และแกนน าผู้ติดเชื้อในการให้การปรึกษาวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
3. จัดท าแนวทางปฏิบัติการคัดกรองวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลและ

ความรู้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้การปรึกษารายกลุ่มและรายบุคคล 
4. มอบหมายงานให้แกนน าที่ผ่านการอบรมร่วมปฏิบัติงานกับพยาบาลพ่ีเลี้ยงวันละ 2 คน ทุกวันจันทร์

และวันอังคารในวันพบกลุ่ม 
5. สรุปผลการด าเนินงานทุกเดือน  

    
การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :  

กราฟแสดงผลการด าเนินงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการค้นหาการป่วยเป็นวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ปีงบประมาณ 2555– 2557  

 

บทเรียนที่ได้รับ : 

มีรูปแบบการท างานวัณโรคและเอดส์ในโรงพยาบาลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม เกิดความร่วมมือจาก
ทีมท่ีเกี่ยวข้องในการท างานเอดส์ทั้งทีมสุขภาพและแกนน าผู้ติดเชื้อน าไปสู่การดูแลผู้ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ  

การให้การดูแลด้วยเพ่ือนมีประสบการณ์เหมือนกันท าให้เห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน น าไปสู่ความ
ร่วมมือในการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ยั่งยืน 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นวัณโรคได้รับการรักษาวัณโรคพร้อมกันทั้ง 2 โรค ในเวลาที่รวดเร็วมากขึ้น  
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ห้องเรียนปลอดโรคฟันผ ุ

ค าส าคัญ:  โรคฟันผุในเด็กนักเรียนประถมศึกษา  

สรุปผลงานโดยย่อ 

 การป้องกันการเกิดโรคฟันผุในเด็กประถมศึกษา ต้องอาศัยการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้
ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กประถมศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการดูแลโรคฟันผุของเด็กอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
โครงการห้องเรียนปลอดโรคฟันผุได้มีจุดประสงค์ให้ครูประจ าชั้นเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท ากิจกรรม
ร่วมกับทันตาภิบาลในพ้ืนที่  ทั้งการรักษาและป้องกันโรคฟันผุ โดยมีการประเมินผลโดยทันตบุคลากรจาก
โรงพยาบาล 

ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  งานทันตสาธารณสุข 

ทีมงานในโรงพยาบาลร้องกวาง  ทีมงานใน รพสต. 7 แห่งในเขตอ าเภอร้องกวาง 

 1. ทพญ. อรวรรณ บุระตะ  1. นางอัญชลี หมุดปิน  รพสต.น้ าเลา 
 2. ทพญ. ทิวาศัย ธรรมสอน  2.นายดนุภพ บุญสิทธิ์  รพสต. ร้องกวาง 
 3. ทพญ. อัจฉรา จิตจง   3.นางกัลยาณี อาจหาญ  รพสต.บ้านเวียง 
 4. นางอนุสรณ์ อุ่นค ามี   4.นายนิสัน น าสม  รพสต.ไผ่โทน 
 5.นางศุภิสรา กาสาร   5.นางสาวมาณวิกา เขียวพรหม  รพสต.ห้วยโรง 
 6.นางรุ่งลาวรรณ กุณาปาน  6.นางสาวกรรณิการ์ น าสม      รพสต.แม่ยางเปี้ยว 
 7.นางวรวรรณ ดวงโฮ้ง   7.นางศุภลักษณ์ มหายศ  รพสต.บ้านเวียง 
 8.นางวรรณิสา ยศพรหม 
 9.นางเกวลิน เสาร์แดน 

เป้าหมาย : เพ่ือให้เด็กนักเรียนในห้องเรียนที่เข้าร่วมโครงการปราศจากโรคฟันผุ และสามารถคงสภาพ
สภาวะช่องปากท่ีดีได้อย่างต่อเนื่อง 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
 อัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กประถมศึกษามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในทุกปี ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการ
ด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยทันตบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่า
สาเหตุการเกิดโรคฟันผุนั้นมีปัจจัยของการเกิดที่มาจากหลายสาเหตุ และเก่ียวพันกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็ก
นักเรียน การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการท างานของทันตบุคลากรเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กจึงเป็นการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ผ่านมาการด าเนินงานส่งเสริมในโรงเรียนไม่ได้มีการเน้นที่ตัว
ครูประจ าชั้นแต่ละคนเนื่องจาก ครูส่วนมากมีเหตุผลของความไม่สะดวกในการช่วยดูแลสุขภาพช่องปากของ
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เด็กนักเรียนได้ แต่อย่างไรก็ดี ยังมีครูประจ าชั้นหลายท่านที่แม้ไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของเด็ก
โดยตรง แต่กลับให้ความสนใจสุขภาพเด็กเป็นอย่างดี รวมไปถึงสุขภาพช่องปากด้วยเช่นกัน ดังนั้นทีมงานจึง
สนับสนุนครูประจ าชั้นที่มีความสนใจและ ยินดีเข้าร่วมโครงการห้องเรียนปลอดโรคฟันผุ ที่มีเป้าหมายให้
นักเรียนในห้องเรียนของคุณครูดังกล่าวปราศจากโรคฟันผุทุกๆคน  

กระบวนการให้ได้คุณภาพ 
 1. ตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนทุกคน สนับสนุนอุปกรณ์การแปรงฟัน  
 2. ให้ทันตสุขศึกษาแก่ ครูและนักเรียน รวมทั้งคืนข้อมูลสภาวะช่องปากให้แก่ห้องเรียน 
 3. นัดหมายให้เด็กนักเรียนทุกคนในห้อง มารับบริการป้องกันหรือรักษาโรคฟันผุ จนกระทั่งใน
ห้องเรียน ไม่มีคนที่เป็นโรคฟันผุ 
 4.ครูประจ าชั้นและนักเรียนร่วมกันดูแลคงสภาพความปลอดโรคฟันผุของตนเอง ตลอดปีการศึกษา 
 5.ติดตามและประเมินผล สภาวะช่องปากของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป  
 6. ห้องเรียนที่สามารถคงสภาพความปลอดโรคฟันผุได้ ตามเป้าหมาย * จะได้รับใบรับรองการเป็น
ห้องเรียนปลอดโรคฟันผุในปีการศึกษาต่อไป  
หมายเหตุ * เป้าหมาย ห้องเรียนมีนักเรียนที่ปราศจากโรคฟันผุมากว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ95 ของนักเรียน
ทั้งหมด   
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 1. อัตราการเกิดโรคฟันผุในห้องเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดลง 
 2. มีการพัฒนาให้กิจกรรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในห้องเรียนเกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ  
การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด ก่อนโครงการ หลังโครงการ 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีโรคฟันผุกอ่นระหว่างปีการศึกษา 2557  45.40 3.25 
จ านวนห้องเรียนที่มีการด าเนินกจิกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
ระหว่างปีการศึกษา 2557  

2 ห้อง 9 ห้อง 

จ านวนห้องเรียนที่เป็น ห้องเรยีนปลอดโรคฟันผุ  0 ห้อง 7 ห้อง 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 198 คน จ านวน 9 ห้องเรียน 

บทเรียนที่ได้รับ 
 การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพเป็นเรื่องที่เห็นผลลัพธ์ได้ช้า และต้องอาศัยการกระตุ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับรูปแบบของการด าเนินงานมีความส าคัญเพราะสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กมีการปรับเปลี่ยนอยู่
เสมอ โดยเฉพาะบุคลากรหากไม่กล่าวถึงผู้ปกครองของเด็กที่เป็นปัจจัยที่มีความหลากหลาย ครูเป็นอีกคน
หนึ่งมีอิทธิพลต่อเด็กในขณะที่เด็กอยู่ในโรงเรียน ดังนั้นหากสามารถดึงให้ครูประจ าชั้นเข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพในเด็กนักเรียนจะมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างชัดเจน แต่อุปสรรคอยู่ที่ครูส่วนมากมักไม่ค่อยมีเวลา 
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หรอืตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก ดังนั้นโอกาสในการพัฒนาต่อไปคือการปรับ
ทัศนคติของครูให้มีความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพเด็กในห้องเรียนที่คุณครูรับผิดชอบนั้นเอง 

พลังชุมชน ลด ละเลิกสุรา ( Community Empowerment Alcohol Withdrawal) 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

ที่มา 

การดื่มสุรา ส่งผลต่อสุขภาพ ท าให้เกิดโรคเรื้อรัง ปัญหาสังคม และประชาชนมีแนวโน้มการดื่มสุรา
เพ่ิมขึ้น  จากการส ารวจพฤติกรรมการดื่มสุรา ตามกลุ่มวัย พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่น ร้อยละ 32.3กลุ่มวัยท างาน 
ร้อยละ 38.2 ผู้สูงอายุ ร้อยละ 18.4 และเมื่อพิจารณาถึงความบ่อยครั้งของการดื่ม พบว่า ดื่มนานๆครั้ง 
ร้อยละ 57.6ดื่มสม่ าเสมอ ร้อยละ 42.4 และระดับความถี่ของผู้ที่ดื่มสม่ าเสมอ พบว่าเป็นผู้ดื่ม  5 วันต่อ
สัปดาห์ถึงร้อยละ 38.3โรงพยาบาลร้องกวางจึงจัดท าโครงการพลังชุมชน  ลด ละ เลิกสุรา  

วัตถุประสงค์   

1.เพ่ือให้ประชาชนลด ละ เลิกการดื่มสุรา 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าในการลด ละ เลิกสุราให้มีบทบาทในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคสุรา 
3.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาจากการบริโภคสุรา เกิดมาตรการและ

ข้อตกลง ร่วมกัน 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม PAR ในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในเขตต าบลร้องเข็ม อ าเภอร้องกวาง 

จังหวัดแพร่ ในช่วง เดือนตุลาคม 2556 – เดือนเมษายน 2557 โดย ศึกษาข้อมูล การประเมินพฤติกรรม
การบริโภคสุรา พัฒนาศักยภาพแกนน า การให้ความรู้แก่ประชาชนและมีการรณรงค์โทษพิษภัยสุรา วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ผลการศึกษา     
          แกนน าในชุมชน/ประชาชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้เรื่องโทษพิษภัยสุราเพ่ิมขึ้นร้อยละ   
85 และแกนน าสามารถ ประเมินพฤติกรรมการดื่มสุราร้อยละ 96.49 และผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มสุราได้รับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ59.88 โดยผู้ ที่มีพฤติกรรมการดื่มสุราหลังเข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมีพฤติกรรมการดื่มลดลงร้อยละ 78 เกิดมาตรการ และข้อตกลงร่วมกันในชุมชน เพ่ือลด ละ เลิก 
สุรา 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

การสร้างเครือข่าย พลังชุมชน ลด ละ เลิก สุรา  ในต าบลที่ด าเนินการ/ต าบลใกล้เคียง  ท าให้แกนน า
ชุมชน/ประชาชนมีการเฝ้าระวังการดื่มสุรา   และติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ มีแนวทางการส่งต่อ
ในรายที่มีปัญหาเกี่ยวการดื่มสุราตลอดจนมีการประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการดื่มสุราในชุมชน 

บทเรียนที่ได้รับ 

แกนน าชุมชน/ประชาชนตระหนักถึง โทษพิษภัยสุรา และมีความเห็นใจ เข้าใจผู้ติดสุรา และให้ความ
ช่วยเหลือ ร่วมติดตาม เฝ้าระวัง การดื่มสุราในชุมชน  การมีมาตรการในชุมชน ลด ละเลิก สุรา ช่วยท าให้
ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

ผู้น าชุมชน และประชาชนให้ความร่วมมือ  การร่วมสร้างกฎกติกาของหมู่บ้าน จะท าให้เกิดแนวทาง/
พฤติกรรมการปฏิบัติ ในสิ่งที่สามารถด าเนินการได้ในชีวิตประจ าวันได้  ส่วนการได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากองค์กรที่เกี่ยวข้องส่งผลให้โครงการส าเร็จ/บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้แกนน า/ประช าชนร่วมกัน
พัฒนาการด าเนินงานแบบยั่งยืน 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร 

ในการด าเนินโครงการ ได้รับการสนับสนุนการด าเนินโครงการโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาล ความ
ร่วมมือจากทีมวิจัย การสนับสนุนงบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ร่วมกับเครือข่ายชมรมแพทย์
ชนบท 
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ทักษะชีวิต พิชิตสุรา ในนักเรียนมัธยมศึกษา งานให้ค าปรึกษาและยาเสพติด 

ที่มา  
ปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 

ผลการส ารวจ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มสุราร้อยละ 29.3 โดยมีเพศชายร้อยละ 51 หญิงร้อยละ 8.8 
เด็กอายุ 11-14 ปี มีอัตราการดื่มสุราสูงขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น จึงนับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนักดื่มหน้า
ใหม่มากที่สุด ผลกระทบจากสุรามีหลายประการเกิดโรคทั้งร่างกาย จิตใจ ทางเศรษฐกิจ ครอบครัวแตกแยก 
ปัญหาอาชญากรรม จากการส ารวจสภาวะการดื่มสุราของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  พบว่าดื่มสุรา ร้อย
ละ 26.01 ดื่มครั้งแรก อายุ ต่ าสุด 7 ปี  สูงสุด 19  ปี การดื่มสุรา อย่างต่อเนื่องมาแล้ว ต่ าสุด 1 เดือน 
สูงสุด 5 ปี  ส่วนใหญ่ดื่มในชว่งเวลา เย็น  สาเหตุการดื่มครั้งแรกคือ     อยากลอง ประเภทเครื่องดื่ม คือ 
เบียร์ เป็นส่วนใหญ่เพราะหาซื้อได้ง่าย จากร้านขายของช า พฤติกรรมหลังดื่มสุรา ส่วนใหญ่ อยากนอนหลับ 
เมา ยิ้มมากกว่าปกติ มีอารมณ์ทางเพศ สนุกสนาน ทะเลาะวิวาท ร้อยละ 72.73 มีความคิดอยากลด ละ 
เลิก เพราะ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย สงสารพ่อแม่ เปลืองเงิน อยากเป็นคนดี ถ้าดื่มต่อไปอาจติดได้ ร้อยละ 
76.36 คิดว่า ลด ละ เลิกได้ผู้วิจัยจึงน าการเสริมสร้างทักษะชีวิตมาใช้ในการลดการดื่มแอลกอฮอล์ใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือศึกษาผลการเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหาจากาการดื่มสุรา 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ที่ 25 จ านวน  423 คน ในช่วง เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ปี 2557 โดยการ
ส ารวจสภาวะการดื่มสุรา น าผลการส ารวจมาออกแบบจัดกิจกรรม การเรียนรู้โทษพิษภัยสุรา และ การฝึก
ทักษะชีวิต ที่ห้องประชุมโรงเรียน โดยให้นักเรียนฝึกทักษะการผ่อนคลายความเครียด  และทักษะปฏิเสธ   
เก็บข้อมูล แบบส ารวจสภาวะการดื่มสุรา แบบประเมินทักษะชีวิต  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ผลการศึกษา 
ขั้นตอน Planning วางแผนร่วมกับครู และทีมงานในการออกแบบกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ขั้น

Acting จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตขั้นตอนobserving การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ครู นักเรียน ขั้นตอน
reflecting คืนข้อมูลแก่ครู นักเรียน พบว่า นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เพศชาย. ( ร้อยละ 60.05) 
อายุเฉลี่ย 16.5.ปี มีความคิดอยากลด ละ เลิก( ร้อยละ 72.73 )เพราะ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย สงสาร
พ่อแม่ เปลืองเงิน อยากเป็นคนดี ถ้าดื่มต่อไปอาจติดได้ คิดว่า ลด ละ เลิกได้ (ร้อยละ 76.36) 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

การคืนข้อมูลสภาวะการดื่มสุราของนักเรียนจะสามารถท าให้ทางโรงเรียนร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหา
การดื่มสุรา และการฝึกทักษะชีวิตจะท าให้นักเรียนมีภูมิต้านทาน และสามารถใช้ทักษะชีวิตเพ่ือพิชิตปัญหา
สุรา 

บทเรียนที่ได้รับ 
การป้องกันนักด่ืมหน้าใหม่ ควรสร้างความตระหนักถึง โทษพิษภัยสุรา และการเสริมสร้างทักษะชีวิต 

โดยให้ได้รับรู้ถึงผลกระทบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันปัญหาจากการบริโภคสุรา 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สนับสนุนทีมวิจัยโดยอนุญาตให้ด าเนินการร่วมกับเครือข่ายชมรมแพทย์

ชนบทเพ่ือป้องกันปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ในการ
จัดกิจกรรม 
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ผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย
หน่วยงานสนับสนุน 
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การพัฒนาระบบการขอเลือดของผู้ป่วยโรงพยาบาลร้องกวาง 

ค าส าคัญ   :  การขอเลือดของผู้ป่วย 

สรุปผลงานโดยย่อ 
การพัฒนาระบบการขอเลือดโดยทบทวนระเบียบปฏิบัติร่วมกับทีม PCT มีการทบทวนอุบัติการณ์

และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันและบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนใบแบบบันทึกการขอเลือดทุกครั้งที่ขอเลือด และ
สื่อสารให้เจ้าหน้าที่งานชันสูตรและผู้เกี่ยวข้องทราบท าให้ผู้ป่วยได้รับเลือดทันเวลา 
ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  :  งานชันสูตร 

สมาชิกทีม  : 
1. นางมิ่งขวัญ   ปันต่า      นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
2. นางสาวมนต์นที  เป็งวงค์  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
3. นางสาวปิยะมาศ  ม้าชัย  นักเทคนิคการแพทย์ 
4. นางกรรณิกา  ค าเขียว  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
5. นางหทัยกาญจน์  รักสกุลแก้ว เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
6. นางศรีพรรณ  สารเพ็ญ  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
7. นางสาวหทัยกาญจน์  อุตเสน พนักงานจุลทัศนากร 

เป้าหมาย :  

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับเลือดทันเวลาที่ต้องการใช้ และ เพ่ือสื่อสารข้อมูลการขอเลือดระหว่างเจ้าหน้าที่
งานชันสูตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ  :   
 1. ผู้ป่วยไตเทียมไม่ได้รับเลือดตามวันเวลาที่ระบุไว้ เนื่องจากขาดประสานงานกลับจากธนาคารเลือด
เมื่อเกิดข้อขัดข้อง ท าให้ผู้ป่วยได้รับเลือดล่าช้า ต้องเลื่อนการให้เลือดไปในวันท า Hem dialysis ครั้งถัดไป 
 2. เนื่องจากขาดการส่งต่อข้อมูลและสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่งานชันสูตร  จึงท าให้พบปัญหาในการ
ติดต่อประสานงานการขอเลือดกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทั้งกับงานธนาคารเลือดและหน่วยงานที่ส่งขอเลือด
บ่อย  
 3. ไม่มีบันทึกการรับเลือดจากธนาคารเลือด และจ่ายเลือดให้หน่วยงานที่ขอเลือด ท าให้เกิดกาขอรับ
เลือดซ้ าซ้อน  

กระบวนการให้ได้คุณภาพ 
1. ทบทวนระเบียบปฏิบัติเรื่องการขอเลือดของโรงพยาบาลร่วมกับทีม PCT 
2. ประสานหน่วยไตเทียม ทบทวนอุบัติการณ์และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เช่น ระบุวันที่ต้องการ

ใช้เลือดก่อนวันเวลาที่ต้องการใช้เลือดจริง 1 วัน หากพบปัญหาจะได้สามารถแก้ไขได้ทัน 
6. จัดท าแบบฟอร์มบันทึกการขอเลือดของผู้ป่วยโรงพยาบาลร้องกวางใหม่ 
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7. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนใบแบบบันทึกการขอเลือดทุกครั้งที่ขอเลือด และสื่อสาร
ให้เจ้าหน้าที่งานชันสูตรคนอ่ืนๆ ทราบ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
1. ผู้ป่วยที่ขอเลือดทุกราย ได้รับการติดตามขอรับเลือดตามวันที่ระบุต้องการใช้เลือด 
2. ผู้ป่วยไตเทียมที่ขอเลือด ได้รับเลือดตามวันที่ต้องการใช้ ยกเว้นกรณีท่ีขอเลือดเวลากระชั้นชิดกับ

เวลาที่ต้องการใช้เลือด และอยู่ในช่วงที่เลือดขาดคลัง 
 

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :ผลลัพธ์ ปี 2558 

ผลงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

อัตราผู้ป่วยได้รับเลือดตามที่ขอ ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

 
บทเรียนที่ได้รับ  :   

1.  การที่ระบุวันที่ต้องการใช้เลือดของผู้ป่วยไตเทียมก่อนวันที่ต้องการใช้เลือดจริง ท าให้มีเวลาแก้ไข
ปัญหาที่อาจพบได้ก่อน  และ มีเลือดพร้อมจ่ายให้ผู้ป่วยได้ตามเวลา  เจ้าหน้าที่พึงพอใจ 

2.  การใช้แบบบันทึกข้อมูลการขอเลือดที่มีรายละเอียดมากข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับช่วงงานต่อใน
การติดตาม รับทราบข้อมูลและด าเนินการต่อได้สะดวกและเร็วขึ้น 
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ผลการพัฒนากระบวนการเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการจัด-จ่ายยาในกลุ่มยาที่มีหลายความแรง 

ค าส าคัญ: ความคลาดเคลื่อนทางยา  

สรุปผลงานโดยย่อ:  

การพัฒนากระบวนการเพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในการจัด -จ่ายยา ในกลุ่มยาที่มีหลาย
ความแรง โดยมีการปรับเปลี่ยนรายการยาในระบบ HosXp และฉลากยา เพ่ือช่วยในการสังเกตในขณะจัด
และจ่ายยา เช่น ยา Haloperidol จะมีการระบุสีเม็ดยา ในรายการยาในHosXp และฉลากยา และเพ่ิมความ
ตระหนักในการตรวจสอบความถูกต้อง หลังการจัดยาและก่อนส่งมอบยาแก่ผู้มารับบริการ ส่งผลท าให้ความ
คลาดเคลื่อนในการจัดยาในกลุ่มยาที่มีหลายความแรงมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งไม่พบความคลาดเคลื่อนในการ
จ่ายยาในกลุ่มดังกล่าว 

ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร:  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

สมาชิก: เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

เป้าหมาย:   
 - ลดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจัดและจ่ายยา 
 - อัตราการเกิด medication error ระดับ C-I = 0 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
เนื่องจากพบปัญหาการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในการจัดยาในกลุ่มที่มีหลายความแรงจ านวน 

11 ครั้งและจ่ายยาผิดความแรง จ านวน 2 ครั้ง ในช่วงเดือน กันยายน 2557 – ธันวาคม 2557 โดยในการ
จ่ายยาเป็นความความคลาดเคลื่อนที่เกิดถึงตัวผู้ป่วยแล้ว ( ระดับ D ) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แพทย์สั่งจ่ายยา 
Haloperidol 0.5 mg. แต่มีการจัดและจ่ายยาเป็น Haloperidol 2 mg. แก่ผู้ป่วย โดยผู้ป่วยได้ทานยา
ดังกล่าวไปแล้ว และอีกเหตุการณ์คือ แพทย์ได้สั่งจ่าย Enalapril 20 mg.  ½ X  2  pc แต่ยาที่ผู้ป่วยได้รับ
เป็น Enalapril 5 mg. ซึ่งจากการทบทวนพบว่าทั้งสองเหตุการณ์เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดในกลุ่มยาที่มี
หลายความแรง รวมทั้งกลุ่มยาดังกล่าวมีโอกาสก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนสูง โดยพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นในวันศุกร์ ซึ่งมีคลินิกหลายโรครวมกัน ได้แก่ คลินิกจิตเวช โรคเก๊าท์ COPD หอบหืด และไทรอยด์ 
โดยมีผู้ป่วยมารับบริการจ านวนมาก และมีรายการยาที่หลากหลาย รวมทั้งรายการยาจิตเวชส่วนใหญ่เป็น
รายการที่ต้องนับเม็ดยา ท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความเร่งรีบในการจัดยาและอ่านฉลากยาไม่ครบถ้วน อีกทั้ง
รายการยา Haloperidol 2 mg. , Enalapril 5mg. เป็นรายการที่มีการสั่งใช้บ่อยมากกว่า Haloperidol 
0.5 mg. , Enalapril 20 mg. ท าให้เกิดความเคยชินในการจัดยา ประกอบกับไม่มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนส่งมอบยาแก่เภสัชกร รวมทั้งในขั้นตอนการจ่ายยาของเภสัชกรก็ไม่ได้มีการตรวจสอบซ้ าอย่าง
ละเอียดก่อนส่งมอบยาแก่ผู้ป่วย 

ดังนั้น กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ร่วมกันทบทวนเพ่ือการพัฒนากระบวนการ
จัด-จ่ายยา โดยเฉพาะในกลุ่มยาที่มีหลายความแรง 
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กระบวนการให้ได้คุณภาพ: 
 1.การทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดและจ่ายยา 
 2.ระบบการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น: 
 1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบและการจัดเรียงตัวอักษรของรายการยาในระบบHosXp และฉลากยา ในกลุ่ม
ยาที่มีหลายความแรงและมีอุบัติการณ์ในการเกิดความคลาดเคลื่อนบ่อยครั้ง เช่น Ena-lapril (20 mg.)และ 
ENALAPRIL (5mg.), HALOPERIDAL*(สีขาว)* 0.5 mg., HALOPERIDAL(สีเหลือง) 2 mg. และ 
HALOPERIDAL(สีฟ้า) 5 mg. เป็นต้น 
 2.มีการตรวจสอบความถูกต้องหลังการจัดยาก่อนส่งมอบให้เภสัชกร พร้อมลงชื่อก ากับในใบสั่งยา 
 3.เภสัชกรมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดซ้ าอีกครั้ง ก่อนส่งมอบยาแก่ผู้มารับบริการ 
และมีการลงบันทึกการจ่ายยาทุกครั้ง 
 4.เฝ้าระวังและติดตามการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 
 5.สรุปผล รายงาน และทบทวนผลการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 
 

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง: 

ตารางท่ี 1 แสดงอัตราความคลาดเคลื่อนทางยา 

ตัวช้ีวัด ความคลาดเคลื่อนก่อนการ
ด าเนินงาน(ก.ย. 57- ธ.ค.57) 

ความคลาดเคลื่อนหลังการ
ด าเนินงาน(ม.ค.58- เม.ย. 58) 

   -อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนใน
การจัดยา(ครั้ง/1000 ใบสั่งยา) 
   -อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนใน
การจ่ายยา(ครั้ง/1000 ใบสั่งยา) 

0.34 
 

0.18 

0.06 
 

0 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลลัพธ์การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 

ผลลัพธ์การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา จ านวนการเกิดความคลาดเคลื่อน(ครั้ง) 
ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

ระดับ A 
ระดับ B 
ระดับ C-I 

11 
0 
2 

6 
0 
0 

บทเรียนที่ได้รับ 

 การมีระบบติดตาม และเฝ้าระวังการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา รวมทั้งมีการทบทวนเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขและป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการต่างๆ  เป็นการช่วยลดและ
ป้องกันความเสี่ยงในการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาก่อนถึงตัวผู้ป่วย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการ
ใช้ยาในผู้ป่วย 
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หนังสือราชการส่งถึงเจ้าของเรื่องล่าช้า 

ค าส าคัญ: ล่าช้า 
สรุปผลงานโดยย่อ 
 การส่งหนังสือราชการ เป็นระบบงานที่ส าคัญของงานธุรการท าให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาลและ
ผู้รับผิดชอบได้เตรียมความพร้อมและด าเนินงานได้ทันเวลา 

ชื่อและท่ีอยู่องค์กร งานธุรการ 

สมาชิกทีม 
 1. นางชนัญชิดา  ทีดินด า 
 2. นางวาสนา     เลาศรี 
 3. นางอภิญญา   มูลเมือง 

เป้าหมาย 
ส่งหนังสือราชการให้ถึงเจ้าของเรื่องได้ทันเวลา 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
 จากการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 พบปัญหาส่งหนังสือราชการล่าช้า จ านวน 1 ครั้ง 
(หนังสือราชการจาก FTP สสจ.แพร่) ส่งผลท าให้หน่วยงานและผู้รับผิดชอบด าเนินการล่าช้า 

กระบวนการที่ได้คุณภาพ 
 วางระบบการตรวจสอบหนังสือราชการทาง FTP ซ้ าทุกวันก่อนเลิกงาน 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 1.ก าหนดเวลาเปิด FTP ช่วงเช้า 09.00 น.และ 11.00 น./ช่วงบ่าย 14.00 และ 16.00 น. 
 2.ท าการ Save File หนังสือราชการและพิมพ์เอกสารเพื่อลงทะเบียนรับ 
 3.ตรวจเช็คหนังสือราชการทาง FTP ว่าตรงกับจ านวนที่ลงทะเบียนรับ 

4.แจ้งหน่วยงานหรือเจ้าของงานทราบในกรณีเร่งด่วนทางโทรศัพท์ก่อนและส่งหนังสือตามภายหลัง 

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

1 จ านวนส่งหนังสือราชการล่าช้า 0 0 1 0 

บทเรียนที่ได้รับ 
 การตรวจเช็คความครบถ้วนของหนังสือรับทาง FTP ซ้ าส่งผลท าให้สามารถแจ้งหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบได้ทันเวลา 
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จัดระบบการจัดการใบแจ้งซ่อมพัสดุของหนว่ยงานให้มีความครบถ้วน 

ค าส าคัญ   :  การจัดการใบแจ้งซ่อม 
สรุปผลงานโดยย่อ 
 จัดระบบการจัดการใบแจ้งซ่อมพัสดุของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน ทุกรายการ   และก ากับ 
ติดตาม เอกสารใบส่งซ่อมเมื่อช่างได้ท าการตรวจสอบ/ซ่อมแซมพัสดุของช่างงานซ่อมบ ารุงและงาน IT จาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   เพื่อให้งานพัสดุสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุได้ทันต่อเวลา ตามผลการ
ประเมินของช่าง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ     
ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  :  งานพัสดุ 
สมาชิกทีม  : 

1 นางสาวมัทนา ท้าวทา     นักวิชาการพัสดุ 
2. นางสาวนิตยา เทียนทอง  เจ้าพนักงานพัสดุ 
3. นางอนัญญา  สุทธวงศ์   จ้าพนักงานพัสดุ 

เป้าหมาย: เอกสารใบส่งซ่อมของหน่วยงานที่จัดการได้แล้วเสร็จ และทันเวลา 
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ  :   

   จากปัญหาจ านวนเอกสารใบส่งซ่อมของหน่วยงานที่จัดการได้แล้วเสร็จล่าช้า  
กระบวนการให้ได้คุณภาพ 

1. ระบบการก ากับ ติดตาม เอกสารใบส่งซ่อม 
2. งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามผลการประเมินของช่าง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ  

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
1. ท าแบบฟอร์มใบส่งซ่อมแยกพัสดุและงานคอมพิวเตอร์ 
2. การบันทึกข้อมูลจ านวนเอกสารใบส่งซ่อมของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 
3. มีการประเมิน ตรวจสอบ/ซ่อมแซมพัสดุของช่างงานซ่อมบ ารุงและงาน IT จากเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ  
4. งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
5. งานพัสดุสรุปผลการด าเนินการที่แล้วเสร็จ 

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : ผลลัพธ์ ปี 2558 ณ  31  มีนาคม  2558 
ผลงาน เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
ผลลัพธ์ 

ร้อยละของจ านวนเอกสารใบส่งซ่อมของหน่วยงานที่จัดการได้แล้วเสร็จและทันเวลา  80 88.21 
 
บทเรียนที่ได้รับ  :   

จากการก ากับติดตามโดยการใช้แบบบันทึกเป็นหลักฐาน ในการควบคุมเอกสารใบส่งซ่อมของ
หน่วยงานเป็นปัจจุบันเพื่อไม่ให้พัสดุที่ส่งซ่อมใช้เวลานาน  ส่งผลให้เอกสารใบส่งซ่อมของหน่วยงานที่จัดการ
ได้แล้วเสร็จ และทันเวลา 

 
 
 



56 
 

ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ 

ค าส าคัญ:  ควบคุมระดับน้ าตาล 

สรุปผลงานโดยย่อ 
การให้การเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่นอนรักษาด้วยระดับ

น้ าตาลในเลือดสูง FBS≥300 mg/dl หลังติดตามผลการมาตรวจตามนัด 1 เดือน เมื่อเปรียบเทียบผลน้ าตาล
ก่อนและหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่าน้ าตาลลดลงจากเดิมทุกราย 

ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร: งานโภชนากร โรงพยาบาลร้องกวาง 

สมาชิกทีม: นางสาว วราภรณ์ นวลหงษ์ 

เป้าหมาย: 

ผู้ป่วยมีระดับน้ าตาลในเลือดลดลงหลังได้รับการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ       

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: 

ในปี 2558 ได้รับการประสานจากตึกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่นอนรักษาตึกผู้ป่วยในที่ไม่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ จ านวน 10 ราย ปัญหาเนือ่งจากผู้ป่วยยังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ไม่ถูกต้อง   

กระบวนการให้ได้คุณภาพ 

8.1.ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชพีทุกเช้า(Morning round) ในผู้ป่วยเบาหวานที่นอนรักษาด้วยระดับ
น้ าตาลในเลือดสูง 

8.2.ให้การเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการโดยโภชนากร 

8.3. ระบบติดตามผลระดับน้ าตาลผู้ป่วยหลังการมาตรวจตามนัด 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น   

1. ประเมินสภาพผู้ป่วย และญาติ พร้อมรับการเรียนรู้ 
2. ให้การเรียนรู้เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับโรคเบาหวาน 
3. ก าหนดรายการอาหารให้เหมาะสมกับโรคเบาหวานตามบริบทของผู้ป่วย 
4. ติดตามระบบการนัดจากระบบ Hosxp. 1 ครั้ง 
5. ประสานพยาบาล NCD ส่งรายชื่อให้พยาบาล NCD ในการติดตามต่อเนื่อง 
6. ประเมินพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาล 
7. สรุปผลการดูแล 
8. กรณียังควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้เยี่ยมติดตามต่อเนื่องในชุมชน 
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การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง  

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2556 2557      2558
(ต.ค.57-มี.ค.58) 

1. 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานนอนรักษาตัวด้วยระดับ
น้ าตาลในเลือดสูงมากกว่า 300มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์หลังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านโภชนาการ 1 เดือน มีระดับน้ าตาลในเลือด
ลดลง  

ร้อยละ 
70 

 
NA 
 

 
NA 
 

80 

2. 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานโภชนาการ ร้อยละ 

80 
91.50 91.42 96 

 

บทเรียนที่ได้รับ 

ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลไม่ได้นอนรักษาตัว ตึกผู้ป่วยใน หลังจากได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
โภชนาการ การใช้สื่อโมเดลอาหาร การแนะน า สนทนาพูดคุย สื่อสารให้เข้าใจตรงกันเรื่องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลให้ลดลง หลังติดตามผลการมาตรวจตามนัดผุป่วย
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนร่วมด้วย 
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การให้สิทธิถูกต้องก่อนส่งเคลม 

ค าส าคัญ: การตรวจสอบสิทธิ 

สรุปผลงานโดยย่อ 

 การตรวจสอบสิทธิการรักษา เป็นระบบงานอย่างหนึ่งของงานประกันสุขภาพร่วมกับเวชระเบียน          
ซึ่งการให้สิทธิการรักษาท่ีถูกต้อง จะส่งผลถึงข้อมูลการมีคุณภาพด้านเวชระเบียน และรายรับของโรงพยาบาล 
ที่จะได้รับเงินจากการเรียกเก็บถูกต้อง ตรงตามสิทธิทุกราย งานประกันสุขภาพ จึงได้พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบสิทธิด้วยการตรวจสอบสิทธิซ้ าอีกครั้งก่อนส่งเคลมและบันทึกเวชระเบียน โดยการตรวจสอบสิทธิ
แบบรายคน และรายกลุ่ม ด้วยโปรแกรมตรวจสอบสิทธิหน้าเว็บของ สปสช. , โปรแกรม NHSO Client และ
โปรแกรม NHSO UCSearch Client 

ชื่อ และท่ีอยู่ขององค์กร งานประกันสุขภาพ 

สมาชิกทีม 

  1. นางเฉลิมศรี  กองศรี      3.นางสาวพัชราวลัย ค าแสง   
  2. นางพนมวัลย์  พรมจินา  4.นางปิยะรา  สุทธินันท์  
 
เป้าหมาย 

เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ได้ถูกต้อง ครบทุกสิทธิ 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 

 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหา คือ การเคลมสิทธิไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับการจัดสรรเงิน          
และต้องน าข้อมูลกลับมาแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องแล้วส่งใหม่อีกครั้ง จึงท าให้เสียเวลาและได้รับเงินจากการเคลม
ล่าช้า 

กระบวนการที่ให้ได้คุณภาพ 

 การวางระบบการตรวจสอบสิทธิซ้ าให้ถูกต้อง    

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  

 1. ทุกวันก่อนเริ่มท างาน จะตรวจสอบสิทธิย้อนหลังซ้ าทุกสิทธิ  
2.ในเวลาราชการพบให้สิทธิผิดแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เวชระเบียนผู้ให้สิทธิทราบและแก้ไขสิทธิ ให้

ถูกต้อง  
3.นอกเวลาราชการพบสิทธิผิดแจ้งให้หัวหน้าเวชระเบียนทราบและแก้ไขสิทธิให้ถูกต้อง 
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การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ เดือน จ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการ (ครัง้) จ านวนการให้สิทธิที่ไม่ถูกต้อง (ครั้ง) 

1 ตุลาคม 2557 8816 26 
2 พฤศจิกายน 2557 7882 35 
3 ธันวาคม 2557 8635 34 

ล าดับ เดือน จ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการ (ครัง้) จ านวนการให้สิทธิที่ไม่ถูกต้อง (ครั้ง) 

4 มกราคม 2558 9101 16 
5 กุมภาพันธ์ 2558 9695 30 
6 มีนาคม 2558 9489 21 
7 เมษายน 2558 7374 17 
8 พฤษภาคม 2558 7707 12 
9 มิถุนายน 2558 9915 13 

 พบว่าการเคลมผิดลดลงจากเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557 ให้สิทธิผิดจากการส่งเคลม จ านวน 7 
ราย และช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2558 ให้สิทธิผิดจากการส่งเคลม จ านวน 3 ราย 

บทเรียนที่ได้รับ 

 การตรวจสอบสิทธิการรักษาให้ถูกต้องจะส่งผลถึงข้อมูลการมีคุณภาพด้านเวชระเบียน และรายรับ
ของโรงพยาบาล โดยจะได้รับเงินจากการเรียกเก็บตามสิทธิ ครบถ้วนทุกราย 
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การพัฒนาระบบการก าจัดพืชผิวน้ าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องตัดหญ้า 
ค าส าคัญ: การก าจัดพืชผิวน้ า 
สรุปผลงานโดยย่อ 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงพยาบาลเป็นแบบบ่อผึ่งมีพืชผิวน้ าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนปกคลุม
ส่งผลท าให้กระบวนการบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพลดลงส่งกลิ่นเหม็นร าคาญถูกหน่วยงานและชุมชนรอบ
ข้างร้องเรียน งานสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงได้พัฒนาระบบการก าจัดพืชผิวน้ าโดยการ
ประยุกต์ใช้เครื่องตัดหญ้าให้สามารถดูดพืชผิวน้ าขนาดเล็กได้ท าให้มีพ้ืนที่ผิวน้ าสัมผัสกับแสงแดดมากข้ึน 
ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร งานซ่อมบ ารุง 
สมาชิกทีม 

1. นายอดิสร รัตนวรพันธ์     3. นายกิตติพงษ์ ไชยเทพ   
  2. นายวีระ  อุอินทร์   4. นายชายทัศน์  ศรีศร  
เป้าหมาย 

เพ่ือให้น้ าที่ผ่านบ่อบ าบัดผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหา พืชผิวน้ าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนปกคลุมส่งผลท าให้
กระบวนการบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพลดลงส่งกลิ่นเหม็นร าคาญถูกหน่วยงานและชุมชนรอบข้างร้องเรียน 
7 ครั้งในป ี2557 จึงได้จัดท าระบบการก าจัดพืชผิวน้ าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องตัดหญ้า 
กระบวนการที่ให้ได้คุณภาพ 

1. วางระบบร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในการหารูปแบบการก าจัดวัชพืช 
2. วางระบบประเมินผลการก าจัดวัชพืชโดยการสังเกต แบบบันทึกผลตรวจน้ าเสียและคืนข้อมูลให้

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  

1. ใช้พัดลมเป่าพืชไล่พืชผิวน้ าให้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม  
2. ใช้เครื่องตัดหญ้าดัดแปลงใบพัด และติดตั้งท่อดูดวัชพืชบนผิวน้ า  
3. ต่อท่อปล่อยผ่านตาข่ายกรองดักพืชผิวน้ าไว้ และน าน้ าเสียกลับลงสู่บ่อบ าบัด  
4. น าตะกอนวัชพืชผิวน้ าทิ้งในถังท่ีมีฝาปิดมิดชิด  
5.ใช้เวลาชว่งครึ่งวันเช้าวันละ 4ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน  

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง 
ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2556 2557 2558 
1 ข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นร าคาญ 0 NA 7 0 
2 ผลการกรวดน้ าเสีย น้ าทิ้ง ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

 
บทเรียนที่ได้รับ 
 การหาวิธีการโดยใช้เครื่องทุ่นแรงในการท าให้พื้นที่ผิวน้ าได้รับแสงแดดเพ่ิมข้ึน ท าให้สาหร่าย
สังเคราะห์แสง และคายออกซิเจนออกมาให้แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารในน้ าเสีย ลดจ านวนข้อ
ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นร าคาญได้ 
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การพัฒนาระบบตอบสนองEMS ไม่เกิน10 นาทีในรัศมี 10 กิโลเมตร 

ค าส าคัญ: ระบบตอบสนองEMS 
สรุปผลงานโดยย่อ 
  การออกให้บริการของงานยานยนต์ร่วมกับพยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินอัตรา Response Time ไม่
เกิน10 นาทีในรัศมี 10 กิโลเมตร ในปี 2556-2557 เท่ากับ ร้อยละ 57.37และ 65.22 แต่ในปี2558 
(ต.ค.57-มี.ค.58) พบปัญหาการออกไปรับผู้ป่วยในชุมชนในเวลากลางคืน ไม่พบบ้านผู้ป่วย 2 ครั้ง อัตรา 
Response Time ไม่เกิน10 นาทีในรัศมี 10 กิโลเมตร ลดลงเป็นร้อยละ 49.21 จากปัญหาดังกล่าวท าให้
งานยานยนต์พัฒนาระบบการออกไปรับผู้ป่วยร่วมกับพยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นเพ่ือให้สามารถออกรับ
ผู้ป่วยได้ทันเวลา  
ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  งานยานยนต์ 
สมาชิกทีม 

 1.นายอนันต์ พัยชะอุน     3.นาย จอนสัน สัจจมงคล  5.นาย ธวัชชัย หลงจินดา 
 2.นายวัฒนา ตาค า   4.นาย จีรภัทร ทองประไพ 6.นายเค จานแก้ว 

เป้าหมาย เพ่ือรับส่งผู้ป่วยถึงที่หมาย ได้ทันเวลา ปลอดภัย 
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหา การออกไปรับผู้ป่วยในชุมชนเวลากลางคืน ไม่พบบ้านผู้ป่วย 
2 ครั้ง รายแรกได้รับแจ้งให้ออกไปรับแต่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ สอบถามผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่มีชื่อบุคคล
ดังกล่าวในหมู่บ้าน รายที่สองรายละเอียดไม่ครบถ้วนไปไม่สามารถติดต่อกับผู้ป่วยและญาติได้ท าให้ อัตรา 
Response Time ไม่เกิน10 นาทีในรัศมี 10 กิโลเมตร ลดลงเป็นร้อยละ 49.21 จากปัญหาดังกล่าวท าให้
งานยานยนต์พัฒนาระบบการออกไปรับผู้ป่วยร่วมกับพยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นเพ่ือให้สามารถออกรับ
ผู้ป่วยได้ทันเวลา  
กระบวนการที่ให้ได้คุณภาพ 

1.ระบบการเตรียมรถและพนักงานขับรถให้พร้อม 
2.ระบบประสานงานกับศูนย์รับแจ้งเหตุ(1669) กับพยาบาลที่ออกรับผู้ป่วย  

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  
1. จัดเตรียมรถและคนพนักงานขับรถให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง 
2. ประสานพยาบาลที่ออกรับผู้ป่วยขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ป่วยหรือญาติและชื่อเล่นผู้ป่วยเพื่อติดต่อ

ขณะออกรับที่บ้าน 
3. ศึกษาเส้นทางท่ีสะดวกและเลือกเส้นทางที่ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด 
4. เปิดสันญาณไฟทุกครั้งที่ออกไปรับผู้ป่วย 
กรณีไม่พบ ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือ อสม.ในการแจ้งจุด 

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง 
ผลลัพธ์: หลังด าเนินการ ปี 2558(เม.ย.58-มิ.ย.58) งานยานยนต์ออกไปรับพบผู้ป่วยทุกราย 
บทเรียนที่ได้รับ 
 การเตรียมรถและพนักงานขับรถให้พร้อมต่อการบริการ ตลอดจนการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า การ
ประสานงานที่ดีกับศูนย์รับแจ้งเหตุ(1669) และพยาบาลที่ออกรับผู้ป่วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามความ
จ าเป็น ท าให้การออกไปรับผู้ป่วยในระยะทาง 10 กิโลเมตรได้ทันเวลา 
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ระบบการจัดเตรียมรถเข็นให้พร้อมใช้ในการให้บริการ 

ค าส าคัญ: การจัดเตรียมรถเข็นให้พร้อมใช้ 
สรุปผลงานโดยย่อ 
  การให้บริการรถเข็นผู้ป่วยที่มารับบริการให้พร้อมใช้ เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ป่วยที่มีปัญหาด้าน
การเคลื่อนไหวควรได้รับจากสถานพยาบาล การจัดเตรียมรถเข็นให้พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง เกิดจากความ
ร่วมมือของพนักงานเปลทั้งเวร เช้า เวรบ่ายและเวรดึกก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งมีการตรวจเช็ความเรียบร้อย 
การท าความสะอาดทันที่ที่รถเข็นเปื้อนหลังใช้งาน และมีการตรวจสอบ ติดตามก ากับโดยหัวหน้างาน ท าให้
รถเข็นทุกคันพร้อมใช้งาน 

ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  ศูนย์เปล 
สมาชิกทีม 

1.นายสุรศักดิ์ วงศ์หน่อ     3.นาย ทวีศักดิ์ ยศทวี  5.นาย กฤษณะ ใจวรรณ 
2.นายสฤษฎ์พงษ์ สารเพ็ญ  4.นายสมพงษ์ ผาทอง 6.นายดิเรก ทองขัติ 

เป้าหมาย เพ่ือผู้ป่วยถูกจุดบริการ อย่างปลอดภัย 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหา รถเข็นนั่งไม่พร้อมใช้พบว่าหลังจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มี
สารคัดหลั่ง เลือด เหงื่อ และดินโคลนที่ติดมากับตัวผู้ป่วย ปนเปื้อนเปลนอนหรือรถเข็นนั่ง ทางศูนย์เปล จึงได้
จัดท าระบบการจัดเตรียมรถเข็นให้พร้อมใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วย 
กระบวนการที่ให้ได้คุณภาพ 
 1.ก าหนดข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของพนักงานเปลทุกคน 

2.จัดเตรียมรถเข็นให้เพียงพอและพร้อมใช้ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  
1.พนักงานเปลตรวจเช็ค ความสมบูรณ์พร้อมใช้งานและท าความสะอาดรถเข็นก่อนปฏิบัติงานทุกเวร 
2.หลังให้บริการรถเข็น เช็ดท าความสะอาดทุกครั้ง 
3.กรณีเปื้อนเลือด สารคัดหลั่ง ให้ล้างด้วยผงซักฟอกและผึ่งแดดให้แห้ง 
4.หัวหน้างานก ากับติดตามทุกเวรเช้า 

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง 
ผลลัพธ์: มีรถเข็นสะอาด เพียงพอ พร้อมใช้ในการให้บริการ 

1.ความพึงพอใจผู้ป่วยที่ได้รับริการรถเข็นนั่งร้อยละ 94.80 
2. อัตราการผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส. ร้อยละ 89.02 

บทเรียนที่ได้รับ 
 การจัดระบบรถเข็นนั่งให้สมบูรณ์ สะอาด พร้อมใช้ต่อการบริการ โดยความร่วมมือของพนักงานเปล
ทุกคน ท าให้สะดวกต่อการบริการผู้ป่วย ผู้รับบริการพึงพอใจ 
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กระบวนการดักจับความเสี่ยงเชิงรุก ของหน่วยงานซักฟอก    โรงพยาบาลร้องกวาง 

ค าส าคัญ: ดักจับความเสี่ยงเชิงรุก 
สรุปผลงานโดยย่อ 

การพัฒนากระบวนการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ติดมากับผ้าเปื้อนก่อนเข้าสู่กระบวนการซักปกติ 
เป็นกระบวนการที่ใช้ในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกในหน่วยงาน   ส่งผลให้ลดความเสียหายของเครื่องซักผ้า  
หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีติดในเครื่องซัก ลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ
สามารถลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้   

ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร: งานซักฟอก โรงพยาบาลร้องกวาง   

สมาชิกทีม: 

1.นางมานิตา   ต๊ะม่าน          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2.นางณัฐนันท์      จิระสุโข     ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
3.นางอุทัยวรรณ   ค าธนไพศาล      พนักงานซักฟอก  

4.นางวลาศิณี  มีเสาเรือน     พนักงานซักฟอก 
5.นางอาษา  ทองประไพ     พนักงานซักฟอก 

เป้าหมาย:  

      6.1. ลดอุบัติการณ์ การพบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่ปนมากับผ้าเปื้อน 

      6.2. ลดอุบัติการณ์การพบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ในเครื่องซักผ้า   

      6.3 ไม่พบการเกิดการบาดเจ็บ(Sharp injury) หรือติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน                 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: 

ตามมาตรฐานการคัดแยกผ้าเปื้อนใช้แล้ว ต้องด าเนินการคัดแยกผ้าจากแหล่งก าเนิด  เพ่ือป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ   เมื่อผ้าเปื้อนต่างๆถูกส่งมาเพ่ือท าความสะอาด ทางหน่วยงานซักฟอกจะน าผ้าเข้า
เครื่องซักโดยไม่มีการคัดแยกผ้าอีก  ซึ่งหลายๆครั้งพบว่า มีเศษวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ หรือมีเครื่องมือแพทย์ติด
มากับผ้า ซึ่งวัสดุต่างๆเหล่านี้อาจติดมากับผ้าผู้ป่วย   ผ้าจากการห่อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งในปี2557  
พบจ านวน 25 ครั้ง  หน่วยงานได้มีการทบทวนปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ท าระบบตรวจสอบผ้า  เพ่ิม
มาตรการ ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนัก แต่ยังพบปัญหาอยู่เสมอๆ  และในปีงบประมาณ
2558 ตั้งแต่เดือนต.ค.2557ถึงกุมภาพันธ์2558 พบความเสี่ยงทั้งหมด37 ครั้ง  เพ่ิมจากปี2557 
เนื่องจากมีการบันทึกรายงานทุกครั้งที่เกิด  โดยตรวจพบ ก่อนเข้าเครื่องซักทั้งหมด 27 ครั้ง พบในเครื่องซัก 
10 ครั้ง  ผลกระทบที่เกิดบางครั้งท าให้เครื่องซักผ้าขัดข้อง ไม่สามารถซักผ้าส่งให้หน่วยงานทันเวลา  วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เกิดความเสียหาย บางครั้งต้องซักผ้าทั้งหมดใหม่ท าให้เกิดความสิ้นเปลืองทั้งไฟฟ้า  
น้ าและน้ ายาซักผ้า อีกท้ังเจ้าหน้าที่เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บจากของมีคมทิ่มต า   

          ดังนั้นทางงานซักฟอกจึงได้พัฒนากระบวนการดักจับความเสี่ยง เพ่ือลดการเกิดอุบัติการณ์ก่อนที่จะ
เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่างๆดังกล่าว  
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กระบวนการให้ได้คุณภาพ 

8.1.เจ้าหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองตามมาตรฐานทุกครั้ง คือหมวกคลุมผม หน้ากาก อนามัย 
แว่นตา เสื้อคลุมแขนยาว ผ้ายางกันเปื้อน ถุงมือยาง และถุงมือยางแม่บ้านอย่างหนา รองเท้าบูท 
โดยมีหัวหน้างาน หรือผู้ช่วย ตรวจสอบ ควบคุมก ากับและนิเทศงานสม่ าเสมอ 
8.2.ใช้มือและคีมคีบหยิบผ้าใส่ถังเครื่องซักผ้าอย่างระมัดระวัง โดยใช้มือหยิบส่วนของชายผ้า 
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ติดมากับผ้า  
8.3. ด าเนินการซักผ้า อบผ้า และตากผ้าตามปกติ   
8.4. ท าความสะอาดบริเวณเครื่องซักผ้าและพ้ืนโดยรอบด้วยน้ ายาถูพื้น  
8.5. ท าความสะอาดมือด้วยน้ ายาล้างมือ  
8.6 เมื่อตรวจพบความเสี่ยง  รายงานตามระบบและแจ้งตรงถึงหน่วยงานในทันทีโดยทางเครื่องมือ
สื่อสาร 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

9.1 มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองครบตามมาตรฐานการจัดการผ้าเปื้อนอย่างเคร่งครัด  
9.2 มีข้ันตอนการบรรจุผ้าลงถังเครื่องซักผ้าเพ่ิมใหม่  

 9.3 เมื่อพบอุบัติการณ์ มีระบบรายงานแบบทันท่วงที ทางเครื่องมือสื่อสาร (ไลน์แอฟริเคชั่น ) 

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง   
          10.1 พบวัสดุ อุปกรณ์ติดมากับผ้าเปื้อนลดลง จาก 37 ครั้ง เหลือ 12 ครั้ง 
          10.2 กระบวนการดักจับความเสี่ยงพบวัสดุ อุปกรณ์ ในเครื่องซักผ้า จาก10 ครั้ง เหลือ  1 ครั้ง 
          10.3 ไม่พบการเกิดการบาดเจ็บ (Sharp injury) หรือติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

บทเรียนที่ได้รับ 

           การดักจับความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติอย่างเต็มที่  
ให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญ จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา 

 

 


