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การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรูระหวาง วันที่ 8 และ9 สิงหาคม 2556 

ณ.หองประชุมงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 

       วันที่ 8 สิงหาคม 2556 

 ลําดับ หนวยงาน เวลา 

 1 งานการเงินและบัญช ี 13.30 น.-16.30 น. 

 2 งานอาชีวอนามัย 13.30 น.-16.30 น. 

 3 งาน OPD2 13.30 น.-16.30 น. 

 4 งานจายกลาง 13.30 น.-16.30 น. 

 5 งานซักฟอก 13.30 น.-16.30 น. 

 6 งานโภชนาการ 13.30 น.-16.30 น. 

 7 งานสารสนเทศ 13.30 น.-16.30 น. 

 8 งานธุรการ 13.30 น.-16.30 น. 

 9 งานพัสด ุ 13.30 น.-16.30 น. 

 10 ศูนยเปล 13.30 น.-16.30 น. 

 11 ยานยนต 13.30 น.-16.30 น. 

 12 งานแพทยแผนไทย 13.30 น.-16.30 น. 

 13 งานประกันสุขภาพ 13.30 น.-16.30 น. 

 14 งานเวชระเบียน 13.30 น.-16.30 น. 

 15 งานระบาดวิทยา 13.30 น.-16.30 น. 

 16 งานเอกซเรย 13.30 น.-16.30 น. 

        วันที่ 9  สิงหาคม 2556 

 ลําดับ หนวยงาน เวลา 

 1 รองเข็ม 13.30 น.-16.30 น. 

 2 คัดกรอง 13.30 น.-16.30 น. 

 3 งานผูปวยนอก1 13.30 น.-16.30 น. 

 4 งานผูปวยนอก2 13.30 น.-16.30 น. 

 5 งานผูปวยใน 13.30 น.-16.30 น. 

 6 กลุมงานทันตกรรม 13.30 น.-16.30 น. 

 7 งานหนวยไตเทียม 13.30 น.-16.30 น. 

 8 งานหองคลอด 13.30 น.-16.30 น. 
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           วันที่ 9  สิงหาคม 2556 

 ลําดับ หนวยงาน เวลา 

 9 กลุมงานหองยานอก/ใน 13.30 น.-16.30 น. 

 10 งานหองผาตัด 13.30 น.-16.30 น. 

 11 ศูนยชาง 13.30 น.-16.30 น. 

 12 งานชันสูตร 13.30 น.-16.30 น. 

 13 งานใหคําปรึกษา และยาเสพติด 13.30 น.-16.30 น. 

 14 งานเอดส 13.30 น.-16.30 น. 

 15 กลุมสนับสนุน/กายภาพบําบัด 13.30 น.-16.30 น. 

 16 งานอุบัตเิหตุฉุกเฉิน 13.30 น.-16.30 น. 

 17 งานวัณโรค 13.30 น.-16.30 น. 
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การพัฒนาคุณภาพภายใต ภาวะวิกฤติดานการเงินระดับ  7   

นางกัลยา สิงหเห   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางเฉลิมศรี  กองศรี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
               

     โรงพยาบาลพยาบาลรองกวาง ประสบปญหาวิกฤติดานการเงินระดับ 7 ที่เกิดขึ้นตอเนื่องกัน
ตั้งแตป 2553-2555   ผูอํานวยการโรงพยาบาล จึงไดมอบหมายใหผูจัดการความเสี่ยงเขาตรวจวิเคราะห
ขอมูล   และไดพัฒนาระบบควบคุมภายในโดยการบูรณาการงานควบคุมภายในใหอยูในความรับผิดชอบ

โดยผูจัดการความเสี่ยง  เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  และมีการดําเนินการดังนี้ 
1.สภาพแวดลอมของการควบคุม ( Control  Environment) ไดบูรณาการงานควบคุมภายในเขาสู

งานพัฒนาคุณภาพซึ่งเปนหนวยงานที่สามารถประเมินสถาณการณของโรงพยาบาลไดทุกระบบในองคกร  

ทําใหมองเห็นภาพความเชื่อมโยงและผลกระทบ  จุดดอยขององคกรและนําแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน  HA  มาใชในการบริการจัดการความเสี่ยงในเรื่องของการเงิน  และพัสดุ   สรางจิตสํานึกของ
บุคลากรในองคกรใหทราบถึงสภาวะการเงินของโรงพยาบาลและเกิดความรวมมือ  รวมใจในการลดตนทุน
ในทุกหนวยงานดวยตัวของบุคลากรเอง  ผูบริหารใหความสําคัญตอสวัสดิการของเจาหนาที่ทานเชื่อวา  

เจาหนาที่ทุกคนในองคกรทํางานหนักกันอยูแลว  สวัสดิการที่ไดรับคือสิ่งที่สรางขวัญและกําลังใจของ
ผูปฏิบัติงาน  ถาเจาหนาที่ในองคกรมีความรักในองคกรความรวมมือรวมใจในการแกไขปญหาจะเกิดผล
ลัพธที่ดี 

2.การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)  แนวทางการจัดการความเสี่ยง  จะใชกลยุทธการ
ไมกลาวโทษกันแตเนนการชวยเหลือกัน  หากหนวยงานใดเกิดความเสี่ยงหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดจะ
มาพูดคุยกัน ณ.งานยุทธศาสตรและศูนยคุณภาพ และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน โดยการตามรอย

แนวทางปฏิบัติเดิมที่สงผลตอการเกิดความเสี่ยง วางระบบและจัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน  และนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหาร ซึ่งผลที่ไดมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกิดระบบงานที่ทุกหนวยงานยอมรับ
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกหนวยงานในองคกร  เกิดเปน  นวัตกรรม  ผลงานวิจัย  R2R  ทั่วทั้ง

องคกรและมีผลงานนําเสนอระดับประเทศ   
3.กิจกรรมการควบคุม ( Control  Activities)  แนวทางการแกไขปญหาภาวะวิกฤติการเงิน            

เมื่อวิเคราะหขอมูลและคนหาความเสี่ยงแลวจึงไดจัดระบบการควบคุมโดย  มีมาตรการเพิ่มรายรับจากการ
ทบทวนการเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลที่มีผูรับผิดชอบหลายหนวยงาน โดยเริ่มแกไขปญหา ตั้งแตการ

บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศเนนครบถวน  ถูกตอง   ทันเวลาและการควบคุมกํากับติดตามทุกวัน  
รายงานสถานการณทางการเงินใหกรรมการบริหารทราบทุกเดือน  รวมทั้งมีการทบทวนเวชระเบียนการ
รักษาผูปวยใน เพื่อเพิ่มคา CMI และเพิ่มรายไดจากการเปดใหบริการหนวยงานไตเทียม โดยเพิ่มศักยภาพ

แพทยและพยาบาล และพัฒนามาตรฐานคุณภาพ ผานเกณฑการประเมินรับรองมาตรฐานการรักษาโดย
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม(ตรต.) วันที่ 20 มิถุนายน 2556 นอกจากนั้นยังมีมาตรการลดรายจาย  
ทบทวนและควบคุมกํากับแผนงานโครงการ ทุกเดือน  ตามความจําเปน   เรงดวน  และระดับความสําคัญ  

โดยมีงานยุทธศาสตรและคุณภาพ และผูจัดการความเสี่ยง เปนผูรับผิดชอบคัดกรองขอมูล  กอนนําเสนอตอ
กรรมการบริหาร  นอกจากนั้นยังมีการทบทวนการอบรม  ประชุม   พัฒนาความรูดวยรูปแบบตางๆโดยมุง
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การใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และชี้แจงกลับคืนสูหนวยงานพรอมชี้แจงเหตุผล และสิ่ง
สําคัญที่โรงพยาบาลรองกวางเฝาระวังคือการนําหนวยตนทุนมาใช และมีการสื่อสารลงสูการปฏิบัติโดยมี

งานยุทธศาสตรและคุณภาพลงเยี่ยมทุกหนวยงานเพื่อสรางความรูความเขาใจ และการสรางความตระหนัก 
เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานประจําภายใตภาวะวิกฤติทางการเงิน  สงผลใหโรงพยาบาลรองกวางผานปญหา
วิกฤติทางการเงินจากระดับ  7  ลงมาที่ระดับ 0  ภายในเวลา  6  เดือน 
 

 
ผลของการใหความรูรวมกับการใชรางจืดตอพฤติกรรมการปองกันการไดรับสารเคมีเขาสูรางกาย 

ในเกษตรกรผูที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดระดับเสี่ยงและไมปลอดภัย 

นางปยฉัตร ขันติศิวนนท และคณะเจาหนาที่กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูม ิ 
 

บทนํา ปจจุบันการเกษตรมีการพัฒนาและเจริญกาวหนามาก เกษตรกรสวนใหญมีจุดมุงหมายในการ

จัดการเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการอยูรอดและเพิ่มรายได จึงมีการนําเอาสารเคมีในรูปแบบตางๆ
มาใชในภาคการเกษตรเพิ่มมากข้ึน ซึ่งประชากรสวนใหญในพื้นที่ตําบลรองเข็มมีอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 

53.29 และพื้นที่การเกษตรสวนใหญพืชที่ปลูกมากที่สุดคือ ยาสูบ ในป 2555  กลุมงานเวชศาสตรฯ ไดจัดทํา
โครงการตรวจคัดกรองหาสารพิษตกคางในเกษตรกร พบวามีสารเคมีตกคางในรางกายระดับเสี่ยงรอยละ 
48.01 และระดับไมปลอดภัยรอยละ 7.20 ทั้งนี้หากเกษตรกรขาดความรูและความเขาใจในการใชสารเคมี

อยางถูกตองจะสงผลเสียตอสุขภาพของเกษตรกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นจึงไดศึกษาผลของการ
ใหความรูรวมกับการใชรางจืดตอพฤติกรรมการปองกันการไดรับสารเคมีเขาสูรางกายในเกษตรกรผูที่มีผล
การตรวจสารเคมีในเลือดระดับเสี่ยงและไมปลอดภัยข้ึน ซึ่งสมุนไพรรางจืดมีผลตอการลดระดับสารเคมีใน

เลือด (นันทวัน ใจกลา, 2554) 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันการไดรับสารเคมีเขาสูรางกายในเกษตรกร และผลการตรวจ
สารเคมีในเลือด กอนและหลังของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจสารเคมีในเลือด หลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

วิธีการศึกษา เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research) แบบสองกลุมวัดกอนและหลัง 

(Two group pretest – posttest design) กลุมตัวอยางเปนเกษตรกรปลูกยาสูบที่มีผลการตรวจสารเคมีใน
เลือดระดับเสี่ยงและไมปลอดภัย ไมมีโรคประจําตัว ที่เปนอันตรายตอการเขารวมกิจกรรม เชน โรคหัวใจ โรค
ตับ โรคไต โรคเลือด และโรคมะเร็ง ยินดีเขารวมโครงการจนสิ้นสุดการทดลอง คัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 

60 คน เพื่อจัดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน โดยการจับคู (Match paired) กลุมตัวอยาง
ใหมีคุณสมบัติเทาเทียมกันในดานเพศ อายุ และระดับผลการตรวจสารเคมีในเลือด ระยะเวลาในการศึกษา 2 
เดือน ใหกลุมทดลองไดรับความรูรวมกับการใชรางจืด และกลุมควบคุมไดรับความรูอยางเดียว วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา paired sample t-test และ Independent sample t-test 

ผลการศึกษา เกษตรกรในกลุมทดลองหลังไดรับความรูรวมกับการใชรางจืด และกลุมควบคุมที่ไดรับ

ความรู มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันการไดรับสารเคมีเขาสูรางกายในเกษตรกรและระดับผลการ
ตรวจสารเคมีในเลือดดีกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเมื่อเปรียบเทียบผลการ
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ตรวจสารเคมีในเลือดหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวาไมแตกตาง แตเมื่อ
เปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยางที่พบการเปลี่ยนแปลงระดับของสารเคมีในเลือด พบวากลุมทดลองรอย

ละ 96.67 มีการเปลี่ยนแปลงระดับของสารเคมีในเลือดดีข้ึน มีเพียงรอยละ 3.33 ไมเปลี่ยนแปลง ขณะที่กลุม
ควบคุมรอยละ 30 ไมเปลี่ยนแปลง และรอยละ 70 มีการเปลี่ยนแปลงระดับของสารเคมีในเลือดดีขึ้น  
สรุปผล การใหความรูแกเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีพฤติกรรมการปองกันการไดรับสารเคมีเขาสูรางกาย

เพิ่มขึ้น และหากใหความรูรวมกับการใชรางจืดจะทําใหการเปลี่ยนแปลงระดับของสารเคมีในเลือดดีกวาการ
ใหความรูเพียงอยางเดียว 

ขอเสนอแนะ รูปแบบการใหความรูแกเกษตรกรโดยใชสื่อผสมอื่นๆ เชน การสาธิตอุปกรณเครื่องปองกัน

ขณะใชสารเคมีทางการเกษตร การจัดนิทรรศการ เปนตน เพื่อพัฒนาใหเกิดกระบวนการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น 
 

 

ชื่อเรื่อง: ผลของการเรียนรูอยางมีแบบแผนตอพฤติกรรมการดูแลตนเองและคาเฉลีย่ความดัน

โลหิตของผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม คลินิกความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลรองกวาง  

จังหวัดแพร 

ลิดา  ทุงสงค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
   

บทนํา: ความดันโลหิตสูง เปนโรคเรื้อรัง   ซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย จังหวัดแพร  

มีจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นสูงกวาระดับประเทศ คือในป พ.ศ.2552-2554 อัตราปวย 1,566.61,1,656.4 และ 
2,051.1 ตอแสนประชากรตามลําดับ จากการมีระบบคัดกรองผูปวยในกลุมอายุมากกวา 35 ปขึ้นไป ทําให

คนหาผูปวยความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น  อัตราปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงของคลินิกในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น
จาก 1,517.53 ในป 2553เปน 1,807.43ตอแสนประชากร ในป 2555   ความดันโลหิตสูงเปนโรคไมติดตอ
เรื้อรัง ที่กอใหเกิดปญหาทางสุขภาพที่สําคัญ ปจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงพบในผูที่มีแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตที่ไมเหมาะสม การไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดจะนําไปสูการเสื่อมทําลายของ

อวัยวะ ไดแก  สมอง, หัวใจ, ไต และเกิดภาวะแทรกซอนตามมาที่สําคัญคือโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะ
กอใหเกิดความพิการ หรือเสียชีวิตได ดังนั้นผูปวยควรไดรับการเรียนรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีแบบ
แผนและเหมาะสมเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต 

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคาเฉลี่ยความดันโลหิตของผูปวยความดันโลหิตสูง

รายใหม หลังไดรับการเรียนรูอยางมีแบบแผนในการดูแลตนเอง 12 สัปดาห 
วิธีการศึกษา: เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental  research ) เปรียบเทียบผลกอนและหลัง

การทดลองในกลุมเดียวกัน (The one group pre – post test  design)  กลุมตัวอยางเปนผูปวยความดัน
โลหิตสูงรายใหมที่มารับการรักษาในคลินิกความดันโลหิตสูง  โรงพยาบาลรองกวาง อยางตอเนื่องในเดือน 
เมษายน - มิถุนายน 2555 ทั้งหมดจํานวน 48 ราย กลุมตัวอยางสมัครใจเขารวมโครงการเรียนรูอยางมีแบบ

แผนในการดูแลตนเอง ซึ่งประกอบดวย การดูแลตนเองทั่วไป การดูแลดานอาหาร การออกกําลังกาย การ
ใชยา การจัดการความเครียดและการมาตรวจตามนัด ใหการเรียนรูรายบุคคลครั้งละ 15-20นาที ติดตาม 3 
ครั้ง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย แบบแผนการดูแลตนเองสําหรับผูปวยความดันโลหิตสูง  
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แบบสอบถาม  สมุดบันทึกสุขภาพประจําตัวผูปวย  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ รอยละคาเฉลี่ย และ              
Paired -Samples  T- Test   

ผลการศึกษา: กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชาย (รอยละ46) มีอายุระหวาง 51-60 ป (รอยละ38) คาดัชนี

มวลกาย (BMI) มากกวา 25 กิโลกรัมตอตารางเมตร (รอยละ 35) รอบเอวไมเกินมาตรฐาน (ชายนอยกวา 
90 ซม. หญิงนอยกวา 80 เซนติเมตร รอยละ 58) มีกรรมพันธุเปนโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 54) พบวา
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ้นทุกดาน แตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเฉพาะดานการออกกําลังกาย
เทานั้น  คาเฉลี่ยความดันโลหิตลดลงจาก107.67 เปน 92.92 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และกลุมตัวอยางไมเกิดภาวะแทรกซอน  
การนําผลงานวิจัยไปใช: งานโรคไมติดตอโรงพยาบาลรองกวางนําแบบแผนในการดูแลตนเอง ซึง่

ประกอบดวย การดูแลตนเองทั่วไป การดูแลดานอาหาร การออกกําลังกาย การใชยา การจัดการ
ความเครียดและการมาตรวจตามนัด ไปใชในกลุมผูปวยโรคเรื้อรังกลุมอื่นๆดวยเชน ความดันโลหติสูงที่

ควบคุมระดับความดันไมได เบาหวานรายใหม และเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลไมได 
 
บทเรียนทีไ่ดรับ: การจัดรูปแบบกิจกรรมควรปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามบริบทของผูปวยแตละราย รูปแบบ

กิจกรรมเนนใหผูปวยไดใชศักยภาพของตนเองเปนหลัก มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลกัน ไดชวยเหลือกันภายในกลุมผูปวย จะทําใหเกิดพลังใจในการดูแลตนเองเพิม่ขึ้น และควรสนับสนุน

ใหสมาชิกในครอบครัวไดมสีวนรวมในการดูแลผูปวยดวย 
ปจจัยแหงความสําเร็จ: ผูวิจัยมีความตองการที่จะเห็นผูปวยความดันโลหิตสูงมีความรู ความเขาใจใน

ภาวะโรค เกิดการรับรูปญหาสุขภาพของตน สามารถควบคุมระดับความดันโลหติได และมีความสามารถใน
การดูแลตนเองไดในระดับหนึ่ง อนึง่งานวิจัยนี้มหีองใหการเรียนรูแยกเปนสัดสวน มีพยาบาลรับผิดชอบโรค

ความดันโลหติสงูโดยเฉพาะ มรีะบบติดตามผูปวยที่ขาดนัดทําใหกลุมตัวอยางมารับบริการอยางตอเนื่อง 
 

การสนับสนุนจากผูบริหาร หนวยงาน องคกร:  

 มีนโยบายสนับสนุนการทํา R2R ในหนวยงาน ดานงบประมาณ สงผูรับผิดชอบโรคความดันโลหิต
สูงเขาประชมุวิชาการ แยกหนวยงานการดูแลผูปวยโรคไมติดตอออกจากผูปวยนอกทั่วไป 
และมีสถานที่เฉพาะ ทําใหสะดวกในการดําเนินงาน 

              สรุปผล การเรียนรูอยางมีแบบแผนในการดูแลตนเองอยางตอเนื่องสงผลทําใหผูปวยสามารถดูแล

ตนเองไดดีขึ้น ทําใหผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม สามารถควบคุมระดับความดันโลหติได 
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ชื่อเรื่อง: การพัฒนาทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลรองกวางและเครือขายอําเภอรองกวาง 

นางวัชรี ผลมาก  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  งานหองผาตัด 
 

บทนํา:มะเร็งเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขที่มีผลกระทบตอคนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เนื่องจาก

มะเร็งเปนสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับหนึ่งของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ.2543 ดวยอัตราตายเทากับ 63.9 

ตอแสนประชาการและในป พ.ศ.2552 อัตราตายจากโรคมะเร็งทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเปน 88.3 ตอแสน
ประชากร โรคมะเร็งมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ทั้งในดานอุบัติการณ หรือตําแหนงของโรคมะเร็ง อัน
เนื่องจากการสัมผัสปจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งที่ตางกันโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยเสี่ยงภายนอก เชน 

สิ่งแวดลอม พฤติกรรมบริโภค พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับปจจัยเสี่ยงภายใน เชน 
เชื้อชาติ เพศ พันธุกรรมเปนตน ดังนั้นการพัฒนาทะเบียนมะเร็งจึงมีความจําเปนเพื่อใชประโยชนทําให
ทราบอุบัติการณของมะเร็งที่พบบอย ใชเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนา การปองกัน การควบคุมและ

เฝาระวังโรคมะเร็งและเปนขอมูลที่ใชในการติดตามดูแลผูปวยมะเร็งในพื้นที่ไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
วัตถุประสงค เพื่อจัดเก็บขอมูลตางๆ ของผูปวยโรคมะเร็ง อ.รองกวาง ลงในโปรแกรม Hos-Xp อยางเปน

ระบบและตอเนื่อง  
กระบวนการจัดการ: 1) พัฒนาบุคลากรโดยผูรับผิดชอบเขารวมประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา

ทะเบียนมะเร็งในระดับโรงพยาบาล 2) ถายทอดระบบการจัดเก็บขอมูลทะเบียนมะเร็งใหแกผูรับผิดชอบ
พื้นที่เครือขาย 3) ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของในการจัดเก็บทะเบียนมะเร็ง 4) จัดเก็บขอมูลใน Hos-xp 

ตามข้ันตอนใหถูกตองและครบถวน 
ผลการดําเนินงาน : จากขอมูลที่ไดจากการ Export ทะเบียนมะเร็งใน Hos-xp พบอุบัติการณของ

โรคมะเร็งแยกรายปพ.ศ.2552-2556 ในเพศชายเทากับ 32 50 52 43 และ 24 รายตามลําดับ รวมเทากับ 
201 ราย เฉลี่ยเทากับ 40 รายตอป และในเพศหญิงเทากับ 29 35 47 43 และ 11 รายตามลําดับรวมเทากับ 

165 รายเฉลี่ยเทากับ 33 รายตอป คาเฉลี่ยอุบัติการณโรคมะเร็ง อ. รองกวาง เทากับ 73 รายตอป 
โรคมะเร็งที่พบมากใน อ .รองกวางในปพ.ศ.2552-2556 ในเพศชาย 3 อันดับแรกไดแก มะเร็งตับ มะเร็ง
ปอด และมะเร็งลําไสใหญและทวารหนักเทากับ 118 33 และ 16 รายตามลําดับ ในเพศหญิงมะเร็งที่พบมาก 
3 อันดับแรกไดแกมะเร็งตับ มะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูกเทากับ 54 31 และ17 รายตามลําดับ พบ

อุบัติการณโรคมะเร็งตับในชายและหญิงมากที่สุดที่ ต.รองกวาง เทากับ 24 และ 19 ราย พบมะเร็งปอดใน
ชายมากที่สุดที่ ต.แมยางรอง 5 ราย และในเพศหญิงพบมากที่สุดที่ ต. รองกวางเทากับ 3 ราย พบมะเร็ง
ลําไสใหญและทวารหนักในเพศชายมากที่สุดที่ ต.รองกวางเทากับ 5 ราย และในเพศหญิงที่ ต.น้ําเลาเทากับ 

4 ราย  สําหรับมะเร็งเตานมพบมากที่สุดที่ ต. รองกวางเทากับ 11 รายและมะเร็งปากมดลูกพบมากที่สุดที่ 
ต.บานเวียงเทากับ 4 ราย เปนตน  
การนําผลงานไปใช:  สงตอขอมูลทะเบียนมะเร็งใหผูรับผิดชอบในพื้นที่เครือขาย เพื่อใชเปนทะเบียน

มะเร็งของแตละพื้นที่ ใชเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนา การปองกัน ควบคุม การเฝาระวังโรค และใช
เปนขอมูลในการติดตามดูแลผูปวยมะเร็งในพื้นที่ไดดวย  

บทเรียนที่ไดรับ: การจัดเก็บขอมูลทะเบียนมะเร็งที่ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน สามารถนําไปใช

ประโยชนในการติดตามผูปวยไดอยางตอเนื่องทั้งเครือขาย และมีขอเสนอแนะ คือ ควรมีการปรับโปรแกรม
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การขึ้นทะเบียนเปนระบบ online ที่เครือขายสามารถเขาถึงฐานขอมูลเดียวกันได ควรเพิ่มขอมูลการไดรับ
มอรฟน การดูแลระยะสุดทาย และสถานที่รักษาในโปรแกรม Hos-Xp เปนตน 

ปจจัยแหงความสําเร็จ: การมีผูรับผิดชอบในงานนี้โดยตรง การประสานงานที่ดีระหวางเครือขาย และการ

ไดรับการสนับสนุนความรูในระบบการจัดเก็บขอมูลจากผูบริหาร และทีมที่เกี่ยวของ  
การสนับสนุนจากผูบริหาร หนวยงาน องคกร:  

 ดานการพัฒนาบุคลากรไดรับการพิจารณาอนุมัติจากทีมพัฒนาบุคลากร หัวหนากลุมการ และ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ในการเขารวมประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับระบบการจัดเก็บ
ทะเบียนมะเร็งและเกี่ยวกับโรคมะเร็งตลอดจนการบริหารจัดการตางๆเกี่ยวกับมะเร็ง และไดรับการ

สนับสนุนจาก รพ.มะเร็งลําปาง ที่เปนแมขายในการจัดการความรู ทําใหบุคลากรผูรับผิดชอบมีความรูและ
สะดวกในการดําเนินงาน 
**หมายเหตุ ขอมูลปพ.ศ.2556 นับต้ังแต 1 มกราคม -31 กรกฎาคม 2556 

 

นวัตกรรม ฝุนกรอฟนปลอมยอมจํานน 

นางวรรณิศา    ยศวงศ   งานทนัตกรรม 

 

บริบท 

 การทําฟนปลอม เปนการใหบรกิารทางทนัตกรรมแบบฟนฟูใหกับผูปวยที่สูญเสียฟนธรรมชาติ ที่มี
สาเหตมุาจากการถอนฟน อุบัตเิหตุ หรือโรคบางชนิด เชน มะเร็งในชองปาก เปนตน การสญูเสียฟน
ธรรมชาติไมเพียงแตสูญเสียความสามารถในการบดเคี้ยวอาหารใหละเอียดเพื่อแบงเบาภาระของกระเพาะ

อาหารและลําไสเทานั้น ในตําแหนงที่ใหความสวยงาม เสริมสรางบุคลิกภาพและความมั่นใจก็หายไปพรอม
กับฟนที่ถูกถอนไปดวย ดังนั้น ฟนปลอมทีถู่กทําขึ้นโดยทันตแพทยจะทําเพื่อใสทดแทนฟนธรรมชาติและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูที่สญูเสียฟนใหดีขึ้น ทําใหสามารถยิ้มไดอยางมั่นใจ สวยงาม และเคี้ยวอาหารได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 ในปงบประมาณ 2555 และ 2556 ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลรองกวาง มีผูปวยที่ไดรับการ
ใสฟนปลอม จํานวน 81 ชิ้นและ 83 ชิ้น ตามลําดับ โดยขั้นตอนในการใหบริการใสฟนปลอมจะมีการกรอ
แตงฟนปลอมซึ่งในแตละครั้งที่กรอจะมีผงฝุนตกและกระจายไปทั่วๆ หองฟน และบางครั้งผงฝุนปลิวเขาตา

ผูปวย ทําใหผูปวยไดรับบาดเจ็บจากการทําฟนของทันตแพทย และทันตบุคลากรก็มีโอกาสเสี่ยงที่ตองสูด
ดมฝุนละอองที่มีขนาดเล็ก ซึ่งทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ ดังนั้น จึงเกิดนวัตกรรมที่ใชเพื่อเก็บผงฝุนฟน
ปลอมขึ้น คือ กลองเก็บฝุนฟนปลอม ซึ่งก็มีผูประดิษฐออกมาหลายรูปแบบแตใชงบประมาณสูง       

ขั้นตอนยุงยาก ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลรองกวาง จึงคิดประดิษฐกลองเก็บฝุนฟนปลอม ที่ใช
งบประมาณไมสูง ทําไดจากวัสดุที่มีอยูแลว เพื่อเปนการลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ ระหวางผูมารับบริการ
และผูใหบริการปองกันฝุนละอองจากการกรอฟนปลอมฟุงกระจาย  สามารถเก็บผงฝุนละอองได และ
ควบคุมการฟุงกระจายได ไมมีเสียงดังรบกวน ลดอัตราการเสี่ยงของการติดเชื้อจากการรักษาผูปวย  
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อลดการกระจายของผงฝุนฟนปลอมในคลินิกทนัตกรรม 
2. เพื่อปองกันอันตรายจากผงฝุนฟนปลอมปลิวเขาตาผูปวย 

3. เพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บปวยจากการทํางาน 
 

เปาหมาย : ระยะเวลาดําเนินการ 1 มกราคม 2555 – 30 ธันวาคม 2555 

1. จํานวนอุบัติการณผูปวยไดรับอันตรายจากการกรอฟนปลอม ไมเกิน 2 ครั้ง 
2. จํานวนอุบัติการณเจาหนาทีเ่จ็บปวยจากการทํางาน 0 ครั้ง 
3. อัตราความพึงพอใจของผูปวยที่ไดรับการใสฟนปลอม 90 % 

 

วีธีการพัฒนา 

1. ทันตบุคลากรเห็นความสําคัญ เนื่องจากในการกรอฟนปลอมแตละครั้งจะเกิดผงฝุนฟนปลอมปลิวรอบ
หองทันตกรรมซี่งหองทันตกรรมเปนหองที่ติดแอร ผงฝุนฟนปลอมจึงตกอยูในหองตลอดทั้งวัน บางครั้ง
กระเด็นไปเขาตาผูปวยที่นอนทําฟนอยูบนเกาอ้ีทําฟนจนตองปดตาทุกครั้งจึงรวมกันคิดประดิษฐกลองเก็บ
ฝุนฟนปลอม  

 

 
 
2. จัดเตรียมอุปกรณการทํากลองเก็บฝุนฟนปลอม ซึ่งประกอบดวย 
 - กลองพลาสติกเก็บของ 

 - แผนใสแข็ง 
 - บานพับประตู 
 - ที่วางกลองพรอมลอเลื่อน 
 2.1 นํากลองพสาสติกที่มีขนาดเหมาะสมมาวาดรูปวงกลมดานหนา 2 รูเพื่อเจาะใหแขนรอดเขาไป

ขางในได 
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2.2 นําแผนพลาสตกิใสแข็งมาตัดเพื่อใชเปนฝาปด จากนั้นนําบานพับประตู ยึดแผนพลาสติกใสแข็ง
เขากับกลองพลาสติกที่เจาะรูเรียบรอย ดวยกาวซิลิโคน 

 

      
  

2.3 วัดขนาดกลองพลาสติก เพื่อทําที่วางโดยใชอลูมิเนียม ออกแบบใหมีที่พักแขนและลอเลื่อน
เพื่อใหมีน้ําหนักเบา, สะดวกในการทํางานและเคลื่อนยาย 
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2.4 นําไปใชงานจริง พบผงฝุนฟนปลอมตกอยูในกลองจาํนวนมาก 
 

      
 

      
 

      
 

ผลการพัฒนา ขอเสนอแนะ 

 หลังการใชกลองเก็บฝุนฟนปลอม ทําใหการกระจายผงฝุนฟนปลอมลดนอยลง ซึ่งสังเกตจากผงฝุน

ที่ตกอยูในกลองจํานวนมาก และยังไมพบอุบัติการณผูปวยไดรับอันตรายจากการกรอฟนปลอม สําหรับ
อัตราความพึงพอใจของผูปวยที่ไดรับการใสฟนปลอม ในป 2555 ได รอยละ  94  การประดิษฐ                       
กลองเก็บฝุนฟนปลอมครั้งนี้สามารถลดปญหาไดหลายอยางแตก็ยังพบอุปสรรค คือ การนําผงฝุนฟนปลอม

ที่ไดไปทิ้ง  ซึ่งปจจุบันเมื่อทําการรักษาเสร็จในแตละรายก็นําไปเททิ้งและทําความสะอาด มีโอกาสที่จะทํา
กลองพลาสติกแตกได จึงเปนโอกาสพัฒนาตอไป 
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นวัตกรรม โอบรอบดวงใจ 

นางฐิติพร   ภัทรกุลพิสฐิ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  งานหองคลอด 

 

บทนําและวัตถุประสงค 

งานหองคลอดโรงพยาบาลรองกวาง ใหบริการหญิงตั้งครรภที่มาคลอด มารดาหลังคลอด ทารกแรก

เกิด ตามมาตรฐานโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว การสงเสริมสายสัมพันธแม-ลูกไดสรางตั้งแต
ระยะแรกเกิดในหองคลอด ตอเนื่องมาถึงระยะหลังคลอดดวยการนอนเตียงเดียวกับแม (bedding –in)               
ซึ่งจะชวยปองกันทารกไมใหเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ําและสะดวกในการใหนมบุตรเตียงมารดาหลังคลอดของ

โรงพยาบาลรองกวางเปนขนาดเตียงเดี่ยว กวาง 3.5 ฟุต บางครั้งมารดาหลังคลอดตัวใหญทําใหตองวางทารก
ใกลขอบเตียง ถึงแมจะมีราวกั้นเตียง ดวยลักษณะเปนชอง ทารกอาจตกลงไประหวางราวกั้นเตียงและขอบ
เตียงได งานหองคลอดตระหนักถึงความเสี่ยงของทารกที่อาจพลัดตกลงไปในชองวางนั้นได ขั้นแรกไดนําผาปู

ที่นอน ผาถุง มาก้ันระหวางตัวทารกและราวกั้นเตียง ความหนาของผาทําใหทารกและมารดาหลังคลอดไมสุข
สบายตองนอนเบียดกัน จึงคิดประดิษฐผาที่ไมหนามาก แตนุมนวล ไมเปลืองพื้นที่เตียงนอนผูกยึดกับราวกั้น
เตียงแลวสอดชายอีกดานใตที่นอน ลอมตัวทารกอีกดานหนึ่งไว มารดาหลังคลอดก็จะคลายกังวลเรื่องทารกตก
เตียงได 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

 
ผาขนาด 65 ซม.× 75 ซม. จํานวน 2 ชิ้น    แผนใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร 1 เมตร   เข็ม  ดายเย็บผา 
กรรไกร 
วิธีทํา 

1.ตัดผาขนาด 65 ซม.× 75 ซม. จํานวน 2 ชิ้น 

 
 
2.ตัดใยสงัเคราะหโพลีเอสเตอรขนาด 65 ซม.× 75 ซม. จํานวน 1 ชิ้น 
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3.เย็บผาโดยวางผาชิ้นแรกไวดานลาง วางใยโพลเีอสเตอรทับผาดานลางแลววางผาชิ้นทีส่องไวดานบน เย็บ
ใหผาทั้ง3ชิ้นยึดติดกัน แลวเย็บดนมือ หรือ ใชจักรเย็บผาเย็บตามลายผาที่ตองการอีกครั้งเพื่อยึดผาทัง้สาม
ชิ้นใหยึดติดกันเปนชวงๆ 
 

 
 
4.เย็บสายผาสําหรับผูกยึด ยาว 20  เซนติเมตร กวาง 1 เซนติเมตร จํานวน 4 เสน เย็บตําแหนง มุมผา
ดานบน ทั้งสองขาง แลววัดระยะจากขอบผาลงมา 32 เซนติเมตร เพื่อเย็บสายผาอีกดานละ 1 ชิ้น เพื่อนําไป

ผูกยึดกับไมกั้นเตียง 

 
วิธีใช 

1.นําไมกั้นเตียงขึ้น แลวนําผาโอบรอบดวงใจสอดชายผาเขาใตที่นอน ประมาณ 25- 30 ซม. 
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2.จัดผาโอบรอบดวงใจแนบไปกับราวกั้นเตียงแลวผูกยึดกับราวก้ันเตียง 4 ตําแหนงเพื่อกั้นไมใหทารกตกเตียง 
 

 
 

. 
.สรุป 

จากการประดิษฐผาโอบรอบดวงใจสําหรับทารก  เมื่อวางทารกใกลขอบเตียง แลวใชผาโอบรอบ
ดวงใจผูกกับราวกั้นเตียง และสอดชายผาเขาใตทีน่อนแลว  สามารถปดชองวางของราวกั้นเตียงและชองวาง

ของเตียงกับราวก้ันเตียงได สงผลใหสามารถปองกันอุบตัิการณทารกแรกเกิดตกเตียงไดเปนอยางดี  ซึง่ทํา
ใหบิดามารดาพึงพอใจตอคุณภาพบริการ  
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การพัฒนาระบบการประเมินและติดตามการกินยาของผูปวยติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยโรคเอดส  

นางวาสนา    อัฐวงค   คลินิกยาตานไวรัสเอดส (ARV) โรงพยาบาลรองกวาง 
 

บริบท 

การดูแลผูปวยติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยโรคเอดสของโรงพยาบาลรองกวางมีการใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service)  โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งใหบริการเฉพาะวันจันทรและวัน

อังคารที่ 2 ของเดือน  ทีมสหสาขาวิชาวิชาชีพที่มีบทบาทในการประเมินประสิทธิผลของการใชยาตานไวรัส 
ผลขางเคียงจากยาตานไวรัส และสงเสริมใหผูปวยมีความสม่ําเสมอในการรับประทานยา (Adherence) 
เนื่องจากผูปวยจําเปนตองใชยาตลอดชีวิต อาจสงผลใหผูปวยขาดกําลังใจในการรักษาและใชยาไมสม่ําเสมอ 

สงผลใหเกิดการดื้อยาและเกิดความลมเหลวในการรักษาได  
 

วัตถุประสงค 

                   รอยละของผูที่ยังคงไดรับยาตานไวรัสในปที่ประเมิน และขาดการรักษาในปนั้น 
              

              กระบวนการใหไดคุณภาพ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ดูแลผูปวยติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยโรคเอดส จึงไดปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ดูแลผูปวย  

 
     การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1. พยาบาลวิชาชีพมีการเตรียมผูปวยและญาติในการกินยาดังนี้ 

      1.1 เตรียมความพรอมดานรางกายผูปวยดวยการเจาะเลือด 

      1.2  ประเมินการกินยาอยางอื่นไดแกวิตามิน  ยา OI (โรคติดเชื้อฉวยโอกาส) 

      1.3  หา Care giver 

2.  กอนพบแพทยเภสัชกร คนหาปญหาจากการใชยาที่อาจเกิดข้ึน และประสานขอคําปรึกษาจากแพทย    

    เพื่อแกไขปญหาจากการใชยาไดทันที  (pre-counseling) 

3.  หลังพบแพทย 

3.1 ใหคําแนะนําปรึกษาการใชยา ตานไวรัส 
3.2 ติดตามความสม่ําเสมอในการรับประทานยาโดยวิธีการสัมภาษณ (Self-report)  
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                    และวิธีบันทึกการทานยา (log book)  
3.3 ติดตามผลขางเคียงจากยาตานไวรัส (post-counseling)  

3.4 จายยาตานไวรัสและยาปองกันการติดเชื้อฉวยโอกาส  
3.5 ผูปวยตรวจสอบรายการยาและจํานวนยาตานไวรัสใหเพียงพอตอวันนัดครั้ง  
      ตอไปโดยการนับเม็ดยา 

4. หลังจําหนายกลับสูชุมชน ประเมินความสม่ําเสมอในการกินยาโดยพี่เลี้ยงและจิตอาสา 

 

ผลลัพธ  ป 2556 

          รอยละของผูที่ยังคงไดรับยาตานไวรัสในปที่ประเมิน และขาดการรักษาในปนั้น ป 2555-2556 
เทากับ รอยละ 0.66 (1 ราย) และ 1.22 (2 ราย) (ผูปวยจิตเวช 1 ราย และ ผูปวยไปทํางานตางจังหวัด             
1 ราย) 

 
แผนตอเน่ือง ป 2556 

1. การรักษาระดับมาตรฐานการเขาถึงบริการคลินิก 
2. การดูแลตอเนื่องเชิงรุกในชุมชน กลุมผูปวยรายใหม และแนวทางการกินยา 

 

การให SK ผูปวย STEMI ในมุมมองของโรงพยาบาลรองกวาง 

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉนิ 

บทนํา 

 โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน Acute Myocardial Infarction (AMI) เปนสาเหตุการตายที่สําคัญ 

 มีแนวโนมสูงขึ้นทุกป สถิติโรงพยาบาลรองกวาง ตั้งแตป 2553-2555 พบผูปวย STEMI เทากับ 14, 9 และ

11 ราย ตามลําดับ อัตรารอดชีวิตเทากับรอยละ 94.44, 100 และ 96.55 ตามลําดับ (สถิติโรงพยาบาลรอง

กวาง, 2555) ขอมูลจากระบบ Fast Track การดูแลผูปวย ST-Segment Elevation myocardial Infarction 

(STEMI) ของจังหวัดแพร พบวา รอยละ 60 เปนผูปวย STEMI ที่สงตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชน และ             

รอยละ 70 ของผูปวยเสียชีวิตมาจากโรงพยาบาลชุมชนที่ไมไดใหยาละลายลิ่มเลือด (สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ, 2554) 

 จากปญหาดังกลาวหากโรงพยาบาลชุมชนสามารถใหยาละลายลิ่มเลือดแกผูปวยไดที่เร็วที่สุด              

กอนสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลจังหวัด จะทําใหผูปวย STEMI มีอัตรารอดชีวิตสูงขึ้น แตปญหาที่ผานมา 

ทีมโรงพยาบาลรองกวางยังขาดความมั่นใจในใชยาละลายลิ่มเลือดเพื่อรักษาผูปวย STEMI ดังนั้น
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โรงพยาบาล จึงสรางการเรียนรูแก ทีมสหสาขาวิชาชีพหลักที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ งานหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

และตึกผูปวยใน รวมกับองคกรแพทย เพื่อใหทีมเกิดความมั่นใจในการวินิจฉัย รักษาโรคและสามารถใหยา

ละลายลิ่มเลือดไดที่โรงพยาบาลชุมชน โดยมีโรงพยาบาลแพรเปนพ่ีเลี้ยง และใหคําปรึกษา 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหผูปวย STEMI ไดรับการวินิจฉัย รักษา และใหยาละลายลิ่มเลือดกอนสงตอโรงพยาบาลแพร 

รวดเร็ว ตามมาตรฐาน และ รอดชีวิต 

เปาหมาย   ผูปวย STEMI ที่ไดรับ SK ที่รพ.รองกวางรอดชีวิต รอยละ 90 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ตุลาคม 2553 – 31 กันยายน 2555 

วิธีดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธในการดําเนินงาน 

ผูปวย STEMI ที่ไดรับ SK ที่รพ.รองกวางรอดชีวิต รอยละ 100 

สรุป 

ระบบการดูแลผูปวยAMI 

1.ระบบ Fast track 

2.มีแนวทางการใหการรักษาผูปวย 

Acute MI 

3.มีแนวทางการใหการรักษาใน

ผูปวยที่มีอาการของ Acute MI ที่

รุนแรงเชน Hypotention 

Bradycardia Cadiac Aresst 

 
 

ดานบุคลากร 

1. ใหการเรียนรูแกเจาหนาที่ เรื่อง 

การรักษาผูปวย ACS 

2. พัฒนาทักษะการอาแปรผล EKG

แกพยาบาลวิชาชีพ 100% 

3. ใหการเรียนรูแกเจาหนาที่ เรื่อง

การให SK ในผูปวย AMI 

4. สรางความเชื่อมั่นขณะ refer 

กําหนดใหพยาบาลนําสง 2 คน 

5. ติดตามประเมินผล 

 

เครื่องมือ/อุปกรณ 

1. แบบประเมินผูปวย ACS 

2. เกณฑการพิจารณา EKG 

Screening 

3. จัดทํากลองชวยชีวิต 

4. เครื่องมือสื่อสารสําหรับปรึกษา 

รพ.แพรทางระบบFAX และ

ทางระบบ website 

amiphrae@gmail.com 

5. เตรียมความพรอมรถ refer 
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 ผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (AMI) ที่มีผลEKG เปน STEMI ถาไดรับการดูแลอยางถูกตอง 

รวดเร็ว ตามมาตรฐาน ในระบบเครือขาย Fast Track ดวยบุคลากรที่ไดรับการเตรียมความพรอม และ

เสริมสรางความมั่นใจในการใหยาละลายลิ่มเลือด (SK) ไดในโรงพยาบาลชุมชน ทําใหผูปวยไดรับการดูแล

อยางมีประสิทธิภาพและมีโอกาสรอดชีวิต 

 

การดูแลผูปวยมีภาวะ Hypotension ขณะ Hemodialysis 

นาง อัจฉราพรรณ  เพ็ชรจันทร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานหนวยไตเทียม 
 

  ผูปวยมีภาวะ Hypotension ขณะ Hemodialysis วันที่ 1–30 เมษายน  2556 จํานวน 2 ครั้ง จาก 
131 ครั้ง ( รอยละ 1.52) วันที่ 21 มิถุนายน – 20  กรกฎาคม 2556 จํานวน 1 ครั้ง จาก 155 ครั้ง                   

( รอยละ 0.64) จากการทบทวน การทํา Hemodialysis ทุกครั้ง จะมีการดึงน้ําออกจากสวนของพลาสมา
อยางรวดเร็วและปริมาณมาก รางกายพยายามรักษาความสมดุลของปริมาณเลือดเอาไว โดยการดึงน้ําจาก
เนื้อเย่ือรอบๆเขาสูหลอดเลือด หากรางกาย  ไมสามารถดึงน้ําจากเนื้อเยื่อเขาสูหลอดเลือดไดทัน จะทําให
เลือดไหลเขาสูหัวใจลดลง และปริมาณเลือดที่    สูบฉีดจากหัวใจลดลง สงผลทําใหเกิดภาวะ Hypotension 

ดังนั้น จึงควรทบทวน CPG เพื่อใหผูปวยไดรับบริการตามมาตรฐานอยางครอบคลุม สงผลใหผูปวย
ปลอดภัย 
 

วัตถุประสงค 

 เพื่อเฝาระวังอาการและแกไขภาวะแทรกซอนไดอยางทันเวลา และปลอดภัย 

กระบวนการคุณภาพ 

1. ทบทวน CPG และพัฒนาระบบการดูแลผูปวยที่มีภาวะ Hypotension ขณะ Hemodialysis  

2. วางระบบการดูแลผูปวยโดยการใหขอมูลผูปวยและญาติกอนทํา Hemodialysis และกอนกลับบาน     
ในเรื่องการควบคุมน้ําหนักไมควรเพิ่มมากกวา 1 กิโลกรัมตอวัน และควรแจงใหพยาบาลทราบทันที 
หากมีอาการผิดปกติดังตอไปนี้ - รอนตามแขนขา 

- หนามืด คลื่นไสอาเจียน 
- หาวบอย 
- เหงื่อออก หรือหนาว 

- เวียนศีรษะเมื่อเปลี่ยนทา  
3. วางระบบการเฝาระวัง โดย Check V/S โดยพยาบาล ในกรณี อาการปกต ิCheck V/S ทุก 1 

ชั่วโมง หากมีภาวะ Hypotension ให Check V/S ทุก 15 นาที จนกวาจะอาการปกต ิ
4. ประเมินติดตามอาการ กรณีอาการแยลง รายงานแพทย 

ผลลัพธ  

 1.ไดแนวทางการดูแลผูปวยที่มีภาวะ Hypotension ขณะ Hemodialysis 
 2. การเกิดภาวะ Hypotension ขณะ Hemodialysis ลดลง 
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การพัฒนาการปองกันการลมเหลวของระบบสารสนเทศทางการแพทย   

นายวีรชัย  จิตประสาร     งานสารสนเทศ 

 

     จากการดําเนินงานดานสารสนเทศทางการแพทยตั้งแตป พ.ศ.2551 ซึ่งทางงานสารสนเทศไดได
ดําเนินการติดตั้งโปรแกรมและระบบปฏิบัติการในเครื่องเซิพเวอร ตอมาพบวามีขอผิดพลาดในการติดตั้ง 
เนื่องจากขาดความชํานาญ ทําใหเกิดระบบเทคโนโลยีที่นํามาใชนั้นยังขาดประสิทธิภาพ ทั้งเครื่อง

คอมพิวเตอรและอีกทั้งยังมีปญหาในเรื่องของการใชขอมูล การประมวลผลขอมูลจํานวนมากทําใหเสี่ยงตอ
การที่เซิฟเวอรจะทํางานหนัก อีกทั้งยังเกิดปญหาจากกระแสไฟฟาที่ดับบอยครั้งและเกิดการกระชากของ
กระแสไฟฟา 

 
วัตถุประสงค 

เพื่อปองกันการลมเหลวของระบบสารสนเทศทางการแพทย   
 

การพัฒนาระบบ 

1. สํารองขอมูลทุกสัปดาห 
2. ใชระบบ remote ทํางานไดทุกที่เพื่อแกไขระบบที่ขัดของ 

3. ตั้งคาการสํารองอัตโนมัติทุกวัน 
4. ติดตั้งระบบปองกันกระแสไฟฟากระชาก 
5. พัฒนารายงานใหเจาหนาที่เพื่อลดการประมวลขอมูลที่ตองใชทรัพยากรของเครื่องเซิพเวอรมาก

เกินไป 
6. หากตองใชขอมูลรายเรคอรดใหมาขอขอมูลที่งานสารสนเทศ 
7. ติดตั้งเครื่องสํารองไฟใหระบบเครือขาย 
8. จางผูชํานาญดาน Hosxp การติดตั้งเซิพเวอรและตั้งคาตางๆใหเหมาะสม 

 

ผลลัพธของการพัฒนา 

จากการดําเนินการดังสามารถลดการลมเหลวของระบบสารสนเทศทางการแพทย ป 2555-2556 
เทากับ 2 และ1 ครั้ง  

  

บทเรียน 

              การที่ระบบสารสนเทศทางการแพทยจะเสถียรไดตองอาศัยหลายปจจัย ไดแก ฮารดแวรที่มี
ประสิทธิภาพ ซอฟแวรที่เหมาะสมและการตั้งคาที่ด ี

 

การสงเงินยืมทันเวลาดวยการติดตามอยางตอเน่ือง 

นางภัคธิมา  แปงใจ   งานการเงินและบัญชี 
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                  การสงเงินยืมลาชา ป 2554-2555 เทากับ สงผลทําใหผิดระเบียบดานการเงิน  และการ
ตรวจสอบภายในไมผานเกณฑ  ดังนั้น งานการเงินจึงจําเปนที่จะตองพัฒนาระบบเงินยืม และสื่อสารสู

เจาหนาที่เพื่อใหเจาหนาที่รับทราบและเขาใจระเบียบปฏิบัติ 
 

วิธีดําเนินงาน กําหนดระเบียบและสื่อสารลงสูการปฏิบัติดังนี้ 

1. ยื่นหลักฐานการยืมเงินกอนการอบรมลวงหนา 5 วัน 
2. สําเนาเอกสารประกอบการยืมเงินกรณี ใชเปนคาใชจายในการอบรม  ประกอบดวย 

        2.1  สําเนาใบขออนุญาตไปราชการ ใหเซ็นตสําเนาถูกตองดวย 

        2.2  เรื่องที่แจงใหเขรับการอบรม  ใหเซ็นตสําเนาถูกตองดวย 
3. ผูยืมเงินมีสิทธิ์ใชชื่อในการยืมเงินได  1  ครั้ง 
4. การรับเงินยืมใชเปนคาใชจายในการอบรมจะจายกอนวันเดินทาง  1  วัน 

5. การคืนเงินยืมกรณีเปนคาใชจายในการอบรม  ตองคืนภายใน  15  วัน  นับจากวันสิ้นสุดการอบรม 
ผลลัพธ   ป 2555 จํานวนการสงเงินยืมลาชายังไมลดลง 

 

จึงไดวางระบบตอเน่ืองดังนี้ 

1. กําหนดมาตรการที่รัดกุมนําเสนอทีมบริหาร 
2. วางระบบทางการเงินใหม 

3. สรางความเขาใจระเบียบทางการเงินใหแกเจาหนาที่มากข้ึน   
4. คืนขอมูลใหแกผูที่เกี่ยวของ 

 

ผลลัพธ   จํานวนการสงเงินยืมลาชาลดลงจาก 24 (ป 2555) เปน 3 ครั้ง (ป 2556) 

 
ความเสี่ยง งานเวชระเบียน 

นางศรน้ําผึง้  สัจจมงคล งานเวชระเบียน 

 

บริบท 

             ปญหาทีผ่านมา ป2555-2556 จากการทบทวนสถติิการเกิดความเสี่ยง พบวาสวนใหญหนวยงาน
เวชระเบียนพิมพ ชื่อ นามสกุล ผูปวยผิด จํานวน 12 ราย จากจํานวนผูปวยทั้งป 64,800 ราย เฉลี่ยวันละ 
270 ราย  คิดเปนรอยละ  0.018 ความเสี่ยงดังกลาว สงผลทําใหผูปวย กรณผีูปวยเบิกได นําใบเสร็จไปเบิก

คืนไมได  ทําใหเสียเวลาแกไขขอมูล  ดังนัน้หนวยงาน 
เวชระเบียนจึงไดทบทวนปญหา และปรับปรงุระบบด้ังนี ้

1. ใชการตรวจสอบขอมูลจากบัตรประชาชน ตรวจสอบจากเลข 13 หลัก 
2. กรณีไมมีบัตรประชาชน ใหผูปวยเขียนชื่อ นามสกุลเอง 

3. ตรวจสอบความถูกตองตามบัตรประชาชน ซ้ํากอนบันทกึ 
4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
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 ผลลัพธ 

          การพิมพชื่อ นามสกุล ผูปวยผิด ลดลง ป 2556 จํานวน  5 ราย 
 

บทเรียนทีไ่ด 

การตรวจสอบซ้ํา และความใสใจของทมีงาน สงผลทําใหการพิมพชื่อ สกุลผิดลดลง  
แผนการพัฒนาตอเนื่องจะติดตามเรื่องการสงผูปวยผิดแผนก 

 

พัสดุไมมีคุณภาพ  และไมตรงกับความตองการของหนวยงาน 

นางมัทนา  ทาวมา  งานพัสด ุ
     จากการเขามาปฏิบัติงานพัสดุ ตัง้แตเดือน มกราคม 2555 - ปจจุบัน  ใน ป2555   พบวา               

มีผูรองเรียนเกี่ยวกับพัสดุไมมีคณุภาพ มาตรฐาน  ตามที่กําหนดไวและตรงกับความตองของหนวยงานใน

โรงพยาบาล  ในปที่ผานมา  
 
การพัฒนาระบบ 

1.  กอนการจัดทําแผนการจัดซื้อพัสดุประจําป  ตามแผนการใชจายเงนิบํารุงในแตและปงบประมาณ  
ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูกําหนดและเสนอแผนการจัดซือ้วัสดุ  ที่มีความจําเปนตองใชในการ

ดําเนินงานของแตละหนวยงาน  ทีไ่มสามารถเบิกจากคลงัพัสดุของโรงพยาบาลได  เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารและงานแผนงานยทุธศาสตร    เพื่องานพัสดุจะไดดําเนินการจัดซื้อไดตรงกับความ
ตองการใชงานตามรายการวัสดุและงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติใหจัดซื้อได   

2.  การดําเนินการจัดซื้อ จัดจางงานพัสดุจะตองสอบถามและใหหนวยงานระบุความตองการที่มีความ
ชัดเจน ถูกตอง ซึ่งงานพัสดุจะทําการสื่อสารโดยนําภาพถาย หรือแคทตาล็อคของสินคาใหหนวยงาน
เปนผูคัดเลือกเพื่อใหตรงกับความตองการมากทีสุ่ด ตามรายการและงบประมาณที่ไดรับการอนุมตัิ   
1. เลือกใชชองทางการสื่อสารแบบทางตรงหรือทางระบบ e-office  ของโรงพยาบาล  โดยใช

ขอพิจารณาในการเลือกซื้อพัสดุ ดงัตอไปนี ้
 1.1  ยี่หอ ( Brand) 
 1.2  การรับประกนัสินคา  ระยะเวลาในการรับประกนัสินคา 

 1.3  สถานทีท่ี่จําหนายสนิคา ซึ่งดจูากประเภทของกิจการรานคาหรือผูแทนจําหนายสินคา 
                ประเภทนั้น  และเปนที่ยอมรับในสงัคม 
 1.4  การบริการหลังการขายและเงื่อนไข  ในสนิคาประเภทที่ตองการดูแลรักษา ตรวจสอบ 

                คณุภาพการใชงาน อยางตอเนื่องจากผูขายสินคา 
 
ผลลัพธของการพัฒนา 

 ในชวงเดือนมกราคม 2555 – กันยายน 2555 จํานวนพัสดุไมมีคุณภาพ ตรงกับความตองการของ
หนวยงาน 1 ครั้ง เปนเครื่องเคลือบบัตรของหนวยงานประกันสุขภาพ สามารถสงเปลี่ยนเครื่องใหม   และ

หลังติดตามผลใชไดถึง ป 2556 จากปญหาดังกลาวไดลดลงเปน 0 
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บทเรียน 

         การนํากระบวนการสื่อสารแบบทางตรง  เพื่อใชเปนการคนหาความตองการที่แทจริงการของแตละ
หนวยงานที่เกี่ยวกับการใชพัสดุที่ใชตอบสนองตอความตองการ  การใชงานและของแตละหนวยงาน    

รวมถึงการใชเครื่องมือที่นํามาใชแกไขปญหาแบบบูรณาการ  จึงใหไดพัสดุที่มีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของหนวยงาน 
 

 

การรายงานคาวิกฤติทางหองปฏิบัติการโดยโปรแกรม LABVIEW 

นางสาวธิดา มูลเกษ  กลุมงานชันสูตร โรงพยาบาลรองกวาง 
 

คาวิกฤติ คือ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่มีความแตกตางจากชวงคาปกติมาก หรือผลตรวจที่
ผิดปกติซึง่มีความเสี่ยงสูงที่อาจกอเกิดอันตรายกับตัวผูปวย ถาไมไดรับการรักษาโดยเร็ว เจาหนาที่
หองปฏิบัติการจําเปนตองรายงานแพทยหรือผูเกี่ยวของโดยเร็วที่สุด 
 แตเดิมการรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เมื่อหองปฏิบัติการทําการตรวจวิเคราะหสิ่งสง

ตรวจแลวพบผลการตรวจที่เปนคาวิกฤติ เจาหนาที่จะรีบรายงานคาวิกฤติทางโทรศัพททนัที บันทึกการแจง
คาวิกฤติลงในแบบฟอรมบันทกึการรายงานคาวิกฤต แลวรายงานผลการตรวจวิเคราะหลงใน โปรแกรม 
HosXP ปญหาที่พบในการรายงานคาวิกฤต ิคือ เจาหนาที่ลืมรายงานคาวิกฤติ เนื่องจากบางครั้งมีคนไข

เยอะ ทําใหเจาที่หนารีบรายงานผล จนลืมรายงานคาวิกฤติ หรือ บางครัง้คาวิกฤติบางรายการอาจจะไมพบ
ไดบอย เจาหนาที่อาจจะลืมรายการคาวิกฤติรายการนั้นไป ผลทีไ่ดรับจากการลืมรายงานคาวิกฤติ คือ  ทํา
ใหไดรับใบความเสี่ยง HOIR ตอบกลับมาจากหนวยงานตางๆ  

 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2556 เปนตนมา ทางหองปฏิบัติการไดใชโปรแกรม LABVIEW ในการ
รายงานผลทางหองปฏิบัติการแทนการใชโปรแกรม HosXP ซึ่งในโปรแกรม LABVIEW สามารถกําหนดการ
แจงเตือนคาวิกฤตไิด เมื่อเจาหนาทีร่ายงานผลที่มีคาวิกฤติ หนาจอแจงเตือนคาวิกฤติจะแสดงขึ้นมา เจา
หนาตองรายงานคาวิกฤตใิหเสร็จเรียบรอยกอน จึงจะสามารถรายงานผลการตรวจได ดังนั้น ถาเจาหนาทีไ่ม

โทรแจงคาวิกฤต ิก็จะไมสามารถรายงานผลการตรวจได   
การใชโปรแกรม LABVIEW จึงเปนประโยชนตอการรายงานคาวิกฤตติอเจาหนาที ่ ทําใหลดการลืม

รายงานคาวิกฤติ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และมีประโยชนตอคนไข ทําใหคนไขไดรับการดูแลรักษาได

อยางรวดเร็ว หากมีความผิดปกติเกิดข้ึน แตการใชโปรแกรม LABVIEW ในการรายงานคาวิกฤติ ก็ยงัมี
ขอจํากัด คือ คาวิกฤติบางรายการไมสามารถทําระบบแจงเตือน เชน คาวิกฤติที่เปน ขอความ เชน พบ 
Leukemoid reaction เปนตน และคาวิกฤติจากการสงตรวจหนวยงานภายนอก เชน C/S ที่สงโรงพยาบาล

แพร พบเชื้อดื้อยา ESBL เปนตน คาวิกฤติดังกลาวใหเจาหนาที่บันทึกลงในแบบฟอรมเชนเดิม  
แมวาจะมีโปรแกรม LABVIEW เอ้ืออํานวยตอเจาหนาที่รายงานผลคาวิกฤติ แตคาวิกฤติบาง

รายการก็ไมสามารถใชหนาแจงเตือนได ดังนั้น เจาหนาที่หองปฏิบัติการทุกคนควรตระหนักและให
ความสําคัญกับการรายงานคาวิกฤติอยูเสมอ ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดตอการดูแลรักษาผูปวยไดรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพหากคนไขไดรับการรายงานคาวิกฤติอยางทันเวลา 
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การพัฒนาระบบ คัดกรองและคัดแยกผูปวย  

นางภารวี  ศักดิ์สิทธิ  งานคัดกรอง 

 

 บริบท 

     จุดคัดกรอง ซึ่งเปนจุดแรกของการเขาถึงบริการของโรงพยาบาลรองกวาง ใหบริการคัดกรอง

ผูปวยเฉลี่ยวันละ 300 คน ผูปวยจะไดรับการซักประวัติคัดกรอง เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาตามแผนก
ตางๆ อยางถูกตอง ที่รวดเร็ว ชวยลดภาวะแทรกซอนในระยะแรก และเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค
คิดตอระบบทางเดินหายใจ  จากการคัดกรองและคัดแยกผูปวยที่ผานมาพบวา ผูปวย stroke, MI ที่มีอาการ

ครั้งแรก ไมไดรับการคัดกรองสงตรวจที่หองอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ในป 2554 จํานวน 1 ราย และผูปวยที่
อาการไอ หรือไอเรื้อรังที่อาการเขาไดกับโรควัณโรคไมไดรับการคัดกรองและแยกตรวจตามมาตรฐานใน ป
2553- 2555 จํานวน 6ราย 5ราย และ 3 ราย ตามลําดับ จากปญหาดังกลาว ไดรวมกับเจาหนาที่ใน

หนวยงานคนหาสาเหตุของปญหา พบวาผูปวยที่ไมไดรับการคัดกรองสวนใหญไดรับการลงทะเบียนกอน
เวลา 08. 30 น และไดจัดทําแนวทางการแกไขปญหาในป 2555 และปรับเวลาการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ และจัดทําแนวทางการคัดกรองผูปวย MI ,Stroke, TB แตยังเกิดปญหาผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุใน 7 
วันไมไดรับการตรวจที่หองฉุกเฉินตามมาตรฐานป 2555 จํานวน  3 ราย 

 

กระบวนการใหไดคุณภาพ 

1) จัดวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 
2) จัดทําแนวทางการคัดกรองผูปวย 
3) สอนผูชวยเหลือคนไขในการคัดแยกผูปวย 

4) คัดกรอง / คัดแยกผูปวยตามแนวทาง 
5) ติดตามประเมินผล 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีแนวทางการคัดกรองผูปวยที่สงสัยและเขาได MI ,Stroke และแนวทางการ

ซักประวัติผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุ จึงมีการคัดกรอง คัดแยกผูปวยที่ละเอียดขึ้น 
ผลลัพธ ป2556 (ตุลาคม 2555-เดือน มิถุนายน 2556) 

1) ผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุใน 7วันไมไดรับการตรวจที่แผนกฉุกเฉิน เทากับ 0 ราย 

2) ผูปวยMI , Stroke ไมไดรับการตรวจที่หองฉุกเฉิน  เทากับ 0 ราย 
3) ผูปวยที่วัณโรคไดรับการแยกตรวจที่หองกลวยไม เทากับ รอยละ 100 

 

บทเรียนที่ไดรับ 

        การปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองผูปวยทําใหเราสามารถคัดกรองคัดแยกผูปวยไดงายขึ้นทําใหคัด
กรองไดถูกตองและผูปวยไดรับการดูแลตามมาตรฐานอยางรวดเร็วข้ึน 

  
แผนการพัฒนาตอเน่ืองป 2556 

         เพิ่มระดับการคัดกรองโดยการประเมินสัญญาณชีพผูปวยที่มีอาการเปลี่ยนแปลง 
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การพัฒนาระบบบริการการดูแลผูปวยอาการไมคงที(่เสี่ยงตอการเกิดภาวะฉุกเฉิน) 

นาง พิชยา   ถึงนอย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

 

บทนําและวัตถุประสงค 

งานผูปวยนอก 1  มีระบบการคัดกรองผูปวยโดย มี พยาบาลคัดกรองอาการของผูมาบริการ
เบื้องตน ณ. จุดประชาสัมพันธ การดําเนินงานที่ผานมา ยังพบปญหามีผูปวยที่มีอาการไมคงที่หรืออาการ

เปลี่ยนแปลงงายเกิดภาวะฉุกเฉิน เชน หนามืดเปนลม เด็กเล็กชักจากการมีไขสูง เปนตน เนื่องจากไม
สามารถคัดกรองไดอยางละเอียดที่จุดประชาสัมพันธ และบางครั้งแมจะมีการ   ซักประวัติคัดกรอง ประเมิน
อาการผูปวยที่งานผูปวยนอก1 แลววาเปนผูปวยอาการไมคงที่ แตก็ยังมีผูปวยเกิดภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากไม

มีจุดนั่งรอตรวจที่ชัดเจน ไมสิ่งสังเกตที่ตัวผูปวยไดงายตอการเฝาระวัง ทําใหเจาหนาที่ไมไดตระหนักในการ
เฝาระวังผูปวยเหลานี้  ทีมงานผูปวยนอก 1 จึงไดพัฒนาระบบบริการการดูแลผูปวยอาการไมคงที่ขึ้น เพื่อ
ปองกันผูปวยเกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอรับบริการ และ ผูรับบริการอื่นพึงพอใจไมมีขอรองเรียนเรื่อง                
การลัดคิวตรวจ 

 

การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง 

            ซักประวัติ คัดกรอง ประเมินอาการผูปวย ตามมาตรฐาน กรณีพบ ผูปวยอาการไมคงที ่ให

ดําเนินการดังนี้เขียนอาการนํา  ของผูปวยดวยตัวหนังสอื ขนาดใหญ  ติดปาย ผูปวยอาการไมคงที่ (บัตร

สีเขียว)  เพื่อสื่อใหทีมงานเหน็ไดอยางชัดเจน แลวใชคลปิหนีบปาย ติดหนาอกเสื้อผูปวยไว  
1. เขียนบัตรคํา ผูปวยอาการไมคงที่ อีก 1 ใบ ติดกับใบซักประวัติสื่อใหพยาบาลหนาหองตรวจเห็น  
2. เรียกรถเข็นนัง่หรือนําผูปวยไปนั่งรอที่เกาอ้ีรอตรวจสําหรับผูปวยฉุกเฉิน ใน กรณผีูปวยมีอาการที่

เสี่ยงตอการเกิดภาวะฉุกเฉินมาก ใหเรียกรถเข็นนั่ง/นอน แลวนําผูปวยไปตรวจทีห่อง ERโดยมี

พยาบาลนําสงทุกครั้ง และในทุกขั้นตอนบริการจะตองตดิปาย ผูปวยอาการไมคงที่ ไวที่หนาอกเสื้อ
ผูปวยและใบซักประวตัิ เพื่อใหทุกจุดบริการใหบริการดวยความรวดเร็ว และเฝาระวังดูแลผูปวย
อยางใกลชิด 

ผลลัพธ  

จํานวนอุบัติการณผูปวยเกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอรับบริการ ป  2555-2556 เทากับ 2 ,0 ราย 
 

บทเรียนที่ไดรับ 

ผูปวยที่มีอาการไมคงที่และญาติ มีความพึงพอใจในระบบบริการ และมีความรูในเรื่องโรค/อาการที่
เปนความเสี่ยงที่ทําใหผูปวยเกิดภาวะฉุกเฉินได   ผูปวยทั่วไปเขาใจและมีความเห็นใจ รูจักชวยเหลือผูปวย
ที่มีอาการเจ็บปวยที่รุนแรงกวาตนเอง เชน ชวยเข็นรถนัง่ ชวยดูแลหรือแจงกับเจาหนาที่ เมื่อพบเห็นผูปวย

ที่มีอาการไมคงที่ เนื่องจากผูปวย/ญาติบางคน ไมกลาทีจ่ะแจงเจาหนาที ่
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แผนพัฒนาตอเน่ือง 

1. สงเจาหนาที่เขารับการอมรมฟนฟูความรู ทักษะ ในการคัดกรอง ประเมินอาการและการใหการ
ชวยเหลือผูปวย 

2. ซอมแผนการชวยเหลือผูปวยที่เกิดภาวะฉุกเฉินขณะรอรับบริการ 
 

 

การพัฒนาการดูแลดานยาในผูปวยวัณโรค 

นางสาว ประทนิ  สุวรรณประกาย งานเภสัชกรรม  

บริบท 

สืบเนื่องมาจากพบปญหาในการปฏิบัตงิาน อันไดแก ปญหาการสัง่ใชยาของแพทยไมตรงตาม
แผนการรักษา (guideline)  ของ สปสช., แพทยไมทราบแนวทางการรักษาที่เปนปจจุบัน ,การสั่งใชยานําสู

การปฏิบัติไดยุงยากผูปฏิบัติงานสับสน และปญหาสัง่ยาไมครบเนื่องจากใชยารักษาหลายตัว และปญหา
เรื่องในระบบการทํางานขาดการติดตามอาการขางเคียงจากการใชยาในผูปวยบางราย เชน ชวงวันหยุด 
หรือเภสัชกรผูรับผิดชอบงานไมอยู รวมถึงปญหาการดูแลผูปวยไมครอบคลุม ตามมาตรฐานระบบการดูแล
ผูปวยวัณโรค นอกจากนี้ยังพบการเกิดความขัดแยงระหวางวิชาชีพเรื่องแผนการรักษาและ การขอ

คําปรึกษาบอยครั้งสรางภาระงานที่เพิ่มขึน้ 
 

การดําเนินการ 

ประชุมผูเกี่ยวของ แพทย  เภสัชกร  พยาบาลผูรับผิดชอบงาน เพื่อสรางขอตกลง และแนวทาง
ปฏิบัติรวมกัน จากการประชมุรวมกันเกิดนวัตกรรมแบบฟอรมการดูแลผูปวย  ในใบสัง่การรักษาผูปวยใน

เฉพาะผูปวยวัณโรค ครอบคลุมทั้งการรักษา การเฝาระวงั  ติดตามอาการขางเคียงจากการใชยา และ
ความกาวหนาในการรักษาผูปวย หลังจากนําแบบฟอรมมาใชพบวาแพทยสั่งใชยาตามแผนการรักษาใน
แนวทางเดียวกัน มีการเฝาระวังอาการขางเคียงโดยระบใุนชองความกาวหนาในการรักษา ( Progress 
note)  และพบวาพยาบาลผูดูแลผูปวยสามารถชวยติดตามเฝาระวังอาการขางเคียงจากการใชยาได และ

สามารถปฏิบัตติามแนวทางการรักษาไดอยางครบถวน สมบูรณ 
สรุปผล 

1. จากการนําแบบฟอรมใบสั่งการรักษาผูปวยวัณโรคมาใช ชวยลดภาระของเภสัชกร และผู

ประสานงาน ในการขอคําปรึกษาเรื่องแผนการรักษาและการสั่งใชยาของแพทย 

2. เกิดระบบการเฝาระวังติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาวัณโรค ที่ครอบคลุมในหนวย

ปฏิบัติงานทั้ง พยาบาลผูดูแลผูปวยใน แพทยผูทําการรักษา เภสัชกร พยาบาลผูประสานงาน 

3. เปนเครื่องมือชวยลดความขัดแยงในการทํางาน ทุกคนทีเ่กี่ยวของทํางานไปในทิศทางเดียวกัน 

4. ปจจุบันผูปวยไมจําเปนตองนอนโรงพยาบาล( Admit) ทกุราย แตแพทยก็รองขอใชแบบฟอรมนี้ใน

ผูปวยนอกทั่วไป (OPD Case)  เพราะมีรายละเอียดมากมายที่จําไดไมหมด  
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การดูแลแบบประคับประคองเครือขาย โรงพยาบาลรองกวาง    จังหวัดแพร 

นางสวลี    พึ่งราษฎร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ และ  คณะ   งานผูปวยใน  
 

ความเปนมาของเครือขาย  :  การดูแลผูปวยเรื้อรังแบบประคับประคองซึ่งผูปวยและญาติเปนผูที่ตอง

เผชิญกับความเครียดและความทุกขทรมานทางดานรางกายและจิตใจซึ่งเปนระยะเวลาที่ยาวนาน   สถิติ
งานผูปวยในมีผูปวยเรื้อรังแบบประคับประคอง ดังนี้  พ.ศ. 2554  จํานวน  166  ราย  พ.ศ. 2555  จํานวน 

63  ราย  พ.ศ. 2556 จํานวน 105 ราย ( ต.ค. 55 – มิ.ย. 56 ) ดังนั้น งานผูปวยในจึงเกิดความตระหนักถึง
สิ่งที่ตองใหการดูแลตอบสนองความตองการของผูปวยเรื้อรังแบบประคับประคองใหครอบคลุมมากขึ้น และ
ใหบรรลุเปาหมายของโรงพยาบาลในการดูแลผูปวยใหไดมาตรฐานและครบองครวม 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. มีคณะกรรมการดําเนินงานเครือขายและทีม 

2. มีการกําหนดทํากลุมผูปวยเรื้อรังตามวัน  เชน  คลินิก  HT วันจันทร  และ อังคาร  ,  
     คลินิก  DM  วัน  พุธและพฤหัสบดี  ,  คลินิก  COPD  วันศุกร 
3. ใหการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับความตองการ หรือปญหาดานสุขภาพ และ ลดอุปสรรคตอการ 

      เขาถงึบริการในดานกายภาพ  ภาษา  วัฒนธรรม  
4. พิธีเปาน้ํามนต     สืบชะตา  และ การเอาขวัญ  ในผูปวยระยะสุดทาย 
      ผูปวยชาวเขามีความเชื่อที่ตองการใหญาตมิารองไหคร่ําครวญขางเตียงเพื่อเรียกรองวิญญาณให 

      กลับมา 
5. สงเสริมผูปวยและญาติปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา  ( ตานมหาวิบาก ) 
6. จัดทํากิจกรรม   ใสบาตรวันละบาทเพื่อชวยเหลือปจจัยผูปวยประคับประคองที่ยากไร    ไรญาติ  
                -    ญาตผิองถายธรรมะใหผูปวย 

7.   มีการสงตอขอมูลผูปวยเรื้อรังแบบประคับประคองทางอินเตอรเนต็   
8.  มีการใชขอมูลสาระสนเทศทางระบบ IT  มาใชประมวลขอมูล วิเคราะห เพื่อใชติดตามดูแลผูปวย 
    เรื้อรังไดอยางรวดเร็ว       

9.  สงตอผูปวยเรื้อรังแบบประคับประคอง ( ระยะสุดทาย )ไปที่บานโดยพยาบาล ในกรณผีูปวยและญาต ิ
     ตองการจติวิญญาณไปเสียชีวิตที่บานทามกลางคนใกลชิด 
10. มีการเย่ียมบานโดยพยาบาลผูจัดการเฉพาะโรครวมกับ  เจาหนาที่เครือขายเย่ียมบานในกรณีมีปญหา 

     การดูแลทีซ่ับซอนและตองการเทคนิคเฉพาะโรค 
  
ผลลัพธของการดําเนินงาน  

   ผูปวยและญาติไดรับการดูแลแบบประคับประคองอยางเปนองครวมทัง้ที่โรงพยาบาลและที่บาน   
1. ผูปวยระยะประคับประคองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน  รอยละ   84.76  

2. ผูปวยระยะประคับประคองที่มPีPs   > 70 กลับมารักษาซ้ําภายใน  28  วัน รอยละ  0.15 
3. อัตราความพึงพอใจของผูปวยระยะประคับประคองและญาติ   รอยละ  97.30 
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ปจจัยแหงความสําเร็จ และบทเรยีนทีไ่ดรับ 

1. ญาต ิ ยอมรับใหผูปวยจากไปอยางสงบ และผูปวยยอมรับการตายอยางสมศักดิ์ศร ี

2. ไมมีขอรองเรียนเรื่องผูปวยเรื้อรังแบบประคับประคองถูกทอดทิ้ง 
3. การสรางนวตักรรมใหเหมาะสมกับผูปวย 

 

 
พัฒนาระบบการติดตามผูผานการบําบัดไมกลับไปเสพสารเสพติดซ้ํา 

นาง พรอมพันธ    คุมเนตร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  งานใหคําปรึกษา และยาเสพติด 
 
 เนื่องจากผูปวยยาเสพติด เปนโรคสมองติดยา เปนโรคเรื้อรังที่ตองรับการดูแลตอเนื่อง การบําบัด

รักกาตามโปรแกรมจิตสังคมบําบัด เพื่อใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากปญหาการเสพสิ่งเสพติด 
บุหรี่ สุรา จึงไดพัฒนาระบบดูแลผูปวย ดังนี้ 

1. จัดตั้งศูนยดวยรัก และหวงใย 

2. อบรมเครือขาย สอม. เพื่อติดตามในชุมชน 
3. ประชุม และแตงตั้งคณะกรรมการระดับอําเภอ 
4. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน แกนนําชุมชน สถานศึกษา รวมกันดําเนินงานเฝาระวัง

ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด 
5. จัดระบบการติดตามทุกรูปแบบ เชน โทรศัพท ไปรษณีย เย่ียมบาน 
6. จัดทําคายคนดีศรีรองกวาง จํานวน 3 คาย 
7. คืนขอมูลสูชุมชนโดยผานคณะกรรมการระดับอําเภอ ในการประชุมความมั่นคง เปนประจําทุกเดือน 

 

ผลลัพธการดําเนินงาน 

ผูผานการบําบัดไมกลับไปเสพสารเสพติดซ้ําเพ่ิมขึ้น (ป 2555) จากรอยละ 86.56เปนรอยละ 86.58 
(ป 2556) 
 

แผนพัฒนาตอเน่ืองป 2556 

1. ติดตามผูผานการบําบัด(ศูนยดวยรักและหวงใย) 
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ระบบการดูแลตอเนื่อง งาน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือขายโรงพยาบาลรองกวาง 

นางสาว    ธภัคนันท   อินธราวุธ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 

บริบท 

           จากการติดตามการดูแลตอเนื่องในรอบปงบประมาณ 2556 ( ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 ) ใน
กลุมโรค เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง วัณโรค และปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยทีมเยี่ยมบานของ

โรงพยาบาลรองกวางรวมกับโรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพตําบลพบวา อัตราการดูแลตอเนื่อง                   
รอยละ .100 .( เปาหมาย รอยละ 80 )  การเยี่ยม พบปญหาในผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรัง ยังมา re admit ซ้ํา
ภายใน 28 วัน รอยละ 22.22  ผูปวย COPD ที่มีภาวะ corpulmonale re admit 28 วัน รอยละ 33.33    

จากปญหา เชน ไมมี care giver  , บานอยูไกล , มีความวิตกกังวล , ไมมีญาติมาสงที่ รพ.สต. , สิ่งแวดลอม 
, โภชนาการ  
 

กระบวนที่ใหไดคุณภาพ 

1. มีการประสาน อสม. จิตอาสาประจําหมูบาน  
2. ระบบเย่ียมติดตาม  

3. ไดสนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร โดยไดรับการสนับสนุนจาก จนท.โรงพยาบาลรองกวาง และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อไวใชสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน  

4. แนะนําผูปวยดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง เทาที่ทําได ไดแก ปลูกพืชผักสวนครัวปลอด

สารพิษ ใชรับประทานในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดเสริม  
5. มีการเย่ียมบานในผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดย จนท.รพ.สต.ทุก 1 สัปดาห และเยี่ยมโดย จนท.รพ.

รองกวาง ทุก 2 สัปดาห  

ผลลัพธ  

         เดือน ตุลาคม 2555 ถึง มิถุนายน  2556 ผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรัง ยังมา re admit ซ้ําภายใน 28 วัน 

ลดลง รอยละ 5.55   ผูปวย COPD ที่มีภาวะ corpulmonale re admit 28 วัน รอยละ 33.33     
 

บทเรียน 

 การดูแลผูปวยอยางตอเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพ รวมกับ รพ.สต.เครือขาย จิตอาสา อสม. สงผลทําให
ผูปวยที่ไดรับการดูแลตอเนื่อง และสามารถดูแลตนเองไดตามศักยภาพ ทําใหการกลับมารักษาซ้ําใน

โรงพยาบาลลดลง 
 

แผนดูแลตอเน่ือง  

1. ทบทวนปญหาและวางระบบการเยี่ยมบานของผูปวย COPD ที่มารักษาซ้ํา 
2. เนนการฟนฟูสภาพปอด  มีการติดตามเยี่ยมบานโดยทีมสหวิชาชีพเชน แพทยพยาบาล นัก

กายภาพ เภสัชกร โภชนากร เปนตน 

3. มีระบบเยี่ยมติดตาม ประเมินอาการ และรายงานแพทยเพ่ือนํายาไปใหผูปวยที่บาน 
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การพัฒนา   คนหาผูปวยรายใหมที่พบเชื้อวัณโรค  

นางสุปวีร   ธนอัศวนนท  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   งานวัณโรค 
 
บริบท 

                   การคนพบผูปวยรายใหมมักพบในโรงพยาบาลเทานั้น แตการคนหาผูปวยในชุมชนยังไมพบ

ผูปวย โดยจําเปนตองคนหาในกลุมเสี่ยง ตางๆ คือ ผูสัมผัสรวมบาน ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ผูสูงอายุ DM 
COPD HT CRF แรงงานตางดาว เนื่องจากเปนกลุมที่มีภูมิตานทานต่ํา หรือมีความใกลชิดกับผูปวย เสี่ยง
ตอการติดเชื้อไดงาย 

 

การพัฒนาระบบ ดังน้ี 

1. ประสานงานและทํางานรวมกับเครือขาย คัดกรองในกลุมเสี่ยงตางๆ คือ ผูสูงอายุ DM COPD HT  
CRF แรงงานตางดาวทุกป 

2. คัดกรองผูสัมผัสรวมบาน ทุกคนที่อาศัยอยูบานหลังเดียวกัน รวมถึงผูที่สัมผัสใกลชิดในชวงที่ผูปวย
มีอาการ 

3. คัดกรองผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสทุกคนและทุกป 
4. คัดกรองผูปวยที่มีอาการนาสงสัยอาจจะเปนวัณโรค เชน ไอเรื้อรัง> 2 สัปดาห 
5. เมื่อพบอาการเสี่ยงในกลุมเสี่ยงคนพบ ใหสงผูปวยเขาโรงพยาบาลเพ่ือทํา CXR ทันที 

 
ผลลัพธ ความครอบคลุมของการคนหาผูปวยรายใหมที่พบเชื้อ มีแนวโนนที่สูงขึ้นจาก รอยละ77.33  เปน

รอยละ 100 
 
 

เกาใหถูกที่ จี้ใหถูกจุด 

นายกิรภัทร  คุมเนตร  นักวิชาการสาธารณสุข งานยุทธศาสตร และคุณภาพ 
 
    ในป 2555  โรงพยาบาลรองกวางประสบปญหาภาวะวิกฤตทางการเงินอยางหนัก ทําให

โรงพยาบาลจําเปนตองเรงสรางมาตรการในการควบคุม รายจาย และเพิ่มรายไดเพื่อเพิ่มสภาพคลองทาง
การเงิน รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของทุกๆหนวยงานในโรงพยาบาลใหมีความรัดกุม
มากยิ่งขึ้น ประกอบกับทางผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาลมีเจตนารมณที่จะเขารวมรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล(รับการประเมินจากHA)   เพื่อพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสในการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน
ของโรงพยาบาล ทําใหหลายๆหนวยงานตองมีการปรับเปลี่ยน และพัฒนาระบบงาน เพื่อธํารงรักษาไวซึ่ง
ความมีคุณภาพ มาตรฐานของการใหบริการภายใตภาวะวิกฤตทางการเงิน และพรอมตอการเขารับการ
ประเมินของ HA  

หนวยงานซอมบํารุง เปนหนวยงานหนึ่งซึ่งมีความสําคัญ และเปนหนวยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบที่
หลากหลาย เชื่อมโยงกับทุกๆหนวยงานในโรงพยาบาล  จึงทําใหผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาลไดมี
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คําสั่งเรงดวนใหงานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมกับหนวยงานซอมบํารุงในการ
ดําเนินการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล พัฒนาระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ HA กําหนด เพื่อใหพรอมตอการรับการตรวจเยี่ยมจาก HA โดยมี
หนวยงานซอมบํารุงที่ถือเปนจุดเนนที่จะตองมีการพัฒนาอยางเรงดวน อีกทั้งยังเปนหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญใน
การดําเนินงาน แตอยางไรก็ตาม ดวยจํานวนบุคลากรที่มีอยูอยางจํากัด และขาดระบบการทํางานที่ชัดเจน 
จึงทําใหเกิดภาระงานที่มากเกินไป สงผลทําใหภารกิจหลักของงานซอมบํารุงลาชาอีกทั้งยังไมเกิดการ

พัฒนางานดาน สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยใหเปนไปตามเปาหมายได  โดยเปนปญหาที่
เรื้อรังมานาน และยังไมสามารถแกไขได จึงถูกรองเรียนมาโดยตลอดจากผูรับบริการ  อยางไรก็ตาม งาน
ยุทธศาสตร และคุณภาพซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการนําโรงพยาบาลเขารับการประเมินจาก HA จึงไดลงพื้นที่

อยางจริงจัง และเขาไปรวมประสานงานกับหนวยงานซอมบํารุงทุกวัน  จึงทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน และทําใหทราบถึงความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของความลาชาใน
การดําเนินงาน โดยไดดําเนินการแบงเบาภาระงานดานเอกสารคุณภาพของงานซอมบํารุง รวมถึงการ

รวมกันสรางระบบการทํางาน เพื่อใหเกิดความชัดเจน และมีขั้นตอนที่เหมาะสม ลดระยะเวลา ลดภาระงาน 
รวมถึงชวยระดมเจาหนาที่เขาชวยเหลืองานซอมบํารุงในรูปแบบจิตอาสา เพื่อทํากิจกรรม 5ส งานซอมบํารุง 
การพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล และการตรวจเช็คอุปกรณ และระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โดยเจาหนาที่ทุกคนตางเขาใจถึงภาวะวิกฤตของโรงพยาบาลและมีความทุมเท ความสามัคคีกันในการ
ชวยกันพัฒนาโรงพยาบาล และมีความสุขที่ไดเสียสละเพื่อองคกร ผลลัพธครั้งนี้สงผลทําใหโรงพยาบาลผาน
การรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 ภายใตภาวะวิกฤติทางการเงิน 
 

 
 การพัฒนารูปแบบใบบันทึกการตรวจตาในผูปวยเบาหวาน 

นางพรวิมล    จินะเปงกาศ  พนักงานธุรการ 
  

บทนํา  

 ผูปวยเบาหวานตองไดรับการตรวจตาทุกป   ป 2555-2556 เทากับ จํานวน 1,294 และ           
1,230 คน เพื่อหาภาวะแทรกซอนทางตาและหลังการตรวจตาตองมีการบันทึกผลทุกครั้ง เพื่อใหแพทยใช

เปนขอมูลในการรักษา  จากการดําเนินงานที่ผานมา  พบปญหาแบบบันทึกเดิมตองเขียนที่ละคนในคลินิก
และไมไดจัดเตรียมขอมูลลวงหนา  สงผลทําใหเกิดการลาชา  เพื่อใหการเตรียมขอมูลเบื้องตนของผูปวย
เบาหวานมีความถูกตอง ครบถวนตามมาตรฐาน และทันเวลาจึงไดดําเนินการดังนี ้

 
1. ดึงขอมูลผูปวยจากระบบ HOSxP เพื่อหาขอมูลผูปวยที่มาตามวันนัดลงใน Excel ไดแก HN 

ชื่อสกุล ที่อยู      เลขบัตรประชาชน  สิทธิบตัร ดังตัวอยางดังนี ้
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2.   จัดขอมูลลวงหนาเปนตาราง Excel โดยมีขอมูลผลการตรวจคัดกรองเบาหวานเขาจอประสาท

ตา ตามมาตรฐาน  แลวนําขอมูลในตาราง Excel มาเชื่อมตอลงในขอมูลผลการตรวจคัดกรองคัดกรอง
เบาหวานเขาจอประสาทตา  ดังนี้                                                  
   

ผลการตรวจคัดกรองเบาหวานเขาจอประสาทตาโดย Fundus camera 

          นัดตรวจที่.......................................................  วันที่................................   เวลา......................... 

                         ชื่อ – สกุล     นางแตงออน  คําแฮ                            HN   450028358 

                         เลขที่บัตรประชาชน      3-5402-00278-13-4                    สิทธิบัตร จายตรง   

                         บานเลขที่      98/1 หมู 2 ต.ไผโทน  อ.รองกวาง จ.แพร 

                VA  RE………………………………   LE……………………………….        
ตาขวา ตาซาย นัด F/U  

No DR  No DR   …….........เดือน  

Mild NPDR Mild NPDR วัน........................  
Moderate NPDR  Moderate NPDR  ตรงกับเดือน....................  

Severe NPDR Severe NPDR   

 PDR  PDR  1ปที่รพ.รองกวาง 

 Cataract  Cataract   
 อื่นๆ

........................................................ 
 อื่นๆ

........................................................ ผูคัดกรอง 

เปรียบเทียบผลหลงัพฒันารูปแบบ  แบบบันทึกการตรวจตาผูปวยเบาหวานกอนและหลัง

ดําเนินการ 

 

กอนดําเนิน หลังดําเนินการ 

1. ตองเขียนขอมูลเบื้องตนของผูปวยที่มาตามนัด
เองทุกราย ใชระยะเวลา 1 ใบใชเวลาเขียน 3 นาที  

1. เตรียมพรอมใบผลการคัดกรองเบาหวานเขาจอ
ประสาทตา ลวงหนา สามารถนํามาติดสมุดผูปวย
ที่มาตามนัดไดทันท ี

ลําดับ HN ชื่อผูปวย ที่อยู เลขบัตรประชาชน สิทธิบัตร 

1 450028358 
นางแตงออน  
คําแฮ 

98/1 หมู2 ต.ไผโทน   
อ.รองกวาง จ.แพร 3-5402-00278-13-4 จายตรง 

2 440002528 
นายนงค   
บุญคง 

139/1 หมู 5 ต.แมยางรอง   
อ.รองกวาง จ.แพร 3-6408-00158-63-5 UC 

3 460043590 

นางสมจติร  

แชมประเสริฐ 

18/1 หมู 3 ต.แมยางตาล   

อ.รองกวาง จ.แพร 3-5402-00170-79-1 UC 
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กอนดําเนิน หลังดําเนินการ 

2. พบขอมูลผิดพลาด เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
ไมถูกตอง 

2. ขอมูลของผูปวยครบถวนถูกตอง 

3. ทําใหผูปวยลาชาในการซักประวตัิลงคอมพิวเตอร 3. ผูปวยไดรับบริการที่รวดเร็วข้ึน 
 4. ทําใหผูปวยลาชาในการเขาตรวจพบแพทย 

5. มีเจาหนาที่ไมเพียงพอในการเขียนขอมูลลงใบผล
การตรวจ   คัดกรองเบาหวาน ในกรณีเจาหนาที่ ลา
หรือปวย 

4. สะดวกในการนํามาใชในกระบวนการคัดกรอง
ตรวจ  เบาหวานเขาจอประสาทตาไดแก 
เจาหนาที่นําแบบฟอรมที่มีพาผูปวยไปวัดสายตา 
         เจาหนาที่เทคนิคดานการตรวจจอประสาทตา 

สามารถกรอกขอมูลการตรวจตาไดสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน เจาหนาที่สามารถลงขอมูลในโปรแกรม
ตรวจตาผูปวยเบาหวานที่ถูกตอง ครบถวนตาม

มาตรฐาน 

 

ผลลัพธ  

 การจัดเตรียมขอมูลกอนตรวจสงผลทําให ขอมูลครบถวน ถูกตอง  ปฏิบัตงิานไดสะดวก  รวดเร็ว 
 

 

ปญหา อุปกรณคางจาย   

นาง กายคํา  ศรีชมพู  งานหนวยจายกลาง 

 ปญหาอุปกรณคางจาย ป 2554-2555 เทากับรอยละ 2.54 และ1.60  สงผลทําใหหนวยงานบริการมี

เครื่องมือไมพอใชในการรักษา ซึ่งมีสาเหตุมาจากเจาหนาที่ในหนวยงานจายกลางมีทักษะความชํานาญที่
แตกตางกัน การมอบหมายงานใหเจาหนาที่แตละคนจึงมอบหมายงานใหรับผิดชอบตามความชํานาญ ทําให
แตละคนมีปริมาณงาน ไมเทากัน ทั้งยังขาดระบบตรวจสอบของเจาหนาที่ดวย 

กิจกรรมพัฒนา 

1. ฝกทักษะโดยใชระบบพี่สอนนอง/หัวหนาสอนงาน 

2. มอบหมายงานใหทุกคนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

3. มีการกระจายงาน/เฉลี่ยใหปริมาณใกลเคียงกัน 

4. สรางความตระหนักในการชวยเหลือกันในกลุมงาน 

5. ตรวจสอบของในStock ใหเพียงพอตอการจายใหหนวยงานในตอนบาย 

6. มีระบบติดตาม ควบคุม ตรวจสอย 



37 
 

 

7. ประเมินซ้ํา 

8. คืนขอมูลแกเจาหนาที่ 

 

ผลลัพธ ติดตามสรางความตระหนัก 2 ป มีจํานวนอุปกรณคางจายลดลง ป 2555 จากรอยละ 1.6                

เปน รอยละ 1.25 

 

บทเรียน 

 การสรางความตระหนัก ความรวมมือ การตรวจสอบสงผลทําให หนวยงานมีอุปกรณเพียงพอที่จะ

จายใหหนวยงานอื่นเพื่อใหบริการแกผูปวย 

แผนพัฒนาตอเน่ือง  

1. ระบบตรวจสอบ ระบบความเพียงพอ 

2. พัฒนาโครงสรางทางกายภาพ 

 

ปญหา การซักผาที่มีเครื่องมือติด  

นาง  อุทัยวรรณ  คํารัตนไพศาล  งานซักฟอก 

    
ปญหาการดําเนินงานที่ผานมา ป 2554-2555 พบวา จํานวนสิ่งของที่ติดมากับผาเปอน ที่ผานมา 

เทากับ 4 และ 10 ครั้ง สาเหตุเนื่องจากหนวยงานยังมีการทิ้งเครื่องมือปนมากับผาเปอน และงานซักฟอก มี

การประเมินกอนซักผาเครื่องมือชิ้นเล็กไมสามารถคลําพบ ปญหาดังกลาวสงผลทําให เครื่องซักผาชํารุด 
และอาจเกิด อันตรายแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
 

วิธีการเปลี่ยนแปลง 

1. ทบทวนปญหากับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. วางระบบการตรวจสอบผากอนลงซัก 

3. ขอความรวมมือ หัวหนาหนวยงาน/หัวหนาฝาย เนนย้ําสรางความตะหนักแกเจาหนาที่ในการ
ตรวจสอบการทํางานกอนสงสงมอบผลงานแกหนวยงานอ่ืน 

4. ไดสงขอมูลคืนหนวยงานที่เกี่ยวของทบทวนปญหา 

 
ผลการดําเนินงาน ในป 2556 

พบจํานวนสิ่งของที่ติดมากับผาเปอน 4 ครั้ง  
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พัฒนาระบบบริการอาหารแกผูปวยความดันโลหิตสงูขณะรักษาในโรงพยาบาล 

นางสาว  วราภรณ  นวลหงษ      โภชนากร  งานโภชนาการ 

 

ปญหา  

 ผูปวยความดันโลหิตสูงไดรับอาหารแบบผูปวยทั่วไป  เนื่องจากกําหนดการปรุงอาหารยังไม

ครอบคลุม อาหารเฉพาะโรค  
 

วัตถุประสงค   

เพื่อใหผูปวยไดรับอาหารทีถู่กชนิดกับโรค 
 

การดําเนินงาน   

 1. ศึกษาเมนูอาหารที่ม ีปริมาณ โซเดียมในพืช  เนื้อสตัว และเครื่องปรุงชนิดตางๆ 
 2. กําหนดเมนูอาหาร และวตัถุดิบในการผลิตอาหารใหแก ผูจางเหมา 

3.  แนะนําใหการเรียนรูในการประกอบอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการและสอดคลอง       
     กับสภาพแวดลอมของผูปวย 
4. ทําปายสัญลักษณ บอกชนิดอาหารของผูปวย เชน (ปายสีเหลือง) อาหารโรคเบาหวาน  (ปายสี

ชมพู) อาหารโรคความดัน  ปายสีขาว อาหารธรรมดา เปนตน 
5. ใหการเรียนรูเรื่องอาหารโรคความดันโลหิตสูงแกผูปวยและญาต ิ
6.  ติดตามประเมินผล 

 
ผลลัพธ     

หลังปรับปรุงระบบ บริการอาหารแกผูปวยความดันโลหติสงูขณะรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล ไมได
รับอาหารถูกตองกับโรค ป 2555-2556  เทากับ  0   

แตพบปญหา ผูปวยบางรายไดรับอาหารไมตรงเวลา เนือ่งจาก จําหนายผูปวยเดิมออกไปแลวๆ           

มีผูปวยใหม เขามาแทน บางรายไมมาตรงกับเวลาใหบรกิารอาหาร  มีการประสานงานกับพยาบาล           
ใหโทรแจง ผูปวยเขามาใหม เพื่อใหผูบริการอาหารไดจัดเตรียมอาหารแกผูปวย  
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การพัฒนาระบบการสงหนังสือทางระบบ E-office    

นางวาสนา    เลาศรี    งานธุรการ 
 

บริบท 

           จากการวิเคราะหตัวชี้วัดที่สําคัญ  จํานวนขอรองเรียนจากหนวยงานไมไดรับงานตรงจํานวน  

สงผลทําใหผูรับผิดชอบงานโดยตรงไดรับหนังสือลาชาทําใหงานธุรการไดมีการพัฒนาระบบการสงหนังสือ
ทางระบบ E-office  เพื่อ เนนการสงงานใหถูกคน ถูกงาน กอนสงใหหนวยงาน 
ดังนี้ 

1. มีการตรวจสอบซ้ําเพื่อกันการผิดพลาด 
2. ทําสมุดบัญชีการสงงานหรือเซ็นชื่อรับในทะเบียนรับหนังสือ ใหหนวยงานอื่น เพื่อการสูญหาย 
3. การลดสงหนังสือลงโดยใชเปนระบบหนังสือเวียน เพื่อเจาหนาที่ลดการรับหนังสือที่ไมใชเรื่องที่

รับผิดชอบ 
     

 ผลของการพัฒนาระบบ 

1. จํานวนขอรองเรียนจากหนวยงานไมไดรับงานตรงลดลงเหลือ จํานวน  2 ราย  
      
  แผนพัฒนาตอเน่ือง ป 2556  

1. พัฒนาระบบการควบคุมหนังสือ สงงานใหถูกคน ถูกงาน  

2. มีเจาหนาที่ทํางานทดแทนกันได 
 
 

การบริหารคลังพัสด ุ

นางสาว นิตยา  เทียนทอง  งานพัสดุ 

   ในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานคลังพัสดุ  ในปงบประมาณ 2555  ที่ผานมา              
เกิดปญหาเก่ียวกับ  ความถูกตอง ครบถวน ของวัสดุคงคลังที่เหลืออยูจริง ณ วันสิ้นปงบประมาณตรวจรับ  
ไมมีการจัดหมวดหมูของพัสดุในคลัง   ทําใหยากตอการตรวจสอบขอมูลของพัสดุคงคลัง ขอมูลไมเปน

ปจจุบัน  และพัสดุบางประเภทขาดไมมีสํารองไวในคลังพัสดุ  ทําใหไมสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของแตละหนวยงานในโรงพยาบาลไดอยางครบถวนและทันเวลา   สงผลทําใหการดําเนินงานของพัสดุ           
ไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 

 
การพัฒนาระบบ 

1. แตงตั้งเจาหนาที่พัสดุรับผิดชอบเกี่ยวกับคลังพัสดุโดยตรง   
2. มีการนําหลัก 5 ส. มาจัดการในพัสดุคงคลัง  โดยแยกประเภทและติดปายรหัสพัสดุใหมีความ

ถูกตอง  แยกหมวดหมูของพัสดุคงคลัง เพื่อประหยัดเวลาในการหาพัสดุ   

3. มีกําหนดจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดของพัสดุแตละประเภท  เพื่อใหมีพัสดุเพียงพอตอการใชงานของแต
ละหนวยงานและทันตอความตองการในการใชงานของพัสดุ   
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4. จัดหาพัสดุใหมีคุณภาพตามที่กําหนดไว สงผลใหผูรับบริการไดรับพัสดุเกิดความพึงพอใจ 
5. มีการนําเครื่องมือมาจัดการขอมูลพัสดุคงคลัง  โดยการนําระบบบันทึกพัสดุแบบ Fist in First out   

6. จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุในคลังพัสดุ  โดยแยกตามประเภทของวัสดุ  โดยเนนใหมีความถูกตอง  
และเปนปจจุบัน 

 
ผลลัพธของการพัฒนา 

ผลการดําเนินงาน ป 2555 – ถึงปจจุบัน   พบวาอัตราพัสดุคงคลังมีคุณภาพ รอยละ 100 และ

เพียงพอตอความตองการของหนวยงานในโรงพยาบาล  ขอมูลของสินคาคงคลังเปนปจจุบัน ชัดเจน ถูกตอง 
สามารถตรวจสอบได  และหนวยงานไดรับพัสดุตรงกับความตองการใชงานมากที่สุด  และไมมีปญหา
รองเรียนเรื่องพัสดุที่ไมมีคุณภาพ   

  
 บทเรียน 

การใชหลัก 5 ส.  ความตอเนื่องในการตรวจสอบคงคลังอยางสม่ําเสมอสงผลทําใหพัสดุคงคลัง มี
คุณภาพ    
 

 
เคลื่อนยาย ปลอดภยั  ใสใจผูรับบริการงานศูนยเปล 

นายเคย   จานแกว  พนักงานเปล 
 

บริบท 

             จาการดําเนินงานที่ผานมา งานศูนยเปลไดวางระบบการประเมินผูปวย ไดแก การถามประวัติ แนน
หนาอก หอบ ,ปวดทองรุนแรง, ,อุบัติเหตุและบาดเจ็บ  กอนเข็นสงผูปวยตามแผนก ไดถูกตอง ทําใหผูปวย
ไดรับการรักษาเร็วขึ้น จากเหตุการณทีผ่านมา เปนที่นาภาคภูมิใจ ที่เจาหนาที่ศูนยเปลของเราไดพบผูปวย
มีอาการเจ็บหนาอก  

คุณสุรศักดิ ์วงคหนอ ไดคัดกรองและ ซักประวัติ และสงผูปวยเขาหองฉุกเฉิน สงผลทําใหผูปวย ไดรับการดุ
แลจากแพทยและพยาบาล ทันเวลาทําใหผูปวยไดรับการสงตอ และรอดชีวติ 
 

บทเรียนทีไ่ด 

          จากการทีท่ีมเราใสใจ ดูแลและซักประวัตติามมาตรฐานและใสใจผูรับบริการอยางตอเนื่อง สงผลทํา
ใหผูปวยไดรับการรักษาทนัเวลา 
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ผูปวยที่จําเปนตองรับการรักษาเวรบาย-ดึก รอบที่ 2 ไดรับการสงตอลาชา 

นายธวัชชัย   หลงจินดา   งานยานยนต 
 

บริบท        

 จํานวนการสงตอนอกเวลาราชการ ป 2555 เทากับ   35 ครั้งตอป ป 2556 พบปญหาผูปวยที่

จําเปนตองรับการรักษาเวรบาย-ดึก รอบที่ 2 ไดรับการสงตอลาชา  จัดเวรพนักงานขับรถเวรละ 1 คน 
และ ไมมีพนักงานขับรถสํารองเวรบาย-ดึก 

การพัฒนาระบบ  

1. มีการทบทวนปญหา กับทีมความเสี่ยง และวางแนวทาง ไว 2 ประเด็นดังนี้ 

1.1 จัดตารางเวรสํารองงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และงานผูปวยในจากพนักงานขับรถที่ไมไดขึ้นเวร 

สงชื่อ และเบอรโทรศัพทใหงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ประกันคาเวรสํารอง เวรละ 100 บาท  

1.2 เพิ่มแรงจูงใจคาปฏิบัติงานนอกเวลาราช การrefer 1 ภายในเวร ครั้งละ 1 OT (300 บาท)  

2. นําแนวทาง ทั้ง 2 แนวทาง เสนอกรรมการบริหาร  วันที่  1 กุมภาพันธ  2556 

มติกรรมคณะ การบริหาร เลือกแนวทางที่ 2 คือ เพิ่มใหการ  refer 1 ครั้ง เทากับ 1 OTเทากับ 

300 บาท  (เดิม 1 OT เทากับ 150 บาท) 
 

 ผลลัพธ หลังทบทวน จํานวนครั้งในการสงผูปวยลาชาเนื่องจาก บุคลากรไมเพียงพอ  

จํานวน  0 ครั้ง 

 

 แผนการพัฒนาตอเน่ือง  

         จัดบุคลากรขึ้นปฏิบัติงานในชวงเวลานอกราชการ 
 

 

น้ําหมักผูพิชิต  

ภัทรานิษฐ  ศรีคํา  งานแพทยแผนไทย 
 
บริบท        

          

    เนื่องจากทางงานแพทยแผนไทยเห็นวา เศษพืชผักผลไมที่ไมมีประโยชนถูกทิ้งขวางไมมี
คนสนใจสามารถนํามาใชประโยชนไดโดยน้ํามาทําน้ําหมักชีวภาพ เพื่อใชทําความสะอาด บําบัดน้ําเสียใน
บอบําบัด ดับกลิ่นหองน้ําและทอน้ําเหม็น ผสมรดน้ําตนไม แชผักและผลไมกําจัดยาฆาแมลง เริ่มจาก งาน
แพทยแผนไทยไดจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรใน รพ.รองกวาง โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญการทําน้ํา

หมักชีวภาพจากธนาคารเพื่อการเกษตร เพื่อจะไดทราบขั้นตอนและวิธีทําน้ําหมักชีวภาพดวยตนเองอยาง
ถูกตอง มีเจาหนาที่ รพ.ที่สนใจและเขารวมอบรมหลายคน และงานแพทยแผนไทยไดทําการผลิตน้ําหมัก
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ชีวภาพ เปนผลิตภัณฑธรรมชาติ ผลิตภัณฑหนึ่งในงานการผลิตของงานแพทยแผนไทย ฝายเภสัชกรรม
และคุมครองผูบริโภค รพ.รองกวาง หลังจากการหมักน้ําชีวภาพชุดแรก งานแพทยแผนไทยไดแจกน้ําหมัก

ชีวภาพแกผูเขารวมอบรมคนละ 1 ขวด หลังจากนั้นแพทยแผนไทย ไดผลิตน้ําหมักชีวภาพตอเนื่องเพื่อใช
ในรพ. ไดใหพนักงานทําความสะอาดเบิกไปใช ในการทําความสะอาด เปนการลดการใชสารเคมีและรักษา
สิ่งแวดลอมทางหนึ่ง น้ําที่ไหลลงบอบําบัดมีสารเคมีนอยลง น้ําเสียถูกบําบัดงายขึ้น กําจัดกลิ่นเหม็นจาก
หองน้ํา ทอน้ําทิ้ง ใชใสในบอบําบัดน้ําเสีย ลดคาใชจายในการซื้อจุลลินทรียมาใสบอปละ 5,000-6,000 บาท 

ชวยใหบอบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล ผานมาตรฐานไดทางหนึ่ง และยังสามารถจําหนายแก
บุคคลภายนอกไดเปนการเพิ่มรายไดใหกับรพ.อีกทางหนึ่ง  
 

ขอคิด 

 

 การผลิตน้ําหมักชีวภาพ เปนการใชทรัพยากรธรรมชาตทิี่เหลือใชใหเกิดประโยชน ลดการใช
สารเคมี รักษาสิง่แวดลอม และเพิ่มรายไดใหกับ รพ. 

   
 

การสงเคลมและขึ้นทะเบียนกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธ ิ

นาง ปยะรา  สทุธินันท   งานประกันสุขภาพ  

 

บริบท        

 จากการดําเนินงานในปที่ผานมา  โรงพยาบาลรองกวางมีกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
ที่ขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลจํานวนทั้งสิ้น 347 ราย  และพบปญหาคือ  เดิมทาง
โรงพยาบาล ไมมีการเรียกเก็บเงินคารักษาในสิทธิดังกลาวเลย  จะไดรับเพียงงบประมาณรายหัวที่จังหวัด
จัดสรรมาใหเทานั้น  จึงสงผลทําใหโรงพยาบาลขาดรายไดในสวนนี้ตลอดมา  ลาสุดเมื่อปลายปที่ผานมางาน

ประกันสุขภาพไดเขารวมประชุมการดําเนินงานของกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ  พบวาสามารถเค
ลมได  ดังนั้นงานประกันสุขภาพ   จึงไดพัฒนาระบบของงานเคลมดังกลาวตามที่ควรจะไดรับเพื่อให
หนวยงานมีรายรับเพิ่มข้ึน 

วิธีการดําเนินงาน 

1. ตรวจสอบสิทธิของผูปวย หากเปนสิทธิที่ขึ้นทะเบียนนอกเขต นอกจังหวัด  สามารถขอเค
ลมกรณีฉุกเฉินไดโดยตองมีหนังสือขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่   

2. กรณีไมมีหนังสือขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่ใหชําระเงิน 

3. อธิบายใหกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิทราบวาการขึ้นทะเบียนสิทธิรักษาสามารถ
ยายสถานบริการหลักโดยสามารถยายที่สถานบริการปลายทางได 

4. สงเคลมผูปวยใน 
5. ติดตามผล 
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ผลลัพธ  1 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556 

1. คนไขนอกไดรับเงินจัดสรรจากจังหวัดรายหัว  จํานวน 159,089.31 บาท 

2. คนไขใน เคลม 2 ราย  จํานวน 10,179.90  บาท   

 

แผนการพัฒนาตอเน่ือง ป 2556 

1. .บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

2. บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 
 
 

การพัฒนาการเขียนรายงานการสอบสวนโรคที่มคีณุภาพ 

นาง สุพัฒศร   สมบูรณ     งานระบาดวิทยา  
 

บริบท        

  จากปงบประมาณ 2555 งานระบาดวิทยาไดรับการประเมินมาตรฐานทีมเคลื่อนที่เร็วระดับอําเภอ ( 
SRRT ) จากทีม สคร.10 จากผลการประเมินมาตรฐานทมีเคลื่อนที่เร็วระดับอําเภอ ( SRRT  ไมผานเกณฑ 
เนื่องจาก ไมผานเกณฑการเขียนรายงานการสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ  

 

การพัฒนาระบบ 

1. อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ในเรื่องการเขียนรายงานการสอบสวนโรค
ที่มีคุณภาพ 

2. พัฒนาระบบเครือขายงานระบาดวิทยาอยางตอเนื่อง โดยการคืนขอมูลโรคติดตอใหกับ
เครือขายเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลและนําไปปรับเขากับแผนการดําเนินงานระบาดในป
ถัดไป 

ผลลัพธ ป 2556 ผานเกณฑการประเมินผลงานทีม SRRT ดานระบาดวิทยาโดย สคร.10  

 

แผนการพัฒนาตอเน่ือง 

1. เพิ่มศักยภาพเจาหนาที่งานระบาด ในการเขียนรายงานการสอบสวนโรคอยางมีคณุภาพ 

2. พัฒนาระบบเครือขายงานระบาดวิทยา 
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การพัฒนาฟลมเสยี   

นายไกรเทพ   เข็มทอง งานเอ็กซเรย 
 

บริบท        

 
          ฟลมเสีย เปนตัวชี้วัดตัวหนึง่ของหนวยงาน เปาไมเกิน รอยละ 3  ทําไดรอยละ  0.76 ปญหาฟลม

เสียทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ และเกิดความลาชาจากการถายซ้ํา 

สาเหตุของฟลมเสยี 

1. ใหแสงมากเกินไป (Over) 
2. ใหแสงนอยเกินไป (Under) 
3. ฟลมเบลอไมชัดจากผูปวยดิ้น (เด็ก) 

4. มีสิ่งแปลกปลอมปรากฏอยูบนฟลม (สรอยคอ/ กระดุม/ โลหะ) 
5. มีรอยปรากฏบนฟลมจาก Cassette เปนรอยเปอน เชน น้ํา/ รา 
6. ฟลมถูกแสงทั่วไป/ หลอดไฟ 

 

การแกปญหา 

1. ดูตาราง Chart ตั้งคารังสใีหเหมาะสม 
2. ใหญาติชวยจับ (เด็ก) โดยใหญาตใิสเสื้อตะกั่วปองกันรังส ี
3. แนะนําผูปวยใหรับทราบถงึการถายเอ็กซเรย ใหถอดโลหะตางๆ ออก 

4. ดูแลรักษาทําความสะอาด Cassette Screen) ทุกๆ 3 เดอืน 
5. ระมัดระวังในการทํางาน เปด – ปดไฟใหตรวจสอบกลองฟลมกอน 

 
ผลลัพธ   อัตราฟลมเสียไมเกินคาเปาหมาย เทากับรอยละ 0.76 

 

 

รถเข็นเก็บของเด็กเลนจากวัสดุเหลือใช  

นายชายทัศ  ศรีศร  งานซอมบํารุง  

 

บริบท 

             ศูนยชางโรงพยาบาลรองกวาง มีวัสดุเหลือใชจากงานซอมแซมตางๆ ประกอบกับชางมีฝมือใน

การทําอุปกรณจากของเหลือใช จึงมักมีการจัดทําอุปกรณตางๆ ใหแกหนวยงาน เพื่อลดคาใชจายของ
โรงพยาบาลและนําวัสดุเหลือใชกลับมาใชประโยชน 
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อุปกรณ 

1. ไมอัดเกาที่เหลือจากงานซอมอื่นๆขนาด 100*75 เซนติเมตร จํานวน 2 แผน  
65*75 เซนติเมตร จํานวน 2 แผน  

2. เหล็กที่เหลือจากการทําประตู 5 เมตร 
3. ซื้อลอ 4 ลอ 
4.  สีทาไม 

 

วิธีการทํา 

1. ออกแบบรถเข็นใหไดใกลเคียงกับความตองการของตึกผูปวยใน  
2. ตัดเหล็กเพื่อทํา โครงสราง /และคันรถ  
3. ตัดวัสดุตามขนาด ไมอัด ขนาด 100*75 เซนติเมตร จํานวน 2 แผน  65*75 เซนติเมตร จํานวน 2 

แผน 
4. ประกอบเปนตัวรถเข็น 
5. วาดรูปตามความคิดสรางสรรค 
6. ทาสี ที่สดใสเด็กสนใจ  

 

ผลลัพธ 

1. ตึกผูปวยในไดรับรถเข็นเก็บของเด็กเปนระเบียบและแข็งแรงทนทาน 
2. ประหยัดคาใชจายโรงพยาบาล ในการซื้อรถเข็น ราคา 1,500 บาท 
3. นําวัสดุเหลือใชมารีไซเคิล และชวยลดพื้นที่ในการเก็บของเหลือใช 

 
 

    
 


