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งานผูปวยนอก โรงพยาบาลวัดเพลง

1.ชื่อผลงาน : การดูแลผูปวยเบาหวานคุณภาพอยางตอเนื่อง
2.คําสําคัญ : ผูปวยเบาหวาน มาตรฐาน
3.สรุปผลงานโดยยอ : พัฒนาระบบการดูแลผูปวยเบาหวานใหไดมาตรฐาน เพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.ชื่อและที่อยูขององคกร : งานผูปวยนอก โรงพยาบาลวัดเพลง
5.สมาชิกทีม : 1. แพทย
2. พยาบาล
3. เภสัชกร
4. เจาหนาที่Lab
5. นักกายภาพบําบัด
6. นักโภชนากร
7. เจาหนาที่งานIT
8. พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
6.เปาหมาย : 1. ผูปวยเบาหวานไดรับการดูแลตามเกณฑมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติโรคเบาหวาน
2. ผูปวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติหรือใกลเคียง
ปกติ ( HbA1c < 7 %)
แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2551
- ชั่งน้ําหนักอยางนอยปละ 4 ครั้ง
- ตรวจรางกายอยางละเอียด อยางนอยปละครั้ง
- ตรวจตาปละครั้งโดยจักษุแพทย
- วัดความดันโลหิตอยางนอยปละ 4 ครั้ง
- ตรวจ FPG อยางนอยปละ 4 ครั้ง
- ตรวจ HbA1c อยางนอยปละ 1-2 ครั้ง
- ตรวจปสสาวะ และ Microalbuminuria ปละครั้ง
- ตรวจ Lipids profiles ปละครั้ง
- สงเสริมการตรวจระดับน้ําตาลในเลือด หรือ ปสสาวะ ฉีดอินสุลิน ดวยตนเอง
- ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมอาหาร และการออกกําลังกาย
- เลิกบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล
- ประเมินคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตของผูปวยและครอบครัว
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7.ปญหาและสาเหตุโดยยอ :
จากเดิมผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจรักษารวมกับผูปวยอื่นๆที่ OPD ทําใหเกิดปญหาผูปวย
เบาหวานตองเขาคิวรอตรวจตามระบบ ทําใหเกิดภาวะ Hypoglycemia และผูปวยไดรับการดูแลไมครอบคลุม
ป พ.ศ. 2549 จึงไดจัดระบบบริการผูปวยเบาหวานแยกออกจากผูปวยอื่นๆโดยใหบริการแบบ One stop
service จนถึงปจจุบันป พ.ศ. 2551 จากการทบทวนการปฏิบัติงานพบวาผูปวยเบาหวานยังไดรับการดูแล
ไมครอบคลุมและประสิทธิภาพการดูแลยังไมไดตามมาตรฐาน
8. การเปลี่ยนแปลง:
- ทบทวนการดูแลผูปวยทุกรายเพื่อใหผูปวยเบาหวานไดรับการดูแลตามมาตรฐาน
- พัฒนาบุคลากรสงอบรมการตรวจเทา
-จัดประชุมและวางแผนแนวทางในการดูแลผูปวย ใหเปนแนวทางเดียวกัน
- ทบทวนระบบการสงตอผูปวย การเยี่ยมบาน ในกรณีที่ผูปวยมีปญหา
9.การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :
เครื่องชี้วัด
เปาหมาย พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551
1.อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน
ทุกราย
270 ราย 391 ราย 423 ราย
รอบ 1 ป
2.รอยละผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจHbA1c
>70%
NA
1.2%
59.6%
3.รอยละของผูปวยเบาหวานที่มีระดับHbA1c < 7%
>70%
NA
0.5%
58.8%
4.รอยละของผูปวยที่มีระดับ FBS ที่ <180 mg/dl
>90%
83.5
85.5
87.2%
5.รอยละผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจLipid profile
>80%
45%
50%
74.3%
6.รอยละของผูปวยเบาหวานที่มีLDL-Cholesterol
>50%
25%
30%
36.8%
<100 mg/dl
7.รอยละของผูปวยที่ไดรับการตรวจตา
>70%
34.85%
52.8%
57.9%
8.รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจเทา
>90%
30.5%
50.8%
82%
9.อัตราการเกิดแผลที่เทา
< 5%
2.2%
4.8%
5.8%
10.อัตราการตัดขาหรือเทา
0
0.4%
0.3%
0
11.รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาตอเนื่อง
>90%
85.3%
86.1%
87.5%
12รอยละของผูปวยที่ขาดนัด
< 10%
14.7%
13.9%
12.5%
13.รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการเยี่ยมติดตาม
>90%
78%
83.2%
85.9%
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10. บทเรียนที่ไดรับ:
 การทบทวนกระบวนดูแลผูปวยกับมาตรฐานทําใหเกิดโอกาสพัฒนาอยางตอเนื่อง
 ผูปวยเบาหวานแตละรายมีปญหาที่แตกตางกันจําเปนตองมีการทบทวนทุกรายเพื่อหา RCA ของแต
ละบุคคล
 แผนที่จะดําเนินการตอเนื่องคือ พัฒนาระบบการสงตอ ประเมินประสิทธิภาพการดูแล
สรางEmpowermentใหผูปวยและครอบครัว
11.การติดตอกับทีมงาน : งานผูปวยนอก โรงพยาบาลวัดเพลง โทร 032-399290 ตอ 135
ภาพกิจกรรม
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การพัฒนาคุณภาพ/การพัฒนาระบบงาน
โรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Myocardial
Infarction)
คําสําคัญ : AMI,mortality,diagnosis
สรุปผลงานโดยยอ : พัฒนาประสิทธิภาพในการคัดกรองและวินิจฉัยโรคผูปวยAMI ทําใหสามารถสงผูปวย
ไปรักษาโดยรวดเร็วขึ้น
ชื่อและที่อยูขององคกร : งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวัดเพลง
สมาชิกทีม : พยาบาลหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เปาหมาย : สงตอผูปวย AMI ไปไดภายใน 30 นาที
ปญหาและสาเหตุโดยยอ :
จากการทบทวนผูเสียชีวิตในหองฉุกเฉิน พบวาในป 2549 จํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมด 9 ราย เปน
ผูเสียชีวิตจากโรค AMI NSTEMI จํานวน …1…..ราย ป 50 จํานวน 15 ราย เปนผูเสียชีวิตจากโรค AMI
จํานวน …1…..ราย และ ป 51 จํานวน 8 ราย เปนผูเสียชีวิตจากโรค AMI จํานวน …1…..ราย จากการ
ทบทวนพบวาสาเหตุสําคัญที่ทําใหเสียชีวิตในป 2549-2550 การไดรับการวินิจฉัยลาชา ขาดการเฝาระวัง
อาการขณะเคลื่อนยายที่ดี สงผลใหเกิดการรักษาลาชา ในป 2551ไดดําเนินการพัฒนาแนวทางในการประเมิน
และแนวทางการดูแลผูปวย(Clinical Practice Guideline)และใชผลการตรวจ Trop-t ชวยในการวินิจฉัยโรค
รวมดวย ทําใหการวินิจฉัยรวดเร็วและถูกตองมากขึ้น
หลังจากนั้น ยังพบวาผลการอานTrop-t บอกเพียง negative/ Positive มีความละเอียดไมเพียงพอ ดัง
ตัวอยางผูปวยมาดวยอาการเจ็บหนาอกที่หองฉุกเฉิน ผลการตรวจ EKG ผลปกติ ผลการตรวจ Trop-t เปน
negative แพทยจึงสั่งAdmit ไวกอน ภายหลัง Admit 1 ชั่วโมง ตรวจ Trop-t ซ้ํา ผลเปน Positive จึงไดสงไป
รักษาตอที่โรงพยาบาลศูนยราชบุรี ป2551 หองฉุกเฉินสงตอผูปวยที่วินิจฉัย AMI /สงสัย จํานวน 14 ราย
ตอมา ป 2552 ไดประสานทางหองตรวจทางหองปฏิบัติการ ขอใชเปนเครื่องตรวจ Trop T ที่อานผล
เปนตัวเลขภายหลังพบวาเครื่องตรวจใชเวลาในการอานผลนาน 20 นาที ตองใชเวลาในการวินิจฉัยนานขึ้น
ทําใหใชเวลากอนสงตอผูปวยนานขึ้น จึงยกเลิกการใชเครื่องอานที่ผลเปนตัวเลข นอกจากนี้มีการทบทวน
CPG(Clinical Practice Guideline) นอย
การเปลี่ยนแปลง
 ทบทวนการเสียชีวิต
 มีการจัดทํา/ปรับปรุงแนวทางการดูแลผูปวย AMI CPG(Clinical Practice Guideline)
 พัฒนาบุคลากร
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o ทบทวนความรูและฝกทักษะการชวยฟนคืนชีพ และการแปรผล EKG
o อบรมวิชาการเรื่องการดูแลผูปวยฉุกเฉิน
o ฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง(ACLS) การเตรียมอุปกรณ เครื่องมือชวยชีวิต การ
ฝกซอมทีม CPR
 ปรับปรุงระบบงาน
o พัฒนาระบบการรับ สงตอผูปวยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
o
o พัฒนาชองทางดวนในการเขาถึงระบบรักษาพยาบาลและบริการการแพทยฉุกเฉินไดเร็วขึ้น
o ทบทวนระยะเวลาและขอบกพรองการดูแลผูปวยระหวางสงตอในโรงพยาบาลและ
เครือขายศูนยการสงตอในระดับจังหวัด ใหมีการรับ สงตอผูปวยไมเกิน 30 นาที และใหการ
ชวยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องตนตามเกณฑกอนนําสง
การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง
 ระยะเวลาตั้งแตแรกรับผูปวยจนถึงการไดทําการตรวจคลื่นหัวใจ ในป 2550 ตองรอแพทยสั่งตรวจ
ใชเวลา 1 ชั่วโมง ในป 2551 มีการจัดทํา CPG AMI และปฏิบัติตาม CPG AMI ใชเวลาในการ
ตรวจคลื่นหัวใจ เร็วขึ้น เฉลี่ยใชเวลาเร็วสุด 2 และชาสุดใชเวลา 14นาที
 ในป 2551มีการใชผลการตรวจTrop T ชวยในการวินิจฉัยโรค สามารถอานผลเปน neg/pos ภายใน
5-10 นาที ในป 2552 ใชเครื่องอานผลเปนตัวเลข เพื่อใหสามารถบอกผลไดละเอียด ชัดเจนขึ้น แต
มีความลาชาในการอานผล ตองรอนาน 20 นาที
 ระยะเวลาในการสงตอไปรับการรักษาภายใน 30 นาที รอยละ …60… ในป 2551
 จากการทบทวนเวชระเบียนพบวา การปฏิบัติตาม CPG คิดเปนรอยละ…60…..ในป 2551
 จํานวนการเสียชีวิตของผูปวย AMI ในป 2551 พบ…1….ราย
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บทเรียนที่ไดรับ
 การทบทวนการเสียชีวิต การสงตอ และบริการการแพทยฉุกเฉิน เปนกิจกรรมที่มีประโยชนมากทํา
ใหทราบถึงคุณภาพการบริการ ความพรอมของหนวยงานดานอุปกรณ เครื่องมือ ความรู และทักษะ
ของบุคลากรและโอกาสพัฒนา
 แผนที่จะดําเนินการตอไป คือการคัดกรองภาวะเสี่ยงตอ AMI ในกลุมโรคเรื้อรัง การทบทวน CPR
การทบทวนเวชระเบียนเชิงคุณภาพ
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ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณภาพเพิ่มยอดผูรับบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
คําสําคัญ : - การตรวจหามะเร็งปากมดลูก
- กลุมเปาหมาย
สรุปผลงานโดยยอ :
การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพิ่มอัตราความครอบคลุม ทําให
สามารถปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก
ชื่อและที่อยูขององคกร : กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลวัดเพลง
สมาชิกทีม : กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนรวมทั้งผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็กทุกสถานี
อนามัย
เปาหมาย : เพื่อคนหาผูปวยในระยะเริ่มแรกและทําการรักษาไดสําเร็จ
ปญหาและสาเหตุโดยยอ
จากการทบทวนการดําเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในป 2548 ผลการดําเนินงานคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในประชากรกลุมเสี่ยงในเขตตําบลวัดเพลง คิดเปนรอยละ 27.52 ในป 2549 รอยละ 36.86
ซึ่งผล การดําเนินงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกภาพรวมของจังหวัดคิดเปนรอยละ 22.53
จากการวิเคราะหพบวากลุมเปาหมายมาตรวจคัดกรองนอยมีสาเหตุมาจาก
1.ประชากรกลุมเปาหมายหรือกลุมเสี่ยงไมเห็นความสําคัญในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2.ประชากรกลุมเปาหมายหรือกลุมเสี่ยงไมกลาตรวจเนื่องจากอาย
3.ตัวจริงไมไดอาศัยในพื้นที่แตมีชื่อในทะเบียนบานจึงไมสามารถตามได
จากปญหาที่พบจึงไดดําเนินการแกปญหา ในป 2550 ดังนี้
1.หาเครือขายเพิ่มเพื่อชวยดําเนินการโดยการ
- อบรมใหความรูแก อสม. เพื่อใหสามารถใหความรูและชักชวนกลุมเปาหมายทําการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก
- กําหนดวันนัดหมายมาตรวจที่แนนอนโดยประสาน อบต.จัดรถรับ – สง ในการเดินทางมา
ตรวจและใหอสม. ติดตามตอถายังไมมาตรวจตามนัด
- เพิ่มขวัญกําลังใจตอบแทน อสม. ที่แนะนํากลุมเปาหมายใหมาตรวจ
- จัดหาของที่ระลึกแกกลุมเปาหมายที่มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2.เจาหนาที่ออกติดตามกลุมเปาหมายใหมารับการตรวจโดยวิธีเคาะประตูบานและไดสํารวจความ
ครอบคลุมการตรวจคัดกรองของกลุมเปาหมายไปรับการตรวจที่อื่น
3.สนับสนุนการดําเนินงานแกสถานบริการเครือขายโดยหมุนเวียนเจาหนาที่รวมกิจกรรมรณรงค
การตรวจมะเร็งปากมดลูกที่สถานีอนามัยแตละแหง
4.จัดกิจกรรมรณรงคคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยรวมกับสถานีอนามัยและหนวยงานทองถิ่ น
รวมสบับสนุนงบประมาณมาดําเนินการ ( จับรางวัลใหญ แจกทองผูรับบริการ )
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จากการปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินงาน ผลการคัดกรองในป 2550 ไดเพิ่มในเขตตําบลวัดเพลง รอยละ 67
และการดําเนินงานภาพรวมตําบลวัดเพลง ไดรอยละ 72
การเปลี่ยนแปลง การดําเนินงานในป 2551
1. ทบทวนวิธีการดําเนินงานโดยความรวมมือของเจาหนาที่ กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อแกไขสวนขาดและหาวิธีเพิ่มความคลอบคลุมมากขึ้น จังหวัดเพิ่มเกณฑการดําเนินงานเปน 60%
2. ปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน คือ
- มีการจัดทํารายชื่อกลุมเปาหมายใหอสม.ในพื้นที่รับผิดชอบติดตามเปนรายบุคคลพรอม
จดหมายใหความรูและแสดงความหวงใย
- กรณีไมพบบุคคลที่มีรายชื่อใหอสม. ขอที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอได
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโทรศัพทติดตอสอบถามถึงสาเหตุที่กลุมเปาหมายไมไดรับการตรวจ
พรอมทั้งบอกถึงขอดีของการมาตรวจรวมถึงตอบขอของใจและอธิบายวิธีการตรวจคราวๆใหทราบเพื่อคลาย
ความกังวล บางรายเดินทางมาตรวจไมสะดวกแนะนําสถานบริการเอกชน คลินิกใกลบาน ใกลที่ทํางานให
เพื่อชักจูงใหกลุมเปาหมายมารับการตรวจมากขึ้น
3.จายคาตอบแทนเปนการจูงใจแก อสม. ดังนี้
- อสม. ที่ไดติดตามและไดเบอรโทรศัพท
- ผูที่ชักชวนกลุมเปาหมายสําเร็จ
4.จัดกิจกรรมรณรงคคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยรวมกับสถานีอนามัยและหนวยงานทองถิ่น
รวมสบับสนุนงบประมาณมาดําเนินการ ( จับรางวัล , จับฉลาก )
5.ไดมีการขยายวิธีการดําเนินงานไปยังเครือขายบริการสาธารณสุ ขอําเภอวัดเพลง
หลังจากที่ไดปรับปรุงการดําเนินงานการติดตามหญิงกลุมเปาหมายมาตรวจมะเร็งปากมดลูกพบวา
อัตราการมารับบริการตรวจคัดกรองของกลุมเปาหมายมีความคลอบคลุมเพิ่มสูงขึ้น เปนรอยละ 71.56 และ
ภาพรวมอําเภอไดรอยละ 75.66
บทเรียนที่ไดรับ
การทบทวนการดําเนินงาน วิเคราะหหาสาเหตุปญหา เพื่อหาวิธีแกไขปรับปรุงไดตรงประเด็นปญหา
การใหบริการโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลางและเขาใจปญหาพรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นใสใจในความรูสึก อีก
ทั้งอธิบายและ ตอบขอสงสัยตางๆที่ไมเขาใจ แนะทางเลือกการรับบริการให โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่
สะดวก ราคาถูก ไดขอมูลรวดเร็วรวมทั้งประหยัดเวลาในการตองไปติดตามกลุมเปาหมายในพื้นที่ ทําใหมา
รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้น เปนการปองกันโรคมะเร็งได
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.ชื่อผลงาน: ใช EM ขยาย พิทักษสิ่งแวดลอม
คําสําคัญ: EM ขยาย
สรุปผลงานโดยยอ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียและพัฒนาการใช EMขยายเพื่อลดกลิ่นไมพึง
ประสงค
ชื่อองคกร : กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลวัดเพลง
สมาชิกทีม : โดยสมาชิกกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนทุกทาน
เปาหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อลดกลิ่นไมพึงประสงคของหองน้ํา
ปญหาและสาเหตุโดยยอ
เนื่องจากอาคารและสิ่งกอสราง เชน หองน้ํา ทอระบายน้ํา บอดักกลิ่น เมื่อใชไประยะเวลาหนึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสรางและอุปกรณ ทําใหเกิดกลิ่นที่ไมพึงประสงครบกวนผูรับบริการ และผู
ใหบริการ เพื่อเปนการบําบัดหรือลดกลิ่นไมพึงประสงคดังกลาว จึงไดนําน้ําชีวภาพ(EM)ขยายมาใช โดย
ทางกลุมงานเปนผูเตรียมEMขยาย ขึ้นใช 1-2 สัปดาห/ครั้ง ครั้งละประมาณ 50 ลิตร ใชในหองน้ํากลุมงาน
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน พรอมขยายใหแก หองน้ําอาคารผูปวยนอก หอ งน้ําอาคารผูปวยใน โรงเรียน
บางแหงในตําบลวัดเพลง เกษตรกรในเขตตําบลจอมประทัด อสม.ตําบลวัดเพลง และเจาหนาที่ที่สนใจ
นําไปใชที่บาน
การเปลี่ยนแปลง :
 ลดกลิ่นที่ไมพึงประสงคจากหองน้ําและทอน้ําในในอาคารในโรงพยาบาลที่ใช EM
ขยาย จากหลังการใช
 เจาหนาที่นํากลับใชบานพอใจในการลดกลิ่นไมพึงประสงคจากหองน้ํา ถังขยะเปยก ถู
พื้น รดตนไม แชผาที่มีกลิ่นอับ ที่บานหลังการใช
การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง
 ผูนําไปใชทุกราย มีความพึงพอใจในการลดกลิ่นไมพึงประสงค
 ลดการใชน้ํายา/สารเคมีในการถูพื้น ซักผา น้ํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ ในครัวเรือน
บทเรียนที่ไดรับ
EMขยาย สามารถทําใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น ในเรื่องกลิ่นไมพึงประสงค สิ่งแวดลอมในการ
ทํางานก็ดีขึ้นตามมา และเพิ่มประสิทธิภาพใหแกระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยมีผลที่ดีตอสิ่งแวดลอม
การติดตอกับทีมงาน : กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
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ชื่อผลงาน: ตูแชขยะติดเชื้อลดปนเปอน
คําสําคัญ: ตูแชขยะติดเชื้อ
สรุปผลงานโดยยอ : จัดทําตูขยะติดเชื้อเพื่อลดการปนเปอนเชื้อโรค แกโรงพยาบาลและสิ่งแวดลอม
ชื่อองคกร : กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลวัดเพลง
สมาชิกทีม : โดยผูรับผิดชอบขยะติดเชื้อโรงพยาบาลวัดเพลง
เปาหมาย : เพื่อลดการปนเปอนเชื้อโรคจากขยะติดเชื้อ ในโรงพยาบาล
ปญหาและสาเหตุโดยยอ
เนื่องจากเดิมโรงพยาบาลวัดเพลงไดทําการเผาขยะติดเชื้อเองซึ่งมีผลกระทบตอสถานที่ใกลเคียง
ไดรับการรองจากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร จึงไดปรับเวลาเผาขยะติดเชื้อ แตไมสามารถแกไขไดจึง
เปลี่ยนแปลงโดยรวบรวมขยะติดเชื้อสงบริษัทเอกชนกําจัดที่พักขยะติดเชื้อบริเวณเตาเผาขยะติดเชื้อเดิม ซึ่ง
เปนการกักเก็บในหองที่ปองกันสัตวและแมลงมารบกวน และปญหาที่เกิดจากบริษัทรับกําจัดขยะติดเชื้ อของ
โรงพยาบาลไมมาตามกําหนดเวลา หรือเหตุขัดของอื่นๆทําใหขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลมีจํานวนมากและ
สงกลิ่นรบกวน อาจทําใหมีการแพรกระจายเชื้อและปนเปอนสูสิ่งแวดลอมได ซึ่งตามมาตรฐานเรื่องการ
จัดการขยะติดเชื้อควรกักเก็บขยะไมเกิน 7 วัน ถาเก็บเกินกวานั้นตองเก็บที่อุณหภูมิไมเกิน 10 องศาเซลเซียส
(เพื่อปองปญหาถาบริษัทไมมารับขยะตามกําหนด)
การเปลี่ยนแปลง :
 จัดทําที่พักขยะติดเชื้อใหมใหสะดวกแกการขนสงเคลื่อนยาย และสั่งทําตูแชขยะติดเชื้อ
ขนาดความจุไมเกิน2 ลูกบาศกเมตร(โดยใชหลักการแชเย็น เพื่อยับยั้งการเพิ่มจํานวน
ของเชื้อโรค)
 ดําเนินการรวบรวมขยะติดเชื้อมาไวในตูแชขยะติดเชื้อ เพื่อรอบริษัทมารับนําไปกําจัด
ตอไป
การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง
1. จากการจัดทําตูแชขยะติดเชื้อและนําขยะติดเชื้อมาพัก สามารถรองรับไดถึง 300-400
กิโลกรัม/เดือน ไมมีปญหาเรื่องที่พักขยะติดเชื้อไมพอเพียง และไมปนเปอน/
แพรกระจายเชื้อสูสิ่งแวดลอม
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2. ไดรับคําชมจากพนักงานบริษัทที่ขนยายขยะติดเชื้อวาดีมาก เรื่องขยะติดเชื้อที่เย็นและ
ไมมีกลิ่นเหม็น (เปน1ใน2 แหงโรงพยาบาลของภาคกลาง ที่มีการแชเย็นขยะติดเชื้อ)
3. ลดปญหาสงกลิ่นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
4. ลดคาใชจาย คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการกําจัดขยะเอง ปริมาณขยะติดเชื้อเฉลี่ยปละ 4,300
กิโลกรัม/ป คาน้ํามันเชื้อเพลิงเผาขยะใชน้ํามัน1ลิตรตอขยะ1 กิโลกรัม(ราคาปจจุบัน
ลิตรละ20บาท)คิดเปนเงิน 86,000บาท ถาเมื่อสงเอกชนจะมีคาใชจาย10บาท/กิโลกรัม
คาไฟฟาไมเกินกิโลละ1บาท คิดคาใชจายประมาณ11 บาท/กิโลกรัม เมื่อคํานวณสวนที่
ประหยัดไดกิโลกรัมละ 9 บาท คิดเปนเงินที่ประหยัดทั้งสิ้น 38,700 บาทตอป
5. ลดภาระงานในการเผาขยะติดเชื้อ
บทเรียนที่ไดรับ
การใหความสําคัญแกขยะติดเชื้อในการแชเย็นสามารถชวยใหการการจั ดการขยะติดเชื้อมี
ประสิทธิภาพ ลดคาใชจายจากการเผาขยะโดยโรงพยาบาล

การติดตอกับทีมงาน : กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
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1. ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยอยาง
ตอเนื่องของโรงพยาบาลวัดเพลง
(Nursing Record Development for Continuity of Care in Watphleng Hospital.)
2. คําสําคัญ การบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ
ความครอบคลุมในการวางแผนการจําหนายผูปวย
ความพึงพอใจของผูปวยที่ไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง
ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพในหนวยงาน
3. สรุปผลงานโดยยอ เปนการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลใหครอบคลุมตามกระบวนการพยาบาล
โดยใชรูปแบบการบันทึก ตามแบบฟอรมการรวบรวมขอมูลแบบใหมซึ่งสามารถนําขอมูลจากการบันทึก
ทางการพยาบาลไปใชในกระบวนการดูแลผูปวยไดอยางตอเนื่อง
4. ชื่อและที่อยูขององคกร 1. นางสาววรรณฤดี วงษทองแท ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
หนวยงานผูปวยใน
โรงพยาบาลวัดเพลง
5. สมาชิกทีม
2. นางสาวนงลักษณ ตนสกุล
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
3. นางสุพิชฌาย แปนทอง
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
4. นางปยะดา ดวงพิบูลย
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
5. นางวิภาวดี เทพเทียนชัย
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
6. นางสาววไลลักษณ มั่นคง
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
7. นางนภารักษ อรุณแจง
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
8. นางกฤตพร แสงจันทร
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
9. นางเอื้อมพร บริรักษ
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
10. นางชลาลัย กฤษณะรุงเรือง
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
11. นางสาวศุภลักษณ วงคระรื่น
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
12. นางสาววิภาดา ทัศนาเนตร
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
13. นางสุกัญญา ไขมุก
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
14. นางชุติมา ธนะสุคนธ
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
6. เปาหมาย
1. พยาบาลสามารถเขียนบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพครอบคลุมกระบวนการพยาบาล
2. ผูปวยไดรับการวางแผนการจําหนายและการดูแลอยางตอเนื่อง
3. ผูปวยที่ไดรับการติดตามการดูแลอยางตอเนื่องมีความพึงพอใจ
4. พยาบาลวิชาชีพในหนวยงานมีความพึงพอใจตอภาระงานในการติดตามดูแลผูปวยอยางตอเนื่ อง
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7. ปญหาและสาเหตุโดยยอ
ทีมการพยาบาลหนวยงานผูปวยในไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการการดูแลรักษา
ผูปวยดวยคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จากการระดมความคิดวาจะพัฒนาอะไรกันดีกอน คุณภาพการ
พยาบาลอะไรของเราที่ทําอยูทุกวันนี้แลวยังเปนปญหา ไม ไดคุณภาพ จึงไดรวมกันกําหนดปญหาและจัด
กลุมปญหารวมกัน
สรุปขอมูลจากการรวบรวมปญหา
1. การทําหัตถการตางๆ ( 9 คะแนน )
คะแนน
2
 ทักษะการทํา CPR
 ทักษะการชวยแพทยทํา ICD

2

 ทักษะการชวยแพทยทํา CUT DOWN

2

 ทักษะการให IV Fluid เด็ก
2. เจาหนาที่ขาดความรูในการดูแลผูปวย ( 6 คะแนน )

2




3.

2
3
1

กระบวนการดูแลผูปวยภาวะวิกฤต
กระบวนการดูแลผูปวยเฉพาะโรค
กระบวนการดูแลผูปวยเด็ก
การประสานงาน ( 7 คะแนน )

 การสื่อสารใน/นอก หนวยงาน

2



4.


2
3

การรายงานและการตามแพทย
การทบทวนสิทธิ์การรักษา
การบันทึก ( 15 คะแนน )
การเขียน Order แพทย

 การบันทึกทางการพยาบาลที่ขาดคุณภาพ
 การวางแผนการจําหนายไมครอบคลุม

3
6
6

พบวาสาเหตุหนึ่งที่การพยาบาลยังไมไดคุณภาพ ก็คือเรื่องของการบันทึก ทางการพยาบาลที่ขาด
คุณภาพและการขาดการวางแผนการจําหนายผูปวย
กลุมการพยาบาลโรงพยาบาลวัดเพลงจึงไดจัดการ
อบรม เรื่องบันทึกทางการพยาบาล (NURSING RECORD) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบันทึกทางการ
พยาบาลของพยาบาลทุกคนในหนวยงาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ณ.โรงพยาบาลวัดเพลง วิทยากร
อาจารยวรรณี ศรีวิลัย ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และไดระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบันทึกและปญหาในการใชกระบวนการพยาบาลดังนี้
 ปญหาการบันทึกทางการพยาบาล จากผูเขารับการอบรมจํานวน 49 คน
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ปญหา

เห็นดวยมากที่สุด
0
5
7
7

1. เขียนไมเปน
2. ไมอยากเขียน
3. ไมมีเวลาเขียน
4. แบบฟอรมไมเอื้อ
 ปญหาในการใชกระบวนการพยาบาล
ปญหา
ปญหามากที่สุด
1. Assesment
0
2. Diagnosis
13
3. Planing
0
4. Implement
0
5. Evaluation
0

เห็นดวย ไมเห็นดวย
20
25
28
14
34
7
20
19

ปญหามาก
0
30
12
0
0

ปญหาเล็กนอย
49
1
37
0
2

8. การเปลี่ยนแปลง
จากปญหาและสถานการณดังกลาว ทําใหมีเหตุจูงใจ ใหทีมการพยาบาลผูปวยใน รวมกันกําหนด
โครงการการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง
ของโรงพยาบาลวัดเพลง ( Nursing Record Development for Continuity of Care in Watphleng
Hospital.)
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะการบันทึกทางการพยาบาล
2. เพื่อปรับปรุงแบบฟอรมบันทึกทางการพยาบาลใหงายและสะดวกครอบคลุมกระบวนการ
พยาบาล
3. เพื่อกําหนดแนวทางการบันทึกทางการพยาบาลพรอมทั้งสื่อสารใหปฏิบัติ ตามอยางตอเนื่อง
4. เพื่อนําขอมูลจากการบันทึกทางการพยาบาลไปใชในกระบวนการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง
5. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผูปวยที่ไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง
6. เพื่อประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพในหนวยงานตอโครงการพัฒนารูปแบบการ
บันทึก
ทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง
วิธีดําเนินการ เริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม 2551
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 รวบรวมแบบฟอรมบันทึกทางการพยาบาลงานผูปวยในที่พยาบาลเปนผูรับผิดชอบบันทึกทั้งหมดมา
ปรับปรุงแกไข เพื่อใหสะดวกตอการบันทึก ประหยัดเวลาในการคนหาขอมูล มองปญหาทางการ
พยาบาลไดครอบคลุม และสามารถเก็บเปนหลักฐานไดทั้งหมด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบฟอรมบันทึกทางการพยาบาลกอนการ
ปรับปรุง
คารเด็กซ ( KARDEX)
การดยา
แบบบันทึกการใหยา
แบบบันทึก Nurse’s Note แรกรับ
แบบบันทึก Nurse’s Note ขณะดูแล
ตอเนื่อง
แบบบันทึก Nurse’s Note จําหนาย

แบบฟอรมบันทึกทางการพยาบาลภายหลังการ
ปรับปรุง
ไมใช
ไมใช
MEDICATIONS NURSING RECORD
NURSING ASSESSMENT
NURSING PROGRESS NOTE
DISCHARGE PLAN

ปรับปรุงระบบงาน
ทดลองนําแบบฟอรมบันทึกทางการพยาบาลที่ไดรับการปรับปรุงแลวมาใชในหนวยงานผูปวยใน
ภายในเดือนมกราคม 2552 โดยมีวิธีการดังนี้
1. หัวหนางานผูปวยในประชุมกลุมยอยกับพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา
7 ป จํานวน 5 คนที่กําลังปฏิบัติงานเวรเชาและเวรบายในขณะนั้น ให ทดลองใชแบบบันทึกทางการพยาบาล
แบบใหมแทนแบบเดิมและงดการใช KARDEX และการดยา โดยไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จาก
ประสบการณที่แตละคนไดไปทํางานพิเศษที่โรงพยาบาลเอกชนตาง ๆหรือคนควาความรูจาก Internet อื่น ๆ
จนหาขอยุติเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในรูปแบบของงานผูปวยในโรงพยาบาลวัดเพลงและไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี
2. หัวหนางานผูปวยในประชุมซักถาม ปญหาอุปสรรค ชี้แจงแนวทางการบันทึกทางการพยาบาล
กับพยาบาลทุกเวรแบบรายกลุมและรายบุคคลอยางตอเนื่อง และเมื่อพบขอบกพรองจะชี้แนะใหเขียนบันทึก
ทางการพยาบาลใหครอบคลุมกระบวนการพยาบาล (กําหนดพยาบาลทุกคนตองผานการพูดคุยพบปะหนาตา
กับหัวหนางานผูปวยในเกี่ยวกับการบันทึกทางการพยาบาลอยางนอย คนละ 2-3 ครั้ง)
3. เปดโอกาสใหพยาบาลทุกคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบันทึกตาง ๆพรอมทั้งปฏิบัติตาม
แนวคิดนั้น ๆ สลับกับแนวคิดของคนอื่น ๆ จนไดแนวทางเดียวกัน เชน ไมมี KARDEX ไมมีการดยา ก็ตอง
ใหยาแบบตรงตามเวลาจริง การเบิกยาแบบ Unit dose การกําจัด Stock ยาเม็ดออกจากหนวยงานอยางถาวร
การจัดทํารถเข็นแจกยาผูปวยในแบบใหม การจัดทําลอกยาผูปวยในแบบใหม การติดตามดูแลตอเนื่อ ง ฯลฯ
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4. หัวหนางานผูปวยในตรวจสอบเวชระเบียนผูปวยในทุกราย ในเวรเชา เวรบาย เมื่อพบวาพยาบาล
ทานใดเขียนไมครอบคลุม ไมครบถวน ติดตามอธิบายเปนรายบุคคล (เมื่อพบปญหาตองรีบชี้แนะในเวลา 2 วัน
พยาบาลจะจําไดไมสับสนและสามารถปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันได )
5. มอบหมายใหพยาบาลผูรับผิดชอบกระบวนการดูแลผูปวยแตละโรคแบบสหสาขาวิชาชีพของ
งานผูปวยใน ไดแก DM,HT,COPD,CVA,DHF,หัวใจและหลอดเลือด,มะเร็ง นําขอมูลในการบันทึก
Discharge Planมาติดตามดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง
9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง
ประเมินบันทึกทางการพยาบาลโดยใชแบบประเมิน 1 ชุด ตอเวชระเบียนผูปวยใน 1 ฉบับ
เกณฑการตัดสินใจ / เกณฑการใหคะแนน
ระดับดี เทากับ 3 คะแนน หมายถึง มีความสมบูรณ เนื้อหาครบถวนสอดคลองตามหัวขอ
ประเมิน
พอใช เทากับ 2 คะแนน หมายถึง เนื้อหาไมสมบูรณตามประเด็นการประเมิน แตสามารถสื่อ
ใหเห็นไดในบางสวนตามหัวขอการประเมิน
ปรับปรุง เทากับ 1 คะแนน หมายถึง ไมมีความสอดคลองตามหัวขอการประเมิน
จํานวนเวชระเบียนผูปวยในที่ตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ผูปวยในที่จําหนายในเดือน
ธันวาคม 2551 จํานวน 15 ฉบับ , ผูปวยในที่จําหนายในเดือนมกราคม 2552 จํานวน 15 ฉบับ
รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง
จากการประเมินบันทึกทางการพยาบาล
การประเมินผูปวย
1. บอกถึงสภาวะผูปวยและอาการสําคัญ/เหตุผลที่รับไวในการดูแล
2. มีการประเมินสภาพรางกายตามระบบที่มีความสัมพันธกับความ
เจ็บปวย
3. การประเมินบอกถึงสภาพจิตใจ อารมณของผูปวย
4. มีการวางแผนเพื่อเตรียมการจําหนาย
การวินิจฉัยทางการพยาบาล
5. มีขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่สอดคลองกับขอมูล/ปญหา
6. มีการกําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับการวินิจฉัยทางการพยาบาล
การวางแผนการพยาบาลและกิจกรรมการพยาบาล
7. มีการวางแผนการพยาบาลที่ระบุกิจกรรมการพยาบาล
8. ระบุกิจกรรมทางการพยาบาลที่ปฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย

เดือนธันวาคม 2551
จํานวนเวชระเบียน(ฉบับ)
ดี พอใช ปรับปรุง

เดือนมกราคม 2552
จํานวนเวชระเบียน(ฉบับ)
ดี พอใช ปรับปรุง
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9. มีการเฝาระวังสัญญาณชีพที่เหมาะสมตามภาวะผูปวย
การประเมินผล
10. มีการประเมินผลที่ชัดเจนและสะทอนใหเห็นถึง การดูแลอยาง
ตอเนื่อง
11. มีการบันทึกสภาวะ / ปญหาผูปวยที่ตองดูแลอยางตอเนื่อง
12.มีการใหคําแนะนําและเตรียมความพรอมที่จําเปนตอการดูแล
ตนเองของผูปวยกอนการจําหนาย
13. บันทึกทางการพยาบาลอานงาย ไมมีรอยลบ หรือถามีการแกไข
ใชวิธีขีดฆาและลงชื่อกํากับทุกครั้ง
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ตัวชี้วัด
1. คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลมีความสมบูรณ เนื้อหาครบถวน
 การประเมินผูปวย
 การวินิจฉัยทางการพยาบาล
 การวางแผนการพยาบาลและกิจกรรมการพยาบาล
 การประเมินผล
ผูปวยไดรับการวางแผนการจําหนาย ( Discharge Plan)
ผูปวยที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน ไดรับการติดตามเยี่ยมบาน
ความพึงพอใจของผูปวยที่ไดรับการติดตามเยี่ยมบาน
ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพในหนวยงาน

เปาหมาย
> 80%
> 80%
> 80%
> 80%
100%
100 %
> 80%
> 80%

ธ.ค

ม.ค.

30 % 66%
33.3% 60%
60% 77.7%
48.3% 51.6%
25% 60%
กําลังเก็บขอมูล
กําลังเก็บขอมูล
กําลังเก็บขอมูล

9. บทเรียนที่ไดรับ
 พยาบาลทุกคนในหนวยงานจะมีความกระตือรือรนในการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาล
อยางมากถาไดรับการกระตุนอยางตอเนื่องและการประเมินคุณภาพที่ชัดเจน
 เทคนิคการนําขอมูลจากการบันทึกทางการพยาบาลไปใชในกระบวนการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องให
ไดผลลัพธที่ดีคือการมอบหมายงานใหพยาบาลทุกคนทบทวนกิจกรรมคุณภาพ 12 กิจกรรมอยาง
ตอเนื่องและใหแตละคนรายงานความกาวหนาทุกครั้งในวันประชุมประจําเดือนของหนวยงาน
 แผนที่จะดําเนินการตอเนื่องคือ
1. โครงการดูแลตอเนื่องแบบเอื้ออาทร เปนโครงการติดตามดูแลผูปวยอยางตอเนื่องที่บานแบบ
ผสมผสานกับชุมชน โดยระยะแรกเนนการพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยเฉพาะโรคและติดตาม
ดูแลตอเนื่องรวมกับกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว เครือขายบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลวัดเพลง
และอบต.

ก.พ.
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วัตถุประสงค เพื่อลดอัตราการกลับเขารับการรักษาซ้ําในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน โดย
ไมไดวางแผนของผูปวยเฉพาะโรค ไดแก DM,HT,COPD,CVA,DHF,หัวใจและหลอดเลือด
,มะเร็ง เปนตน
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การพัฒนาระบบการเรียกเก็บคาชดเชยบริการทางการแพทยจาก สปสช.ในระบบ
E-claim
1.ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการเรียกเก็บคาชดเชยบริการทางการแพทยจาก สปสช.ในระบบ Eclaim
2.คําสําคัญ : คาชดเชยบริการทางการแพทย
3.สรุปผลงานโดยยอ : พัฒนาระบบการเรียกก็บคาชดเชยบริการทางการแพทย โดยเนนจากจุดที่พบวามี
ความผิดพลาดบอยที่สุดคือ การตรวจสอบสิทธิ์ของผูมารับบริการ
4.ชื่อและที่อยูขององคกร : งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลวัดเพลง
5.สมาชิกทีม : งานประกันสุขภาพรวมกับเจาหนาที่หองบัตร คนงานที่อยูเวรนอกเวลาที่ทําหนาที่
ตรวจสอบสิทธิ์ผูมารับบริการ และพยาบาลหัวหนาเวรประจําหองฉุกเฉิน
6.เปาหมาย : ไมพบความผิดพลาดจากการตรวจสอบสิทธในการเรียกเก็บคาชดเชยบริการทางการแพทยจาก
สปสช.
7.ปญหาและสาเหตุโดยยอ :
จากการดําเนินการเรียกเก็บคาชดเชยทางการแพทย ตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลของผูรับบริการ ลง
บันทึกขอมูลเพื่อสงเรียกเก็บคาชดเชยฯจาก สปสช. และเมื่อทําการสงขอมูล สปสช.ตรวจสอบแลวพบวา
ขอมูลสิทธิ์การรักษาของผูรับบริการไมตรงกับขอมูลที่โรงพยาบาลบันทึกสงไปเพื่อเรียกเก็บ ทางสปสช.จึง
ขอปฏิเสธการจายคาชดเชย ซึ่งเปนจํานวนเงินถึง 2018 บาท
8.การเปลี่ยนแปลง
-งานประกันสุขภาพทบทวนเหตุการณกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
-หลังจากการทบทวนและหารือเพื่อหาแนวทางปองกันมิใหเกิดเหตุการณผิดพลาดขึ้นอีก ไดขอสรุป
ดังนี้
 ใหมีการตรวจสอบสิทธิ์ผูมารับบริการทุกราย โดยประชุมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
ชี้แจงวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ หากมีเจาหนาที่ที่อยูเวรนอกเวลาทานใด ยัง
ตรวจสอบสิทธิ์ไมเปน หรือทําไดไมคลองแคลว ใหเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
กวา สอนและฝกฝนใหจนเกิดความชํานาญ
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 หากรายใดที่มีการเจ็บปวยเขาเกณฑตองเรียกเก็บกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินจาก สปสช.
ใหพิมพใบตรวจสอบสิทธิ์ ( print หนา web )ออกมาแนบกับเอกสารเรียก
เก็บดวทุกครั้ง
 หาก web site ขัดของมาสามารถพิมพขอมูลออกมาได ใหสงตอเวรตอมาให
พิมพขอมูลออกมาใหได
 มอบหมายพยาบาลหัวหนาเวรหองฉุกเฉิน หากในเวรที่มีผูปวยที่ตองเรียกเก็บ
ฉุกเฉิน ใหชวยตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารกอนสงงานประกันสุขภาพ
 พูดคุยใหกําลังใจ และสรางแรงจูงใจ ใหเจาหนาที่ทุกคนตั้งใจทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อโรงพยาบาลจะไมเสียรายไดที่พึงไดรับหากเมื่อเกิดความ
ผิดพลาดจากการผิดพลาดในการตรวจสอบสิทธิ์
9.การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง
 ผูรับบริการไดรับการตรวจสอบสิทธิ์ทุกราย (ขณะที่ web site ไมมีปญหา)
 กรณีที่มีการเจ็บปวยฉุกเฉินตองเรียกเก็บคาชดเชยบริการทางการแพทย จาก
สปสช. มีการรวบรวมเอกสารที่ครบถวน สามารพิมพขอมูลการตรวจสอบสิทธิ์
ออกมาไดทุกราย (ขณะที่ web site ไมมีปญหา)
 เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกคนมีความใสใจ ระมัดระวังที่จะไมทําใหโรงพยาบาลขาด
รายไดที่พึงไดรับ
10.บทเรียนที่ไดรับ

 การตรวจสอบสิทธิ์ผูมารับบริการทุกรายเปนสิ่งสําคัญ และตองพิ มพขอมูลออกมา
ทุกครั้ง เพื่อเปนการยืนยันผลการตรวจสอบสิทธิ์
 ความพรอมของอุปกรณทางเทคโนโลยีเปนสิ่งสําคัญยิ่งเชนกัน เพราะหาก
ตรวจสอบสิทธิ์ผาน web site ไมได หรือเครื่องพิมพขัดของ ก็ไมสามารถ
รวบรวมขอมูลเพื่อเรียกเก็บคาชดเชยที่สมบูรณได
 การสรางความตระหนักใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบวา หากตรวจสอบสิทธิ์ไม
ถูกตอง อาจทําใหโรงพยาบาลขาดรายไดที่พึงไดรับ เปนสิ่งที่ชวยกระตุน
ความรูสึกของเจาหนาที่เปนอยางดีที่จะทําใหเกิดความรวมใจในการพัฒนาระบบ
การเรียกเก็บ ใหเกิดความระมัดระวังที่จะไมละเลยการปฏิบัติหนาที่ของตน แต
ตองไมลืมถึงการสรางเสริมกําลังใจ ใหอภัยกันเมื่อเกิดความผิดพลาด แตควร
ชี้ใหเห็นวาความผิดพลาดนี้เปนโอกาสใหเห็นชองทางในการพัฒนางานนั้นๆ เพื่อ
บรรยาการในการพัฒนางานนั้นๆจะไมเกิดความตึงเครียดเกินไ
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1. ชื่อผลงาน : กอซกัด : หามเลือดชะงัด ประหยัดโดนใจ
2. คําสําคัญ : กอซกัด ผาฟนคุด หามเลือด
3. สรุปผลงานโดยยอ : พัฒนานวัตกรรมสําหรับการดูแลผูปวยภายหลังการทําหัตถการผาฟนคุด เพื่อ
เปนการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการหามเลือดของแผลผาตัด
4. ชื่อและที่อยูองคกร : ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลวัดเพลง อําเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี 70170
5. สมาชิกทีม : นายอิศรานุวัฒน ยงพิศาลภพ ทันตแพทยปฏิบัติการ
นางนิตยา
พฤกษา
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
นางวไลภรณ
อุนรั้ว
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน
นางสาวอนันตญา ดําดิบเหมาะ ผูชวยเหลือคนไข
6. เปาหมาย : ลดจํานวนผากอซที่ใหผูปวยกลับบานภายหลังผาฟนคุดจาก 7 ชิ้น เหลือ 2 ชิ้น โดยยัง
คงไวซึ่งความสามารถในการหามเลือด
7. ปญหาและสาเหตุโดยยอ :
การคิดคนนวัตกรรมชิ้นนี้ เกิดขึ้นจากการสังเกตและสัมภาษณผูปวยที่เขารับการผาฟนคุดที่
ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลวัดเพลง จํานวน 15 ราย พบวา ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 60) กัดผากอซ
ไมถึง 1 ชั่วโมง แลวตองเปลี่ยนผากอซชิ้นใหมที่ไดรับจากผูชวยทันตแพทยซึ่งบรรจุใสซอง จํานวน 7
ชิ้น เนื่องจากยังคงมีเลือดซึมออกมา สําหรับการหามเลือดในแผลผาตัดฟนคุดของผูปวยที่เขารับบริการ
ทางทันตกรรม โดยการใหผูปวยกัดผากอซเปนเวลา 1 ถึง 2 ชั่วโมง เปนขอปฏิบัติทั่วไปที่ทันตแพทยจะ
ใหขอมูลภายหลังเสร็จสิ้นหัตถการ จึงไดมีการริเริ่มประดิษฐกอซกัด ที่ภายในบรรจุสําลีแลวมวนหุมดวย
ผากอซอีกชั้นหนึ่ง เพื่อชวยเพิ่มความสามารถในการดูดซับเลือดบริเวณแผลผาตัด อีกทั้งเปนการลด
ตนทุนไดอีกทางหนึ่ง เนื่องจากตนทุนของผากอซนั้นมีราคาที่สูงกวาสําลี
8. การเปลี่ยนแปลง :
 พัฒนาบุคลากร
จัดประชุมเพิ่มความรูและทักษะในการพัฒนากอซกัดใหสามารถมีประสิทธิภาพ
ในการหามเลือดภายหลังผาฟนคุด โดยมีการฝกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเทคนิคการ
ทํากอซกัดระหวางเจาหนาที่ในฝาย ตลอดจนเสริมสรางความคิดริเริ่มและ
บรรยากาศในการทํางานใหดียิ่งขึ้น
 ปรับปรุงระบบงาน
ผากอซกัดที่บรรจุในซองซึ่งผานการฆาเชื้อไดสงตรงถึงมือผูปวย เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจแกผูรับบริการ ตลอดจนเปนการปองกันภาวะการติดเชื้อภายหลังการผาฟน
คุดไดอีกทางหนึ่ง
9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :
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 เมื่อไดทดลองใชกอซกัดกับผูปวยผาฟนคุดจํานวน 5 ราย พบวาผูปวยทุกคนเปลี่ยนกอซกัด
เพียง 1 ชิ้น จากที่ไดรับกลับบาน 2 ชิ้น ซึ่งมีแนวโนมวาผลงานชิ้นนี้ สามารถซับเลือดได
คอนขางดี
 ชวยสนับสนุนนโยบายการลดตนทุนของทางโรงพยาบาล เนื่องจากใชผากอซเพียง 2 ชิ้น
จากเดิมที่ใหผากอซผูปวยกลับบาน 7 ชิ้น โดยตนทุนของผากอซนั้นสูงกวาสําลี
10. บทเรียนที่ไดรับ :
 การคิดคนนวัตกรรมนี้ชวยสรางความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากร และสามารถใช
วัสดุไดอยางคุมคา
 แผนที่จะดําเนินตอเนื่อง คือ เก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการหามเลือดใหมาก
ขึ้น เพื่อใหเปนที่ยอมรับและสามารถนํามาใชในงานหัตถการอื่น ๆ ที่ตองอาศัยการหาม
เลือด เชน การถอนฟน การตัดแตงกระดูก เปนตน
 เจาหนาที่ในฝายมีความคิดสรางสรรคในการบริหารจัดการโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทาง back to basic โดยไมตองพึ่งพาเทคโนโลยีเสมอไป
11. การติดตอกับทีมงาน : นายอิศรานุวัฒน ยงพิศาลภพ ทันตแพทย ปฏิบัติการ
ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
โทรศัพท 032-399290 ตอ 119
e-mail : itsaranuwat_y@windowslive.com
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1. ชื่อผลงาน : บทความปริทัศน (Review Article) เรื่อง กลุมอาการฟนราว (Cracked Tooth
Syndrome)
2. คําสําคัญ : ฟนราว Cracked tooth syndrome CTS
3. สรุปผลงานโดยยอ : บทความนี้ไดรวบรวมสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหเกิดรอยราว ชนิดของรอยราว
อุบัติการณเกิดรอยราว เพื่อนําไปสูการตรวจและการวินิจฉัยที่ถูกตอง นอกจากนี้ไดนําเสนอแนว
ทางการรักษา เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ชื่อและที่อยูองคกร : ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลวัดเพลง อําเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี 70170
5. เปาหมาย : เพื่ออธิบายถึงกลุมอาการฟนราว ซึ่งเปนกลุมอาการที่พบไดบอยในผูปวยวัย
กลางคน และมักพบในฟนกรามลางซี่ที่ 2 โดยเปนกลุมอาการที่ยากตอการวินิจฉัยและใหการ
รักษาที่เหมาะสม
6. ปญหาและสาเหตุโดยยอ :
การใหการวินิจฉัยกลุมอาการรอยราวบนตัวฟนในระยะเริ่มแรกเปนสิ่งที่ทําไดยาก เนื่องจากรอยราว
เปนเสนบาง ๆ ผูปวยกลุมนี้ที่มาพบทันตแพทยแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมแรกเปนกลุมที่มา
ดวยอาการเสียวฟนและปวดฟนเปนบางครั้งเวลาเคี้ยวอาหาร สวนอีกกลุมหนึ่งเปนผูปวยที่มีอาการปวด
ฟนมากทั้งเวลาบดเคี้ยวและไมไดบดเคี้ยว การรักษาทั้ง 2 กลุมจะแตกตางกัน เนื่องจากกลุมแรกมัก
พบวารอยราวยังลงไปไมถึงเนื้อเยื่อใน แตหากปลอยทิ้งไวไมทําการรักษา แบคทีเรียจะแทรกซึมเขาสู
โพรงฟน เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อใน และตองทําการรักษาคลองรากฟนในที่สุด
หลักสําคัญในการรักษาผูปวยที่เปนรอยราวบนตัวฟน คือ การปองกันแรงที่จะลงไปสู ปุมฟนที่
เกิดรอยราวขึ้นเพื่อลดความเจ็บปวดใหกับผูปวยและปองกันการลุกลามของรอยราว มีการแนะนําใหกรอ
ลดจุดสบฟนของฟน และควรกําจัดรอยราวออกใหหมด แลวแทนที่ดวยวัสดุบูรณะฟน โดยมีผูแนะนํา
ใหใชวัสดุที่แตกตางกันออกไป บางกลุมแนะนําใหใชเรซิน คอมโพสิต แต เนื่องจากมีการหดตัวหลัง
ขบวนการแข็งตัวซึ่งจะสงผลใหรอยราวมีการลุกลามตอไปมากยิ่งขึ้น จึงมีการแนะนําให
ใชอมัลกัมบอนด ซึ่งถือวาเปนอีกทางเลือกหนึ่ง สวนการบูรณะดวยการทําครอบฟนนั้นเปนการยึดตัว
ฟนไว เปนการลดแรงที่จะลงสูตัวฟนโดยตรงและยังเปนการปองกัน ไมใหชิ้นสวนของรอยราวแยกออก
จากกันขณะเคี้ยวอาหาร
ถึงแมวาในฟนที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนกลุมอาการรอยราวบนตัวฟน จะไดรับการรักษาที่ดีที่สุด คือ
พยายามปดรอยราวดวยวัสดุที่มีความสามารถในการยึดติดที่ดี และทําการบูรณะฟนเพื่อปองกันแรง
กระแทกโดยตรงสูฟน รวมทั้งตรวจแกไขจุดสบของฟนใหอยูในตําแหนงที่ไมมีจุดสบสูง หลังจากไดรับ
การรักษาแลว อยางไรก็ตาม ควรมีการติดตามผลการรักษาอยางตอเนื่อง โดยการตรวจทางคลินิกและ
การตรวจทางภาพถายรังสี เพื่อประเมินผลสําเร็จของการรักษา เนื่องจากในการรักษาอาจไมสามารถ
กําจัดสวนที่เปนรอยราวออกไดหมด และไมสามารถแนใจไดวารอยราวนั้นสิ้นสุดที่บริเวณใด ทําใหรอย
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ราวนั้นอาจคงอยูและลุกลามตอไป ซึ่งอาจลงไปถึงเนื้อฟนในสวนรากฟน และเมื่อไดรับแรงกระแทก
หรือแรงจากการบดเคี้ยวอาจทําใหเกิดการแยกของฟน ฟนแตกหรือรากฟนแตก ซึ่งไมสามารถจะเก็บฟน
ไวไดอีกตอไป สุดทายอาจจําเปนจะตองถอนฟนซี่นั้นในที่สุด
7. การเปลี่ยนแปลง :
 พัฒนาบุคลากร
จัดประชุมเพิ่มความรูและทักษะในการตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม
สําหรับผูปวยแตละราย โดย base on evidence ใหครอบคลุมตามประเด็นที่ไดทบทวนจาก
วารสารหรือเอกสารอางอิงรวมทั้งสิ้น 15 ฉบับ
8. บทเรียนที่ไดรับ :
 ผูปวยฟนราวแตละรายมีสาเหตุของปญหาที่แตกตางกัน จําเปนตองมีการวางแผนการรักษา
ใหเหมาะสมในแตละราย
 การทบทวนเรื่องฟนราวเปนกิจกรรมที่มีประโยชนมากสําหรับคนหาโอกาสพัฒนา
 แผนที่จะดําเนินการตอเนื่อง คือ ติดตามงานวิจัยที่ทันสมัย เพื่อนํามาประมวล วิเคราะห และ
ปรับใชในทันตอวิทยาการอันใหม
9. การติดตอกับทีมงาน : นายอิศรานุวัฒน ยงพิศาลภพ ทันตแพทย ปฏิบัติการ
ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
โทรศัพท 032-399290 ตอ 119
e-mail : itsaranuwat_y@windowslive.com
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1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสะอาดของหองน้ํา
คําสําคัญ : หองน้ํา, ความสะอาด
สรุปผลงานโดยยอ : พัฒนาหองน้ําใหสะอาดถูกสุขลักษณะ ผูรับบริการพึงพอใจ
ชื่อและที่อยูขององคกร : พนักงานเปล(ทําความสะอาด) แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลวัดเพลง
สมาชิกทีม : 1. นายสมยศ สมพงษ
2. นายสุรศักดิ์ แกวแกมสุวรรณ
6. เปาหมาย : หองน้ําสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น ถูกสุขลักษณะ ผูรับบริการพึงพอใจ
7. ปญหาและสาเหตุโดยยอ:
จากการทบทวนขอคิดเห็นและคํารองเรียนของผูรับบริการผูปวยนอกในรอบปที่ผานมา มี
ผูรับบริการ 1 รายเขียนแสดงความคิดเห็นวา หองน้ําเหม็นมาก อีก 1 ราย ขอใหปรับปรุงหองน้ําเปน
อยางมาก และจากการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นของผูรับบริการผูปวยนอก หัวขอความสะอาด
ของหองสวม ไดคะแนน 380 คะแนน จากคะแนนเต็ม 515 คะแนน คิดเปน 73.78 % จากการทบทวน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหหองน้ํามีกลิ่นเหม็น เนื่องมาจากกลิ่นที่มาตามทอของระบบบําบัดน้ําเสียของ
โรงพยาบาลวัดเพลง พนักงานทําความสะอาดละเลยไมทําความสะอาดตามเวลาที่กําหนดซึ่งอาจเปน
เพราะภาระงานมาก และการมอบหมายหนาที่ไมชัดเจน ชวงวันหยุดราชการไมมีคนทําความสะอาด
8. การเปลี่ยนแปลง
• ปรับปรุงระบบทอของระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล
• มอบหมายหนาที่พนักงานทําความสะอาดชัดเจน เปนลายลักษณอักษร ผูปฏิบั ติเขาใจดี
• จัดเวรเพิ่มใหมีพนักงานทําความสะอาดในวันหยุดราชการ
• พนักงานผูมีหนาที่ทําความสะอาด กําหนดมาตรฐานความสะอาดของหองน้ํา และวิธี
ปฏิบัติงาน เพื่อใหไดคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนดไว
9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง
• หองน้ําสะอาดตลอดเวลา ไมมีกลิ่นเหม็น
• เจาหนาที่บางคนของโรงพยาบาลวัดเพลง รวมใชบริการหองน้ําแผนกผูปวยนอก
• ไมมีขอรองเรียนเรื่องหองน้ํา
• ประเมินผานเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะไทย(HAS : Healthy, Accessibility, Safety คือ
สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย)
10. บทเรียนที่ไดรับ
• การทํางาน ถาเรากําหนดเปาหมายไวชัดเจน จะทําใหเรามีความพยายามหาวิธีปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
ใหงานนั้นบรรลุเปาหมาย ไมใชทํางานไปวันๆ โดยไมมีการพั ฒนา และเมื่อเราทํางานสําเร็จบรรลุ
เปาหมาย เราก็จะมีความสุข รูสึกภูมิใจที่ทําสําเร็จ และยิ่งมีความสุขมากขึ้นเมื่อผูใชบริการชื่นชม พอใจ
ในบริการของเรา
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