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การดูแลผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤติ ระหวางรอตรวจที่ NCD clinic
การนวดรักษาแกปวดเขา
การพัฒนารูปแบบการใหบริการอาหารใหทางสายยาง
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กระบวนการพัฒนาระบบงาน 5 Pของงาน Claim
การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเอง
ลดอัตราปวย STROKE IN HT
การคัดแยกผูปวยตามระบบ ESI
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน
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การจัดการขยะมูลฝอยในโรงพยาบาล
การพัฒนาระบบการเขาถึงบริการของผูปวยโรคจิต (F20)
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การบริหารการจัดเก็บน้ํายาลางไตที่ดีเริ่มจากโรงพยาบาลถึงบานผูปวย
ระบบการตรวจสกรีนคนไขทําฟน
การตรวจสุขภาพประจําปหนวยงานราชการในเขตอําเภอทาวังผา
บันทึกขอมูลการใชรถยนตราชการ
การทําสัญลักษณผาเช็ดมือ กันการสูญหาย
การแยกผาเปอน
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การพัฒนาระบบการตรวจสอบสิทธิซ้ํา
การพัฒนาการจัดเตรียม Stock กอส Drain มวนใหญ
การพัฒนาการจัดสวัสดิการแกผูสงอายุและผูพิการ
การพัฒนาการพบอุบัติการณเครื่องมือชํารุดในชุดหีบหอเครื่องมือ
การพัฒนาความไมพรอมใชของ Speculum ที่ไมสะอาด
การพัฒนาระบบการนัดคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลทาวังผา
การพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพประชาชน
การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยหอบหืดโรงพยาบาลทาวังผา
การคัดกรองผูปวยกอนพบแพทยอยางมีประสิทธิภาพ
กริ่งชวยงาน
การสงของผิดประเภท
ตรายางสื่อสาร ณ จุดทําบัตรหองฟน
การเบิกจายวัสดุไฟฟาของคลังพัสดุ
DM
PIH
การนวดในผูปวยที่มีอาการปวดตึงบาไหล
การแชเทาดวยน้ําสมุนไพรในผูปวยเบาหวาน
การนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ
การบันทึกขอมูลการใหบริการงานแพทยแผนไทย
การนวดเตานม ชวยน้ํานมแมไหลดี
การนวดรักษาผูปวยอัมพฤกษอัมพาต
การพัฒนาระบบบริการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน โรงพยาบาลทาวังผา
กระบวนการพัฒนาระบบงาน 5 P
กลองทิชชูเปยก ทิ้งเข็มและของมีคม
การรับพัสดุไปรษณีย
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Best Practice
เรื่อง ผลของการดําเนินงานการจัดเตรียมสํารองชุดทําแผลสําหรับการดูแลที่บาน
งานจายกลาง โรงพยาบาลทาวังผา
1.ความสําคัญของปญหาการบริการรูปแบบเดิม (Proplem)
เมื่อผูปวยมารับชุดทําแผลที่โรงพยาบาลทาวังผา ทั้งผูปวยจากตึกผูปวยในและผูปวยในชุมชน จะใหไป
รับชุดทําแผลที่งานจายกลาง มีรายงานผูรับบริการ25 ราย / เดือน เนื่องจากหนวยงานจายกลางไมทราบ
ขอมู ลการใช ชุดทํ าแผลที่ แน นอน ส งผลให การจั ดเตรี ยมชุดทํ าแผลในบางช วงเวลาไมเพี ยงพอ มี รายงาน
อุบัติการณ ในป 2560 จํานวน 4 ครั้ง และ มีรายงานอุบัติการณ พบผูปวยลื่นเกือบลม 2 ครั้ง เนื่องจาก
เปนผูพิการ บางคนมีความพิการที่ขา เดินไมปกติ ไมมีญาติ ตองเดินไกล ที่ตองไปรับชุดทําแผลดวยตัวเองที่
งานจายกลาง และเมื่อผูรับบริการเอาใบสั่งยาไปใหที่งานจายกลาง รับชุดทําแผลแลว ตองเอาใบสั่งยา ไปยื่นให
หองยาอีกครั้งหนึ่ง มีความยุงยากในบริการ
2.เปาประสงค (Purpose)
1. เพื่อศึกษาผลของการดําเนินงานการจัดเตรียมสํารอง ชุดทําแผลสําหรับการดูแลที่บาน
2. เพื่อใหผูมารับบริการชุดทําแผล อยางเพียงพอ
3.กระบวนการพัฒนา
ระยะที่ 1 วิเคราะหสถานการณ ธันวาคม 2560 ไดแก มีการวิเคราะหระบบการปฏิบัติ ที่กําหนดไว
และหาสาเหตุความบกพรองที่เกิดขึ้น
ระยะที่ 2 ดําเนินการ มกราคม – มีนาคม 2561 ประกอบดวย
พัฒนารูปแบบการปฏิบัติจากเดิม โดย 1)การสังเกตและประเมินความเสี่ยงของผูมารับบริการ 2.)การ
คิดหาแนวทางแกไขในรูปแบบปฏิบัติใหม 3) การชี้แจงและทําความเขาใจ กับเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของ เพื่อปฏิบัติรูปแบบที่เปนแนวทางเดียวกัน
ระยะที่ 3 ประเมินผลลัพธการดําเนินการ เมษายน 2561 จากการใชรูปแบบการปฏิบัติใหม
4.ผลลัพธ (Performance)
1.) ผูมารับบริการชุดทําแผล สามารถรับชุดทําแผลในหนวยงานนั้นๆได เชนงานผูปวยใน งาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน เปนตน
2.) ลดระยะเวลารอคอย ผูปวยและญาติไมเดินไกล
3.) ผูปวยพิการหรือสูงอายุไมเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นลม
4.) ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ รอยละ 95 ผูใหบริการเกิดความพึงพอใจ รอยละ 97
5.ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร
การประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อทราบปญหาและหาทางแกไขปญหาตอไปอยางตอเนื่อง
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Best practice HT
เรื่อง การดูแลผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤติ ระหวางรอตรวจที่ NCD clinic
หนวยงาน คลินิกNCD โรงพยาบาลทาวังผา
1. ความสําคัญของปญหา (Proplem)
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่คลินิก NCD เมื่อพยาบาลคัดกรองแลวพบวามีภาวะความ
ดันโลหิตสูงวิกฤติ หากไดรับการรักษาที่ลาชา ผูปวยอาจเกิดภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือดสมอง (stroke) ได
ทําใหมีภาระคาใชจายสูงและสงผลกระทบตอชีวิตและครอบครัวของผูปวย
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่คลินิก NCD เมื่อพยาบาลคัดกรองพบวามีภาวะ
ความดันโลหิตสูงวิกฤติ ไดรับการรักษาทันทวงทีและเหมาะสมไมเกิดภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือดสมอง
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
1. เมื่อวัด BPพบวามีภาวะความดันโลหิตสูงอยูในระดับตั้งแต grade2 moderarte HT หมายถึงคา
ความดันโลหิต>หรือ=160/100 mmHg ขึ้นไป ใหสอบถามเรื่องการรับประทานยา หากผูปวยยังไมได
รับประทานยา จะจัดยาที่สํารองในคลินิก NCD ใหผูปวยรับประทานทันที
2. จัดใหผูปวยนั่งพัก /นอนพัก 30 นาที วัด BP ซ้ํา หากยังสูงเสียบบัตรคิววิกฤติ เมื่อแพทยออก
ตรวจจะลัดคิวใหผูปวยไดรับการตรวจกอน โดยแจงใหผูปวยรายอื่นๆทราบถึงเหตุผลความจําเปนในการลัดคิว
3. จัดยาลดความดันโลหิตฉุกเฉินที่เตรียมสํารองไว ใหผูปวยรับประทานตามแผนการรักษาของแพทย
/จัดใหนอนพัก 30นาที/ วัดBP ซ้ํา /ถาคา BPปกติจะลงวันนัด และสงไปรับยาที่หองยาตามปกติ / ถาBP ยัง
สูงจะสงผูปวยไปนอนที่ ER โดยประสานสงขอมูลแกเจาหนาที่ ER และแจงศูนยเปลใหมารับไมใหผูปวยเดินไป
เอง
4. ผลลัพธ (Performance)
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่คลินิก NCD (ขอมูลยอนหลัง 3ป:2558,2559,2560 )
เกิดภาวะ stroke ที่ NCD รอยละ=0
5. ถาผลลัพธยังไมเปนไปตามเปาหมายหรือตองการใหดีขึ้นวางแผนการพัฒนาอยางไร
(Preparedness)
1.เจาหนาที่ในคลินิก NCD มี guide line CPG สําหรับ HT urgency เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติกรณีที่
แพทยยังไมออกตรวจ /มีการปรับ CPG เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ
2.เก็บขอมูล VCD risk >30% และปจจัยเสี่ยงการเกิด stroke ในpt HT ทั้งหมดเพื่อนํามูลมา
ทบทวนวิเคราะหและศึกษาแนวทางการแกไข
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เรื่อง : การนวดรักษาแกปวดเขา
ฝายงานแพทยแผนไทย โรงพยาบาลทาวังผา จังหวัด นาน
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
จากการใหบริการงานแพทยแผนไทย การนวดรักษาแกผูมาใชบริการที่มารับบริการดวยตนเองหรือ
จากการสงตอโดยแพทย พบวา ผูมาใชบริการสวนใหญมักจะมาดวยอาการปวดตึงเขา,หัวเขา เวลาเดินมักมี
เสียงดังกอบแกบในขอเขา ปวดมากเมื่อกาวขึ้นบันได ยืน หรือเดินเปนเวลานานๆ ซึ่งสวนใหญมักจะพบใน
ผูสูงอายุ จากอาการเจ็บปวดดังกลาวสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งผูมาใชบริการสวนใหญมักจะเปน
ผู ปวยรายเดิ ม ที่ รั บการรั ก ษาเป น ประจํ า และพบว าหลั งจากรั ก ษาอาการปวดดี ขึ้น แต เ มื่ อ กลั บไปใช
ชีวิตประจําวันที่บานอาการเดิมก็จะกลับมา จากปญหาดังกลาวหนวยงานแพทยแผนไทยจึงไดวางแผนการ
รักษาและจัดระบบการใหบริการที่สามารถแกไขปญหาเบื้องตนได
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อหาแนวทางการรักษาที่ถูกตองในการใหบริการ ซึ่งจะชวยบรรเทาอาการปวดใหผูมารับบริการ
สามารถใชชีวิตประจําวันไดตามปกติ
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
- ทําการนวดรักษา ประคบสมุนไพร ใหแกผูมารับบริการ
- ใหคําแนะนําหลังการรักษา แนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกตองแกผูมารับบริการ และญาติ
- รายงานผลการรักษาแกหัวหนางาน เพื่อประเมินอาการและการสงตอเพื่อการรักษาที่ถูกตอง
4. ผลลัพธ (Performance)
- ผูมารับบริการมีอาการเจ็บปวดลดนอยลง สามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดดีขึ้น
- ผูรับบริการและญาติ มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
วางแผนการรักษาและจัดระบบการใหบริการโดยการใหขอมูล คําแนะนําการรักษาแกผูมารับบริการ
และญาติที่ติดตาม เพื่อชวยประเมินอาการและหาสาเหตุดังกลาว อีกทั้งการรวมมือกันของสหวิชาชีพซึ่งจะทํา
ใหทราบถึงปญหาและแนวทางการรักษาที่ถูกตอง
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เรื่องการพัฒนารูปแบบการใหบริการอาหารใหทางสายยาง หนวยงานโภชนาการ
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
ผูปวยที่รับอาหารใหทางสายยางโรงพยาบาลทาวังผาผูดูแลสวนใหญเปนผูสูงอายุ และเมื่อกลับไปดูแล
ตอที่บานจําเปนตองทําอาหารใหทางสายยางตามสูตรที่แพทยสั่งและไดรับการใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติจากงานโภชนาการพบวาเมื่อกลับไปดูแลตอที่บานไมสามารถทําอาหารสายยางได หลงลืม ไมเขาใจ
และไมไดชั่งตวงอยางที่สอนแมจะมีสูตรและวิธีการจัดเตรียม มีการเรียนรูและฝกปฏิบัติกอนกลับบาน
2. เปาประสงค (Purpose)
ญาติและผูดูแลผูปวยที่รับอาหารใหทางสายยางมีความเขาใจและประกอบอาหารใหทางสายยางได
ถูกตองตามความตองการของผูปวยแตละรายโดยจัดใหเหมาะสมกับบริบทและสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ผูปวย
3. กระบวนการพัฒนา (Process )
งานโภชนาการมีการพัฒนารูปแบบการใหความรูอาหารใหทางสายยางหลากหลายรูปแบบเชนใหญาติ
หรือผูดูแลไดฝกปฏิบัติจริงในสวนของสวนประกอบและวิธีการประกอบอาหารใหทางสายยางมีการจัดทํา
แผนภาพวิธีการทําอาหารใหทางสายยางในหองจัดเตรียมเพื่อใหเห็นภาพชัดเจน นอกจากนี้มีการจัดทําแผน
พลิกอาหารใหทางสายยางสําหรับนํากลับไปทําตอที่บานได มีการสอนโดยใชสื่อการสอนอาหารใหทางสาย
แบบ Power Point เพื่อใหญาติเห็นภาพ มีการใหคําปรึกษาหลังกลับบานในชองทางตางๆ เชน Line โทรศัพท
สายตรง เพื่อใหญาติติดตอสอบถามไดโดยตรง
4. ผลลัพธ (Performance)
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ พบวาพึงพอใจรอยละ 85 และญาติมีความมั่นใจใน
การทําอาหารใหทางสายยางสําหรับผูปวยทําใหผูปวยไดรับสารอาหารอยางเพียงพอแผนการรักษาของแพทย
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
มีการออกแบบสอบถามและการติดตามเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงบริการตอไป

๙
Best Practice
เรื่อง Medication Reconcilliation หนวยงาน เภสัชกรรมชุมชน
1 ความสําคัญของปญหา(Problem)
ผูปวยที่นอนในโรงพยาบาลทาวังผาและที่มีโรคเรื้อรัง เชน โรคความดัน เบาหวาน ไมไดรับยาเดิม
ตอเนื่อง
2 เปาประสงค (Purpose)
• เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาดวยยาที่ควรไดรับอยางถูกตองและตอเนื่อง
• เพื่อปองกันการไดรับยาซ้ําซอน
• เพื่อปองกันการเกิด drug interactionระหวางยา
3 กระบวนการพัฒนา (Process)
• ปรับระบบการเก็บขอมูลความคลาดเคลื่อนจาก MRการจัดตั้งกลุมออนไลน ปรับแบบฟอรม admit
เพื่อเอื้อตอระบบ MR
• การเปรียบเทียบยา
• การสงตอขอมูลรายการยา (Transmission) เมื่อrefer
4 ผลลัพธ (Performamce)

ร้ อยละของรายการยาทีเกิด
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5 ถาผลลัพธยังไปถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
พบความไมครอบคลุมในการทํา MR นอกเวลาทําการของหองยา วางแผนโดยสะทอนขอมูลใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และกระตุนการทําMedication reconciliationใหกับองคกรแพทย และ พยาบาล

๑๑
Best Practice
กระบวนการพัฒนาระบบงาน 5 Pของงาน Claim
หนวยงาน ฝายแผนงานและสารสนเทศ
๑. ความสําคัญของปญหา Problem
จากการทบทวนการสรุปเวชระเบียนผูปวยใน เดือน สิงหาคม – เดือนตุลาคม พบวาการสรุปเวช
ระเบียนผูปวยในหลังจําหนายทันเวลาภายใน 7 วันเดือน ส.ค. ได 55.20 % ก.ย. ได 63.45 % ต.ค. ได
35.52 % เกินระยะเวลา 7วัน ส.ค. ได 44.80 % ก.ย. ได 36.55 % ต.ค. ได 64.48 % รวมสามเดือน
พบวาการสรุปเวชระเบียนผูปวยในหลังจําหนายทันเวลาภายใน 7 วันได 50.26% และ เกินระยะเวลา 7วัน
ได 49.74% ซึ่งเห็นไดวา การสรุปเวชระเบียนชาหลังจําหนาย 7 วัน มีปริมาณมาก แตทันเวลาภายใน 30
วันเพือ่ สงเบิกคารักษาพยาบาลทันเวลาได 100%
ในปงบประมาณ 2560 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีนโยบายการจัดสรรเงินโอนกองทุน
ผูปวยในเปนรายเดือน ซึ่งแตกตางจากปงบประมาณ 2559 โดยโอนมาใหกอนเปนรายไตรมาสงวด 3เดือน
ทางโรงพยาบาลจึงไดพัฒนาเพื่อหาวิธีเรียกเก็บคารักษาพยาบาลใหไดเร็วและทันเวลา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหการสรุปเวชระเบียนผูปวยในหลังจําหนายทันเวลาภายใน 7 วัน และใหความรู ขาวสารแกแพทยใหเห็น
ความสํ าคั ญของการสรุ ปเวชระเบี ยน และให เวชระเบี ยนทุ กฉบั บส งเบิ กค ารั กษาพยาบาลทางการแพทย
ทันเวลา 100 %
2. โดยมีวัตถุประสงคPurpose
1.เพื่ออํานวยใหแพทยประจําโรงพยาบาลสรุปรายงานเวชระเบียนไดทันตามกําหนดภายใน 7 วัน ทํา
การ
2.เพื่อลดจํานวนการสงเบิกคารักษาพยาบาลชากวากําหนดของผูปวย สิทธิ UC/กรมบัญชีกลาง/เบิก
ได กทม.
3. กระบวนการพัฒนาProcess โดยไดดําเนินงาน ดังนี้
1. วิเคราะหปญหาและสาเหตุ พบวา ปญหาคือ สรุปเวชระเบียนผูปวยในหลังจําหนายไมทันเวลาภายใน
7 วัน เกิดจากงานผูปวยในสงเวชระเบียนผูปวยในชา องคกรแพทยสรุปเวชระเบียนชา การบันทึกขอมูลลง
โปรแกรมHosxpชา
2. ประชุมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
2.1 งานผูปวยในไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกเวชระเบียนเพิ่มเติมและตรวจสอบความสมบูรณ
ของเวชระเบียน หลังจากผูปวยจําหนายออกจากโรงพยาบาล และสงเวชระเบียนไปที่หองบัตร
ภายใน1วัน
2.2 เจาหนาที่หองบัตรรับเวชระเบียนผูปวยใน ตรวจสอบความถูกตองของเวชระเบียน แยกให
แพทยสรุปเวชระเบียนและติดตามใหแพทยสรุปเวชระเบียนใหทันเวลาภายใน3 วัน แพทยสรุปเวช
ระเบียนเสร็จสงกลุมงานประกันสุขภาพ
2.3 เจาหนาที่งานประกันสุขภาพตรวจสอบคารักษาผูป วยใน เจาพนักงานเวชสถิติตรวจสอบความ
สมบูรณของการบันทึกเวชระเบียนผูปวยใน ใหและบันทึกรหัสโรคICD10- รหัสหัตถการ ICD9CM และสง
เรียกเก็บคารักษาพยาบาลทางโปรแกรมE-claimภายใน 1 วัน

๑๒

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติสรุปเวชระเบียนผูปวยใน
พยาบาลผูปวยในตรวจสอบเวชระเบียน 1 วัน

แพทยสรุปเวชระเบียน

3วัน

ใหและบันทึกรหัสโรค/หัตถการ

1วัน

บันทึกเรียกเก็บทางโปรแกรมE-claim 1 วัน
ตรวจสอบคารักษาพยาบาล/audit 1วัน
3.ประชุมองคกรแพทยและผูเกี่ยวของเพื่อรับทราบแนวทางการสรุปเวชระเบียนผูปวยใน
4.นําเสนอรายงานเบิกคารักษาผูปวยใน ทุกเดือน ในที่ประชุม
5.ติดตามและประเมินผล สรุปการสงเรียกเก็บ และปญหาที่พบในการดําเนินงานตามขั้นตอนทุก
เดือน เสนอผูอํานวยการโรงพยาบาล
4. สําหรับผลการดําเนินงาน Performance
เรากําหนดตัวชี้วัดของหนวยงานคือ รอยละของการระยะเวลาการสงคืนเวชระเบียนผูปวยในใหทัน
ตามกําหนดเวลาภายใน 7วันทําการเพิ่มมากกวา 70%
5. สิ่งที่คิดวาจะพัฒนาตอ Prepareness
1. อัตราการสรุปเวชระเบียนทันเวลาเพิ่มขึ้น 80%
2.จัดทําการประชุมเสนอตอ ทุกหนวยงาน ทุกเดือน

๑๓
Best Practice
เรื่อง การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเอง หนวยงานNCD
ขอบงชี้การทําSMBG
1.ผูปวยเบาหวานที่มีความจําเปนในการทําSMBG
1.1ผูที่ตองการคุมเบาหวานอยางเขมงวด ไดแกผปู วยเบาหวานที่มีครรภ (Pre-gestational DM)และผูปวย
เบาหวานขณะตั้งครรภ (Gestational DM)
1.2ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1
1.3ผูปวยเบาหวานที่มีภาวะน้ําตาลต่าํ ในเลือดบอยๆหรือรุนแรงหรือมีภาวะน้ําตาลต่าํ ในเลือดโดยไมมีอาการเตือน
2.ผูปวยเบาหวานที่ควรไดรับคําแนะนําใหทําSMBG
2.1ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งไดรับการรักษาดวยการฉีดอินซูลิน
3. ผูปวยเบาหวานที่อาจพิจารณาใหทําSMBG
3.1 ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งไมไดฉีดอินซูลินแตเบาหวานควบคุมไมได พิจารณาใหทําSMBGเมื่อผูปวยหรือ
ผูดูแลพรอมที่จะเรียนรู ฝกทักษะและนําผลจากSMBG,มาใชปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมระดับน้าํ ตาลในเลือดให
ไดตามเปาหมาย
3.2 ผูที่เพิ่งไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน เพื่อเรียนรูในการดูแลตนเองทั้งเรื่องอาหาร การออกกําลังกาย หรือ
ไดยาลดระดับน้ําตาลในเลือดใหเหมาะสมกับกิจวัตรประจําวัน
ความถี่ของการทําSMBG
1. ผูปวยเบาหวานระหวางการตั้งครรภควรทําSMBG กอนอาหารและหลังอาหาร 1หรือ 2 ชั่วโมงทั้ง 3 มื้อ
และกอนนอน(วันละ 7 ครั้ง) อาจลดจํานวนครั้งลงเมื่อควบคุมระดับน้าํ ตาลในเลือดไดดี
2. ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ไดรับการรักษาดวยInsulin pumpควรทําSMBGวันละ 4-6ครั้ง
3. ผูปวยเบาหวานที่ฉีดอินซูลนิ ตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป ควรทําSMBGกอนอาหาร 3 มื้อทุกวัน ควรทําSMBGกอน
นอนและหลังอาหาร 2 ชั่วโมงเปนครั้งคราว หากสงสัยวามีภาวะน้ําตาลต่าํ ในเลือดกลางดึกหรือมีความเสี่ยงที่
จะเกิด ควรตรวจระดับน้าํ ตาลเลือดชวงเวลา 02.00-04.00น.
4. ผูปวยเบาหวานที่ฉีดอินซูลนิ วันละ 2 ครั้ง ควรทําSMBGอยางนอยวันละ 2 ครัง้ โดยตรวจกอนอาหารเชาและ
เย็น อาจมีการตรวจกอนอาหารและหลังอาหารมื้ออื่นๆ เพื่อดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าํ ตาลใน
เลือด
5. ควรทําSMBGเมื่อสงสัยวามีภาวะน้ําตาลต่าํ ในเลือดและหลังจากใหการรักษาจนกวาระดับน้ําตาลในเลือดจะ
กลับมาปกติหรือใกลเคียงปกติ
6. ควรทําSMBGกอนและหลังการออกกําลังกายหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เชนการขับรถในผูปว ยเบาหวานที่
ไดรับยาซึง่ มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้าํ ตาลต่ําในเลือด
7. ในภาวะเจ็บปวยควรทําSMBGอยางนอยวันละ 4 ครั้งหรือทุก4-6 ชั่วโมง เพื่อคนหาแนวโนมที่จะเกิดภาวะ
น้ําตาลต่าํ หรือสูงเกิดควร
8. ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งฉีดอินซูลินกอนนอน ควรทําSMBGกอนอาหารเชาทุกวันหรืออยางนอย 3
ครั้ง/สัปดาหในชวงที่มีการปรับขนาดอินซูลนิ
เปาหมายของการทําSMBG
1. มีระบบการติดตามระดับน้าํ ตาลในเลือดดวยตนเองในผูป วย
2. เพื่อใหผูปวยกลุมเปาหมายและญาติมีทักษะในการตรวจSMBG
3. เพื่อใหผูปวยและญาติไดเรียนรูในการควบคุมระดับน้าํ ตาลในเลือด สรางสมดุลควบคูกับการรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกายและการใชยา

๑๔
Best practice
เรื่อง ลดอัตราปวย STROKE IN HT หนวยงาน อุบัติเหตุฉุกเฉิน
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
จากสถิติผูปวย stroke ที่เขารับบริการในโรงพยาบาลทาวังผาปงบประมาณ 2555 – 2560
จํานวน 47 , 37 , 54 ,59, 47,74ราย ตามลําดับ พบวาผูปวยที่เกิดอาการ StrokeพบในกลุมผูปวยNCD
คือ HT เปนสวนใหญ และจํานวนผูปวยที่ไมเขาระบบ Stroke FAST track พบในผูปวยหรือญาติที่ดูแลไม
เขาใจถึงภาวะฉุกเฉินของโรคหลอดเลือดสมองทําใหเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลลาชา
2.เปาประสงค (Purpose)
เพื่อลดอัตราการเกิดSTROKE ในกลุมผูปวย HT และเนนย้ําใหผูปวย HT ทราบและตระหนักถึง
อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองและเขารับบริการในโรงพยาบาลใหเร็วที่สุดเพื่อที่จะไดสงตอโรงพยาบาล
นานเพื่อการรักษาที่ไดผลดีตอผูปวยและเกิดภาวะแทรกซอนอันตรายนอย เกิดความพิการคงเหลือนอยหรือไม
มี
3. กระบวนการพัฒนา(Process)
1.ใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง อาการเตือนที่ตองรีบมาพบแพทยกับผูป วย HT ที่มารับบริการ
ที่ ER พรอมแจกใบ STROKE Alert
2.ประสานกับทีม NCD ในการใหสุขศึกษารายกลุมเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง อาการเตือนในวันที่มี
Clinic HT และใหสุขศึกษารายบุคคลในผูปวย HT ที่มี CVD Riskมากกวา 30
3.รวมกับทีม NCD พัฒนาระบบติดตามผูปวยที่ขาดนัดและมีประวัติกินยาไมสม่ําเสมอ
4.จัดกลุมตัวอยางผูปวยที่ดูแลสุขภาพดีมาแนะนําการปฏิบัติตัวแกผูปวย HT
4. ผลลัพธ (Performance)
รายการตัวชี้วัด
อัตราการเกิด STROKE in HT

เปาหมาย ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

ลดลง

5.ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
1.เนนการประชาสัมพันธใหความรูเรื่อง Stroke Alert แกผูปวย HT ใน Clinic ของโรงพยาบาลอยาง
ตอเนื่องและติดตามผูปวยขาดนัด กินยาไมสม่ําเสมอ
2.เนนเจาหนาที่ในการใชCPG และปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
3.ประชาสัมพันธใหความรูเรื่อง STROKE Alert แกผูปวย HT และญาติที่มารับบริการที่ ER ทุกราย
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4.นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุการเกิด STROKE in HT

๑๕
Best Practice
เรื่อง การคัดแยกผูปวยตามระบบ ESI หนวยงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1.ความสําคัญของปญหา(Problem)
งานการคั ด กรองผู ปวยอุ บัติ เ หตุ และฉุ ก เฉิ นเป นงานที่ สําคั ญ เนื่ องจากผู ปวยจะต อ งได รั บ
การตรวจรักษาตามความเรงดวน รวดเร็ว ทันทวงที ลดระยะเวลารอคอยของผูปวย และมีการสงตออยาง
ถูกตอง รวดเร็ว ลดความคับคั่งของผูปวย โดยนําระบบการคัดกรองที่ใชเปนมาตรฐานในสหรัฐอเมริกาคือ
ระบบ ESI (Emergency Severity Index) มาปรับใชในองคกร เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานโดยการฝกอบรมเรื่องการคัดกรองผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินพรอมทั้งมีการประเมินศักยภาพอยาง
ต อเนื่ อง เพื่ อให มีมาตรฐานการปฏิ บัติเป นแนวทางเดี ยวกั นเพื่ อคุ ณภาพบริ การที่ ดี โดยป ญหาที่ พบใน
โรงพยาบาลทาวังผาคือ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ยังขาดความรูในการคัดกรองผูปวยตามระบบ
ESI แลวยังพบวาผูปาย MI และStroke Fast Tract ไปนั่งรอตรวจที่ OPD ซึ่งเกิดจากการคัดกรองผิดพลาด
สงผลทําใหระยะเวลาในการรักษาเบื้องตนกอนนําสงตอผูปวยไปยังรพ.นานนั้นมีความลาชา ซึ่งเปนอันตราย
ตอตัวผูปวย
2.เปาประสงค(Purpose)
เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลทาวังผา
3.กระบวนการพัฒนา(Process)
3.1 วางแผนการคัดแยกผูปวยระหวางงานผูปวยนอกและงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
3.2 เมื่อผูปวยมาถึงจุดคัดกรองที่หองฉุกเฉินแลว พยาบาลคัดกรองจะทําตามระบบ ESI ถาไมเขา
ขายฉุกเฉิน จะใสอาการผูปวยในใบคัดแยกแลวสงตรวจที่ OPD ถาพบเปนผูปวยฉุกเฉินจะนําเขาหองฉุกเฉิน
แลวพยาบาลคัดกรองจะตามมาซักประวัติในหองฉุกเฉิน และสงอาการใหแก In chart ตอไป
4.ผลลัพธ(Performance)
4.1 ผูปวยฉุกเฉินไมไปรอตรวจที่ OPD
4.2 ผูปวยฉุกเฉินไดรับการรักษาในเวลาอันรวดเร็วตามความฉุกเฉินและอาการของผูปวย
5.ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
ทบทวนระบบการคัดกรองระหวาง OPD และ ER

๑๖
Best Practice
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน
หนวยงาน เวชศาสตรครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
จากการคัดกรองภาวะสุขภาพของประชากรอายุ 35 ปขึ้นไปพบวามีแนวโนมที่เสียงตอโรคเรื้อรังเพิ่ม
มากขึ้น และพบอัตราปวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานก็มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเชนกัน
2. เปาประสงค(Purpose)
เพื่อ ลดอัตราปวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน
3. กระบวนการพัฒนา(Process)
1. สรางเครือขายนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน โดยการอบรม อสม.เชี่ยวชาญการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อติดตาม ปรับเปลี่ยน และสงตอกลุมเสี่ยงในละแวกตัวเอง
2. จัดทําโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชนใหครอบคลุมทุกชุมชน
3. สนับสนุนใหเกิดบุคคลตนแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. อบรมใหความรูใหสุขศึกษากลุมเสี่ยงทั้งรายบุคคล รายกลุม
5. สนับสนุนใหชุมชนสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เชน นโยบาย
สาธารณะ การสรางสถานที่ออกกําลังกาย
4. ผลลัพธ(Performance)
1. อัตราปวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานมีแนวโนมลดลงในป 2560 ดังขอมูล
ในตาราง
ผลงาน
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ป
ป
ป2559 ป2560
2557 2558
2. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหม
ลดลงรอยละ 5.42 8.82 14.01 5.04
0.25
3. อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม
ลดลงรอยละ 9.89 13.08 10.67 5.97
0.25
2. เกิดนโยบายสาธารณะของหมูบานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ ปรับลดพฤติกรรรมเสี่ยง ดังนี้
นโยบายงดเหลางานศพ งานศพ ปลอดน้ําอัดลม โอวัลติน กาแฟ ขนม โดยใชน้ําสมุนไพรหรือน้ําผลไม
แทน
3. เกิดบุคคลตนแบบงดเหลาตลอดชีพ บุคคลตนแบบดานการออกกําลังกาย
4. เกิดชุมชนตนแบบการจัดการสุขภาพ
5. เกิดชมรมออกกําลังกายในหมูบาน เชน ชมรมรําวงยอนยุคของกลุมผูสูงอายุ ชมรมเตนแอโรบิค
ชมรมโยคะ
5. โอกาสพัฒนา(Preparedness)
พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาลใหไดมาตรฐาน

๑๗

Good Practice

๑๘
Good Practice
เรื่อง ผลของแนวทางการสรางความปลอดภัยในการใชรถพยาบาล
เจาของผลงาน นายสมเพชร สิทธิยศ หนวยงาน ยานพาหนะ
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
โรงพยาบาลทาวังผาเคยมีรายงานอุบัติการณรถพยาบาลถูกชนขณะนําสงผูปวยไปโรงพยาบาลนานใน
ป 2558 จํานวน 1 ครั้ง เจาหนาที่ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย มีการขนถายผูปวยโดยรถพยาบาลของโรงพยาบาล
นาน รถพยาบาลไดรับความเสียหาย รถพยาบาลกลับจากการนําสงผูปวยประสบเหตุรถชน 1 ครั้ง ไมมี
ผูไดรับบาดเจ็บ แตรถเสียหาย และมีรายงานอุบัติการณในป 2559-2560 รถพยาบาลเกือบถูกเฉี่ยวชน
จํานวน 3 ครั้ง เกือบถูกชนซ้ําขณะที่ปฏิบัติงานรับผูปวยอุบัติเหตุทางจราจรจํานวน 2 ครั้ง เคยพบผูประสบ
อุบัติเหตุรถพลิกคว่ํามีน้ํามันไหลออกมาเสี่ยงตอการลื่นและเพลิงไหมจํานวน 2 ครั้ง รถพยาบาลระหวางทาง
พบผูประสบอุบัติเหตุที่ตองชวยเหลือเรงดวนจํานวนหลายครั้ง พบวามีรายงานเจาหนาที่ขับรถเกิน 80 กม./
ชม. ในบางครั้งเนื่องจากการเรงรีบสงตอผูปวย สิ่งเหลานี้เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายตอผูปวย
และเจาหนาที่ งานยานพาหนะจึงตองการหาแนวทางสรางความปลอดภัยในการใชรถพยาบาล โรงพยาบาลทา
วังผา เพื่อใหเจาหนาที่และผูปวยปลอดภัย
2. เปาประสงค (Purpose)
พัฒนาแนวทางการสรางความปลอดภัยในการใชรถพยาบาล
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
1. วิเคราะหสถานการณการใชรถพยาบาลของโรงพยาบาลทาวังผา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และหาแนว
ทางการสรางความปลอดภัยในการใชรถพยาบาล ตามกรอบแนวคิด Personal safety (สรพ.)
และ แนวปฏิ บัติดานความปลอดภั ยของผู ปฏิ บัติในการแพทย ฉุก เฉิ น (safety) ของสถาบั น
การแพทยฉุกเฉิน (สพฉ)
2. มีการติดตั้งอุปกรณภายในรถที่ปลอดภัยทั้งอุปกรณของเจาหนาที่และผูปวย การยึดตรึงอุปกรณ
การแพทยบนรถพยาบาล
3. สรางความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
4. มีแนวทางปฏิบัติขับรถพยาบาล
4. ผลลัพธ (Performance)
1. รายงานอุบัติการณความเสี่ยงจากการใชรถพยาบาลลดลง เหลือ 3 ครั้งในป 2560
2. เจาหนาที่พึงพอใจในการใชรถพยาบาลรอยละ 92
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
อุบัติการณที่ยังเกิดขึ้น 3 ครั้งนํามาวิเคราะหสาเหตุเกิดจาก การติดตั้งอุปกรณภายในรถที่ปลอดภัย
จึงวางแผนนําไปหารือขอรับการสนับสนุนจากผูบริหารเนื่องจากเกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณ

๑๙
Good Practice
เรื่องการเบิกคารักษาพยาบาลสิทธิ์ประกันสังคมในจังหวัด
ชื่อเจาของผลงาน นางเจียมจิตร อินนอย หนวยงานฝายแผนงานและสารสนเทศ
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
การเบิกคารักษาพยาบาลสิทธิ์ประกันสังคมในจังหวัดในโปรมแกรมSSdata แบบเดิมจะตองคีย
ขอมูลที่ละรายและทุกชองรายการทําใหเกิดการลาชาใชเวลามาก
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อใหการเบิกงายขึ้นและใชเวลานอยลง
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
1. ติดตั้งโปรแกรมClaim SSN แลว Export ขอมูลเขาSS dataเปนรายวัน
2. ตรวจสอบขอมูลซ้ําแลวแกไขบางสวนที่ไมถูกตอง
4. ผลลัพธ (Performance)
ใชเวลาในการคียขอมูลเบิกลดลง และมีความถูกตองสมบูรณ
5. สิ่งที่คิดวาจะพัฒนาตอ (Prepareness)
ประสานกับจนท.IT เพื่อ พัฒนาโปรแกรมใหสมบูรณ ตรงกับขอมูลHos XP โดยไมตองแกไขซ้ํา
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๒๐
เรื่องความปลอดภัยของวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารสําหรับใหบริการผูปวยในโรงพยาบาล
เจาของผลงาน นางพวง จันทรานนท หนวยงาน โภชนาการ
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
ผูปวยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลทาวังผา สวนใหญเปนคนในพื้นที่ มีอาชีพเกษตรกรรม อาหารมี
สวนสําคัญที่ชวยสงเสรีมใหผูปวยหายจากโรค งานโภชนาการจึงไดดําเนินการตามนโยบายอาหารปลอดภัย
ของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีการใชผักและผลไมตามฤดูกาลและมีในทองถิ่น หากผักและผลไมที่ซื้อจาก
ตลาดสด มีการลดพิษในผักกอนนํามาประกอบอาหารใหผูปวย และใชขาวจากโรงสีขาวพระราชทาน
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อใหผูปวยไดรับอาหารที่ปลอดภัยจากการบริโภคอาหารที่จัดใหบริการในโรงพยาบาล
3. กระบวนการพัฒนา (Process )
มีการเลือกใชผักและผลไมที่มีในทองถิ่นตามฤดูกาลเชน หยวกกลวย ผักกรูด ผักบุง ถั่วงอก ฟกเขียว
ขนุน มีการลดพิษในผักกอนนํามาประกอบอาหารใหผูปวย เชน ผักกาดขาว กะหล่ําหลี กะหล่ําดอก โดย
การใชน้ําสมสายชูโดยใชน้ําสมสายชู 1 สวนตอน้ํา 10 สวน แชผักไว 15-20 นาที
4. ผลลัพธ (Performance)
ผูปวยไดรับอาหารที่ปลอดภัยจากการบริโภคอาหารที่จัดใหบริการในโรงพยาบาล
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย (Preparedness)
วางแผนทํามีการวางแผนรวมกันในการเสนอเมนูอาหารและหาแหลงวัตถุดิบปลอดสารพิษเพื่อนํามา
ประกอบอาหาร
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๒๑
เรื่องคําศัพททางการแพทยที่เกี่ยวของกับงานโภชนาการ
เจาของผลงาน นางวิลัย พิยะ หนวยงาน โภชนาการ
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
โรงพยาบาลทาวังผามีผูรับบริการจํานวนมากขึ้นและผูปวยมีโรคประจําตัวเชน ความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคไต โรคเกาท คําสั่งอาหารมีความหลากหลาย เชนอาหารเหลว อาหารออน อาหารเค็มนอย
( อาหารจืด ) รวมถึงอาหารเฉพาะโรคตางๆ จากการใหบริการอาหารผูปวยที่ผานมาพบวาผูประกอบอาหาร
อานคําสั่งไมไดหากพยาบาลคัดลอกคําสั่งเปนภาษาอังกฤษดังนั้นจึงมีการคัดลอกคําสั่งอาหารของแพทยและ
ใหความรูเพื่อใหผูประกอบอาหารไดใชประกอบในการจัดอาหารใหกับผูปวย เพื่อใหผูปวยไดรับอาหารที่
ถูกตองตามแผนการรักษาของแพทย
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อใหเจาหนาที่ในหนวยงานโภชนาการมีความรูความเขาใจในเรื่องของคําศัพททางการแพทยที่
เกี่ยวของกับงานโภชนาการ
3. กระบวนการพัฒนา (Process )
คัดลอกคําสั่งอาหารทางการแพทยที่พบบอยในใบคําสั่งอาหารเชน soft diet ( อาหารออน ) ,
Liquid diet ( อาหารเหลว ) , Blenderlized Diet หรือ BD. ( อาหารปนผสมใหทางสายยาง )อาหาร
เบาหวาน (Diabetic diet )ที่ไดรับจากหอผูปวยสรางลงในตารางโดยระบุ คําสั่งอาหาร คําอาน และคําแปลให
เพื่อใหงายตอการนําไปใช
4. ผลลัพธ (Performance )
ผูประกอบอาหารมีความรูความเขาใจในเรื่องของคําศัพทอาหารที่แพทยสั่งเชน soft diet
( อาหารออน ) , Liquid diet ( อาหารเหลว ) , Blenderlized Diet หรือ BD. ( อาหารปนผสมใหทางสาย
ยาง )อาหารเบาหวาน (Diabetic diet )
5. ผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
ใหการบริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยคํานึงถึงตนทุนการผลิตของหนวยงานรวมดวย
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๒๒
เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดระบบการขอใชหองประชุม
และระเบียบการใชหองประชุม ภายในโรงพยาบาลทาวังผา
ชื่อเจาของผลงาน นายยุทธนา นะติ๊บ หนวยงานฝายแผนงานและสารสนเทศ
1.ความสําคัญของปญหา(Problem)
เนื่องจากปจจุบัน โรงพยาบาลทาวังผา มีการประชุมคอยขางบอย ทั้งภายในองคกรและภายนอก
องคกร มีทั้งหองประชุมขุนมอนกอ(หองประชุมใหญ) หองประชุมขุนน้ํายาง (หองประชุมเล็ก) ปญหาปจจุบัน
คือ มีระเบียบหองประชุมบังคับใชอยู แตเจาหนาที่สวนมากบางคนยังไมทําตามระเบียบ เชนการเขียนจองหอง
ประชุม ซึ่งมีระยะเวลากําหนดเขียนขอลวงหนา 1 สัปดาห และบางทีไมไดบอกลวงหนา ทําใหการเตรียม
อุปกรณติดขัดทําใหเกิดปญหาได
2.เปาประสงค (Purpose)
1. เพื่อลดความผิดพลาดหรือการขัดของในการจัดระบบการจองหองประชุม ทั้ง 2 หอง
2. เพื่อหารูปแบบ วิธีการ และระเบียบบังคับใช เพื่อใหเจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติไปเปนแนวทางเดียวกัน
3.กระบวนการพัฒนา (Process)
ออกระเบียบบังคับใชหองประชุมใหครอบคลุมในทุกๆเรื่อง พรอมแบงหนาที่ของผูเกี่ยวของตางๆ และ
ประกาศใหเจาหนาที่ทุกคนไดรับทราบ เพื่อปฏิบัติไปแนวทางเดียวกัน
ระเบียบการใชหองประชุมขุนมอนกอ โรงพยาบาลทาวังผา
ประจําป 2560
----------------------------เพื่อใหการใชหองประชุม “ขุนมอนกอ” ของโรงพยาบาลทาวังผาเปนไปดวยความ
เรียบรอยอันจะกอใหเกิดประโยชนกับสวนรวม และเพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติ การดูแลรักษา จึงได
กําหนดระเบียบปฏิบัติการใชหองประชุมสําหรับเจาหนาที่และบุคคลภายนอกผูมาขอใชบริการ ดังนี้
1. หองประชุม “ขุนมอนกอ”สําหรับจัดประชุม อบรม สัมมนาจัดกิจกรรมสําหรับเจาหนาที่
ของโรงพยาบาลหรือหนวยงานอื่น ความจุผูเขาประชุม / อบรม / สัมมนา ไดไมเกิน 100 คน
2. ผูขอใชหองประชุมตองแจงความประสงคขอใชหองลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาหยกเวน
กรณีฉุกเฉิน ที่จะตองการใชหองประชุมดวน ใหติดตอหัวหนางานบริหารทั่วไปโดยตรง
3. ผูขอใชหองตองมีหนังสือขอใชหองประชุมหรือกรอกแบบฟอรมการใชหองประชุมทุกครั้ง
4. ผูขอใชหองประชุม จะตองประสาน นางเฉลิม พิยะ ฝายบริหารทั่วไป เพื่อขอเปดตูเก็บ
อุปกรณชุดถวยกาแฟ แกวน้ํา ฯลฯ เมื่อใชแลวผูจัดประชุม / อบรม / สัมมนา จะตองเก็บลางทําความสะอาด
และเก็บเขาชั้นวางใหเรียบรอย พรอมประสานนางเฉลิม พิยะ เพื่อตรวจสอบความเรียบรอยของอุปกรณตางๆ
ภายในตู
5. ผูขอใชหองประชุม จะตองกําชับผูเขารวมประชุม เรื่องการทิ้งขยะ เชน แกวกาแฟ

๒๓
ขวดน้ํา จะตองเทน้ําทิ้งออกใหหมดกอน กอนทิ้งลงในถุงดําหรือถังขยะ หากถังขยะหรือถุงดําเต็ม หามทิ้งขยะ
เกลื่อนกลาดนอกถุงดําโดยเด็ดขาด ใหผูขอใชหองประชุม ประสานพนักงานทําความสะอาดโดยตรงเพื่อขอรับ
ถุงดําใสขยะเพิ่มโดยโทรติดตอเบอรภายใน 168
6. เมื่อผูขอใชหองประชุม ไดประชุม / อบรม / สัมมนา เสร็จเรียบรอย ใหผูขอใชหอง
ประชุมจะตองตรวจสอบความเรียบรอย ดูแลขยะตางๆเก็บใสถุงดําใหเรียบรอย เพื่อใหพนักงานทําความ
สะอาดเก็บไปทิ้งและทําความสะอาดและเพื่อความสะดวกสําหรับผูใชงานในวันถัดไป
7.อัตราการขอใชบริการหองประชุมสําหรับบุคคลภายนอกวันละ ๒,000 บาท ทาง
โรงพยาบาลจัดบริการใหดังนี้.7.1 พนักงานทําความสะอาด 1 คน
7.2 จัดเตรียมเครื่องเสียง / พรอมผูดูแล 1 คน
7.3 นอกจากรายการนี้ใหผูจัดอบรมเตรียมเอง
7.4 กรณีอุปกรณชํารุดเสียหายจากผูจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา จะตองรับผิดชอบ
คาเสียหายนั้นๆ
8. หากมีปญหาขัดของในการใชอุปกรณ / เทคนิคตาง ๆในหองประชุมโปรดเรียก
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ใหดําเนินการแกไขใหหากชํารุดหรือสูญหายผูใชตองรับผิดชอบตามมูลคาของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
9. เมื่อผูขอใหหองประชุม ตองการจัดโตะในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบตัว U สามารถ
จัดเปนรูปแบบหนากระดาน หรือรูปแบบอื่นๆไดตามความตองการ และเมื่อมีการประชุมเสร็จแลว
ผูเขียนขอหองประชุมจะตองจัดโตะคืนตามรูปแบบเดิม ดังแผนผังดังรูป เพื่อสะดวกตอตอการใชหอง
ประชุมในวันถัดไป
จอภาพ

หนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผูเกี่ยวของ
1. การจัดเตรียม/เก็บ ระบบเครื่องเสียง อุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆ รวมไปถึงการรันคิวการจองหอง
ประชุม อยูในหนาที่ของ นายยุทธนา นะติ๊บ เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน เปนผูควบคุมดูแล
*หากนายยุทธนา นะติ๊บ ลางาน ใหประสานคุณปฐมชัย ปญญาวงค และหากคุณปฐมชัย ปญญาวงค
ลางาน ใหประสานหัวหนาฝายแผนงานและสารสนเทศโดยตรง ตามลําดับ
2. กุญแจตูอุปกรณ ชุดถวยกาแฟ แกวน้ํา จานอาหาร ชอน ฯลฯ รวมไปถึงการเบิกทิชชู ในหองน้ํามา
สํารองไวใชในหองน้ํา และควบคุมการเปด/ปดตูเก็บอุปกรณ และเชคอุปกรณในตูวาครบหรือไม
อยูในความดูแลของ นางเฉลิม พิยะ งานบริหารทั่วไปหากนางเฉลิม พิยะ ลางาน ใหติดตอ

๒๔
นางวิลาวรรณ เชื้ออวน หากนางวิลาวรรณ เชื้ออวน ลางาน ใหติดประสานหัวหนาฝายบริหารโดยตรง
3. พนักงานทําความสะอาด จะตองรอทําความสะอาดหลังมีการประชุมเสร็จทุกครั้ง ทั้งในสวนของ
หองน้ํา และหองประชุมและบริเวณรอบๆหองประชุม เก็บขยะไปทิ้ง ทําความสะอาดดูดฝุนในหอง
ประชุม ใหเรียบรอยเปนวันตอวันไป เพื่อสะดวกตอการใชหองประชุมในวัดถัดไป หองประชุมตอง
พรอมใชงานตลอดเวลา
4. หากการประชุมเปนของโรงพยาบาลจัดอบรม สําหรับเจาหนาที่ภายในโรงพยาบาล เจาหนาที่ทุกคนที่
เขารวมประชุมจะตอง ชวยกันดูแลความสะอาด เก็บขยะ ขวดน้ํา แกวกาแฟ ของตนเองทิ้งขยะให
เรียบรอย (จะตองเทน้ําออกใหหมดกอนคอยทิ้งลงถังขยะ)
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายดิเรก สุดแดน)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาวังผา
4.ผลลัพธ (Performance)
จากการออกระเบียบบังคับใชหองประชุมและแจงใหเจาหนาที่ไดทราบระเบียบแลว ทําใหเจาหนาที่ทํา
ตามระเบียบไดมากขึ้น และหองประชุมมีระบบแบบแผนมากขึ้น งายตอการบริหารจัดการ
5.ผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนอยางไร(Preparedness)
หากเกิดกรณีมีประชุมดวนโดยไมไดเขียนขอลวงหนา ตองมีการปรับปรุงแกไขตาม สถานการณตอไป

Good Practice

๒๕
เรื่องบัตรคิวคนไขคลินิก
ชื่อเจาของผลงาน นายสมเพชร ยศหลา พนักงาน ผูชวยเหลือคนไข งานผูปวยนอก
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
คนไขมักจะมาเชาเพื่อแยงจับบัตรคิว
2. เปาประสงค(Purpose)
เพื่อไมใหคนไขตองมาเชาและไมตองมาแยงกันจับบัตรคิว
3. กระบวนการพัฒนา(Process)
แนะนําใหคนไขไมตองมาเชาจนเกินไปถามีเจาะเลือดใหมาภาคเชาถาไมมีเจาะเลือดใหมาภาคบาย ถา
เปนคนไขเบาหวานถาเจาะเลือดเสร็จแลวใหกลับบานกอนถาผลเลือดผิดปกติก็ใหเจาหนาที่โทรศัพทตามมา
ตรวจ ถาผลเลือดปกติก็ใหมาบาย
4. ผลลัพธ (Performance)
เปนที่พอใจของคนไขและไมตองมารอแยงจับบัตรคิวเปนประโยชนตอคนไขที่จะไดรับความ
สะดวกสบาย
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมายวางแผนอยางไร(Preparedness)
อธิบายและใหความเขาใจแกคนไขเรื่องจับบัตรคิวและรอตรวจเพื่อไมใหมีปญหาตอไป

Good Practice

๒๖
เรื่องการเตรียมอุปกรณในหองตรวจผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD)
เจาของผลงาน นางชุติกาญจน ปญญาวงค ผูชวยเหลือคนไข งานผูปวยนอก
1.ความสําคัญของปญหา(Problem)
อุปกรณในหองตรวจไมครบกอนแพทยเขาตรวจคนไข
2.เปาประสงค(Purpose)
เพื่อใหอุปกรณทุกชิ้นในหองตรวจแพทยพรอมใชงานกอนแพทยเขาตรวจ
3.กระบวนการพัฒนา(Process)
หลังจากแพทยตรวจผูปวยเสร็จทุกครั้งเราตองเขาไปในหองตรวจตรวจเช็คอุปกรณตางๆเชน
ไฟฉายถานออนหรือไม,ไมกดลิ้นหมดหรือไม ,สําลีแอลกอฮอล,ที่สองหูอุปกรณทุกชิ้นในหองตรวจแพทยอยู
ครบหรือไม เช็ดทําความสะอาดและเก็บเขาที่ใหเรียบรอยกอนแพทยเขาตรวจในวันตอไป
4.ผลลัพธ (Performance)
อุปกรณทุกชิ้นในหองตรวจอยูครบพรอมที่จะใหแพทยเขาตรวจ
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมายวางแผนอยางไร(Preparedness)
กรณีอุปกรณหายไปตามหาไมไดตองรีบนําอุปกรณเสริมที่เตรียมสํารองไวมาใชแทนชั่วคราวกอน
เพื่อใหแพทยเขาตรวจและตองหาอุปกรณจริงมาใหได

๒๗
Good Practice
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในโรงพยาบาล
เจาของผลงาน นาง ทินรัตน จิณะไชย งานทําความสะอาดตึกผูปวยใน
1.ความสําคัญของปญหา(Problem)
ดวยโรงพยาบาลทาวังผา มีจุดที่พักขยะ เพื่อรอใหเทศบาลนําไปกําจัดในศูนยจัดการขยะของเทศบาล
ซึ่งมาเก็บทุกพุธ ในปที่ผานมาพบรายงานอุบัติการณขยะติดเชื้อ ไมทราบมาจากที่ไหนไดถูกนํามาทิ้งไวรวมกับ
ขยะของโรงพยาบาล ในจุดที่พักขยะ ซึ่งปนอยูกับขยะทั่วไป ทางงานทําความสะอาดจึงมีแนวคิดที่จะแกไข
ปญหา และพัฒนางานดานนี้
2.เปาประสงค (Purpose)
-เพื่อลดการรายงานอุบัติการณเรื่องทิ้งขยะผิดที่
-เพื่อแกไขไมใหบุคคลภายนอกนําขยะมาแอบทิ้งในโรงพยาบาล
3.กระบวนการพัฒนา (Process)
งาน ทําความสะอาด ไดวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขรวมกันดังนี้:
1. จัดทําปายติดบนถังขยะทุกจุดในโรงพยาบาลโดยระบุสิ่งที่ทิ้งไดใหชัดเจน
2. แจงใหพนักงานเก็บขยะล็อคประตูหองพักขยะทุกครั้งหลังจากที่นําขยะจากจุดที่รับผิดชอบไปทิ้ง
โดยจะมีที่เก็บกุญแจ อยูในที่ๆรูกันในฝาย
3. พนักงานเก็บขยะตรวจสอบถุงขยะทั่วไปทุกครั้งกอนนําขยะไปทิ้ง
4.ผลลัพธ (Performance)
ไมพบขยะจากที่อื่นมาทิ้งปนในโรงพยาบาล
5.ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
มีการประชาสัมพันธในชุมชนถึงเรื่องการนําขยะมาทิ้งที่โรงพยาบาล

Good Practice

๒๘
เรื่อง: การพัฒนาระบบการเขาถึงบริการของผูปวยโรคจิต (F20)
เจาของผลงาน: นางธิดารัตน ประพันธ หนวยงาน: สวัสดิการสังคมและประชาสัมพันธ
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
จากขอมูลการเขาถึงบริการของผูปวยโรคจิตอําเภอทาวังผา ยังต่ํากวาเกณฑที่กระทรวงกําหนด(เกณฑ
รอยละ 68)จากการเก็บขอมูลการของอําเภอทาวังผาระหวางป 2558 ถึง 2559 พบอัตราการเขาถึงบริการ
เทากับ 37.57และ 49.13ซึ่งยังไมบรรลุเปาหมายทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การวินิจฉัยและการใหรหัส ICD 10
ไมตรงกับโรค เนื่องจากแพทยที่ทํางานเปนแพทยหมุนเวียน บุคลากรสาธารณสุขทั่วไปยังขาดความรูทักษะและ
ทัศนคติในการดูแลชวยเหลือ เจาหนาที่ขาดความเขาใจระบบ HDCและการบันทึกเวชระเบียนไมสมบูรณทําให
ไมสามารถดึงขอมูลรหัสF20ออกมาไดการคัดกรองยังไมครอบคลุมบางสวนอาจซอนอยูในผูปวยโรคตางๆ
โดยเฉพาะกลุมโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุ และพิการ
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อเพิ่มอัตราการเขาถึงบริการของผูปวยโรคจิต
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
- จัดอบรมวิชาการเพื่ อพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานในการคั ดกรองโรคจิ ตให เครื อขายและ
โรงพยาบาล
- ประสาน IT เพื่อจัดอบรมใหความรูแกเครือขายทั้งในและนอกโรงพยาบาลในเรื่อง ระบบ HDCและ
การบันทึกเวชระเบียนที่ถูกตองสมบูรณ
- ทบทวนแนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยโรคจิตรวมกับองคกรแพทยและระบบการสงตอทั้งในและนอก
โรงพยาบาล
- รณรงคคัดกรองโรคจิตในกลุม กลุมโรคเรื้อรัง NCD กลุมผูสูงอายุ และกลุมผูพิการ
- ดึงขอมูลโรคจิตจากระบบ Hosxpทุก 15 วัน เพื่อติดตามผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยที่ยัง
ไมไดขึ้นทะเบียน เขาสูระบบการติดตามดูแลผูปวยโรคจิต ที่คลินิกจิตเวชทุกวันอังคาร และสงพบจิตแพทยเพื่อ
ประเมินอาการอีกครั้งเมื่อจิตแพทยมาใหบริการที่ รพ.ทุก 4 เดือน และคืนขอมูลทุก 3 เดือน
4. ผลลัพธ (Performance)
อัตราการเขาถึงบริการของผูปวยโรคจิตป 2560 เพิ่มขึ้นเปน รอยละ 67.91
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
- รณรงคการคัดกรองโรคจิตในกลุมเสี่ยงตางๆโดยการออกติดตามผูปวยทุกรพสต. เนนในกลุมเสี่ยง 3
กลุมเพื่อคนหาผูปวยเขาสูระบบการรักษา
- ประชุมรวมกับองคแพทยเพื่อหาแนวทางในการดูแลผูปวยและเพิ่มการวินิจฉัยในกลุมโรคจิต ทุก 3
เดือน
Good Practice

๒๙
เรื่องการประหยัดทรัพยากรในงานโภชนาการโรงพยาบาลทาวังผา
เจาของผลงาน นางศรีไว อินตะแสน หนวยงาน โภชนาการ
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
ตามนโยบายและเข็มมุงของโรงพยาบาลทาวังผาในเรื่องของการประหยัดทรัพยากรและใชทรัพยากร
อยางคุมคา คุมทุนนั้น งานโภชนาการไดสงเสริมและสนับสนุนโดยการชวยประหยัดทรัพยากรในหนวยงาน
เพื่อลดคาใชจายและสรางความตระหนักใหเกิดแกเจาหนาที่ในหนวยงาน
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อชวยลดคาใชจายและสอดคลองตามเข็มมุงของโรงพยาบาลเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรให
คุมคา คุมทุน
3. กระบวนการพัฒนา (Process )
งานโภชนาการมีการดําเนินงานตามเข็มมุงของโรงพยาบาลเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรใหคุมคา
คุมทุนโดยมีการสรางความตระหนักใหกับเจาหนาที่ในหนวยงาน เชน มีการใชกระดาษมือสองแทนการใช
กระดาษใหม มีการลดการใชแกสหุงตมจากเดิมมีการตมกระดูกตามเมนูอาหารเปลี่ยนเปนการตมกระดูกรวม
ในหมอเดียวและแบงใชในภายหลัง มีการลวกขาวตมหมอเดียวกอนแลวคอยนํามาปรุงแยกภายหลัง เครื่องปน
อาหารจากที่เคยเสียแลวเปลี่ยนเครื่องใหมมีการขอซอมและเปลี่ยนอะไหลเฉพาะที่เสียสวนอื่นใชงานตามปกติ
มีการจัดเมนูอาหารโดยเนนผักพื้นบานมากขึ้นแทนการใชผักนอกฤดูกาลที่มีราคาแพง มีการชั่งตวงขาวกอน
นํามาหุงตามยอดของผูปวยในแตละมื้ออาหารเครื่องใชไฟฟาเมื่อไมใชงานถอดปลั๊กทันทีไมเสียบิทิ้งไวเชนกา
ตมน้ําไฟฟา หมอหุงขาว
4. ผลลัพธ (Performance)
เจาหนาที่ในหนวยงานเกิดความตระหนักในเรื่องการประหยัดทรัพยากรและใชอยางคุมคา คุมทุน
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
รวมดวยชวยกันสรางจิตสํานึกในการชวยกันประหยัดทรัพยากรในหนวยงาน

Good Practice

๓๐
เรื่องเกาอี้ซอมได
เจาของผลงาน นายยุทธ อินตะแสน หนวยงาน ซอมบํารุง
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
เนื่องจากปจจุบันมีเกาอี้สํานักงานในหนวยงานตางๆ เกิดการชํารุดเปนจํานวนมากไมสามารถใชงาน
ได ทําใหสูญเสียทรัพยากรในการซื้อใหมเพื่อทดแทนตัวเดิม
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อใหเกาอี้เกาที่ชํารุดสามารถนํากลับมาใชงานได เพื่อลดคาใชจายในการซื้อเกาอี้ตัวใหม
3. กระบวนการพัฒนา (Process )
งานชางไมมีการประสานงานกับหนวยงานที่สงซอมเกาอี้ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาเกาอี้ชํารุด เพื่อ
งานชางมีการประเมินเกาอี้วาสามารถดัดแปลงหรือซอมแซมได โดยการดัดแปลงวัสดุที่มีอยูในงานซอมบํารุงทํา
การซอมแซมและใหผูใชทดลองใชจนเปนที่นาพอใจ
4. ผลลัพธ (Performance)
เกาอี้ตัวเดิมสามารถใชงานไดตามปกติลดคาใชจายในการซื้อเกาอี้ตัวใหมทดแทน และลดจํานวนเกาอี้
ชํารุดลง
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
กรณีใชงานไปสักระยะจากการดัดแปลงจากเกาอี้ตัวเกา หากยังไมพึงพอใจสามารถาเรียกใหงานชาง
ไมซอมแซมไดอีก

Good practise

๓๑
“การพัฒนาเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม”
นางภภัสสร รัชตโสตถิ์ หนวยงานตึกสงฆอาพาธ
๑. ความสําคัญของปญหา Problem:
มีรายงานอุบัติการณพลัดตกหกลมของตึกสงฆอาพาธ ความรุนแรง ระดับE ในป2559-2560 ปละ1
ราย ทําให ผูปวยเกิดความไมปลอดภัย ระยะเวลาในการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น อาจเกิดความ
ไมพึงพอใจและอาจเกิดการฟองรองได
2. เปาประสงค Purpose:
มีแนวปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อผลลัพธ ในการดูแลและการปองกันที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมขณะเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ผูปว ยปลอดภัย
3. กระบวนการพัฒนา Process:
1.ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของทุกระดับ
2.ชี้แจงขอควรปฏิบัติเพื่อปองกันการพลัดตกหกลมขณะนอนโรงพยาบาลใหผูปวยและญาติรับทราบ
3.ทําแผนพับขอควรปฏิบัติเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม และปายแขวนติดหัวเตียง เชน
- โปรดอยาเกรงใจที่จะขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่พยาบาลเมื่อตองการลุกจากเตียงไป
หองน้ํา
- ไมควรปนขามราวกั้นเตียงโดดเด็ดขาด,ไมควรเอื้อมหยิบของที่อยูไกลตัว
- เปลี่ยนอิริยาบถจากทานอน ทานั่ง เปนยืนหรือเดิน ควรทําชาๆเพื่อปองกันการสะดุดหกลม
- สวมกางเกงหรือผาถุงใหอยูสูงเหนือตาตุมเพื่อปองกันการสะดุดลม
- ควรมีญาติ/เจาหนาที่ตามไปดวยทุกครั้งที่เขาหองน้ํา “ไมล็อคประตู”
- ผูปวยที่ใชไมค้ํายัน/วอลคเกอร ตรวจสอบสภาพอุปกรณใหเรียบรอย ไมสึกกรอน ,ควร
เดินในพื้นที่แหง
- ผูปวยที่ไดรับยาบางชนิดเชน ยานอนหลับ แกปวดบางชนิด ยากลอมประสาท ที่ทําใหงวง
ซึมควรทํากิจวัตรประจําวันที่เตียง
4.ดูแลพื้นไมใหเปยก,ลื่นทําปายเตือนเชน พื้นเปยกระวังลื่น,ทางตางระดับ ,นํานวัตกรรมมาใชเชน
เบาะกั้นในเด็กเล็ก
4. ผลลัพธ์ Performance:
ผูปวยปลอดภัย ไมมีรายงานอุบัติการณพลัดตกหกลม
5. ถาผลลัพธยังไมเปนไปตามเปาหมายหรือตองการใหดีขึ้นวางแผนการพัฒนาอยางไรPreparedness:
เผยแพรขยายผลงานสูหนวยงานอื่น

Good Practice

๓๒
เรื่องการบริหารการจัดเก็บน้ํายาลางไตที่ดีเริ่มจากโรงพยาบาลถึงบานผูปวย
นางสุกฤตา สุวรรณเลิศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
หนวยไตเทียม งานโรคไมติดตอเรื้อรัง โรงพยาบาลทาวังผา จังหวัดนาน
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
หลังจากที่พบอุบัติการณผูปวยไดรับน้ํายาลางไตหมดอายุจากสตอกจัดเก็บน้ํายาลางไตมีทั้งน้ํายาที่
หมดอายุและน้ํายาที่ใชไดนั้น ไดมีการทบทวนอุบัติการณที่เกิดขึ้นทําใหเกิดการบริหารจัดการน้ํายาลางไตใน
การจัดเก็บน้ํายาลางไตใหถูกตองตามหลักการจัดเก็บน้ํายา เพื่อใหผูปวยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลไดรับ
น้ํายาที่ดีตามมาตรฐานของน้ํายา รวมทั้งใหผูปวยสามารถจัดเก็บน้ํายาที่บานตนเองไดดีและถูกตองตาม
หลักการจัดเก็บน้ํายา
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บน้ํายาใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
 ทบทวนกระบวนการจัดระบบสตอกน้ํายาลางไตในโรงพยาบาลทั้งสตอกใหญและ sub-stock
ยอยที่ตึกผูปวยใน
o คัดแยกน้ํายาลางไตตามความเขมขนของน้ํายา ชนิดของน้ํายา วันเดือนปที่หมดอายุ
กอน-หลัง แลวจัดวางใหสามารถหยิบใชงานไดงาย ใช
o โดยใชลูกศรเปนสัญลักษณในการหยิบใชโดยหมุนเวียนตามระบบ FIFO , FEFO
o พื้นที่ในการจัดเก็บ พื้นแหงไมมีความชื้นวางไวกับพื้นได ถาพื้นที่จัดเก็บมีความชื้นตองจัด
วางใหสูงจากพื้น
o อุณหภูมิหองจัดเก็บไมเกิน 30 องศาเซลเซียส แสงสวางเพียงพอ
 ติดตามเยี่ยมบานผูปวยลางไตทางชองทองแบบถาวร พรอมเจาหนาที่รพ.สต. , อสม. ,
จิตอาสา เพื่อแนะนํา ปรับปรุงการจัดเก็บน้ํายาที่ดีใหกับผูปวยและญาติที่บานของผูปวย เพื่อ
สรางใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูปวยและครอบครัว
 สํารวจ ติดตาม การจัดเก็บน้ํายาลางไตใหถูกหลักการจัดเก็บน้ํายาเปนระยะ นํามาปรับปรุง
แกไขตามสภาพแวดลอมของชุมชนที่ผูปวยแตละรายอาศัยอยู
4. ผลลัพธ (Performance)
 หนวยไต มีระบบหมุนเวียนการใชน้ํายาลางไตที่ดี ทําใหไมเกิดอุบัติการณการไดรับน้ํายา
หมดอายุอีก
 ผูปวยและครอบครัว สามารถปรับพื้นที่ในการจัดเก็บน้ํายาลางไตที่ดีไดเหมาะสมกับการใช
งานที่บานได
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร
 ประชุมปรึกษากับเจาหนาที่ที่เกีย่ วของ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติรว มกัน
 จัดทําตัวอยาง รูปถาย พืน้ ที่ในการจัดเก็บ มาแนะนําใหกับผูป ว ยและครอบครัวที่ยังไมสามารถ
ปรับปรุงพืน้ ที่การจัดเก็บน้ํายาทีด่ ีได เพื่อเปนการเสริมพลัง และกําลังใจในการปฏิบัติใหเกิดผล
สําเร็จไดจริง
 ประเมินผล ติดตามเปนระยะ

Good Practice

๓๓
เรื่องระบบการตรวจสกรีนคนไขทําฟน
นางสาวกนกวรรณ ใบยา ทันตกรรม
1.ความสําคัญของปญหา(Problem)
เนื่องจากคนไขที่มารับบริการทําฟน จะมีโรคทางระบบและเปนคนไขที่ถูกสงตัวมาจาก อนามัย จึงทํา
ใหคนไขมารอในขั้นตอนการสกรีนที่นาน และสงผลใหคนไขอาจจะไมไดรับการทําฟนเลยในครั้งนั้น เพราะใน
บางรายตองไปพบแพทยกอนที่จะมาทําฟนได เชน ผูปวยที่ on warfarin ,ผูปวยที่ตองสงเจาะเลือดกอนทํา
หัตถการ เชน โรคเบาหวานที่คุมน้ําตาลไมได โรคธารัสซีเมีย เปนตน จึงกอใหเกิดการรอคอยที่นาน
2.เปาประสงค (Purpose)
เพื่อลดระยะการรอคอยของคนไขที่มีโรคทางระบบไดเขารับการรักษาทางทันตกรรมที่รวดเร็ว ไมรอ
คอยนาน
3.กระบวนการพัฒนา (Process)
1. เจาหนาที่สกรีนคนไข ขั้นพื้นฐานกอนทุกราย
2. เมื่อเจอคนไขที่มีโรคทางระบบที่ตองสงพบแพทย หรือเจาะเลือด เจาหนาที่สกรีน เปนคนตรวจพื้นฐานใน
ชองปากของคนไขกอน ถาจําเปนตองรักษาเรงดวนให เจาหนาที่สกรีน consult ทันตแพทยกอนที่จะนําคนไข
สงไปยังจุดขั้นตอนตอไป
3. เมื่อคนไขไปพบแพทย หรือ เจาะเลือดกลับมาแลว เจาหนาที่จุดสกรีน จะเปนคนดูผลเบื้องตนแลว
รายงานใหกับทันตแพทย เวรconsult เพื่อที่จะไดนําคนไขรายนั้นเขารับการรักษาทางทันตกรรมตามขั้นตอน
ตอไป
4. ผลลัพธ (Performance)
คนไขที่มีโรคทางระบบไดเขารับการรักษาทางทันตกรรม ไดเร็วมากขึ้น โดยไมตองเสียเวลากลับมาทําการ
รักษาวันตอไป
5. สิ่งที่ตองพัฒนาตอไปและวางแผนตอเนื่อง(Preparedness)
มีระบบการสงตอคนไขที่มีโรคทางระบบที่ดีมากขึ้น โดยมีบัตรคิว รอconsultทันตแพทย สงเจาะเลือด และ
ชอทางดวนหองฟนสงพบแพทย เปนตน เพื่อคนไขจะไดไมตองรอนาน และสามารถเขาถึงการรับบริการที่
รวดเร็ว ปลอดภัย

๓๔
Good Practice
เรื่อง : การตรวจสุขภาพประจําปหนวยงานราชการในเขตอําเภอทาวังผา
ชื่อเจาของผลงาน : นางกิตติธร แสนพิช หนวยงาน : สวัสดิการสังคมและประชาสัมพันธ
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
ใหบริการตรวจสุขภาพประจําปขาราชการหนวยงานตางๆ ในเขตอําเภอทาวังผา ซึ่งกรมบัญชีกลาง
ไมได
รองรั บค าใช จายในส วนของการตรวจสุ ขภาพประจํ าป ทํ าให เป นภาระที่ ขาราชการหน วยงานต องชํ าระ
คาใชจายเองแลวนําไปเบิกกับหนวยงานตนสังกัด ผูรับบริการไมสะดวกและไมพึงพอใจทําใหผูรับบริการลดลง
ทําใหทางโรงพยาบาลมีรายไดจากการตรวจสุขภาพประจําปลดลง
2. เปาประสงค (Purpose)
1. เพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ
2. เพิ่มรายได
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
1. ทําหนังสื อเชิ ญตรวจสุขภาพไปยังหน วยงานราชการต างๆในเขตอําเภอท าวั งผา โดยชี้ แจง
รายละเอียดตางๆ และระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับคาใชจายการตรวจสุขภาพประจําป
2. นัดหมายวันที่ทางโรงพยาบาลทาวังผาจะใหบริการตรวจสุขภาพของขาราชการหนวยงาน
3. จัดเตรียมอุปกรณและทีมตรวจสุขภาพออกใหบริการหนวยงานราชการและบริการอาหารวาง
4. นั ดมาฟ งผลตรวจวั นถั ดไปของวั นที่ รั บการตรวจ พอเสร็ จสิ้ นกระบวนการ ทางโรงพยาบาล
ดําเนินการ
ตั้งเบิกคาตรวจสุขภาพประจําปไปยังตนสังกัดของผูรับบริการเอง
4. ผลลัพธ (Performance)
1. ผูรับบริการพึงพอใจในการใหบริการ
2. หนวยงานเกากลับมาตรวจซ้ํา และมีหนวยงานนอกเขตอําเภอทาวังผาเขารับบริการตรวจสุขภาพ
เพิ่มขึ้น
3. ไมมีขอรองเรียนในการใหบริการ
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
ปรับปรุงการบริการใหรวดเร็ว และมีชองทางสําหรับขาราชการตรวจสุขภาพประจําป ผูรับบริการไม
ตองเสียเวลารอนาน ไมมีผลกระทบตองานของขาราชการที่ตรวจสุขภาพประจําป เมื่อตรวจสุขภาพประจําป
พบผลผิดปกติมีการติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการคนหาและปองกันการเกิดโรคใชนโยบายสรางดีกวาซอม
สุขภาพ มีการใหคําแนะนําเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องตนใหมากขึ้น

๓๕
Good Practice
เรื่อง บันทึกขอมูลการใชรถยนตราชการ
เจาของผลงาน นายชาตรี
จันตะยอด
หนวยงานงานยานพาหนะ
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
งานยานพาหนะ มีผูใชรถจากหลายแผนก จากที่ผานมาพบปญหาการบันทึกขอมูลการใชรถ การลงสมุด
การใชรถยนตไมครบ และพบปญหาการลงขอมูลไมชัดเจน สงผลกระทบกับผูใชรถคนถัดไปที่มีระยะทางในการ
ใชรถไมตรงกับความเปนจริง นอกจากนี้ยังไมสามารถลงขอมูลสถิติการใชรถยนตรายเดือนได ทําใหรายงาน
ประจําเดือนไมถูกตอง
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อจัดการระบบสารสนเทศ และใหขอมูลถูกตอง
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
- จัดทําสมุดบันทึกและมีคําอธิบายใหชัดเจนในการลงขอมูลการใชรถยนต
- ชี้แจงเจาหนาที่ ที่ใชรถยนตทุกคนใหทราบถึงวิธีการลงขอมูล และลงขอมูลบันทึกการใชรถ ใหอาน
งายและเขาใจ
- กรณีที่พบวาขอมูลบันทึกไมชัดเจน ใหติดตามเจาหนาที่ ที่ลงขอมูลไมครบ โดยใหเจาหนาที่ ทํา
ความเขาใจในการลงขอมูลที่ถูกตอง
- นําระบบ IT บันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร เพื่อบันทึกสถิติที่ถูกตอง
- สุมตรวจสอบความถูกตองโดยหัวหนางาน 1 ครั้ง/สัปดาห
4. ผลลัพธ (Performance)
ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ทุกทาน ลงบันทึกการใชรถยนตครบและถูกตอง ทําใหขอมูลบันทึกการ
ใชรถของทุกเดือนตรงกัน
5. ผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
มักพบปญหาการลงขอมูลกรณีมีการใชรถในระยะสั้น จนท.ไมลงขอมูล มีผลกระทบตอการใชรถยนตใน
ครั้งตอไป ซึ่งไมตรงกับการใชรถยนตตามความเปนจริง จึงวางแผน ชี้แจง ขอความรวมมือในการลงขอมูลใน
กลุมผูใชรถดังกลาว

๓๖
Good Practice
เรื่อง การทําสัญลักษณผาเช็ดมือ กันการสูญหาย
เจาของผลงาน นายพยุง ถุงเสน หนวยงาน ซักฟอก
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
จากการปฏิบัติงานที่ผานมาไดจัดหาผาเช็ดมือสะอาดและเพียงพอพรอมใชสําหรับหนวยงานโดยแตละ
หนวยงานใชผาเช็ดมือผืนเล็กหนึ่งผืนตอหนึ่งคนหนึ่งครั้งสําหรับใชเช็ดมือในการรับประทานอาหารและ
ปฏิบัติงานดังนั้นจึงทําการผลิตผาเช็ดมือสะอาดขึ้นมาใหหนวยงานละ 300 ผืนจากผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
พบวาผาเช็ดมือหายไมพอใชหนวยงานซักฟอกและทีม ICหนวยงาน จึงไดระดมความคิดรวมกันเพื่อคนหา
สาเหตุที่ผาเช็ดมือหายบอยไมพอใชภายในหนวยงานและสํารวจพบวาหนวยงานที่ผาเช็ดมือหายก็เชนการถือ
ติดตัวไปเพื่อใชสวนตัวการใชงานผิดประเภทนําไปเช็ดอยางอื่นและไมสงซักจึงไดหาแนวทางแกไขรวมกันจัดทํา
เครื่องหมายหรือสัญลักษณสีไวมุมผาเช็ดมือและกําหนดสีประจําหนวยงาน
2. เปาประสงค (Purpose)
1. เพื่อลดการสูญหายของผาเช็ดมือ
2. เพื่องายตอการคัดแยก
3. เพื่อลดคาใชจาย
4. เพื่อความปลอดภัยของตัวเจาหนาที่
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
5. ประสานหนวยงานพัสดุและตัดเย็บใหจัดซื้อผาที่จะนํามาทําผาเช็ดมือ
6. กําหนดการใชและทําเครื่องหมายสัญลักษณสีประจําหนวยงานและออกแบบขนาดของผาเช็ดมือ
ตามขนาดที่ตองการใชงาo
7. สื่อสารบุคลากรหนวยงานซักฟอกใหทราบเรื่องสีผาที่มีเครื่องหมายสีสัญลักษณประจําหนวยงาน
ไวมุมผา
8. การตรวจสอบการใชผาเช็ดมือโดยไอซีหนวยงาน
4. ผลลัพธ (Performance)
1. มีผาเช็ดมือเพียงพอพรอมใช
2. ลดคาใชจายในการเบิกผาเช็ดมือบอยๆครั้ง
3. การลางมือกอนรับประทานอาหารไดเช็ดมือทุกมื้ออาหารและทุกครั้งกอนปฏิบัติงานสามารถ
ปองกันเชื้อโรคจากการสัมผัส
4. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
จากการดําเนินงานพบวายังมีผาเช็ดมือที่ยังสูญหายรอยละ 10% และการใชผาผิดประเภทผิด
วัตถุประสงคในการใชงานจริงดังนั้นจึงให IC แตละหนวยงานเปนคนดูแลและควบคุมการใชอีกทั้งดูแลในการ
เบิกผาเช็ดมือแตละครั้ง

๓๗
Good Practice
เรื่อง การแยกผาเปอน
เจาของผลงาน นายอนุสรณ ปรารมภ หนวยงาน ซักฟอก
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
การแยกผาเปอนโรงพยาบาลทาวังผามี 2 ประเภท วางเรียงกัน ถังที่ 1 อุจจาระปสสาวะและเลือด
ถังที่ 2 คราบเหงื่อไคล แตผูปวยและญาติทิ้งผารวมกันโดยไมมีการแยกตามที่เขียนปายบอกดานขางทั้งทําให
พบปญหาดังนี้ ผาเปอนเลือดอุจจาระปนกับผาอื่น พบขยะในถังผาเปอน พบผาออมผูใหญ เข็มฉีดยา ในทาง
และผาปุเตียงไมแกะมุม ปญหาเหลานี้ทําใหเปนอุปสรรคในการทําความสะอาดผาและอาจทําใหเจาหนาที่ ที่
เกี่ยวของไดรับอันตราย เสียเวลา และเพิ่มภาระ แกเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ หนวยงานซักฟอกจึงเสนอแนวทาง
ในการลดภาระงาน และเพิ่มความปลอดภัยแกบุคลากรในหนวยงานขึ้น
2. เปาประสงค (Purpose)
5. ผาเปอนเลือดอุจจาระไมปนกับผาเปอนธรรมดา
6. ไมทิ้งเข็ม Syringe ปนอยูในถังผา
7. ผาปูเตียงแกะมุมกอนสงซักฟอก
8. ไมพบขยะในถังผาเปอน
9. ไมพบขยะอื่นๆในถังผาเพื่องายตอการคัดแยก
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
9. มีเจาหนาที่ใหคําแนะนําสถานที่และวิธีการปฏิบัติแกผูปวยและญาติทุกราย
10. มีเจาหนาที่คอยแนะนําขณะทิ้งผาอยางใกลชิด
11. ติดตามตรวจสอบความถูกตองหลังจากผูปวยทิ้งทันที
12. กรณีทิ้งผิดถัง ควรใหคําแนะนําให
13. ผูปวยและญาติใหความรวมมือและสามารถแนะนําตอไดอยางถูกตอง
14. ผูปวยและญาติทิ้งผาถูกตองรอยละ 100
15. ลดภาระงานของเจาหนาที่
4. ผลลัพธ (Performance)
การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลงหลังจากในการแยกผาเปอนในเดือนสิงหาคม 2560 เปนตน
มาจนถึงปจจุบัน พบวามีความพึงพอใจในหนวยงานที่แนะนําไป 95% และในการทํางานสะดวกขึ้น ลด
อุบัติการณ และลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อโรคในพื้นที่หนวยงานซักฟอก
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
จากการดําเนินงานพบวายังคงมีผาปูเตียงไมแกะมุม และมีสิ่งของติดมากับผาอยูรอยละ 1% จึงมีการ
แจงไปยังหนวยงานที่พบเพื่อทําการแกไขและใหขอแนะนําเพิ่มขึ้น

๓๘
Good Practice
เรื่อง การจัดระบบการรับ-สงผา
เจาของผลงาน นางศรีพลอย สิทธิยศ หนวยงาน ซักฟอก
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
จากเดิมมีการรับสงผาเปอนกับผาสะอาด โดยใชเสนทางเดียวกัน จึงทําใหไมมีความปลอดภัยตอผูมา
ใชบริการและไมถูกหลักมาตรฐาน IC อีกทั้งยังไมมีการกําหนดเวลารับสงผา ทําใหหนวยงานอื่นๆเสียเวลาใน
การทํางาน ผูปวยไดรับผาลาชา
2. เปาประสงค (Purpose)
1. เพื่อใหหนวยงานมีเสนทางรับสงผา
2. เพื่อความปลอดภัยของผูใชผาและถูกหลัก IC
3. เพื่อกําหนดเวลาในการรับสงผาใหเปนมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
๑. ประชุมกําหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนพื้นที่การรับผาเปอนและผาสะอาด
๒. ตรวจสอบกอนรับผาเปอน
๓. กําหนดเวลาในการรับสงผาโดยใช Context ควบคุมติดตามประเมินผล
4. ผลลัพธ (Performance)
1. จัดเสนทางรับผาเปอนและสงผาสะอาดคนละเสนทาง
2. ตรวจสอบการติดเชื้อจากการใชผาของผูปวยพบวาเปน 0
3. มีการกําหนดเวลาในการรับผาเปอนและสงผาสะอาด ทําใหมีผาเพียงพอในแตละวัน
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
วางแผนการสตอกผาไวในหนวยงาน 2-3เทาของผาที่มีอยู และทําแบบประเมินการใชสําหรับ
หนวยงานขึ้น เพื่อสํารวจการใชผาในแตละวัน

๓๙
Good practrice
เรื่อง บทบาทใหม
ชื่อเจาของผลงาน นางสาว ณัฐธิดา ประดิษฐ หนวยงาน หองทันตกรรม
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
เนื่องจากโรงพยาบาลทาวังผา มีการเปดบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอีก 6
แห ง จึ งทํ าให บุ๕ ลากรไม เ พี ยงพอในการทํ างาน และห องฟ นได มีก ารปรั บปรุ งระบบบริ ก ารแก
ผูรับบริการใหมทําใหตองทําบัตรเองรวมถึงคัดกรองผูมารับริการที่หองฟนเองทั้งหมด ซึ่งกอนหนานี้
คนที่ทําหนาที่ทําบัตรนั้นคือทันตาภิบาลในโรงพยาบาล จํานวน 3 คน โดยใน 3 คนนี้ตองรับผิดชอบ
งานบริการในคลีนิคแกผูปวย และยังมีการออกหนวยใหบริการนอกพื้นที่โรงเรียนในเขตรับผิดชอบอีก
ดวย และยังรวมใหความรูเกี่ยวสุขภาพในชองปากแกหญิงตั้งครรภที่มาฝากทองในโรงพยาบาลอีกดวย
จึงทําใหบุคลากรไมเพียงพอในการใหบริการทําบัตรแกผูมารับบริการที่หองฟน จึงมีการจัดใหผูชวย
ทันตแพทยไปทําบัตรแทนในบางวัน ซึ่งผูปวยแตละคนมีปญหาทางระบบแตกตางกัน และมีขั้นตอน
ในการทําบัตรที่คอนคางเยอะ หลายขั้นตอน รวมถึงการคัดกรองผูปวยกอนเขารับการรักษา เนื่องจาก
ผูชวยทันตแพทยไมมีความรูในดานนี้ จึงตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในสวนนี้
2. เปาประสงค(Purpose)
เพื่อเพิ่มทักษะการทํางานในดานการทําบัตรและการตัดกรองผูมารับริการทางทันตกรรม
ใหแกผูชวยทันตแพทย และสามารถทดแทนกันไดในชวงที่บุคลากรขาดแคลนหรือไมเพียงพอตอการ
ใหบริการทางทันตกรรม
3. กระบวนการพัฒนา(Process)
1. แจงปญหาในเรื่องที่บุคลากรขาด ไมเพียงพอตอการทํางานใหกลุมงานรับทราบ
2. มีการประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการแกปญหาในเรื่องนี้
3. มีการจัดการอบรม หรือการใหความรู ขั้นตอนตางๆของการทําบัตร การซักประวัติ การคัด
กรองผูที่มารับบริการทางทันตกรรม
4.ผลลัพธ(Performance)
1. บุคลกรสามารถทํางานทดแทนกันไดในกรณีที่บุคลากรขาดหรือไมเพียงพอในการใหบริการ
2. มีการเรียนรูการทํางานในดานอื่นๆเพิ่มมากขึ้น นอกจากหนาที่หลักในการชวยขางเกาอี้ ทําใหมี
ความรูในดานอื่นๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก

๔๐
Good Practice
เรื่อง DFIU
ชื่อเจาของผลงาน ธัมมิกา สีตะสาร หนวยงาน หองคลอด
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
เนื่องจากมีรายงานอุบัติการณที่หญิงตั้งครรภทองที2่ ลูกไมดิ้นมา1วัน และไมไดมารพ.เนื่องจากบาน
ไกลสามีทํางานนอกบานไมมีใครมาสง มาถึงรพ.ตรวจรางกายและฟงเสียงหัวใจทารกไมได พยาบาลไดรายงาน
แพทย ไดอัลตราซาวด พบวาทารกเสียชีวิตแลว ไดสงตอมารดาไปคลอดที่โรงพยาบาลนาน จากการติดตาม
เคส พบวามารดาคลอดเองไดเปนทารกเพศหญิง น้ําหนัก 3680กรัม.และเสียชีวิต ลักษณะทารกผิวหนังลอก
สายสะดือสั้น เปนความเสี่ยงระดับ I
2.เปาประสงค (Purpose )
ปองกันทารกตายในครรภ
3.กระบวนการพัฒนา (Process)
a. พยาบาลในหนวยฝากครรภตองคัดกรองภาวะเสี่ยงตั้งแตแรกฝากครรภ
b. หากพบความเสี่ยงหรือความผิดปกติรายงานแพทยโดยเร็ว
c. ติดตามการวินิจฉัย รักษา เฝาระวังสุขภาพของทารกในครรภอยางใกลชิด
d. การสื่อสาร ประชาสัมพันธการฝากครรภใหเร็วกอน12สัปดาห
e. การดูแลแบบองครวมในกรณีที่หญิงตั้งครรภอาจมีปญหาดานอื่นๆ
f. ประสานผูนําชุมชน อสม.ใหการดูตอเนื่อง
g. มีชองทางดวน 1669 ในการชวยเหลือ
h. ประเมินU/S กอนคลอดที่อายุครรภ36สัปดาห และดูน้ําคร่ําที่อายุครรภ39,40 สัปดาห
i. ประเมิน NSTในกรณีที่มีปญหาตั้งแตอายุครรภ32สัปดาห เปนตนไป
j. ประเมินอาการผิดปกติ(warning sign) เชน ลูกดิ้นนอยลง ทองแข็งบอย มีน้ําเดิน ตองรีบพบ
แพทย
4.ผลลัพธ (Performance)
ป 2560 พบภาวะ DFIU 1ราย
5.ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
แจงทีมเพื่อหาแนวทางการแกปญหา และปฏิบัติตามแนวทางที่มีอยางเครงครัด

๔๑
Good Practice
เรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจสอบสิทธิซ้ํา หนวยงาน ฝายบริหารทั่วไป
เจาของผลงาน
นางนงเยาว รัตนเรืองศิลป ตําแหนง พนักงานเก็บเงิน
1.ความสําคัญของปญหา (Problem)
เนื่องจากที่ผานมาพบวามีการเช็คสิทธิคารักษาพยาบาลที่สงใบสั่งยามาหองเก็บเงิน จะพบวามีการ
เช็คสิทธิคารักษาพยาบาลผิดพลาด ไมตรงตามความเปนจริง ทําใหโรงพยาบาลสูญเสียรายได/ และผูมารับ
บริการเสียโอกาสในการเขาถึงบริการ โดยจะพบวาใบสั่งยาที่พบเช็คสิทธิผิดพลาด ตังแตเดือน เดือนตุลาคม
2559- เดือนตุลาคม 2560 เปนจํานวน 57 ราย โดยแยกสิทธิที่ผิดพลาด ดังนี้
สิทธิผูสูงอายุ 4 ราย/เบิกไดจายตรง 2 ราย/ UC 89 นอกเขตอําเภอ 1 ราย/ ชําระเงินเอง 2 ราย/
เบิกตน สังกัด 6 ราย/ประกันสังคมในจังหวัด 3 ราย/ประกันสังคมนอกจังหวัด 2 ราย /เบิกไดจายตรง 2
ราย/UC (ท) ตางจังหวัด 2 ราย/ คนไทยในตางประเทศ 8 ราย/บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ์ 1 ราย /บัตร
ทอง เสียคาธรรมเนียม 24 ราย
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบสิทธิซ้ําใหมีประสิทธิภาพและสามารถเช็คสิทธิได ถูกตอง 100
เปอรเซ็นต
3.กระบวนการพัฒนา(Process)
-ใหผูมารับบริการทุกรายแนบบัตรประชาชนติดกับคิวผูปวย
-ใหเจาหนาที่หองบัตรเช็คสิทธิตามบัตรประชาชน 13 หลัก
-เมื่อใบสั่งยามาหองยาเมื่อพบวาสิทธิผิดพลาด ใหหองการเงินเช็คสิทธิซ้ําอีกครั้ง
และแจงใหหองบัตรเปลี่ยนสิทธิใหเปนปจจุบัน
4. ผลลัพธ (Performance)
พบวาเช็คสิทธิไดถูกตองครบ 100%
5.ผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
- จุดบริการที่หองบัตรจะตองใหความสําคัญกับการเช็คสิทธิเปนอันดับแรก
- ถาตรวจสอบสิทธิผิดใหผูเกี่ยวของ ณ จุดเวชระเบียนไดรับรูและรวมวางแผนปญหาที่พบรวมกันเพื่อ
ทําใหเกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน

๔๒
Good Practice
เรื่องการพัฒนาการจัดเตรียม Stock กอส Drain มวนใหญ
ชื่อเจาของผลงาน นางเครือวัลย เปยงใจ หนวยงาน จายกลาง
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
พบปญหาไมมี กอส Drain มวนใหญเพียงพอในการเบิกจายใหหนวยงานตึกงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน และตึกผูปวยใน 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคม 2560 หนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตองการเบิก 5
มวน งานผูปวยในตองการเบิก 7 มวน เพราะมีความจําเปนในการมาใชจํานวนมากในชวงเวลานั้น แต
งานจายกลางมีใหเบิกจํานวน 6 มวน ซึ่งมีความเพียงพอใช แตไมเพียงพอในความตองการ Stock
ของหนวยงาน
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อให กอส Drain มวนใหญมีความพรอมใช ทําใหผูรับผลงานเกิดความสะดวก และมีความ
พึงพอใจ
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
3.1. การทบทวนสาเหตุที่เกิดขึ้น พบวาเปนชวงที่จะมีการโยกยายจนท. มีบุคลากรขาดไป 1 คน
ปริมาณงานมากขึ้น ทําใหลืมงานบางอยางไป
3.2. จัดทํา Stock กอส Drain มวนใหญ ใหมีจํานวนมากขึ้นกวาเดิมเปน 2 เทา
3.3.ติดตามประเมินผล
4. ผลลัพธ (Performance)
จํานวน Stock Syringe มีความเพียงพอในการทดแทน รอยละ 100 บุคลากรมีความพึง
พอใจในรอยละ 80
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมายวางแผนทําอยางไร(Preparedness)
คนหาสาเหตุปญหา ประชุมรวมกับทีมงานผูเกี่ยวของเพื่อหาทางแกไขปญหา เพื่อใหได
ผลลัพธที่ดีขึ้นตอไปอยางตอเนื่อง

๔๓
Good Practice
เรื่อง การพัฒนาการจัดสวัสดิการแกผูสงอายุและผูพิการ
หนวยงาน เวชศาสตรครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
ผูเสนอ นางชลิดา ธนะขวาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
จากการเยี่ยมผูปวยยังพบวามีผูปวยที่ไดรับสวัสดิการตามชุดสิทธิประโยชนไมทั่วถึง และมี
ผูดอยโอกาสหลายคนไมสามารถเขาถึงบริการไดสะดวกเนื่องจากมีปญหาการเคลิ่อนไหวลําบากไมมีพาหนะ
นําสง ขาดคนดูแล ไมมีบัตรประขาขน และฐานะยากจน
2. เปาประสงค (purpose)
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการชวยเหลือใหเหมาะสมกับสภาพผูปวยครอบคลุม ทันเหตุการณ
2. เพื่อสงเสริม ปองกันและลดภาวะแทรกซอน รวมถึงปองกันศักยภาพผูปวยไมใหลดลง
3.เพื่อชวยเหลือผูปวยที่ดอยโอกาสใหเขาถึงบริการและชวยเหลือดานเศรษฐกิจใหความเปนอยูดี
ขึ้น
3. กระบวนการพัฒนา(Process)
1.ออกเยี่ยมบานผูป วยตามเกณฑการเยี่ยมเพิ่มเติมเรื่องสวัสดิการตางๆตามชุดสิทธิประโยชน เชนใบรับรอง
ความพิการ รายได และความตองการตามสภาพปญหา
2.ประสานแผนกที่เกี่ยวของกรณีมีความจําเปนตองใชกายอุปกรณ อาจเปนรูปแบบการยืมหรือจัดซื้อ จัดหา
ตามความเหมาะสม
3.ประสานกับแพทยเพื่อขอใบรับรองความพิการโดยเก็บหลักฐานและขอมูลผูปวยมาเสนอแพทยที่
โรงพยาบาลกรณีทผี่ ูปวยไมสะดวกเดินทางมาโรงพยาบาล กรณีที่สะดวกประสานแผนกเกี่ยวของเพื่อความสะดวกแก
ผูปวย
4.ประสานไปยังชุมชน อปท.อบจ.และแหลงสวัสดิการตางๆในกรณีผูปวยมีปญหาทางเศรษฐกิจเพื่อ
ชวยเหลือความเปนอยูที่เหมาะสม
5.ประสานใหชุมชน อสม.ชวยคัดกรองผูปวยในละแวกและสงตอผูปวยมายังศูนย COC
6.จัดเวทีเสวนา case conference ผูปวยที่มปี ญหาซับซอนใหแตละหนวยงานเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหารวมกัน

4. ผลลัพทของการพัฒนางาน(Performance)
1. ผูปวยไดรับใบรับรองความพิการตามความเหมาะสมหลังพัฒนางาน 16 ราย
2.มีผูปวยที่ยากจนไดรับการชวยเหลือทั้งกายอุปกรณเชน เตียง ที่นอนลม เกาอี้ รถเข็น เงิน รวมถึง
เสื้อผา แพมเพิส 32 ราย
3.มีการสงตอขอความชวยเหลือไปที่ อปท.อบจ.เพื่อใหไดรับการชวยเหลือตามสภาพผูปวย จํานวน 6 ราย
ทั้งการปรับสภาพบาน เงิน และจัดหาคนดูแลเปนตน
5. ถาผลลัพธยังไมเปนไปตามเปาหมายหรือตองการใหดขี ึ้นวางแผนการพัฒนาอยางไร (Preparedness)
- กายอุปกรณยังไมเพียงพอ ตองจัดหาเพิ่มเติม โดยประสานไปยังแหลงสนับสนุนเชน โรงพยาบาลนาน อบจ.
กองทุนฟนฟูโดยเฉพาะ ออกซิเจนที่บา น รถเข็นไมเทาชวยเดิน เตียงหัวสูง ที่นอนลม เปนตน
-บูรณาการรวมกับหนวยงานหรือแผนกที่เกี่ยวของเพื่อจัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติม เชน แผนกเวชกรรมฟนฟู
โรงพยาบาลนาน กายภาพบําบัด กาชาด และ NGO
-ทําแผนยุทธศาสตร หางบประมาณจัดซื้อ จัดจางประจําป
-จัดตั้งศูนยกายอุปกรณและผูรบั ผิดชอบงานเฉพาะ

๔๔
Good Practice
เรื่องการพัฒนาการพบอุบัติการณเครื่องมือชํารุดในชุดหีบหอเครื่องมือ
ชื่อเจาของผลงาน นางปราณี ศรีพลัง หนวยงาน จายกลาง
1.ความสําคัญของปญหา (Problem)
เนื่องจากพบอุบัติการณ Forceps ชํารุดในชุดสวนปสสาวะ 1 ชุด จํานวน 1 ครั้ง ในเดือน
มิถุนายน 2560
2.เปาประสงค (Purpose)
2.1. เพื่อใหเครื่องมือมีความพรอมใช
3.กระบวนการพัฒนา (Process)
3.1. นําปญหามาประชุมรวมกัน เพื่อหาแนวทางแกไข
3.2. มีการตรวจสอบถึงความพรอมใชกอนการหีบหอทุกชิ้น
3.3. ประเมินผล
4. ผลลัพธ (Performance)
1. ไมพบอุบัติการณภายหลังจากมีการแกไขตั้งแตเดือนมิถุนายน2560ปจจุบัน มีระดับความพึงพอใจของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน รอยละ 98 3. มีระดับความ
พึงพอใจของเจาหนาที่ในหนวยงาน รอยละ 97
5.ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
วิเคราะหสาเหตุของอุบัติการณที่เกิด นํามาปรึกษากันในทีมการทํางาน เพื่อหาแนวทางแกไข
ปญหารวมกันใหดีขึ้นกวาเดิม

๔๕
Good Practice
เรื่องการพัฒนาความไมพรอมใชของ Speculum ที่ไมสะอาด
ชื่อเจาของผลงาน นางพูนทิพย คําแดง หนวยงาน จายกลาง
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
เนื่องจากในเดือน กันยายน 2560 หนวยงานจายกลางพบอุบัติการณ ความไมพรอมใชของ
Speculum ที่ไมสะอาด จากหอง PV 1 ครั้ง ที่มีคราบติดอยู ซึ่งเสี่ยงตอการเกิดการติดเชื้อใน
ผูรับบริการ
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อ ใหมีความพรอมใช ของ Speculum ทําใหผูปวยปลอดภัย เกิดความพึงพอใจทั้งผูให
และผูรับผลงาน
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
3.1. การประชุมรวมกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในหนวยงาน
3.2. นํารูปแบบที่ไดพัฒนาลงสูการปฏิบัติ
3.3.ติดตามประเมินผล
4. ผลลัพธ (Performance)
ตั้งแต ตุลาคม 2560 -ปจจุบันไมพบอุบัติการณการรายงานอุปกรณ ความพึงพอใจ
เจาหนาที่ในงานจายกลาง
รอยละ
96
ความพึงพอใจในผูรับบริการรอยละ
94
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
คนหาสาเหตุปญหาที่เกิดขึ้น นํามาวางแผนรวมกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาใหไดผลลัพธที่ดี
ขึ้นตอไปอยางตอเนื่อง

๔๖
Good Practice
เรื่องการพัฒนาระบบการนัดคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลทาวังผา
ชื่อเจาของผลงาน นางรัชนี นาคะพันธุ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
1.ความสําคัญของปญหา(Problem)
จากากรทบทวนขอมูลผูรับบริการคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลทาวังผา พบวามีผูปวยขาด
นัดเปนจํานวนมาก ซึ่งจะทําใหการรักษาไมตอเนื่องและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอน โดยพบวาในป 25572559 พบวามีอัตราการขาดนัดรอยละ42.23 40.09 และรอยละ38.9 ตามลําดับ
2.เปาประสงค(Purpose)
1.เพื่อใหผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อตระหนักถึงความสําคัญในการมารับบริการตามนัด
2.เพื่อใหผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรังไดรับการรักษาตอเนื่องไมขาดนัด
3.เพื่อใหผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรังไดรับการดูและรักษาอยางครอบคลุม
3.กระบวนการพัฒนา(Process)
1.กําหนดผูรับผิดชอบและกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการนัด การตรวจสอบการนัด การ
ติดตามกรณีผิดนัดและชี้แจงใหผูเกี่ยวของทราบ
2.ประชาสัมพันธผูปวยเห็นความสําคัญและมาตามนัด
3.เนนการบันทึกในใบนัดใหผูปวยที่ถูกตอง ชัดเจน
4..ในกรณีผูสูงอายุที่ไมมีญาติมาดวยอานทบทวนซ้ําใหฟงพรอมทบทวนความเขาใจใหถูกตอง
ตรงกันกอนไปรับยากลับบานทุกราย และกรณีผูปว ยที่อยูบานใกลเคียงกันและรอมาโรงพยาบาลพรอมกัน
ประสานแพทยใหนัดมาตรวจวันเดียวกันเพื่อความสะดวก
5.มีระบบการติดตามผูปวยที่ผิดนัด กรณีผูปวยขาดนัดเกิน 7 วันออกจดหมายติดตามไปที่บาน ถา
ติดตามไป 2 ครั้งแลวผูปวยไมมาแจงศูนยเยี่ยมบานและแจงสถานบริการในเขตรับผิดชอบรพ.สต.รวมติดตาม
6.มีการจัดการในฐานขอมูลเรื่องระบบนัดใหถูกตอง ครบถวน
4.ผลลัพธ(Perfromance)
ปงบประมาณ
รอยละการขาดนัดCOPD

ป2557
42.23

ป2558
40.09

ป2559
38.9

ป2560
5.40

5.ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมายวางแผนทําอยางไร(Preparedness)
ติดตามเยี่ยมบานในรายที่ไมมาตามนัด โดยสืบคนหาสาเหตุของการขาดนัด เชนผูปวยบางรายไป
รับยาและรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นทําใหขาดนัดของโรงพยาบาลทาวังผาไป หรือผูปวยบางรายขาด
Caregiverไม มีผูดูแลพามาตรวจรั บยาที่ โรงพยาบาล เป นต น ก็ ตอ งการสาเหตุ และการแก ไขร วมกั นใน
ทีมสหสาขาวิชาชีพและในชุมชนตอไป

๔๗
Good Practice
เรื่อง การพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพประชาชน
เจาของผลงาน นางสาวจารุภา ใหมตา หนวยงาน บริการดานปฐมภูมิและองครวม
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
จากการดํ าเนิ นงานคั ดกรองสุ ขภาพประชาชน อายุ 35 ป ขึ้นไป ในเขตพื้ นที่ ตําบลท าวั งผา
อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ประจําป 2560 กลุมเปาหมายจํานวน 2,473 คน มารับการตรวจคัดกรอง
ทั้งหมด 734 คน คิดเปนรอยละ 29.68 แยกตามหมูบาน ดังนี้ หมู 1 จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ
63.46 หมู 2 จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 24.72 หมู 3 จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 43.82 หมู
4 จํานวน 138คน คิดเปนรอยละ 31.65 หมู 5 จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 26.20 หมู 6 จํานวน
43 คน คิดเปนรอยละ 11.16 และ หมู 7 จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 27.85 ในจํานวนนี้พบวา
หมูบานที่มารับการตรวจคัดกรองมากที่สุดคือ บานดอนชัย หมู 1 และหมูบานที่มารับการตรวจคัดกรองนอย
ที่สุด คือ บานทาวังผา หมู 6และนอกจากนี้ยังพบวาการเก็บขอมูลคัดกรองโดยอสม.ยังไมถูกตอง ไมครบถวน
ขอมูลขางตนเห็นไดวา ยังมีประชาชนมาเขารับการตรวจคัดกรองจํานวนนอย รอยละ 29.68 และ
จากการคืนขอมูล สอบถามปญหากับ อสม.ประจําหมูบาน สาเหตุที่ประชาชนไมมาตรวจคัดกรอง คือ
1. ไมไดอยูในพื้นที่ในวันคัดกรอง
2. ไมทราบขอมูล
3. เปนกลุมปวยที่ไดรับการรักษาอยูแลว
4. ไดรับการตรวจสุขภาพมากอนแลว
5. ไมมีเวลา
6. ไมตระหนัก ไมใสใจในสุขภาพ
ดังนั้น จึงไดพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใหครอบคลุมจํานวน
ประชากรกลุมเปาหมายมากที่สุด
2. เปาประสงค(purpose)
1. เพื่อคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุมเปาหมายใหครอบคลุมมากที่สุด
2. เพื่อให อสม. ไดรับความรูและทักษะเพิ่มขึ้น
3. กระบวนการพัฒนา(Process)
วางแนวทางดําเนินงานคัดกรองในป 2561 ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ระยะกอนคัดกรอง
1.1 ประชุมกลุมพี่เลี้ยงหมูบาน และ อสม.ประจําหมูบาน ทั้ง 7 หมูเพื่อวางแผน ชี้แจงการ
ดําเนินงานคัดกรอง
1.2 ประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนตระหนักในเรื่องสุขภาพ / ปญหาสุขภาพ ประโยชนและ
ความสําคัญของการเขารับการตรวจคัดกรอง
1.3 ใหความรู และ ฝกทักษะการใชเครื่องมือแก อสม.ประจําหมูบาน

๔๘
2. ระยะคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุมเปาหมาย แตละหมูบานตามกรอบเวลาที่กําหนด
3. ระยะหลังคัดกรอง
3.1 ลงขอมูลคัดกรอง
3.2 คืนขอมูลคัดกรองแก ภาคีเครือขาย ผูรวมดําเนินงาน และประชาชน
3.3 คัดกรองซ้ําในกรณีรายที่ยังไมไดมาตรวจคัดกรอง
3.4 ติดตามซ้ําตามแนวทางของโรงพยาบาล
4. ผลลัพท(performananec)
คาดวาในป พ.ศ. 2561 ประชาชนกลุมเปาหมายแตละหมูบานไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ครอบคลุมเพิ่มขึ้น และ อสม.ไดรับความรูทักษะเพิ่มขึ้น
5. โอกาสพัฒนา(Preparedness)
- ฟนฟูศักยภาพ อสม.พัฒนาทักษะความรู ความเขาใจในการดําเนินงานคัดกรองสุขภาพอยางตอเนื่อง
- รณรงคเรื่อง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อยางตอเนื่อง

๔๙
Good Practice
เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยหอบหืดโรงพยาบาลทาวังผา
ชื่อเจาของผลงาน นางสาวสุจินต ไชยปรุง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
1.ความสําคัญของปญหา(Problem)
จากากรทบทวนขอมูลผูรับบริการคลินิกโรคหอบหืด โรงพยาบาลทาวังผา พบวามีผูปวยหอบหืดที่มา
รับการบริการนอกเวลาในหองอุบัติเหตุฉุกเฉินดวยอาการหายใจหอบเหนื่อยมีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลทําให
ผูปวยหอบหืดมีโอกาสเกิดโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนมากขึ้น โดยพบวาในป 2557-2560 พบวามีอัตราการ
เกิด Attract ที่ ER รอยละ11.67 8.96 21.50 และรอยละ 5.38 ตามลําดับ
2.เปาประสงค(Purpose)
1.เพื่อใหผูปวยหอบหืดไดรับการดูแลอยางเปนระบบและตอเนื่องมีประสิทธิภาพครอบคลุม
2.เพื่อใหผูปวยหอบหืดไดรับการรักษาตอเนื่องไมขาดนัด
3.เพื่อใหผูปวยหอบหืดและญาติมีความรูความเขาใจในโรคหอบหืดสามารถรวมกันดุแล ปองกันการ
เกิดภาวะasthmatic attack ได
3.กระบวนการพัฒนา(Process)
1.มีCPG ที่ไดมาตรฐานการรักษาที่ชัดเจน
2.เนนการใหบริการที่ไดมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ ตามนโยบายของGINA GLILINE
3.ใหความรูในการฝกทักษะการดูแลตนเองที่บาน(แจกเอกสารแผนพับใหความรุเรื่องโรคหอบหืด)
4..จัดทําแผนติดตามเยี่ยมคนไขที่ไมสามารถควบคุมความรุนแรงของโรคได ในกรณีที่มา ER Visit
ดวยภาวะAsthmatic attack แลว Admit ทุกราย
5.จัดทําแบบประเมินโดยใช sirirail Clinical Asthma Scoreทุกจุดที่ใหบริการ
6.มีการจัดการในฐานขอมูลเรื่องระบบนัดใหถูกตอง ครบถวนเพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลที่ตอเนื่อง
4.ผลลัพธ(Perfromance)
ปงบประมาณ
รอยละการขาดนัดหอบหืด

ป2557
117.67

ป2558
8.96

ป2559
21.50

ป2560
5.38

5.ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมายวางแผนทําอยางไร(Preparedness)
มีการจัดทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูปวยหอบหืดขึ้นในรูบแบบการใหความรู การฝกทักษะการดูแลตนเอง
โดยจัดกิจกรรมการสอนสุขศึกษารายกลุม และรายบุคคล เตรียมแผนพับ เอกสาร จัดบอรด บริเวณคลินิกหอบ
หืดเพื่อใหความรูแกญาติและคนไขหอบหืด

๕๐
Good Practice
เรื่อง การคัดกรองผูปวยกอนพบแพทยอยางมีประสิทธิภาพ
ผูเขียน นางอัมพร สมศักดิ์ พยาบาลวิชาชําชํานาญการ
หนวยงาน งานผูปวยนอก โรงพยาบาลทาวังผา จังหวัดนาน
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
การพัฒนาระบบคัดกรองผูปวยใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและลด ความเสี่ยงของการเกิด
อาการรุนแรงได การคัดกรองเพื่อแยกประเภทผูปวยเปนสิ่งสําคัญที่บงบอก ถึงคุณภาพของงานบริการผูปวย
นอก การคัดกรองไดลาชา ผูปวยอาจเกิดอาการรุนแรงเฉียบพลันหรือเกิดภาวะแทรกซอนถึงขั้นเสียชีวิต ทําให
เกิดการฟองรอง เสียคาใชจาย ในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น ทําใหผูมารับบริการไมพึงพอใจ โรงพยาบาลในการมา
รักษาครั้งตอไปได
2. เปาประสงค(Purpose)
* เพื่อพัฒนาแนวทางการคัดกรองผูปวยใหมีประสิทธิภาพ
* ผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจและไดรับการรักษาที่ถูกตองและรวดเร็ว
3. กระบวนการพัฒนา(Process)
* ทบทวนปรึกษากับทีม ผูปวยนอกและทีมสหสาขาเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานการคัดกรองผูปวยที่
ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว
* มีการจัดแยกผูปวยที่จุดคัดกรองใหชัดเจน เชนชองทางดวนให เด็กเล็ก เด็กนักเรียน สูงอายุ 80 ปขึ้น
ไป ผูปวย Home O2 ผูปวยรถเข็นนั่ง พระภิกษุ ผูปวยที่ตองการใบสงตัว และผูปวยที่มาตรวจตามแพทย
นัด
* ในกรณีผูปวยที่มาตามนัดหากมีการเจาะเลือดใหไปเจาะเลือดกอนแลวจึงมาทําบัตรคิวภายหลัง เพื่อรอ
ตรวจในระหวางที่รอผลเลือดออก ควรจัดคิวใหตรวจ 10.00 น. เปนตนไป
* ประสานกับทีม อสม. เรื่องการจัดจิตอาสามาคอยชวย วัดความดันที่เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ และชั่ง
น้ําหนักในผูที่มารับบริการเนื่องจากเจาหนาที่มีไมเพียงพอซึ่งชวยใหพยาบาลคัดกรองผูมารับบริการไดเร็วขึ้น
* ผูมารับบริการที่ตองการใบรับรองแพทยแนะนําใหมาตรวจตอนบายเพราะเนื่องจากชวงเชามีผูมารับ
บริการจํานวนมาก ทําใหไมตองเสียเวลารอนาน
4. ผลลัพธ (Performance)
* ผูที่มารับบริการเกิดความพึงพอใจในการรักษา
*ผูมารับบริการไดรับการประเมินความตองการ และปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน เหมาะสม รวดเร็ว
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
* ประชุมปรึกษาเจาหนาที่ในหนวยงานหาแนวทางปฏิบัติรวมกัน
* ทดลองปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด
* ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ
* ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ

๕๑
Good Pratice
เรื่องกริ่งชวยงาน
ชื่อเจาของผลงาน นายชูชาติ เนตรวีระ หนวยงานชันสูตรสาธารณสุข
1.ความสําคัญของปญหา(Problem)
ระบบงานภายในหองชันสูตรเปนระบบปดการเก็บและสงตรวจเสมหะที่ได มาตรฐานตองทําระบบเปด
เพื่อปองกันการกระจายเชื้อสูผูปฏิบัติงาน จุดที่สงตรวจการSmearและการยอมสีของงานชันสูตรรพ.ทาวังผา
ไดตั้งอยูภายนอกหองปฏิบัติการ เวลามีSpecimenมาสง ทําใหเจาหนาที่งานชันสูตรสาธารณสุขไมรูวามี
Specimenมาสงตรวจจึงไดมีระบบชวยเตือนเจาหนาที่ใหเจาหนาที่ไดรับรู เพื่อจะไดตรวจเสมหะและไดผลการ
ตรวจที่รวดเร็วทันเวลา
2.เปาประสงค (Purpose)
มีระบบชวยเตือนเจาหนาที่
3.กระบวนการพัฒนา(Process)
ประชุมผูที่มีสวนเกี่ยวของในการเก็บและตรวจเสมหะจัดหาระบบกริง่ ชวยงานเพื่อเตือนเจาหนาที่ เมื่อ
มีการเก็บและสงตรวจใหกดกริ่งเพื่อใหเจาหนาที่ไดรับรู
4.ผลลัพธ(Performance)
ไดผลการตรวจเสมหะ(AFB)รวดเร็ว ทันเวลา ผูรับบริการพึงพอใจ
5.ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
กําหนดใหมีคนรับผิดชอบโดยตรง

๕๒
Good Practice
เรื่อง การสงของผิดประเภท
ชื่อเจาของผลงาน นายอิศรายุทธ ไชยมิ่ง หนวยงาน จายกลาง
1.ความสําคัญของปญหา(Problem)
เนื่องจากภายหลังยายมาปฏิบัติงานที่งานจายกลาง ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ไดสงของ
ผิดประเภทใหหนวยงานจํานวน 2 ครั้ง คือจายถุงมือผิดชนิดใหงานหองคลอด 1 ครั้ง และจายอับสําลี
เปนอับกอส Drainใหหนวยงานผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 ครั้ง
2. เปาประสงค (Purpose)
2.1. เพื่อปองกันการสงของผิดประเภท
2.2. เพื่อประหยัดเวลา
2.3.เพื่อใหเกิดความสุขและความพึงพอใจทั้งผูใหและผูรับบริการ
3.กระบวนการพัฒนา (Process)
3.1 ศึกษาประเภทของถุงมือแตละหนวยงานที่ใชอยูอยางถูกตอง
3.2 จัดเตรียมใหถูกตองในแตละหนวยงาน
3.3 ประเมินผลความพึงพอใจ
4. ผลลัพธ (Performance)
จัดอุปกรณสงหนวยงานถูกตอง ไมพบรายงานอุบัติการณการสงของผิดชนิด ประหยัดเวลา มี
ระดับความพึงพอใจของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน รอยละ 95 ระดับความพึงพอใจของผูรับผลงาน
รอยละ 98
5.ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
นําอุบัติการณมาวิเคราะหหาสาเหตุ หาแนวทางแกไขปญหา เพื่อพัฒนาใหไดผลลัพธที่ดีมาก
ขึ้น

๕๓
Good Practice
เรื่อง ตรายางสื่อสาร ณ จุดทําบัตรหองฟน
นิภาพร ลํานอย จพ. ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน กลุมงานทันตกรรม
1.ความสําคัญของปญหา (Problem):
หองฟน ไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริการ และขั้นตอนการทํางาน เพื่อใหระบบเกิดความสะดวก พึง
พอใจ รวดเร็วตอผูรับบริการ ดังนั้นจึงมีการทําบัตรของผูที่มารับบริการทําฟน ณ หองฟนเอง ไมวาจะทําบัตร
วัดความดัน ซักประวัติ เพื่อทําการรักษา การทําบัตรตองมีกระดาษหลายแผนที่แนบเพื่อสงตอใหทันตแพทย
ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองกระดาษ และการพลิกอานหลายหนา ณ จุดทําบัตรจะมีเวรหมุนเปลี่ยนกันทํา ซึ่ง
บางคนก็แนบกระดาษครบ และบางคนก็ไม ครบ ทํ าให การความสั บสนของกาสื่ อสาร จึงได ปรั บปรุ งจาก
กระดาษหลายๆแผน มาเปนตรายาง เพื่อการสื่อสารที่เขาใจ ดวยมีภาษาที่อานงาย เขาใจงาย
2.เปาประสงค (Purpose) :
เพื่อการสื่อสารที่เขาใจกัน และเพื่อการประหยัดกระดาษ
3.กระบวนการพัฒนา (Process) :
1.แจงปญหาของการสื่อสารที่ไมเขาใจกัน ระหวางผูทําบัตร และทันตแพทย
2.มีการประชุม ปรึกษา หาแนวทางที่ทําใหเกิดความเขาใจ และการทําบัตรงายขึ้น
3.ดําเนินการจัดทําตรายาง เพื่อการสื่อสาร
4.ผลลัพธ (Performance):
1.มีการสื่อสารที่เขาใจกัน
2.ลดการเบิกกระดาษมาใชในการทําบัตร

๕๔
Good Practice
เรื่อง การเบิกจายวัสดุไฟฟาของคลังพัสดุ
เจาของผลงาน นางปณฑิตา พรมโกน
หนวยงาน งานพัสดุ ฝายบริหารทั่วไป
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
การใชวัสดุไฟฟาภายในโรงพยาบาลมีจํานวนมาก ซึ่งวัสดุไฟฟาในคลังมีจํานวน 10 รายการ ที่ผานมา
ไมไดซื้อวัสดุไฟฟามาสํารองไวสําหรับเบิกจายในคลัง ทําใหไมทราบตนทุนหนวยงาน สวนใหญถาตองการใช
วัสดุทางงานซอมบํารุงจะเขียนขออนุมัติซื้อเพื่อนํามาใชงานในการติดตั้งซอมแซม ที่ผานมาเปนการใชวัสดุ
ไฟฟานอกคลัง ทําใหไมมีรายงาน และไมทราบถึงการใชวัสดุไฟฟาในคลังของแตละหนวยงาน
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อให สะดวก รวดเร็ว ในการใชงานของวัสดุไฟฟา โดยไมตองออกไปหาซื้อวัสดุมาใชงานในแตละ
ครั้ง และทําใหทราบถึงตนทุนหนวยงานการใชวัสดุไฟฟาในคลังของแตละหนวยงานเพื่อจะไดนําไปวางแผนใน
การใชวัสดุไฟฟาตอไปได
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
งานพัสดุไดจัดซื้อวัสดุไฟฟามาสํารองไวสําหรับการเบิกจาย และไดสอบถามทางชางในเรื่องของวัสดุ
ไฟฟาที่มีการใชงานมาก และบอยที่สุด โดยจะนํารายการวัสดุไฟฟาที่มีการใชงานมาก และบอยที่สุด มาเพิ่มใน
รายการวั สดุ ไฟฟ าในคลั ง เพื่ อให เกิ ดความสะดวกต อการใช งานและจะได มีขอมู ลการใช วัสดุ ของแต ละ
หนวยงาน
4. ผลลัพธ (Performance)
เกิดความสะดวก รวดเร็ว ตอการใชงานสําหรับชางที่จะนําวัสดุไปติดตั้ง หรือซอมแซม ไมเสียเวลาที่
จะตองออกไปหาซื้อวัสดุ และผูที่ใชของเกิดความพึงพอใจของการใหบริการของงานพัสดุ
5. ผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
กําชับทางงานซอมบํารุงใหเบิกวัสดุไฟฟาจากคลังพัสดุ ไมซื้อนอกคลัง เพื่องานพัสดุจะไดมีขอมูลการ
ใชวัสดุไฟฟาในคลังของแตละหนวยงาน เพื่อนําไปวางแผนการใชงานของวัสดุตอไป

๕๕
Good Practice
เรื่อง DM
ชื่อเจาของผลงาน พชรพร มีบุญ หนวยงาน หองคลอด
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
โรงพยาบาลทาวังผา มีคลอดเฉลี่ย 120 รายตอป จากสถิติยังพบวายังมีมารดาเปนเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ 3 ปยอนหลังดังนี้ 58-59-60 พบมารดาเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ 5-7-3 รายตามลําดับและ
ไดรับการสงตอใหANCและพบสูติแพทยเพื่อใหการรักษาที่เหมาะสมพรอมทั้งวางแผนการคลอดที่ปลอดภัย
2.เปาประสงค (Purpose )
1.ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนขณะคลอดหลังคลอด
2.คัดกรองมารดาใหครอบคลุม
3.กระบวนการพัฒนา (Process)
1.คัดกรองมารดาตั้งครรภดังนี้-อวน, ญาติสายตรงเปนเบาหวาน, ผลตรวจปสสาวะผิดปกติ,
น้ําหนักเพิ่มระหวางครรภมาก, มารดาอายุ>35ป
2.ฝากทองใหเร็ว
3.คัดกรองและเจาะเลือดอยางนอย2ครั้ง เจาะครั้งแรกที่มาฝากครรภ, ครั้งที2่ อายุครรภ24-28
สัปดาห
4.วางแผนการสงตอ,การรักษา และการคลอดที่เหมาะสม
4.ผลลัพธ (Performance)
มารดาที่เปนเบาหวานขณะตั้งครรภไดรับการดูแลและสงตอทุกราย
5.ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
ใหปฏิบัติตามแนวทางการคนหาและแนวทางปฏิบัติใหครอบคลุมทุกกลุม

๕๖
Good Practice
เรื่อง PIH
ชื่อเจาของผลงาน พัฒนา อําขํา หนวยงาน หองคลอด
1.ความสําคัญของปญหา (Problem)
โรงพยาบาลทาวังผา มีคลอดเฉลี่ย 120 รายตอป จากสถิติยังพบวามีมารดาที่เปนความดันโลหิตสูง
ขณะตั้งครรภ 3 ปยอนหลังดังนี้ป 58-59-60 จํานวน 2-3-3 รายตามลําดับ มารดาตั้งครรภเปนความดัน
โลหิตสูงรวมดวยจะกอใหเกิดอาการชักเกร็ง เกิดภาวะแทรกซอนทําใหมารดาและทารกเสียชีวิตหรือเกิดความ
พิการได ซึ่ งมารดาที่เปนความดันโลหิตสูง สามารถใหการรักษาเพื่ อปองกันไม ใหเกิ ดภาวะชักและเกิ ด
ภาวะแทรกซอนหลังคลอด ซึ่งรพ.ทาวังผาไมสามารถที่จะผาตัดคลอดได จึงมีแนวทางการรักษาที่ชัดเจนพรอม
ทั้งวางแผนการคลอดและสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม
2.เปาประสงค (Purpose)
ปองกันการเกิดการชักในหญิงตั้งครรภและภาวะแทรกซอนหลังคลอด
3.กระบวนการพัฒนา (Process)
1.คัดกรองและประเมินความเสี่ยงตั้งแตมารดาเริ่มตั้งครรภ ฝากครรภใหเร็ว
2.พบมารดาตั้งครรภที่มีความดันโลหิตสูงตองไดรับการสงตอและรักษาทันที
3.มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน(CPGและStanding Order)
4.มีระบบการสงตอที่รวดเร็ว (Fast Tract)
5.มีระบบ consult กับสูติแพทยตลอด 24 ชั่วโมง
6.มียาปองกันการชัก
4.ผลลัพธ (Performance)
ในรอบ 3 ปที่ผานมา ไมพบอุบัติการณการชักของหญิงตั้งครรภขณะเปนความดันโลหิตสูง
5.ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
1.คนหามารดาตั้งครรภและฝากครรภใหเร็ว <12 สัปดาห
2.ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดูแลมารดา
3.มารดาตางดาวตองใหเขาถึงบริการสาธารณสุขอยางรวดเร็ว
4.มีชองทางดวน 1669 ในการประสานงาน

๕๗
Good Practice
เรื่อง การนวดในผูปวยที่มีอาการปวดตึงบาไหล
เจาของผลงาน : นาง อุบล ศิริวงศ
หนวยงาน: แพทยแผนไทย
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
จากการใหบริการงานแพทยแผนไทย การนวดรักษาแกผูมาใชบริการที่มารับบริการดวยตนเองหรือ
จากการสงตอโดยแพทย พบวา ผูมาใชบริการสวนใหญมักจะมาดวยอาการปวดตึงบริเวณกลามเนื้อบา,ไหล
ปวดราวขึ้นตนคอ ทําใหเกิดความเจ็บปวดและสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งผูมาใชบริการสวนใหญ
มักจะเปนผูปวยรายเดิมที่รับการรักษาเปนประจํา และพบวาหลังจากรักษาอาการปวดดีขึ้น แตเมื่อกลับไปใช
ชีวิตประจําวันที่บานอาการเดิมก็จะกลับมา จากปญหาดังกลาวหนวยงานแพทยแผนไทยจึงไดวางแผนการ
รักษาและจัดระบบการใหบริการที่สามารถแกไขปญหาเบื้องตนได
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อหาแนวทางการรักษาที่ถูกตองในการใหบริการ ซึ่งจะชวยบรรเทาอาการปวดใหผูมารับบริการ
สามารถใชชีวิตประจําวันไดตามปกติ
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
- ทําการนวดรักษา ประคบสมุนไพร ใหแกผูมารับบริการ
- ใหคําแนะนําหลังการรักษา แนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกตองแกผูมารับบริการ และญาติ
- รายงานผลการรักษาแกหัวหนางาน เพื่อประเมินอาการและการสงตอเพื่อการรักษาที่ถูกตอง
4. ผลลัพธ (Performance)
- ผูมารับบริการมีอาการเจ็บปวดลดนอยลง สามารถใชชีวิตไดตามปกติ
- ผูรับบริการและญาติ มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
วางแผนการรักษาและจัดระบบการใหบริการโดยการใหขอมูล คําแนะนําการรักษาแกผูมารับบริการ
และญาติที่ติดตาม เพื่อชวยประเมินอาการและหาสาเหตุดังกลาว อีกทั้งการรวมมือกันของสหวิชาชีพซึ่งจะทํา
ใหทราบถึงปญหาและแนวทางการรักษาที่ถูกตอง

๕๘
Good Practice
เรื่อง การแชเทาดวยน้ําสมุนไพรในผูปวยเบาหวาน
เจาของผลงาน : นาย มานพ กลับมา
หนวยงาน: แพทยแผนไทย
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
การแช เท าด วยน้ําสมุนไพร เป นอีกหนึ่ งทางเลื อกในการรักษาดวยแพทย แผนไทยที่ สามารถชวย
บรรเทาอาการบวมของเทา และชวยใหระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้น นอนหลับสบาย เนื่องจากผูมารับบริการสวน
ใหญเปนผูสูงอายุ และมีโรคประจําตัวคือโรคเบาหวาน ทําใหความรูสึกไวตอความรอนมักจะชา เกิดปญหา
ผิวหนังบวม แดง จากการแชเทาดวยน้ําสมุนไพร ดังนั้นแพทยแผนไทยจึงมีแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิด
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อปองกันและหาแนวทางในการลดความเสี่ยงจะที่เกิดขึ้นในแชเทาดวยน้ําสมุนไพรแกผูมารับบริการ
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
- ผูใหบริการจะตองทดสอบความรอนของน้ําที่เตรียมไวสําหรับแชกอนการใหบริการ
- ระวังการแชเทาในน้ําอุนสําหรับผูปวยเบาหวาน เพราะผูปวยกลุมนี้มีประสาทรับรับความรูสึกที่ชาซึ่ง
อาจทําใหผิวหนังพองได และผูที่มีบาดแผลหรือโรคผิวหนังที่เทา
- ใหความรู คําแนะนํา ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตัวทุกครั้งกอนและหลังการรักษา
4. ผลลัพธ (Performance)
ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ชวยลดปญหาการบวม แดง รอนของผิวหนังจากการแชเทาดวยน้ําสมุนไพร
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
- ชี้แจงและวางแผนการรักษาใหแกผูมารับริการและญาติทราบ
- หากเกิดปญหาจะตองแจงตอหัวหนางาน และตองทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนกอนสงตอไปพบ
แพทย

๕๙
Good Practice
เรื่อง การนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ
เจาของผลงาน : นาง ศรีนวล บุญแกว
หนวยงาน: แพทยแผนไทย
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
จากการใหบริการงานแพทยแผนไทย การนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพแกผูมาใชบริการที่มารับบริการดวย
ตนเองหรือจากการสงตอโดยแพทย พบวา ผูมาใชบริการสวนใหญมักจะมาดวยอาการปวดตึงสนเทาและฝาเทา
บางรายมีอาการชารวมดวย ทําใหเกิดความเจ็บปวดและสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งผูมาใชบริการ
สวนใหญมักจะเปนผูปวยรายเดิมที่รับการรักษาเปนประจํา และพบวาหลังจากรักษาอาการปวดดีขึ้น แตเมื่อ
กลับไปใชชีวิตประจําวันที่บานอาการเดิมก็จะกลับมา จากปญหาดังกลาวหนวยงานแพทยแผนไทยจึงไดวาง
แผนการรักษาและจัดระบบการใหบริการที่สามารถแกไขปญหาเบื้องตนได
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อปองกันและหาแนวทางในการลดความเสี่ยงจะที่เกิดขึ้นในการนวดเทาเพื่อสุขภาพแกผูมารับ
บริการ
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
-มีการคัดกรองผูมารับบริการ โดยการซักประวัติกอนรับบริการ
- ทําการนวดรักษา ประคบสมุนไพร ใหแกผูมารับบริการ
- ใหคําแนะนําหลังการรักษา แนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกตองแกผูมารับบริการ และญาติ
- รายงานผลการรักษาแกหัวหนางาน เพื่อประเมินอาการและการสงตอเพื่อการรักษาที่ถูกตอง
4. ผลลัพธ (Performance)
- ผูมารับบริการมีอาการเจ็บปวดลดนอยลง สามารถใชชีวิตไดตามปกติ
- ผูรับบริการและญาติ มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
- ชี้แจงและวางแผนการรักษาใหแกผูมารับริการและญาติทราบ
- หากเกิดปญหาจะตองแจงตอหัวหนางาน และตองทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนกอนสงตอไปพบ
แพทย

๖๐
Good Practice
เรื่อง การบันทึกขอมูลการใหบริการงานแพทยแผนไทย
เจาของผลงาน :นาย สงา ยาวิไชย
หนวยงาน: แพทยแผนไทย
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
การใหบริการดานการแพทยแผนไทย เชน การนวด ประคบสมุนไพร การอบไอน้ําสมุนไพร ฯลฯ
จะตองมีการบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอรเพื่อเปนประวัติการรักษา จากการใชโปรแกรม HOSxp ใน
การบันทึกขอมูลในระบบงานการใหบริการงานแพทยแผนไทย ซึ่งจะตองลงบันทึกขอมูลตามรหัส ICD10 ให
ครบถวน พบวา มักเกิดความผิดพลาดในการลงขอมูลในใบสั่งยาทําใหขอมูลในระบบไมสมบูรณ ซึ่งมีผลตอการ
เบิกจายของคาใชจายในการบริการที่ไมถูกตอง
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อลดปญหาความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลการใหบริการ
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
- ศึกษาระบบการลงขอมูลที่ถูกตองจากคูมือการใชงานโปรแกรม Hosxp
- ศึกษาการลงขอมูลรหัส ICD 10 ที่ถูกตองตรงกับโรค
- ทบทวนและตรวจสอบการบันทึกขอมูลในระบบงานการใหบริการงานแพทยแผนไทย
4. ผลลัพธ (Performance)
เกิดขอผิดพลาดในการบันทึกขอมูลนอยลง เมื่อนําขอมูลที่เกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล
ในแตละเดือนมาเปรียบเทียบกัน พบวา จากเดิมในทุกๆเดือนจะมีการบันทึกขอมูลผิดพลาด ซึ่งคิดเปนรอยละ
30 ของจํานวนผูมาใชบริการ หลังจากการทบทวนและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น พบวา เกิดความผิดพลาดลดลง
เหลือรอยละ 10 และ รอยละ 5 จนถึงปจจุบัน
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
- ตองมีการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอนการบันทึกขอมูล
- ทําความเขาใจและเรียนรูระบบการลงขอมูลจากผูมีความรู

๖๑
Good Practice
เรื่อง การนวดเตานม ชวยน้ํานมแมไหลดี
เจาของผลงาน : นางสาว พักตรพิไล ไชยเพียร หนวยงาน : แพทยแผนไทย
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
การนวดเตานมเพื่อกระตุนใหน้ํานมแมไหลดีเปนกิจกรรมหนึ่งของหนวยงานแพทยแผนไทยในการ
ดูแลฟนฟูสภาพของมารดาหลังคลอด ซึ่งมารดาหลังคลอดสวนใหญเตานมจะคัดตึง น้ํานมไหลนอย ปวดเมื่อย
ตามรางกายหลังจากการคลอดและใหนมบุตร ทําใหเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับปญหาการใหนมบุตร ซึ่งสวน
ใหญเกรงวาบุตรจะไดรับน้ํานมไมเพียงพอตอความตองการ ดังนั้นหนวยงานแพทยแผนไทยจึงไดวางแผนให
การรักษาและแกไขปญหาดังกลาว
2. เปาประสงค (Purpose)
-เพื่อชวยลดปญหาความวิตกกังวลจากสภาวะน้ํานมไหลนอยของมารดาที่อาจไมเพียงพอตอความ
ตองการของบุตร
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
- มีการออกใหความรู คําแนะนําและสาธิตขึ้นตอนการนวดคลึงเตานมของมารดาหลังคลอดระหวางที่
มารดาพักฟนอยูที่โรงพยาบาล
- ทําความเขาใจและอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติแกมารดาหลังคลอดและญาติในการสงเสริมฟนฟูสภาพ
หญิงหลังคลอด
- ชักชวนมารดาหลังคลอดและญาติ รวมกันพูดคุยเพื่อใหทราบถึงปญหาและความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น
เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรักษา
4. ผลลัพธ (Performance)
- มารดาหลังคลอดและญาติ มีความผอนคลายจากความตึงเครียดของปญหาน้ํานมไหลนอย
- มารดาหลังคลอดและญาติ เกิดความพึงพอใจตอแนวทางการรักษา
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
วางแผนการรักษารวมกับสหวิชาชีพในการแกปญหาน้ํานมไหลนอยของมารดาหลังคลอด เพื่อสราง
ความมั่นใจใหแกผูปวยและญาติ

๖๒
Good Practice
เรื่อง การนวดรักษาผูปวยอัมพฤกษอัมพาต
เจาของผลงาน :นาย จรัญ หาญคํา หนวยงาน : แพทยแผนไทย
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
จากการใหบริการงานแพทยแผนไทยในอําเภอทาวังผา พบวา ในแตละปมีจํานวนผูปวยดวยโรคอัม
พฤกษอัมพาตเพิ่มมากขึ้นที่มารับบริการงานแพทยแผนไทย ซึ่งขั้นตอนในการรับการรักษาประกอบดวยการ
นวดไทย การประคบสมุนไพร การอบไอน้ํา และการใหคําแนะนําหลังการรักษา การทําทากายบริการ มีการ
ประเมินผลกอนและหลังการรักษา จากปญหาดังกลาวหนวยงานแพทยแผนไทยจึงไดวางแผนการรักษาและ
จัดระบบการใหบริการที่สามารถแกไขปญหาเบื้องตนได
2. เปาประสงค (Purpose)
เพื่อหาแนวทางการรักษาที่ถูกตองในการใหบริการ ซึ่งจะชวยฟนฟูสภาพรางกายใหผูมารับบริการ
สามารถใชชีวิตประจําวันได
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
- ทําการนวดรักษา ประคบสมุนไพร อบไอน้ําสมุนไพร
- ใหคําแนะนําหลังการรักษา แนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกตองแกผูมารับบริการ และญาติ
- รายงานผลการรักษาแกหัวหนางาน เพื่อประเมินอาการและการสงตอเพื่อการรักษาที่ถูกตอง
4. ผลลัพธ (Performance)
- ผูมารับบริการไดรับการฟนฟูสภาพรางกายใหดีขึ้น
- ผูรับบริการและญาติ มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
วางแผนการรักษาและจัดระบบการใหบริการโดยการใหขอมูล คําแนะนําการรักษาแกผูมารับบริการ
และญาติที่ติดตาม เพื่อชวยประเมินอาการและหาสาเหตุดังกลาว อีกทั้งการรวมมือกันของสหวิชาชีพซึ่งจะทํา
ใหทราบถึงปญหาและแนวทางการรักษาที่ถูกตอง

๖๓
Good Practice
เรื่อง การพัฒนาระบบบริการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน โรงพยาบาลทาวังผา
ชื่อเจาของผลงาน : นางลุลิดา ไชยสีติ๊บ หนวยงาน : ปรึกษาสุขภาพ จิตเวชและสุขภาพจิต
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
จากการดําเนินงานคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน ป 2559 มีผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนที่ไดรับการสง
ตอ จากโรงพยาบาลนาน จํานวน 34 คน โดยแยกเปน สมาธิสั้น 22 คน ( รอยละ 64.70 ) ออทิสติก 4
คน ( รอยละ 11.76 ) บกพรองทางสติปญญา 2 คน ( รอยละ 5.88 ) และอื่นๆ 6คน ( รอยละ 17.65 )
มีผูมารับการรักษาและมารับบริการตามนัด รอยละ 44.12 ทุกเดือน 4 เดือน ( ก.พ. , มิ.ย. , ต.ค. ) มีทีมจิต
เวชสัญจร จากโรงพยาบาลนาน มาใหบริการ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูมารับบริการที่
โรงพยาบาลทาวังผา
2. เปาประสงค (Purpose)
1.เพิ่มอัตราการเขาถึงบริการโรคจิตเวชเด็กและวัยรุน
2. ผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนสามารถดูแลเด็กไดอยางถูกตองเหมาะสม
3.ผูรับผิดชอบงานคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุนของ เครือขาย อ ทาวังผาสามารถประเมิน ติดตาม และ
สงตอผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนได
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
1.พัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุนของ เครือขาย อ ทาวังผาใน รพ.ทาวัง
ผา ในการดําเนินงาน ตามมาตรฐาน
2.กําหนดแนวทางรวมกันในการดําเนินคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน สงคืนขอมูลใหกับเครือขายที่มี
ผูปวยอยูในความดูแล
3.การใหความรูแกผูดูแล การรับประทานยาอยางตอเนื่อง และการมาพบแพทยตามนัด
4.พัฒนาระบบการดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนตามมาตรฐานโดยการจัดตั้งคลินิกจิตเวชเด็กและ
วัยรุน และจัดระบบการติดตาม ใหชองทางการติดตอของผูดูแล โดยโทรศัพทสายตรง
4. ผลลัพธ (Performance)
ป 2560 พบมีการมารับบริการตามนัด รอยละ 55.33
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร (Preparedness)
1. ติดตามเยี่ยมบานรวมกับเครือขาย
2. กอนถึงวันนัด สงจดหมายแจงเตือนลวงหนา 2 สัปดาห และโทรศัพทย้ําเตือนกอนวันนัด 1 วัน
3. ประสานผานทางโรงเรียนชวยเนนย้ําผูดูแล ใหพาผูปวยมาตามนัด

๖๔
Good Practice
กระบวนการพัฒนาระบบงาน 5 P
ชื่อเจาของผลงาน ชาติ อะทะไชย กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม
1. ความสําคัญของปญหา Problem
การสํารวจความพึงพอใจดานสารสนเทศของเจาหนาที่โรงพยาบาลทาวังผา ป 2560
2. เปาประสงค Purpose
1.เพื่อคนหาความตองการ ปญหา ขอเสนอแนะจากผูใชงานระบบสารสนเทศ
2.เพื่อนําผลการสํารวจไปการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
3. กระบวนการพัฒนา Process
• ออกแบบการสํารวจความพึงพอใจดานสารสนเทศจากแหลงขอมูลตางๆมาปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
บริบทของโรงพยาบาลทาวังผา โดยกําหนดประเด็นหัวขอทั้งหมด 11 ประเด็น
• ชี้แจงและแจกแบบสอบถามความพึงพอใจแกเจาหนาที่ในฝายงานตางๆที่มีการใชระบบสารสนเทศ
• วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ
• จัดทําแผนงานปรับปรุงพัฒนาระบบ
4. ผลลัพธ Performance
จากการออกแบบสอบถามทั้งหมด 60 ชุด ไดรับคืน 45 ชุด มีระดับความพึงพอใจดังนี้
รอยละความพึงพอใจ
รายการ
1. ความทันสมัย ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยู
2. ประสิทธิภาพของระบบอินเตอรเน็ต WIFI
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3. โปรแกรมHOSxPตอบสนองตรงตอความตองการของผูใช
4. ระบบรายงานในโปรแกรมHOSxP สนองตอการใชงาน
5. ความพอเพียงของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชงาน
6. การใหบริการสืบคนขอมูล รายงานตางๆ
7. การใหบริการแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอร
8. การใชงานเว็บไซค โรงพยาบาลทาวังผา
9. การใชบริการหองประชุมและอุปกรณสื่อโสตในหองประชุม
10. การใชบริการผลิตสื่อเอกสารสิ่งพิมพตางๆ
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11.ความพึงพอใจโดยรวมตอระบบสารสนเทศ

75

จากผลการสํารวจ พบวาประเด็นความทันสมัย ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยู และ
ประสิทธิภาพของระบบอินเตอรเน็ต WIFI เปนประเด็นที่มีความพึงพอใจต่ําสุด มีความพึงพอใจภาพรวมที่รอย
ละ 75 (เปาหมายรอยละ80)

๖๕
ขอเสนอแนะการปรับปรุงงานมีดังนี้
1.ควรเพิ่มบุคลากรดานITเนื่องจากมีภาระงานมาก
2.การติดตอ ตามจนท.IT ทางโทรศัพทชวงนอกเวลาราชการ วันหยุดไมคอยรับสาย ในป2560 ได
ดําเนินการพัฒนาดังนี้
1.ออกแบบสํารวจความตองการดานอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรและจัดทําแผนซื้อทดแทน โดยงบคา
เสื่อมประจําป
2.พัฒนาจนท.ในฝายแผนงานฯ ใหสามารถจัดการแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอรเบทีองตินไดและจัด
อัตรากําลังจนท.ดานITใหขึ้นปฏิบัติงานในวันหยุด เ
3.ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมระบบอินเตอรเน็ตWIFIของโรงพยาบาล
5. ถาผลลัพธยังไมเปนไปตามเปาหมายหรือตองการใหดีขึ้นวางแผนการพัฒนาอยางไร Prepareness
1.ออกแบบสอบถามใหครอบคลุมจนท.มากขึ้น
2.สงเสริมการใชขอมูลรายงานในระบบHOSxP

๖๖
Good Practice
เรื่อง กลองทิชชูเปยก ทิ้งเข็มและของมีคม
ชื่อเจาของผลงาน นางคนึงนิต ดวงธิ หนวยงาน ชันสูตรสาธารณสุข
1. ความสําคัญของปญหา (Problem)
ปจจุบันมีการเจาะเก็บเลือดจํานวนมาก สงผลใหมีขยะประเภทเข็มเจาะเลือดและของมีคมเพิ่มมากขึ้น
ตามไปดวย ทําใหตองจัดซื้ออุปกรณทิ้งเข็มและของมีคมเพิ่มขึ้น
2. เปาประสงค (Purpose)
2.1 เพื่อลดคาใชจายในการซื้ออุปกรณทิ้งเข็มและของมีคม
2.2 สามารถนําสิ่งของที่เหลือใชแลวกลับมาใชประโยชนในรูปแบบอื่น
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
3.1 จัดหาอุปกรณที่ฝาปดสนิท มีความหนา และแข็งแรงเพื่อปองกันไมใหเข็มหรือของมีคมเจาะทะลุ
ได ซึ่งกลองพลาสติกใสทิชชูเปยก มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชงานได
3.2 มีการประสานงานกับหองทันตกรรม ที่ใชทิชชูเปยกอยูแลว ใหเก็บกลองไวหลังจากใชทิชชู
หลังจากใชหมดแลว
3.3 นํากลองทิชชูเปยกที่ไดมาปรับแตงรูปแบบใหสามารถใชทิ้งเข็มและของมีคมได
3.4 เมื่อเข็มเต็มกลองแลวปดใหมิดชิด ใชเทปกาวปดซ้ําอีกครั้ง และจึงนําไปฝงในจุดฝงขยะ
4. ผลลัพธ (Performance)
4.1 สามารถลดคาใชจายจากการซื้ออุปกรณทิ้งเข็มและของมีคมได
4.2 มีอุปกรณทิ้งเข็มและของมีคมที่ไดจากของที่เหลือใชแลว
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
ใชสัญลักษณที่บงบอกไดวาเปนวัตถุอันตรายและระบุใหมีความชัดเจนวาใชสําหรับทิ้งเข็มและของมี
คม

๖๗
Good Practice
เรื่อง การรับพัสดุไปรษณีย
เจาของผลงาน นางเฉลิม พิยะ หนวยงาน ฝายบริหารทั่วไป รพ.ทาวังผา
1. ความสําคัญของปญหา(Problem)
การรับจดหมายและพัสดุไปรษณีย คัดแยกสงตามหนวยงานของโรงพยาบาลใหถูกตอง
ตรงฝายใหมีคุณภาพรวดเร็วตรงตามเวลา
2. เปาประสงค (Purpose)
พัฒนางานที่รับผิดชอบใหผูรับบริการตามฝาย งาน มีความพึงพอใจ
3. กระบวนการพัฒนา (Process)
3.1 ดูแลการสงจดหมายทางไปรษณียใหแตละหนวยงานใหทันเวลาที่กําหนด
3.2ดูแลการสงจดหมายที่ไดรับจากไปรษณียใหถูกตอง
3.3 ติดตามจดหมายที่สงมาถึงปลายทาง ลาชากวากําหนด
4. ผลลัพธ (Performance)
4.1 ทําใหทุกฝาย ทุกงานไดรับขาวสารไดอยางรวดเร็ว
4.2 ทําใหทุกฝาย ทุกงานไดรับพึงพอใจ
5. ถาผลลัพธยังไมถึงเปาหมาย วางแผนทําอยางไร(Preparedness)
5.1 จัดทําการแยกจดหมายของโรงพยาบาล
5.2 จัดทําการคัดแยกพัสดุ จดหมายของเจาหนาที่ โดยมีตูแยกฝาย งาน เพื่อความรวดเร็ว

๖๘

