


รายชื่อผลงานวิชาการประเภทผลงาน Oral CQI
ในการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คร้ังท่ี 15 / 2554

ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
1 การประเมินภาวะทุพโภชนาการและ

ติดตามผลการตรวจเลือดในผูติดเชื้อ
เอชไอวี ที่มารับการรักษาในคลินิก
สุขภาพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นางวันวิสาข ทิมมานพ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ศูนยโรคเอดสผูปวยนอกอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2 การพัฒนาระบบการเบิกอาหารผาน
Computer on line

นางเรียวพลอย กาศพรอม
นักโภชนาการชํานาญการ
นางสาวปราณี รุงเรือง
โภชนากร

กลุมงานโภชนวิทยารวมกับ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การพยาบาลผูปวยใน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

3 พัฒนารูปแบบการยึดตรึงสายสวนคา
ปสสาวะ

นางสาวสมจินต โชคชัย
เจาหนาที่การพยาบาล

หออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

4 พัฒนาระบบการดูแลผูปวยเพื่อ
ปองกันทอหลอดลมคอเลื่อนหลุด
กอนกําหนด (UE)

นางนฤมล อัจฉริยาการุณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5 Lean ระยะเวลารับ-สงเวร นางอนงค จันทะวงศ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสุทัตตา รัตนสงคราม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

6 การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา นางสาวรริศรา สระทอง
พยาบาลวิชาชีพ
นางชอทิพย ทองทิพย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสุรียพร กุมภคาม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

7 ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบ
การทําความสะอาดเตียงและ
สิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย ใน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นางสาวจิราภรณ คุมศรี
พยาบาลวิชาชีพ

IC
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
8 ปองกันไวดีกวาแกไข นางสาวบังอร สิงหทอง

ผูชวยเหลือคนไข

หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

9 การพัฒนาระบบการปองกันการเกิด
อาการไมพึงประสงคจากยาเคมีบําบัด

นางพรทิพย ชูจอหอ
เภสัชกรชํานาญการ
นางสาวกนกกช บุศยนํ้าเพชร
เภสัชกรชํานาญการ

หนวยผสมยาเคมีบําบัด
กลุมงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

10 โครงการพัฒนาระบบงานรับ – สง
เอกสาร โดยการใช Lean

นางสุวรรณี สังขทองดี
พนักงานพิมพดีด
นางเตือนใจ สินเพ็ชร
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

ฝายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี





ชื่อเร่ือง : การประเมินภาวะทุพโภชนาการและติดตามผลการตรวจเลือดในผูติดเชื้อเอชไอวี ท่ีมารับการรักษา
ในคลินิกสุขภาพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผูนําเสนอ : นางวันวิสาข ทิมมานพ, เรียวพลอย กาศพรอม และคณะ
หนวยงาน : ศูนยโรคเอดสผูปวยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

Purpose : ประเมินภาวะทุพโภชนาการและติดตามผลการตรวจเลือดเพื่อรับทราบปญหา  ใหคําปรึกษาที่
ถูกตองและและประสานสงตอนักโภชนาการ
Key Process : ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Process : ศูนยโรคเอดส  ประเมินภาวะโภชนาการผูปวยทุกรายตามแบบประเมินภาวะทุพโภชนาการ  ผูปวย
ที่มีBNT > 7 และติดตามผลเลือดที่ผิดปกติสงพบนักโภชนาการ
Performance : ผลการดําเนินงานระหวางตุลาคม 2554-ธันวาคม 2554 พบวาผูปวยไดรับการประเมินภาวะ
ทุพโภชนาการ 19.5 %  พบวามีผูปวยที่มีคา BNT > 7 = 0 % ติดตามผลเลือดผิดปกติ 100 %  แตไดรับการ
ปรึกษาโดยนักโภชนาการ 34.8 % จากการดําเนินงานที่ผานมาพบวา  ไมสามารถประเมินภาวะ
โภชนาการผูปวยได 100 %   เน่ืองจากบุคลากรเทาเดิมแตมีผูปวยเพิ่มมากขึ้น จาก 50-60 คน/วัน เปน 100 คน/
วัน และการประเมินภาวะโภชนาการใชเวลาประมาณ 4 นาที/คน

ศูนยโรคเอดสและนักโภชนาการจึงปรับปรุงแนวทางการประเมินใหมโดยใชปรับปรุงแบบสอบถาม
ใหงายเพื่อใหผูปวยสามารถชวยประเมินและนําคอมพิวเตอรมาชวย  โดยลงขอมูลในโปรแกรมexcel ให
โปรแกรมคํานวณคา BMIและรวมคา BNT  สงผลใหการประเมินภาวะโภชนาการผูปวยใชเวลา 0.5-1 นาที/
คน นอกจากน้ันผูปวยที่มีBNT > 7   และผูที่มีผลเลือดติดตามผิดปกติไมสามารถพบนักโภชนากรเพื่อให
คําปรึกษาได 100 % นักโภชนาการจึงสงบุคลากรมาประจําที่คลินิกสุขภาพ 1 คน  ในเดือนเมษายน 2554
ประเมินผลการดําเนินงานพบวาศูนยโรคเอดสสามารถประเมินภาวะโภชนาการได 100 %   และผูปวยทีมี
ปญหาพบนักโภชนาการ 80%

ศูนยโรคเอดสและนักโภชนาการจึงปรับปรุงแนวทางการประเมินและใหคําปรึกษาใหมอีกคร้ัง  โดย
ใหนักโภชนาการถายทอดความรูที่งายตอความเขาใจแกพยาบาลเพื่อชวยใหคําปรึกษาในระดับตนรวมกับนัก
โภชนาการ  ผลการดําเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2554- มิถุนายน 2554 พบวา   สามารถประเมินภาวะ
โภชนาการได 100 %   และผูปวยทีมีปญหาพบนักโภชนาการ 76.8%  พบพยาบาลวิชาชีพ 23.2%

ตัวชี้วัด เปาหมาย ตค53-ธค53 เมย54 พค54-มิย
54

รอยละของผูปวยไดรับการประเมินภาวะทุพโภชนาการ 100 19.5 100 100
รอยละของผูปวยที่มีคา BNT > 7 - 0 0 0
รอยละของผูปวยไดรับการติดตามผลการตรวจเลือดที่ผิดปกติ 100 100 100 100
รอยละของผูปวยที่ที่มีผลเลือดติดตามผิดปกติไดรับการใหคําปรึกษาโดย
นักโภชนาการ 34.8 80 76.8
รอยละของผูปวยที่ไดรับการใหคําปรึกษาโดยพยาบาลวิชาชีพ

100
- - 23.2





ชื่อเร่ือง : การพัฒนาระบบการเบิกอาหารผาน Computer on line ( PMK )
ผูนําเสนอ : นางสาวปราณี รุงเรือง, นางเรียวพลอย กาศพรอม
หนวยงาน : โดยกลุมงานโภชนวิทยารวมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพยาบาลผูปวยใน

      โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

Purpose : สั่งเบิกอาหารผูปวยในโรงพยาบาลผานระบบ Computer on line (PMK)  เพื่อใหผูปวยไดรับอาหาร
ถูกตองขึ้น
Process : 1. เบิกอาหารโดยคียขอมูลเบิกอาหารผานระบบคอมพิวเตอร (PMK) 2. โภชนากร ดึงขอมูลการเบิก
อาหารจากระบบคอมพิวเตอร (PMK) พิมพออกมาเปนบัตรกํากับถาดอาหารไดเลย  เดิมวิธใชมือเขียนโดยลอก
จากใบสั่ง
Performance : เน่ืองจากวิธีการเบิกอาหารผูปวยที่เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบเดิมน้ันใชเขียนเบิก
ลงในแบบฟอรมใบเบิกอาหาร  บางคร้ังมีปญหาการอานลายมือไมออก  เบิกอาหารไมตรงชนิด  เน่ืองจากไมมี
ตัวเลือก  ผูลอกคําสั่งลงใบเบิกลอกผิด  และตองใชผูสงใบเบิก  ซึ่งทั้งหมดลวนเปนความเสี่ยงตอความ
ผิดพลาดที่อาจขึ้นได
Action : 1. รวมมือกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลและศูนยคอมพิวเตอรออกแบบโปรแกรม
การเบิกอาหารผานระบบ computer online 2. จัดอบรมโดยรวมมือกันระหวางงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การพยาบาลผูปวยใน จัดอบรมการใชโปรแกรมเบิกอาหาร 3. กลุมงานโภชนวิทยารวมมือกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อประสานงานและเขาไปสอนการเบิกอาหารผานระบบ Computer online โดยเดินสายเขาไป
สอนในหอผูปวย เพื่อใหทุกคนคียขอมูลเบิกอาหารได 4. ทดลองการเบิกอาหาร โดยมีหอผูปวยนํารอง 2 แหง
คือ หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ และหอผูปวยศัลยกรรมชายสามัญ จนปญหาเบิกผานระบบ computer online
ลดลง 5. ทํา Flow chat ขั้นตอนการเบิกอาหาร และหนังสือแจงเวียนผานการพยาบาลผูปวยใน เร่ิมเปดใช
ระบบเบิกอาหารผานคอมพิวเตอร ทุกหอผูปวย พรอมกับติดตามแกปญหาตอเน่ือง
Process  ใหม : 1. ทางหอผูปวยสามารถเบิกอาหารผาน computer online PMK 2. สามารถพิมพคําสั่งเบิก
อาหารแลวนํามาติดกับถาดอาหารผูปวยได โดยไมตองลอกดวยการเขียน 3. ลดการใชกําลังคนในการสงใบ
เบิกอาหาร 4. ดึงขอมูลจากคําสั่งเบิกมาใชเปนยอดรวม เพื่อสั่งผลิตอาหารได โดยไมตองนับยอดใหม
ผลการดําเนินงาน : รวบรวมขอมูลชวงทดลองเบิกอาหารในหอผูปวยพรอมติดตามเก็บขอมูล 1 เดือน  ใน
เดือนมีนาคม  พบวามีความผิดพลาดเกิดขึ้นหลายประการ  ต้ังแตเวลาในการพิมพใบเบิกคราดเคลื่อนเบิก
อาหารไมตรงลืมคียขอมูล  หรือลืมโทรศัพทแจงเมื่อเปลี่ยนอาหาร  โดยพบวาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเฉลี่ยรอย
ละ 10.8+12 คร้ัง  จึงคอย ๆ  ปรับปรุง จนปญหาลดลง  โดยเก็บขอมูลในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2554
ปญหาลดลงเฉลี่ยรอยละ 4.5+  5 คร้ังและปจจุบันไดดําเนินการเบิกและรับคําสั่งอาหารเบิกผานระบบ PMK
ได 100%  ลดงานของผูสงใบเบิกลงได 100%  มีคําสั่งอาหารใหเลือกเบิก  ทําใหการสั่งเบิกอาหารตรง
วัตถุประสงคมากขึ้น  ปจจุบันยังติดตามบันทึกขอมูลความผิดพลาดจากการเบิกอาหารและแกไขปญหาอยาง
ตอเน่ืองตอเน่ือง





ชื่อเร่ือง : พัฒนารูปแบบการยึดตรึงสายสวนคาปสสาวะ
ผูนําเสนอ : น.ส. สมจินต  โชคชัย
หนวยงาน : หออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ปญหาท่ีพบ : ผูปวยที่เขารับการรักษาในหอผูปวยหนัก   เปนผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤตมีความจําเปนจะตอง
ไดรับการดูแลอยางใกลชิด  มีการเฝาติดตามและประเมินการทํางานของระบบตางๆในรางกาย  โดยเฉพาะ
การประเมินสารนํ้าเขาและออกในรางกาย   ทําใหผูปวยตองไดรับการคาสายสวนปสสาวะ  กอใหเกิดความ
เสี่ยงในการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะไดงายขึ้น  เพื่อปองกันภาวะน้ีจึงไดมีมาตรการในการดูแลผูปวยที่
ไดรับการคาสายสวนปสสาวะ  หน่ีงในมาตรการที่สําคัญคือการยึดตรึงสายสวนไมใหมีการเลื่อน  ดังน้ัน
ประสิทธิภาพในการยึดตรึงสายจึงเปนสวนสําคัญ  ในการปฏิบัติที่ผานมาการยึดตรึงสาย  ทําโดยใชพลาสเตอร
ติดยึดสายเขากับผิวหนังของผูปวย  เมื่อผูปวยมีการเคลื่อนไหวหรือปรับเปลี่ยนตําแหนงถุงปสสาวะ  ก็จะทํา
ใหมีการลอกของพลาสเตอร ทําใหเกิดการเลื่อนของสาย  ดวยสาเหตุน้ีจึงไดมีการพัฒนารูปแบบการยึดตรึง
โดยใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพในการยึดตรึงสายไดมากยิ่งขึ้น
เปาหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพการยึดตรึงสายสวนคาปสสาวะเพื่อปองกันการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ
เคร่ืองชี้วัด/ความสอดคลองกับเปาหมาย : 1. อัตราการเลื่อนหลุดของการยึดตรึงสายสวนคาปสสาวะ 2 . อัตรา
การเกิด CAUTI
วิธีเก็บขอมูล : 1. จัดทําแบบฟอรมลงจํานวนของการเลื่อนของสายสวนคาปสสาวะและจํานวนการลอกหลุด
ของอุปกรณยึดตรึง โดยนําไวใน Flow chart ของผูปวยแตละรายเพื่อสะดวกแกผูปฏิบัติ 2. เก็บรวบรวมสถิติ
ทุกสัปดาห 3. ติดตามอัตราการเกิด CAUTI จากศูนย IC
วิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพ : 1. นําปญหาที่เกิดขึ้นเขาที่ประชุม เพื่อใหเกิดความเขาใจและกอใหเกิดความ
รวมมือในการดําเนินการ 2. นําเสนออุปกรณและวิธีการใช 3. ใช Bundle of care CAUTI เปนหลักในการ
ปฏิบัติ 4 .ทบทวนวิธีการยึดตรึงสายสวนคาปสสาวะ เนนตําแหนงการยึดตรึง 5. ติดตามผลการปฏิบัติ
ผลการดําเนินงาน : พบการเลื่อนของสายจํานวน 5 ราย ในผูปวยที่คาสายสวนปสสาวะ จํานวน 50 ราย สาเหตุ
เกิดจากเทคนิคในการยึดตรึง ผลของอัตราการเกิด CAUTI ไมประเมินสามารถประเมินไดชัดเจนเน่ืองจากมี
factor อ่ืนๆ ที่ตองใชประกอบในการประเมิน
แผนการปรับปรุง/พัฒนา : 1. ติดตามและนิเทศเทคนิคการยึดตรึงสายแกผูปฏิบัติเปนรายบุคคล 2. สามารถ
นํามาตรการ,อุปกรณและรูปแบบการยึดตรึง ใหหนวยงานอ่ืนนําไปปฏิบัติได





ชื่อเร่ือง : พัฒนาระบบการดูแลผูปวยเพื่อปองกันทอหลอดลมคอเลื่อนหลุดกอนกําหนด (UE)
ผูนําเสนอ : นฤมล อัจฉริยาการุณ และทีม MICU
หนวยงาน : หออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ปจจุบันการปฏิบัติงานในหอผูปวยหนักอายุรกรรม  พบวา ผูปวยวิกฤติสวนใหญไดรับการรักษาดวย
การใสทอหลอดลมคอ  และใชเคร่ืองชวยหายใจ  ซึ่งบทบาทสําคัญในการดูแลผูปวยในกลุมน้ีคือ ดูแลให
ผูปวยไดรับออกชิเจนทางทอหลอดลมคออยางเพียงพอ  จากการทบทวนรายงานการวิจัย  พบวาการเกิด UE มี
อัตราเกิด 1-14% ของผูปวยที่ไดรับการคาทอหลอดลมคอ (Vianna, et al., 2007) จากสถิติการเกิด UEใน
หอผูปวยหนักอายุรกรรมในป 2551 พบ 1.1% ของผูปวยที่ไดรับการคาทอหลอดลมคอทั้งหมดซึ่งเปน
อุบัติการณที่สําคัญและสงผลกระทบกับผูปวยโดยตรง จึงไดมีการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยเพื่อปองกันการ
เกิด UE
เปาหมาย : 1. ลดอัตราการเกิด UE 2. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยเพื่อปองกันการเกิด UE
เคร่ืองชี้วัด : อัตราการเกิด UE
ความสอดคลองกับเปาหมาย : ลดอัตราการเกิด UE
สูตรคํานวณ : จํานวนคร้ังการเกิด UE x 100 / Ventilator days
วิธีการเก็บขอมูล : เก็บขอมูลในผูปวยที่ใสทอหลอดลมคอ (Endotracheal tube) ที่เขารับการรักษาในหอ
ผูปวยหนักอายุรกรรมระหวางป 2552 - 2554
วิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพ : 1. ประชุมปรึกษา ทบทวนและคนหาสาเหตุในผูปวย UE และรวมกัน
วิเคราะหเพื่อหาแนวทางและโอกาสพัฒนา 2. ทบทวนและปรับระบบการดูแลผูปวยเพื่อปองกันUE 3. Lean
process ระบบการดูแลผูปวยเพื่อปองกันUE 4. นิเทศติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง ปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติและติดตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินการ : จากการนําแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันUEมาใชในป 2552 พบวาอัตราการเกิด UE
ลดลงจาก 1.1 % เหลือ 0.52 % และในป 2553 พบวาอัตราการเกิด UE มีแนวโนมสูงขึ้นคือ 0.69%  หลังจาก
การทบทวนวิเคราะหหาสาเหตุและปรับลดขั้นตอนแนวปฏิบัติใหงายและสะดวกในการปฏิบัติมากขึ้น พบวา
ในป 2554 (ตุลาคม 2553- พฤษภาคม 2554) อัตราการเกิดUEลดลงเหลือ 0.4 %
แผนการปรับปรุงพัฒนา : พัฒนาระบบการสงเวร





ชื่อเร่ือง : Lean ระยะเวลารับ-สงเวร
ผูนําเสนอ : คุณสุทัตตา รัตนสงคราม และ อนงค จันทวงค
หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1 กลุมภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หลักการและเหตุผล : ในการปฏิบัติงานบนหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ซึ่งมีผูปวยโรคเร้ือรังเปนสวนใหญ แม
จะเปนหอผูปวย แตดวยภาระงานรวมถึงขอจํากัดดวยเร่ืองเตียงของหอผูปวยสามัญจึงตองรับ Admit ผูปวย
อายุรกรรมเกือบทุกประเภทแตทั้งน้ีจะขึ้นกับการพิจารณาของแพทยเวรและแพทยประจําหอผูปวยเปนหลัก
อยางไรก็ตามในการทํางานของเจาหนาที่โดยเฉพาะพยาบาลตองมีการสับเปลี่ยนเวรทุก 8 ชั่วโมงและจะตองมี
การสงตอขอมูลของผูปวยใหครบถวนและถูกตองมากที่สุดและจากการวิเคราะหกระบวนการรับ-สงเวร
พบวางาน Overload อยูที่หัวหนาทีมเปนสวนใหญนอกจากน้ีในกระบวนการรับ-สงเวร มีเอกสารจํานวนมาก
เชน Kardex ใบประเมินตาง ๆ Chart ของแพทย และมีการเดิน Round ตามเตียงภายหลังการรับ-สงเวรเสร็จ ซึ่ง
ขั้นตอนดังกลาวทําใหเสียเวลามากพอสมควร รวมถึงขั้นตอนการรับ-สงเวรไมกระชับบางคร้ังเกิดความ
ซ้ําซอน ดังน้ันหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบกระบวนการรับ-สงเวรขึ้นมา
เพื่อทําใหสามารถวางแผนใหการพยาบาลไดสอดคลองกับอาการและความตองการของผูปวยและครอบครัว
และลดอุบัติการณไมพึงประสงคที่จะเกิดกับผูปวยเน่ืองจากการรับสงเวรขอมูลไมครบถวน ไมถูกตองและทํา
ใหกระบวนการรับ-สงเวรมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงลดระยะเวลาในการรับ-สงเวร และเกิดความพึงพอใจ
ของบุคลากรผูปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อลดระยะเวลาในการรับ-สงเวร 2. เพื่อลดอุบัติการณไมพึงประสงคที่จะเกิดกับผูปวย
เน่ืองจากการรับ-สงเวรไมครบถวน และไมถูกตอง 3. เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของบุคลากรผูปฏิบัติงาน
การประเมินผลโครงการ : 1. ระยะเวลาในการรับ-สงเวร/ราย ≤ 45 นาที 2. ความครบถวนและถูกตองในการ
รับ-สงเวรผูปวย > 80 % 3. ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร > 80 %
ผลการศึกษา :

สรุปประโยชน / ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 1. ผูปฏิบัติงาน ผูปวย และญาติ มีความพึงพอใจมากขึ้น 2. บุคลากรมี
การทํางานเปนทีม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง





ชื่อเร่ือง : การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา (CQI)
ผูนําเสนอ : นางสาวรริศรา สระทอง, นางชอทิพย ทองทิพย, นางสุรียพร กุมภคาม
หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ปญหาที่พบ : ความคลาดเคล่ือนทางยา (Medication error) เม่ือเกิดขึ้นแลวอาจทําใหเปนอันตรายหรือความเสี่ยงตอ
ผูปวย สาเหตุของความคลาดเคล่ือนมีหลายประการ เชน การสั่งใชของแพทย การสื่อสารคําสั่งใชยา   การติดฉลากยา
การบรรจุยา การเตรียมยา การสงมอบยา การบริหารยา การใหขอมูล และการติดตามการใชยา จากการเก็บรวบรวม
Medication error ของหนวยงาน พบวามี Medication error บอยครั้ง ถึงแมจะมีระบบการตรวจสอบ Order กับ
ใบกํากับการใหยา (Mar) ในเวรดึกแลวก็ตาม สาเหตุสวนใหญ มาจาก Incharge เวรเชามีภาระงานมาก ตองติดตอ
ประสานงานอยูตลอด ทําใหเกิดความผิดพลาดในการรับ Order เชน ไมไดรับ Order แพทย ลืมคัดลอกลงในใบกํากับ
การใหยา (Mar) หรือมีการคัดลอกผิด ทําใหผูปวยไดรับยาคลาดเคล่ือน หรือไมไดรับยาตามท่ีแพทยสั่ง เวรบายตองมี
การบริหารยาตอจากเวรเชา ถาเวรเชามีความผิดพลาดในการรับ Order ก็จะเกิด Medication error ตามมา
เปาหมาย : ตองการลด Medication error ระดับ C ขึ้นไปใหเปน 0
ตัวช้ีวัด : 1. จํานวนการดักจับ Medication error ระดับ A และ B เพิ่มขึ้น 2. จํานวนครั้งของการเกิด Medication error
ระดับ C ขึ้นไป ลดลง 3. อัตราความรวมมือของพยาบาลเวรบายในการตรวจสอบ Order เวรเชา
สูตรคํานวณ : 1. จํานวนครั้งของ AE แตละระดับ

2. จํานวนพยาบาลท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบ Order เวรเชา X  100
จํานวนพยาบาลท้ังหมดในหอผูปวย

วิธีการเก็บขอมูล : เก็บรวบรวมจากแบบบันทึก Medication error ของหนวยงาน รายงานเปนรายเดือน
วิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพ : 1. เวรบายตรวจสอบ Order เวรเชาซ้ํา 1.1 ใหพยาบาลเวรบายทุกทีมตรวจสอบ
Order แพทยของเวรเชาซ้ํากอนมีจัดแจกยา เพื่อเปนการ Recheck 1.2  ถาพบวามีการคลาดเคล่ือน เชน เวรเชาลืม
คัดลอกลง หรือลืม Off ในใบ MAR ใหแกไขใหถูกตองทันที 1.3 ลงบันทึกความคลาดเคล่ือนท่ีพบใน Medication
error รายเดือนเพื่อนํามาวิเคราะหและนํามาพัฒนาตอไป 2. Double sign กรณีมีการยกยอดยาในใบกํากับการใหยา
(MAR) ใหมีพยาบาลอีกหน่ึงคนเปนผูรวมตรวจสอบดวย 3. การจัดเตรียมยา ใหพยาบาลตรวจสอบยากับใบ MAR อีก
ครั้ง ถาไมตรงหกันใหกลับไปดู Order แพทยอีกครั้ง
ผลการดําเนินงาน : ในชวงแรกพบวาพยาบาลใหความรวมมือในการตรวจสอบ Order ซ้ํา 73% มีการตรวจพบ
Medication error  ระดับ A และ B แตไมมีบันทึกไว   จึงจัดทําแบบฟอรมใหมีการเซ็นชื่อกํากับเวลาตรวจสอบ Order
แพทยและจัดใหพยาบาลเขาอบรมโครงการบริหารยาซึ่งจัดโดยคณะกรรมการยาครบ 100% พบความรวมมือในการ
ตรวจสอบ Order เพิ่มขึ้นจาก 73% เปน 80%และ 94%  ตามลําดับ และการดักจับ Medication error  ระดับ A และB
เพิ่มขึ้นจาก 4 ครั้ง เปน 8ครั้ง และ 27 ครั้งตามลําดับ ในเรื่องจํานวนครั้งของการเกิด Medication error ระดับC ขึ้นไป
ลดลงจาก 7 ครั้ง เปน 6 ครั้งและ 3 ครั้ง  ตามลําดับ
แผนการปรับปรุง/พัฒนา : เพิ่มการตรวจสอบ Order แพทย กับใบ Mar โดยใหพยาบาลเวรเชาตรวจสอบกอนสงเวร
ใหเวรบาย





ชื่อเร่ือง : ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการทําความสะอาดเตียงและสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย
ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผูนําเสนอ : จิราภรณ คุมศรี, พรนภา เอี่ยมลออ, นุชนารถ เขียนนุกูล, วราณี ฉายศรีศิริ, คณะทํางานเฝาระวัง
การติดเชื้อในโรงพยาบาล 23 หนวยงาน, ดวงใจ ตันติยาภรณ

หนวยงาน : IC โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความสําคัญและที่มาของปญหา : ในการดูแลผูปวย นอกจากปฏิบัติการพยาบาลแลว ยังมีอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีสําคัญ
อยางยิ่งน่ันคือ การดูแลทําความสะอาดเตียงและสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย เพื่อลดจํานวนและปองกันการแพรกระจาย
ของเชื้อโรค มีผลการศึกษาและรายงานวิจัย พบเชื้อกอโรคมากมายในสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวยเชน Staphylococcus
aureus and MRSA [1-3] ซึ่งกอใหเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial infection) [4] เชื้อโรคตาง ๆ มีชีวิตรอด
ในสิ่งแวดลอมไดนานหลายชั่วโมงถึงหลายเดือน [3] ขึ้นกับอุณหภูมิ ความชื้น และการทําความสะอาดบริเวณน้ัน ๆ
[2] การทําความสะอาดเตียงและสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย จาก Recommendation ของ WHO ใหใช Detergent และ
Water [5]ไมใช Disinfectant เน่ืองจากความสามารถในการฆาเชื้อของ Disinfectant ตองอาศัย Contact time น่ันคือ
เวลาในการสัมผัสหรือแชอุปกรณ แตการทําความสะอาดสิ่งแวดลอมใชวิธีการเช็ดถูเทาน้ัน จึงไมมีความแตกตาง
ระหวางการใช Detergent และ Water หรือการใช Disinfectant[1, 6] ประเด็นท่ีสําคัญ คือวิธีในการทําความสะอาด
เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ  จากการสุมถามถึงวิธีในการทําความสะอาดเตียงและสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย โดย
การใชถังนํ้าใส Detergent และ Water รวมท้ังผาในการทําความสะอาดรวมกันในผูปวยแตละเตียง ซึ่งทําใหมีโอกาส
ในการแพรกระจายเชื้อจากการใชอุปกรณรวมกัน[7] ดังน้ันถาสามารถจัดบริการผาในการทําความสะอาดใหมีอยาง
เพียงพอ และโปรโมทวิธีการทําความสะอาดเตียง โดยไมใชอุปกรณรวมกันในผูปวยแตละเตียง อีกท้ังนิเทศการ
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ จะทําใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินการตามาตรการ เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อเปนผลให
อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล และผลการเพาะเชื้อจุลชีพดื้อยาลดลงได
วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการทําความสะอาดเตียงและสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย
สรุปผลการศึกษา : ระยะท่ี1 การบริหารจัดการผาเช็ดเตียง แตเดิมหนวยงานสวนใหญรอยละ 90.1 จัดหาผาเช็ดเตียงใช
เอง,ปฏิบัติการทําความสะอาดเตียงและสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวยโดยไมเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อเพียง รอยละ 42.9
และใชเวลาในการทําความสะอาดเตียง เฉล่ียแลว 35.5 นาที แตเม่ือพัฒนารูปแบบการทําความสะอาดเตียง โดยจัดให
มี Center service ใหการบริการผาเช็ดเตียงสําหรับทําความสะอาด พบวา หนวยงานสามารถดําเนินการตามวิธีการเช็ด
เตียงโดยไมเสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อ จาก รอยละ 42.9 เปน รอยละ 100, ระยะเวลาเฉล่ียในการทําความสะอาด
เตียง จาก 35.5 นาที เหลือ 15.1 นาที ซึ่งหนวยงานพึงพอใจในการเบิกผาเช็ดเตียงจากงานซักฟอก รอยละ 90.3 ระยะท่ี
2 ผลสํารวจการเบิกผาเช็ดมือ มิถุนายน 53 - มีนาคม 54 ของ 23 หนวยงาน พบวา ต่ําสุด 3.3 ผืน ในเดือน สิงหาคม
2553 และสูงสุด 4.8 ผืน ใน เดือน มิถุนายน 2553 คาเฉล่ีย 4.04 และมีแนวโนมการเบิกใชสูงขึ้น ระยะท่ี 3 รอยละของ
การพบจุลชีพดื้อยา พบวา Kleb.pneumoniae MDR , E.coli. ESBL&MDR และ MRSA มีแนวโนมลดลง
แผนการปรับปรุงพัฒนา : 1. ยังคงตองติดตามนิเทศวิธีการทําความสะอาดเตียง โดย สังเกตการปฏิบัติจริงรวมกับการ
เบิกผาเช็ดเตียง 2. ประมวลและวิเคราะหอัตราการติดเชื้อรวมกับผลการเพาะเชื้อจุลชีพ เน่ืองจาก จุลชีพท่ีพบบอยใน
การติดเชื้อ VAP,HAP ไดแก A.baumanni MDR , Pseu.aeruginosa MDR และ Prov.stuartii MDR พบวา มีแนวโนมสูงขึ้น





ชื่อเร่ือง : ปองกันไว....ดีกวาแกไข
ผูนําเสนอ :บังอร สิงหทอง
ชื่อท่ีปรึกษา : ทัศนีย ยงคตระกูล หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ
หนวยงาน : หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

จากการปฏิบัติงานพบปญหาอุปสรรคคือมีความลาชาในขั้นตอนของกระบวนการหลักคือขั้นตอนการ
จําหนายผูปวยสาเหตุหลักคือความลาชาในการคิดคารักษาพยาบาลของผูปวยกอนจําหนาย เน่ืองจากผูคิดราคา
คารักษาพยาบาลไมใชผูรับผิดชอบโดยตรง ไดแกพยาบาล ผูชวยเหลือคนไขทุกคนที่ขึ้นปฏิบัติงาน ใน
ขณะเดียวกันตองรับผิดชอบในการใหบริการพยาบาลแกผูปวยดวย บุคลากรจึงไมมีทักษะเพียงพอในการคิด
คารักษาพยาบาลของผูปวย สงผลใหมีความคลาดเคลื่อนในการคิดเงิน บางคร้ังผูปวยไมไดจายสวนเกินคา
เหล็กคาอุปกรณซึ่งมีราคาแพง เปนความเสี่ยงตอการรองเรียนของผูปวยเมื่อแจงใหผูปวยทราบภายหลังทําให
โรงพยาบาลตองสูญเสียรายไดสวนน้ีไป รวมทั้งเสียภาพลักษณของโรงพยาบาลดวย ทางทีมงานจึงหาโอกาส
พัฒนาโดยใชแนวคิด Lean  management โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดระยะเวลาในการจําหนายผูปวย และลด
ความคลาดเคลื่อนจากการคิดคารักษาพยาบาลของผูปวย
เปาหมาย : พยาบาลและผูชวยเหลือคนไขในหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ
เคร่ืองชี้วัด : ระยะเวลาในการจําหนายผูปวยและจํานวนคร้ังของความคลาดเคลื่อนจากการคิดคารักษาพยาบาล
ของผูปวย
วิธีการเก็บขอมูล : เร่ิมต้ังแตผูปวยไดรับแผนการรักษาจากแพทยใหจําหนายออกจากโรงพยาบาลจนถึงเวลา
กลับบานโดยเก็บขอมูลตามเคร่ืองชี้วัดดังกลาว
วิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพ : โดยออกแบบขั้นตอนการคิดเงินผูปวยในแบบใหม ซึ่งเร่ิมต้ังแตผูปวยกลับ
จากหองผาตัดเสมียนจะคิดคาใชจายหลังผาตัด 1 วัน ( คาบริการ/คาสวนเกิน/คาหอง ) แลวแจงผูปวย/ญาติให
ชําระเงินนอกจากน้ียังคิดคาใชจายทุก 3 วัน/ทุกวันศุกร/กอนวันหยุด โดยประทับตราวา Key คาใชจายแลว
เพื่อใหผูปวย/ญาติชําระเงินและรับยากลับบาน
ผลการดําเนินการ : สามารถลดระยะเวลาในการจําหนายผูปวยจาก 30 นาที เหลือ 10 นาที และหลังการ
ปรับปรุงคุณภาพยังไมเคยพบความคลาดเคลื่อนในการคิดเงินผูปวยใน
แผนการปรับปรุง/พัฒนา : จัดอบรมบุคลากร ( พยาบาล/ผูชวยเหลือคนไข ) ใหมีทักษะในการบันทึกขอมูล
คาใชจายของผูปวยใหครบถวนและตอเน่ือง นอกจากน้ีใหมีระบบการบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอรทุกเวรดึก
โดยผูชวยเหลือคนไขภายหลังการตรวจสอบของพยาบาล





ชื่อเร่ือง : การพัฒนาระบบการปองกันการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาเคมีบําบัด
ผูนําเสนอ : ภญ.พรทิพย ชูจอหอ, ภญ.กนกกช บุศยนํ้าเพชร
หนวยงาน : หนวยผสมยาเคมีบําบัด กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ปญหาท่ีพบ : ยาเคมีบําบัดเปนยาที่มีความเปนพิษรุนแรง และมีชวงความปลอดภัยในการรักษาแคบ จากการ
ทบทวนรายงานอาการไมพึงประสงคจากยาเคมีบําบัด พบรายงานการเกิดอาการไมพึงประสงคอยูเปนระยะๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  Paclitaxel, Docetaxel และ Oxalipatin พบรายงานไดบอย และบางคร้ังมีความรุนแรง ซึ่ง
หากไมไดรับการแกไขอยางทันทวงทีอาจมีอันตรายถึงแกชีวิตได จากรายงานของศูนยติดตามอาการไมพึง
ประสงคโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ใน พ.ศ. 2553 พบวาบาง protocol แมมีการใหยา Premed แตก็ยังพบ
รายงานการเกิดอาการไมพึงประสงคได เชน การเกิด Hypersensitivity Reaction (HSR) ผูปวยมีอาการหนา
แดง  มือเทาชามาก  รูสึกรอนผาวใบหนา แนนหนาอกหายใจไมสะดวก หลังไดรับยา Paclitaxel หรือ
Docetaxel ถึงแมวาจะไดยา pre-medication (Premed) เปน Dexamethasone inj 8 mg และ Ondansetron inj 8
mg กอนไดรับยาแลวก็ตาม  และยังพบรายงานจากยา Oxalipatin ดวยเชนกัน หนวยผสมยาเคมีบําบัดเล็งเห็น
ความสําคัญและหาแนวทางการปองกันเพื่อปองกันการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาเคมีบําบัด
เปาหมาย : เพื่อปองกันการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาเคมีบําบัด
ตัวชี้วัด : จํานวนรายงานและระดับความรุนแรงของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาเคมีบําบัด
วิธีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพ : 1. ทบทวนรายงานการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาเคมีบําบัด
2. ทบทวนใบสั่งยาและศึกษาหาแนวทางการปองกันการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาเคมีบําบัด 3. ประชุม
รวมกับแพทยและพยาบาลเพื่อหาแนวทางการปองกันและวางระบบการปองกัน ไดขอสรุปดังน้ี 3.1 กําหนด
protocol การรักษา เชน รายการยา Premed ที่เหมาะสมกับแตละสูตร ปริมาตรสารนํ้าที่ผสม ระยะเวลาการ
บริหารยา เปนตน 3.2 จัดทํา OPD card สีสมและใบสั่งยา เปน Pre-printed order ของยาเคมีบําบัดสูตรตาง ๆ
เพื่อใหการสั่งยาในแตละสูตรการรักษาเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ผลการดําเนินงาน : จากการดําเนินงานพบวาอุบัติการณการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาลดลงอยางชัดเจน
ป พ.ศ.2553 พบรายงานการเกิด 13 ราย ภายหลังการปรับเปลี่ยนต้ังแตเดือนมกราคม 2554 จนถึงปจจุบัน พบ
รายงานการเกิดเพียง 2 รายและระดับความรุนแรงนอย
แผนการพัฒนา : การใหบริบาลแกผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดในเชิงรุกเพื่อใหผูปวยมีความรูและปฏิบัติตัวได
อยางถูกตองเพื่อปองกันการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาเคมีบําบัด





ชื่อเร่ือง : โครงการพัฒนาระบบงานรับ – สงเอกสาร โดยการใช Lean
ผูนําเสนอ : นางสุวรรณี สังขทองดี และนางเตือนใจ สินเพ็ชร
หนวยงาน : ฝายบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หลักการและเหตุผล : จากการที่โรงพยาบาลฯ สงเจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไปไปรวมฟงการสวนา เร่ือง Lean
จึงทําใหเขาใจ ในการใชเคร่ืองมือดังกลาว การพัฒนางานที่ผานมามักจะรูจักเคร่ืองมือพัฒนางานกันในชื่อของ
QC CQI TQM Lean ก็เปนการพัฒนางานอยางหน่ึงที่คลายกัน โดยเร่ิมตนจากการพิจารณากระบวนการ
ทํางานอยางมีคุณคา มุงตอบสนอง งดความตองการของลูกคา สรางคุณคา ในสินคาและบริการ เขาจัดความ
สูญเปลาที่เกิดขึ้น ในการน้ี ฝายบริหารทั่วไป จึงนํา Lean มาใชกับกระบวนการรับ – สงหนังสือของฝาย
บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดขั้นตอน ลดความสูญเปลาในการรับ – สงเอกสารของฝายบริหารทั่วไป
งานธุรการและสารบรรณ
วัตถุประสงค : 1. เพื่อลดการสูญเปลาในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3. สนอง
นโยบายดานอนุรักษพลังงานของผูบริหาร
กลุมเปาหมาย 5 หนวยงาน

1. สํานักงานกลุมภารกิจบริการวิชาการวิชาการ
2. ฝายแผนงานและประเมินผล
3. ฝายการเงินและบัญชี
4. ฝายพัสดุและบํารุงรักษา
5. กลุมงานเภสัชกรรม

วิธีการดําเนินการ
1. จากการสังเกต การปฏิบัติงาน
2. ดูจากกระบวนการทํางาน
3. จากขอมูลการปฏิบัติงานจริง

ระยะเวลาดําเนินการ
6 เดือน (ต้ังแตเดือนมีนาคม 2554 - สิงหาคม 2554)

งบประมาณดําเนินงาน - ไมมี
การติดตามประเมินผลโครงการ

- 3 เดือน (เดือนมิถุนายน 2554)
สรุปผลการดําเนินการท่ีผานมาไดดังน้ี

ไดนําระบบ Lean มาใชพัฒนางานรับ – สงหนังสือ สามารถลดขั้นตอนจากเดิม 29 ขั้นตอน ลดเหลือ
21 ขั้นตอน และไดประกันเวลาสงหนังสือถึงมือผูรับภายในเวลา 30 นาที ในเร่ืองที่เกี่ยวกับงานประกันสังคม
ของฝายลูกคาสัมพันธ และฝายการเงินฯ จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในรอบ 2 เดือนที่ผานมา
(วันที่ 31 มีนาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2554) จํานวนเร่ืองที่สง 337 เร่ืองเฉลี่ยสามารถสงไดภายในเวลา 9.03
นาที


