
ผลงานวิชาการ CQI

ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
1 C1 การคัดกรองและติดตามผลการ

ใหคําปรึกษาทางสุขภาพในผูติด
เชื้อเอชไอวี ที่มารับการรักษาใน
คลินิกสุขภาพ

นางวันวิสาข ทิมมานพ
นางเรียวพลอย กาศพรอม

ศูนยโรคเอดส
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2 C2 การทํางานดวยรักเหนือรัก เกสร หอมกลาง
รัดเกลา เพ็ชรเกลี้ยง
ลีลยา จักขุจันทร
วันวิสาข ทิมมานพ
และทีมจริยธรรมทางการพยาบาล

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

3 C3 การพัฒนาระบบการติดตาม
ผูปวยดวย Excel

นางวันวิสาข ทิมมานพ ศูนยโรคเอดส
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

4 C4 การลดจํานวนการรับ - โอนสาย
หมายเลขภายในโรงพยาบาล

นางมนพร สุวรรณประเสริฐ
และคณะเจาหนาที่งานประชาสัมพันธ

งานประชาสัมพันธ
ฝายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5 C5 การดูแลแผลกดทับในผูสูงอายุ :
Pressure ulcer & Elderly

มนัสนันทน จิตตเกษม
ปองหทัย พุมระยา
น.พ. สุรวุฒิ ไผประเสริฐ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

6 C6 เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ผูใชบริการขั้นตอนการจําหนาย

น.ส. นุสรา ไผจิตต
น.ส. สุทธิดา ศรีวร
น.ส. กมลวรรณ ถาวิเศษ
นางสุประวีณ อําไพจิตร
นางบุศรินทร มีชูชีพ
น.ส. ประไพ ภูประจําศิลป
น.ส. ลีลยา จักขุจันทร

หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ
(5/2 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

7 C7 โครงการประกาศสงครามกับ
A.baum

คุณวรรณวรา ตัณฑกุลรัตน
และคณะ

หอผูปวยหนักทารกแรกเกิด
(NICU)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

8 C8 การปองกันการเกิดภาวะตกเลือด
หลังคลอด

งานหองคลอด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
9 C9 Quality Nurse's Note นางกุลวรี รักษเรืองนาม

และทีมงาน 5/3 พิเศษ
หอผูปวยออรโธปดิกสและ
ศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

10 C10 การพัฒนาระบบการคัดกรอง
ผูปวยวัณโรค

นางมาลี จันทรเทพ
นางกิ่งกาญจน สุนทรกิจ
นางวันเพ็ญ คลายเจก

งานคัดกรองผูปวยและนําสง
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

11 C11 ตรวจปบ รับยาปุบ ฮุบแคปลาย
น้ิว

นางเบญจวรรณ สังขทอง
นางลักขณา ขอวันนา
นางสถาพร บุริมาตร

หองตรวจประกันสังคม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

12 C12 พิชิต Clinical risk งายนิดเดียว นางสถาพร บุริมาตร
และคณะ

หองตรวจประกันสังคม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

13 C13 การใหยาระงับความรูสึกผูปวย
ผาตัดสมองที่ใส Tracheostomy
tube ในทาคว่ํา

สมสุริยา หาญศักด์ิสิทธิ์
นัสชาภัฒน อมริตชาติ
ศิริรัตน วิหงษ

กลุมงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

14 C14 วัด Blood pressure ตองเวอร ไว
กอน

นางสถาพร บุริมาตร
นางเบญจวรรณ สังขทอง
นางลักขณา ขอวันนา

หองตรวจประกันสังคม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

15 C15 การพัฒนาสูตรมาตรฐานอาหาร
ทางสาย

น.ส. ธัญญชล พงษอ่ิม
น.ส. มนัสนันท รัตนสนธ

กลุมงานโภชนวิทยา
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

16 C16 การพัฒนาระบบการเบิก-จาย
พัสดุประจําวันในกลุมงาน
โภชนวิทยา

ลําพึง หวางจอย
ปราณี รุงเรือง
สุฑามาศ เจิมขุนทด
วาสนา ฉายาวัฒนา
อรวรรณ บุญอารีย
สุชาดา มีนุชนารถ

กลุมงานโภชนวิทยา
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

17 C17 พัฒนาระบบการติดตามดูแลทาง
โภชนาการในผูปวยไฟไหม
นํ้ารอนลวก

ทีมโภชนาการ
ทีมแพทย
ทีมพยาบาลดูแลในหอผูปวย
ไฟไหมนํ้ารอนลวก

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
18 C18 เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลแผล

ผาตัดคลอดบุตร และทําหมัน
หลังคลอด

เฉลิมขวัญ ศรีสุวรรณ
และคณะ

หอผูปวยสูติกรรมสามัญ
(4/2 สามัญ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

19 C19 การพัฒนาสื่อสําหรับผูรับบริการ วีรวรรณ ออนสงา
จํารอง ผลัดสุวรรณ
นิภา พัดสุวรรณ
สุกันนา สาระศาลิน
อรุณรัตน เสมรอด
จุฑามาศ ตอตระกูล

OPD สูติ-นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

20 C20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการจัดการครุภัณฑทางการ
แพทย

สายสมร กัลยณี อายุรกรรมพิเศษชั้น 1
(5/1 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

21 C21 หองนํ้าดีชีวีปลอดภัยจิตใจเปน
สุข

สายสมร กัลยณี อายุรกรรมพิเศษชั้น 1
(5/1 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

22 C22 Angry Birds นอยคลอยเตือน ศิริพร พันธุนานุกุล อายุรกรรมพิเศษ ชั้น 4
(5/4 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

23 C23 นวัตกรรมสมุดจดบันทึก น.ส. รจนา สิตานนท งานไตเทียม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

24 C24 ปายเตือน ภาวะสุขภาพ น.ส. รุงอรุณ ชิณวงศ งานไตเทียม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

25 C25 การใหยา HADS ในผูปวยมะเร็ง นางนงลักษณ แกวประกิจ
และคณะ

หอผูปวยกุมารเวชกรรม
(4/5 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

26 C26 วันน้ีที่รอคอย กนกกาญจน เมฆอนันตธวัช
และเจาหนาที่หอผูปวยหนัก
กุมารเวชกรรม

หอผูปวยหนักกุมารเวชกรรม
(PICU)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

27 C27 Safety - First อาภา ชูปรีชา
เจาหนาที่หองตรวจโรคอายุรกรรม

หองตรวจอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



ท่ี รหัส เร่ือง เจาของผลงาน หนวยงาน
28 C28 การพัฒนาระบบการใหการ

ปรึกษาแบบคูในสตรีต้ังครรภ
นางประนอม พูลพัฒน หองตรวจสูติ-นรีเวชกรรม

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
29 C29 ระบบการรายงานภาวะหลอด

เลือดดําอักเสบ
ศรัจจันทร ธนเจริญพัทธ
และคณะ

หอผูปวยศัลยกรรมหญิงสามัญ
(5/2 สามัญ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

30 C30 พัฒนาภาพลักษณการ
ประชาสัมพันธหนวยงาน
สองตรวจพิเศษ

นงคลักษณ เพ็งจ่ัน งานสองตรวจพิเศษ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

31 C31 ใหคําแนะนําญาติการใสสายให
อาหารทางหนาทองโดยใชกลอง
สองตรวจกระเพาะอาหาร
PERCUTANEOUS
ENDOSCOPIC
GASTROSTOMY (P.E.G)

นงคลักษณ เพ็งจ่ัน งานสองตรวจพิเศษ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

32 C32 เพื่อความปลอดภัย สะสางคร้ัง
ใหญ Big Cleaning

นคร สุขคุม ซอมบํารุง
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

33 C33 การจัดการปสสาวะผูปวยไมให
คางที่เตียง

คุณประทานพร นาคดํา หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ
(5/2 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

34 C34 พฤติกรรมบริการสูความเปนเลิศ ฟาใส เรืองสารกุล
สายชล แสวงผล
กลุม Service smile

หองคลอด
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

35 C35 Happy Clean นางกุลวรี รักษเรืองนาม
และทีมงาน 5/3 พิเศษ

หอผูปวยออรโธปดิกสและ
ศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



รหัส C1
การคัดกรองและติดตามผลการใหคําปรึกษาทางสุขภาพในผูติดเชื้อเอชไอวี

ท่ีมารับการรักษาในคลินิกสุขภาพ

นางวันวิสาข  ทิมมานพ
นางเรียวพลอย  กาศพรอม

ศูนยโรคเอดส โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

Purpose : การคัดกรองและติดตามผลการใหคําปรึกษาโดยทีมสหวิชาชีพในผูติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับ
การรักษาในคลินิกสุขภาพ

Key Process : ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Process เดิม : คลินิกสุขภาพ ไดมีการคัดกรอง vital signs วัณโรค ภาวะทุพโภชนาการ  การปองกัน

กลยุทธเพื่อสงเสริมสุขภาพ โดยการซักประวัติ สัมภาษณผูปวยทีละราย วิเคราะหปญหาและใหคําปรึกษาทาง
สุขภาพตามปญหาที่พบโดยทีมสหวิชาชีพ

ปญหาที่พบ : เน่ืองจากมาผูรับบริการแตละคร้ังเพิ่มขึ้นจาก 80 คน/คร้ัง เปน 100-120 คน/คร้ัง  แตผู
ใหบริการมีเทาเดิมทําใหไมสามารถซักประวัติและสัมภาษณตามเกณฑที่เคยทําเดิมไดครบ

Process ใหม :
1. บูรณาการ การคัดกรองทั้ง 4 อยางเปนหน่ึงเดียว โดยนํา 3P ในการคัดกรองทั้ง 4 อยาง ที่ทําไวมา

ประยุกตรวมกัน
2. ปรึกษาผูเกี่ยวของและขอมูลที่ไดจากการรวมกันปรับแบบสอบถามใหสั้นและงายตอการถาม-ตอบ

โดยทําแบบบันทึกใหผูปวยตอบ
3. ประเมินปญหาผูปวยจากการเตรียมขอมูลผูปวยกอนวันมารับบริการจาก file ผูรับบริการที่พัฒนา

ใหมเชน ความดันโลหิต BMI การติดตามผลเลือด ยาตานไวรัส ยาโรคอ่ืน ๆ การด่ืมแอลกอฮอล สูบบุหร่ี การ
มีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย การเปดเผยคู

4. วันที่ผูปวยมารับบริการ  ใหผูปวยตอบแบบสอบถาม ผูใหคําปรึกษาประเมินแบบสอบถามที่ผูปวย
ตอบ  รวมกับเปด file ผูรับบริการที่พัฒนาใหม และถามคําถามเพิ่มเติม สรุปปญหาของผูปวยและการให
คําปรึกษาบันทึกขอมูลใน OPD card และ file ผูรับบริการ

5. สรุปขอมูลตัวชี้วัดจาก file ผูรับบริการที่พัฒนาใหม
Performance :

ตัวชี้วัด เปาหมาย
(รอยละ)

กอนการพัฒนา
(ตค 54)

หลังการพัฒนา
(สค 55)

รอยละของผูปวยที่พบปญหามีผลติดตามดีขึ้น 30 ไมสามารถเก็บ
ขอมูลได

18.3



รหัส C2
การทํางานดวยรักเหนือรัก

เกสร  หอมกลาง, รัดเกลา เพ็ชรเกลี้ยง
ลีลยา  จักขุจันทร, วันวิสาข  ทิมมานพ

และทีมจริยธรรมทางการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ :
การนําหลักศีล 5 มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางานประเด็น

คุณภาพ ความสุขของผูปฏิบัติงาน ผูรับบริการและผูบริหารโรงพยาบาล
สิ่งที่ไดจากการอบรม ยึดหลักพระราชดํารัสองคบิดาแหงการสาธารณสุขไทย “ขอใหถือผลประโยชน

สวนตัวเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หน่ึง ลาภ ทรัพย และเกียรติจะตกมาแกทานเอง ถาทาน
ทรงธรรมะแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ์” การปรับแนวคิด “ทํางานกับคนตรงหนาในเวลาปจจุบันดวย”

หลังเขารับการอบรม ไดจัดเวทีรักเหนือรักดวยศีล 5 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6 ดาน และเปนกําลังใจซึ่งกันและกัน โดยมีจุดยืนรวมกันในการพัฒนาตนเอง พัฒนาหนวยงานเมื่อมีโอกาส
และเนนการทํางานเปนทีม



รหัส C3
การพัฒนาระบบการติดตามผูปวยดวย Excel

นางวันวิสาข  ทิมมานพ
ศูนยโรคเอดส โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
Purpose : รวบรวมขอมูลอยางเปนระบบเพื่อใหไดขอมูลท่ีสามารถประเมินการติดตามการดูแลรักษาผูติด

เชื้อเอชไอวีท่ีมารับการ รักษาในคลินิกสุขภาพ
Key Process : ขอมูลถูกตอง รวดเร็ว
Process เดิม :
ป 50 1. ลงทะเบียนผูปวยใน file excel และ 2. บันทึกการมารับบริการแตละสัปดาหใน file excel ใชรวม

ยอดผูปวยแตละเดือน
ป 51 ลงขอมูลเหมือนป 50 เพิ่มการประเมิน Adherence คัดกรอง TB และประเมินทุพโภชนาการ
ป 52 ลงขอมูลเหมือนป 51 เพิ่มยาโรคประจําตัวอ่ืน ๆ
ป 53 ลงขอมูลเหมือนป 51 เพิ่มการคัดกรอง 6 กลยุทธ  การติดตาม Lab
ป 54 ลงขอมูลเหมือนป 51 เพิ่ม BP BW สรุปปญหาจากการติดตาม
ปญหาท่ีพบ:
1. ขอมูลท่ีบันทึกไวในแตละครั้งไมเชื่อมตอกัน ขอมูลบางขอมูลสามารถใชรวมกันได  ผูปวยไมอยากตอบ

ทุกครั้ง เชน ทราบผล HIV  เม่ือไร  คูนอนติดเชื้อหรือไม
2. ไมสามารถนําขอมูลท่ีมีอยูมาใชในการติดตามผลผูปวยไดเน่ืองจากขอมูลแยกสวนกัน
Process ใหม :
1. ศึกษาความรูเรื่อง Excel
2. นําขอมูลจากท้ัง 2 file มารวมเปน file เดียวกัน และออกแบบการบันทึกใหงายและสะดวกตอการนําไปใช
3. ใหคําปรึกษารวมกับการใช Excel
4. สรุปตัวชี้วัด รอยละของผูปวยท่ีติดตามดีขึ้น
Performance :

ตัวชี้วัด เปาหมาย กอนพัฒนาระบบ
(ตค 54 – ธค 54)

หลังพัฒนาระบบ
(มค 55 – มีค 55)

ระยะเวลาในการบันทึกขอมูลแตละครั้งจนเสร็จใน
วันท่ีผูปวยมารับบริการ

467 นาที 212 นาที

ระยะเวลาในการสรุปตัวชี้วัดแตละเดือน 45 นาที 30 นาที
รอยละของผูปวยท่ีมีผลติดตามดีขึ้น ไมสามารถเก็บขอมูลได 18.3

สรุป : การพัฒนาระบบการติดตามผูปวยดวย Excel สามารถลดระยะเวลาในการทํางาน 4 ชั่วโมง 15 นาที
และสามารถรวบรวมตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพได



รหัส C4
การลดจํานวนการรับ – โอนสายหมายเลขภายในโรงพยาบาล

นางมนพร สุวรรณประเสริฐ
และคณะเจาหนาที่งานประชาสัมพันธ

งานประชาสัมพันธ ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หลักการและเหตุผล : ปจจุบันมีขอรองเรียน เร่ืองการรับสายลาชาเพิ่มมากขึ้น สาเหตุสวนหน่ึงเกิด

จากพนักงานรับโทรศัพทตองใหบริการทั้งผูรับบริการภายในและภายนอก อีกทั้งระบบโทรศัพทยังไมมีการ
ตอบรับอัตโนมัติ ผูรับบริการจึงไมสามารถทราบไดวาขณะน้ันเจาหนาที่ใหบริการสายอ่ืนอยูจึงเกิดขอ
รองเรียนขึ้น และจากการเก็บขอมูลพบวา จํานวนสายโทรศัพทที่โทรเขาศูนยโอเปอเรเตอรเพื่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพทภายในโรงพยาบาล พรอมโอนสายไปที่ตาง ๆ มีจํานวนมากถึง 19,577 คร้ัง คิดเปนรอยละ
29.65 ของการรับสายภายในทั้งหมด (ขอมูลเดือน ต.ค. – ธ.ค. 54) ดังน้ัน เพื่อลดจํานวนการโทรศัพทสอบถาม
หมายเลขภายใน และโอนสายภายในโรงพยาบาล ฝายบริหารทั่วไป โดยงานประชาสัมพันธจึงนําเอาหลักการ
พัฒนาคุณภาพงาน (3P) มาแกไขปญหาดังกลาวเพื่อลดขอรองเรียนเร่ืองการรับสายลาชา

วัตถุประสงค/เปาหมาย (Purpose) :
1. เพื่อลดจํานวนการโทรสอบถามหมายเลขภายใน และโอนสายหมายเลขภายใน
2. เพื่อลดขอรองเรียน เร่ืองการรับสายลาชา
กระบวนการ (Process) : ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2555
อุปกรณ :  กระดาษสี A4 ปฏิทินเกา กรรไกร กาวสองหนา สติกเกอรใส สติกเกอรสีตกแตง
แผนการปรับปรุงพัฒนา :
1. ดําเนินการแจกหมายเลขโทรศัพทภายในรูปแบปฏิทิน ใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

กลุมเปาหมาย ที่มีจํานวนการสอบถามหมายเลข และโอนสายภายในจํานวนมาก
2. ดําเนินการแจกหมายเลขโทรศัพทภายในรูปแบปฏิทิน ทั่วทั้งโรงพยาบาล
3. ขอพัฒนาระบบรับโทรศัพทใหทันสมัย มีการบอกคิวอัตโนมัติเมื่อมีผูรับบริการโทรเขาศูนย

โอเปอเรเตอร เชน มีการแจงวาขณะน้ีเจาหนาที่กําลังใหบริการสายอ่ืนอยู ทานเปนลําดับที่เทาไหร เปนตน



รหัส C5
การดูแลแผลกดทับในผูสูงอายุ : Pressure ulcer  &  Elderly

มนัสนันทน จิตตเกษม
ปองหทัย พุมระยา

นพ. สุรวุฒิ ไผประเสริฐ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ (Abstract)
แผลกดทับเปนปญหาที่พบไดบอยในผูสูงอายุ ที่นอนนาน และมีโรคเร้ือรัง การดูแลมักจะใชวิธีการ

ทําแผลเพียงอยางเดียว เน่ืองจากไมสามารถทําหัตการได การเลือกใชวัสดุปดแผลแบบใหมเปนทางเลือกหน่ึง
ที่นํามาใชในการดูแลผูปวยสูงอายุที่ไมสามารถทําหัตถการใด ๆ ได คือ การกําจัดเน้ือตายโดยใช Enzyme ที่มี
อยูใน wound fluid ของตัวผูปวยเองในการกําจัดเน้ือตาย โดยใชรวมกับ Occlusive หรือ semi occlusive
dressing จะชวยรักษาความชุมชื้นใหกับบาดแผล และชวยให hard eschar และ slough น่ิมลง แตอาจตองใช
รวมกับวัสดุที่สามารถดูดซับนํ้าไดดี เชน กลุมของ Hydro - fiber ซึ่งทําจากเสนใยธรรมชาติจากพืช 100%
Sodium carboxymethylcellulose เมื่อดูดซับ exudates จะเปลี่ยนสภาพเปน gel sheet และล็อคไมให exudates
ซึมออกมาภายนอกปองกันไมใหผิวหนังรอบ ๆ แผลเปอยและยังคงสภาพความชุมชื้นตลอดเวลา เปนการปรับ
สภาพแวดลอมของแผลใหเหมาะแกการงอกใหมของเน้ือเยื่อ ทําใหแผลหายไดเร็ว วิธีน้ีสามารถทําไดงาย
ประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจายในการดูแลดวย



รหัส C6
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารผูใชบริการข้ันตอนการจําหนาย

                      นางสาวนุสรา  ไผจิตต, นางสาวสุทธิดา  ศรีวร
นางสาวกมลวรรณ  ถาวิเศษ, นางสุประวีณ  อําไพจิตร

นางบุศรินทร  มีชูชีพ, นางสาวประไพ  ภูประจําศิลป
นางสาวลีลยา  จักขุจันทร

หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ (5/2 พิเศษ)

บทคัดยอ
บริบท

หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ ใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยทางศัลยกรรม เฉลี่ย 850 คนตอป เมื่อ
ขบวนการรักษาพยาบาลสิ้นสุด ผูปวยตองไปพักฟนตอที่บาน ในบางวันมีการจําหนายผูปวยกลับบาน 5 - 6
ราย ในขั้นตอนการจําหนาย เจาหนาที่ตองประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน ไดแก หนวย
ประสานสิทธิ์การรักษา โภชนากร เภสัชกร เจาหนาที่การเงิน พนักงานนําสง ซึ่งตองใชเวลา 1 – 2 ชั่วโมง
ในระหวางดําเนินการและรอกลับบาน จะมีผูปวยและญาติ วนเวียนมาถามซ้ํา ๆ 1 – 5 คร้ัง ทําใหเกิดความไม
พึงพอใจตอการใหการบริการ เจาหนาที่หอผูปวยจึงไดรวมกันกําหนดแนวปฏิบัติขั้นตอนการใหการบริการ
ผูปวย / ญาติขณะรอกลับบาน และในระหวางรอไดขอใหทําแบบประเมินการใหบริการ ( I P Voice )
ผลที่ไดรับจากการพัฒนา

1) ผูใชบริการรับทราบถึงเหตุผลในการใหบริการ และมีความพึงพอใจ
2) เจาหนาที่มีแนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสารขั้นตอนการจําหนายไปในทิศทางเดียวกัน
3) ลดภาระงานของเจาหนาที่

ปจจัยของการถามซ้ํา
1) ผูใชบริการกังวลเร่ืองคาใชจายคาหองที่เพิ่มขึ้น
2) เรงรีบ เน่ืองจากผูมารับกลับบานติดธุระ
3) รอนานจากการประสานงานในทีมสหสาขาวิชาชีพ เชน รอพนักงานนําสง

ขอเสนอแนะ  ควรมีการจัดการเชิงรุกในการจําหนายผูปวยในทุกสหสาขาวิชาชีพ



รหัส C7
โครงการประกาศสงครามกับ A.baum

คุณวรรณวรา   ตัณฑกุลรัตน และคณะ
   หอผูปวยหนักทารกแรกเกิด (NICU) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หลักการและเหตุผล
หอผูปวยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ( NICU : Neonatal  Intensive  Care  Unit ) ใหการรักษาพยาบาลผูปวย

ทารกแรกเกิดระยะวิกฤตท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 1 เดือน ทารกสวนใหญจะเปนทารกคลอดกอนกําหนด นํ้าหนักตัว
นอย และมีปญหาอ่ืน ๆ ซึ่งการดูแลทารกไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดวยเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัย การ
ดูแลการควบคุมอุณหภูมิกาย การใชเครื่องชวยหายใจ การดูแลดานโภชนาการ สงผลใหทารกรอดชีวิตในชวงระยะ
ฉับพลัน หากมีเปาหมายเพียงเพื่อชวยชีวิตทารกเทาน้ันหาไดเพียงพอไม การดูแลควบคุมและเฝาระวังการติดเชื้อ ก็
เปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงท่ีจะชวยใหทารกมีสุขภาพท่ีดี

จากการเฝาระวังการติดเชื้อในหอผูปวย NICU โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (
ต.ค. 2553 – ก.ย. 2554 ) มีจํานวนทารกท่ีมีการติดเชื้อในกระแสโลหิตจํานวน 19 ราย เปนเชื้อ E.Coli 1 ราย ,
Staphylococcus  coagulase  negative 9 ราย , Enterobacter  cloacae 2 ราย , Klebsiella  pneumoniae 2 ราย , และ
เชื้อ Acinetobacter  baumannii 5 ราย ซึ่งรุนแรงและเสียชีวิตท้ัง 5 ราย  เปนปญหาท่ีรุนแรงมาก  ดังน้ันจึงไดจัดทํา
โครงการน้ีขึ้นเพื่อลดอุบัติการณการติดเชื้อในกระแสโลหิต  และชวยใหทารกรอดชีวิตมากขึ้น
วัตถุประสงค/เปาหมาย ( Purpose)

1. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อในกระแสโลหิตของทารก
2. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของทารก
3. เพ่ือใหเจาหนาที่ประจําหนวยงานทุกคนไดปฏิบัติงาน ใหการพยาบาลไดอยางถูกตองอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน
4. เพื่อลดความเครียด  ความวิตกกังวลของบิดา มารดาและญาติ

แผนการปรับปรุงพัฒนา
มาตรการในการปองกันการติดเชื้อในครั้งตอไป
1. ใชมาตรฐาน Standard  Precaution รวมกับ Contact Precaution โดย  Hand  Hygiene (5 Moment) อยาง

เครงครัดในเจาหนาท่ีทุกคนรวมท้ังสหวิชาชีพและบิดามารดาท่ีตองสัมผัสทารก
2. การดูแลความสะอาดอุปกรณของใชท่ีใชกับทารกและสิ่งแวดลอม
3. การพยาบาลทารกดวยความนุมนวล  ระมัดระวังการเกิดแผลซึ่งจะเปนทางเขาของเชื้อโรค
4. ทํากิจกรรมพยาบาลดวยหลัก Aseptic  Technique อยางเครงครัดทุกครั้ง เชน การแทง IV Fluid , การเจาะ

Lab , การ Suction และการเตรียม TPN  (ซึ่งอยูระหวางการสงถายใหกลุมงานเภสัชกรรมรับผิดชอบเตรียมตาม
มาตรฐาน)

5. เนนการใหนมแมใหเร็วท่ีสุด  โดยประสานหอผูปวยหลังคลอดในการกระตุนใหมารดาบีบ Colostrum
มาใหทารกเร็วท่ีสุดหลังคลอด เพื่อเพิ่มภูมิตานทานกับทารก

6. ดูแลทารกใหไดรับการ Off  IV  Fluid หรือสายทอตาง ๆ จากตัวทารกใหเร็วท่ีสุด  หลังจากทารกเขาสู
ภาวะปกติ  เพื่อลดทางเขาของเชื้อโรค

7. การติดตาม Compliance   Rate โดยสุมสังเกตการณปฏิบัติตามมาตรฐานของเจาหนาท่ี



รหัส C8
การปองกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด

งานหองคลอด
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
ภาวะตกเลือดเปนสาเหตุสําคัญที่สุดของการเสียชีวิตของมารดาทั่วโลก  อยางนอยรอยละ 24 ของการ

ตายของมารดาเกิดจากการตกเลือด  เหตุที่ทําใหมารดาเสียชีวิต  สวนใหญเกิดจากการใหเลือดทดแทนไม
ทันทวงที หรือไมเพียงพอและการดูแลรักษาที่ไมไดมาตรฐาน

สาเหตุของการตกเลือดหลังคลอดสวนใหญเกิดจากมดลูกหดรัดตัวไมดีซึ่งสามารถปองกันได   โดย
เร่ิมจากการดูแลขณะต้ังครรภ  การคนหาปจจัยเสี่ยงและหาแนวทางในการปองกัน  เพื่อความปลอดภัยของ
มารดาหลังคลอด

เปาหมาย ( Purpose ) อัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด < 2%
กระบวนการ ( Process ) ทํา KM  สรางแนวทางปฏิบัติการปองกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด

ดังน้ี
1. ศึกษาประวัติผูคลอดเฝาระวังผูคลอดที่มีปจจัยเสี่ยงตอการตกเลือด
2. เฝาระวังการหดรัดตัวของมดลูก / ฟงเสียงหัวใจทารกในครรภมารดา / ประเมินความกาวหนา

ของการคลอด
3. ดูแลกระเพาะปสสาวะใหวาง / เมื่อเขาสูระยะ Active  Phase ดูแลใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา
4. หลังทารกคลอด 1 นาที  ดูแลใหยา Oxytocin 10Ūⓜ
5. ทําคลอดรกวิธี Controlled  Cord  Traction
6. หลังทารกคลอด PV นวดปากมดลูก  ดวยวิธี Lower uterine Segment compression
7. ประเมิน Uterine contraction  ดูแลใหยากระตุนการหดรัดตัวของมดลูก
8. สงตอขอมูลตึกหลังคลอดในรายที่มีปจจัยเสี่ยงตอการตกเลือด / ลงรายละเอียดในแบบฟอรม

รายงานความเสี่ยงเมื่อมีภาวะตกเลือด
ผลดําเนินการ ( Performance ) พบวา อัตรามารดาคลอดทางชองคลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด

ระหวางเดือน ก.พ. 55 – เม.ย. 55 = 2.68 % (สาเหตุมดลูกหดรัดตัวไมดี = 84.07%  จากแผลฝเย็บ = 15.93 %
จากรกคาง =  0 %) อัตรามารดาคลอดทางชองคลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดลดลง 1.26% จาก 3.94% เปน
2.68% แตยังไมไดตามเปาหมายที่ต้ังไว

โอกาสพัฒนา
- เพิ่มความไวในการคนหาปจจัยเสี่ยงหรือแนวโนมที่ผูคลอดมีโอกาสเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด

ทั้งในกลุม High  Risk และ Low  Risk
- Root Cause Analysis ในมารดาตกเลือดหลังคลอดทุกราย
- มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวการปองกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด



รหัส C9
Quality Nurse’s Note

นางกุลวรี  รักษเรืองนาม
และทีมงาน 5/3 พิเศษ

หอผูปวยออรโธปดิกสและศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
ในการดูแลผูปวยแบบองครวม คือกาย จิตใจ สังคมและ จิตวิญญาณ เปนหนาที่ของพยาบาลทุกคนที่

ตองปฏิบัติเปนทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักการใชกระบวนการพยาบาล ในการดูแลผูปวยรวมทั้งบันทึก
กิจกรรมตางในการดูแลผูปวย การเขียนบันทึกทางการพยาบาลเปนกิจกรรมที่สําคัญอีกกิจกรรมหน่ึงของ
กระบวนการพยาบาลที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการพยาบาล คือ เปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับ
ความกาวหนาของผูปวย และแสดงกิจกรรมการดูแลที่ตอเน่ืองสามารถสื่อสารขอมูลในทีมพยาบาล และทีม
สุขภาพใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและ ถือเปนหลักฐานทางกฎหมายที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบของพยาบาล โดยเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการดานการรักษาพยาบาลและ
ทรัพยากรตาง ๆ ใหพรอมใช

บันทึกทางการพยาบาล ในปจจุบันมีการพัฒนารูปแบบหลากหลายมากขึ้นและมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง แตยังประสบกับปญหาบางประเด็นทําใหการบันทึกขาดคุณภาพ นําไปใชประโยชนไดไมเต็มที่
ปญหาที่พบในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลในปจจุบันคือ รูปแบบ ไมมีเอกภาพทําใหผูใชมีความสับสน
และไมใหความสําคัญในการบันทึก ซึ่งในป พ.ศ. 2553 ทางหนวยงาน 5/3 พิเศษ เคยพัฒนารูปแบบการบันทึก
Nurse Note แบบตรวจสอบรายการ ซึ่งมีขอดีชวยใหการบันทึกทางการพยาบาลครอบคลุม แตพบปญหาคือ
การเรียบเรียงขอมูลไมเปนระเบียบ มีขอมูลและกิจกรรมการพยาบาลมาก ทําใหการบันทึกในแตละเวรยุงยาก
ในการคนหา ใชเวลาในการคนหาขอมูลผูปวยและใชเวลานานในการบันทึกทางการพยาบาลใหสมบูรณ

ดังน้ันทางหนวยงานพิเศษ ศัลยกรรมออรโธปดิกส จึงไดพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล
ตามแนวทางปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม เพื่อความรวดรวดในการบันทึกการพยาบาลที่ มี
ความตอเน่ือง ชัดเจน งายตอการบันทึกและคนหา ใหเปนแนวทางเดียวกัน



รหัส C10
การพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวยวัณโรค

นางมาลี   จันทรเทพ, นางกิ่งกาญจน สุนทรกิจ, นางวันเพ็ญ  คลายเจก งานคัดกรองผูปวยและนําสง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
Purpose : การคัดกรองผูปวยวัณโรคเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ , ประเด็นคุณภาพ : ผูปวยปลอดภัย
Process

ขั้นตอนเดิม เวลา
(นาที)

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนใหม เวลา
(นาที)

1.ซักประวัติ
1.1 ไอติดตอกันเกิน 2 สัปดาห
1.2 น้ําหนักลดเกิน 5 % ของน้ําหนักตัว
ภายใน 1 เดือน
1.3 มีไขภายใน 1 เดือน
1.4 เหงื่อออกผิดปกติตอนกลางคืน
1.5 ตอมน้ําเหลืองที่คอโตเกิน 2 ซม.

3 พยาบาลคัดกรอง 1.ซักประวัติ
1.1 ไอติดตอกันเกิน 2 สัปดาห
1.2 น้ําหนักลดเกิน 5 % ของน้ําหนักตัว
ภายใน 1 เดือน
1.3 มีไขภายใน 1 เดือน
1.4 เหงื่อออกผิดปกติตอนกลางคืน
1.5 ตอมน้ําเหลืองที่คอโตเกิน 2 ซม.

2. ถามีอาการในขอ 1 สวม mask พรอม
ใหคําแนะนํา

5 2. สวม mask พรอมใหคําแนะนํา

ผูชวยเหลือเหลือ
คนไข

3. นําผูปวยนั่งที่จัดไวบริเวณดานหนา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ

2.5

ผูชวยเหลือเหลือ
คนไข

4. นํา slip หองตรวจพรอม พรอมบัตร
ทางดวน TB ติดสติ๊กเกอรสีแดง

3.ทําบัตร เจาหนาที่เวช
ระเบียน

5.ทําบัตรชองทางดวน

4.รอตรวจทีห่องตรวจโรคตามสิทธ์ิ ตาม
คิว

60

ผูชวยเหลือคนไข/
นําสง

6.พาผูปวยพบพยาบาลหองตรวจพรอม
OPD Card

6.1

ปญหาท่ีพบจากการทําขั้นตอนเดิม : 1. ผูปวยถอด mask ออกเม่ือพนจากเจาหนาท่ี, 2. ผูปวยรอทําบัตรนาน, 3. ผูปวย
รอตรวจหนาหองตรวจนาน
Performance

ขอความ กอน หลัง
ดานระยะเวลา 1 ชม. 8 นาที 8.6 นาที
ดานผูปวย - 100%
    ไดรับการประเมิน คัดกรอง ถูกตอง ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

ขอความ ป54 ป55
จํานวนผูปวยที่ไดรับการคัดกรองสงสัยวัณโรค 47 53
จํานวนผูปวยที่แพทยวินิจฉัยวาเปนวัณโรค 23 37
จํานวนผูปวยที่แพทยไมไดวินิจฉัยวาเปนวัณโรค 24 16
รอยละของผูปวยที่ไดรับการคัดกรองถูกตอง 48.94 69.81



รหัส C11
ตรวจปบ รับยาปุบ ฮุบแคปลายน้ิว

นางเบญจวรรณ  สังขทอง
นางลักขณา  ขอวันนา
นางสถาพร  บุริมาตร

หองตรวจประกันสังคม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
Lean เปนอีกกลยุทธหน่ึงสําหรับการขับเคลื่อนคุณภาพ ซึ่งเปาหมายของแนวคิด Lean คือ มุงที่จะ

ขจัดความสูญเปลาในระบบบริการโดยไมสงผลกระทบตอคุณภาพการใหบริการ
ในป พ.ศ. 2554 หองตรวจประกันสังคม มีผูมารับบริการทั้งหมด 165,657 ราย เปนผูปวยเบาหวาน

จํานวน  5,600 ราย ซึ่งมากเปนอันดับ 2 รองจากความดันโลหิตสูง โดยผูปวยเบาหวานจะตองไดรับตรวจหา
ระดับนํ้าตาลในเลือด (BS) ทุกคร้ังกอนพบแพทย สวนใหญการเจาะเลือดใชวิธีเจาะปลายน้ิว (DTX) ซึ่งผูปวย
จะตองเดินไปเจาะที่หองเจาะเลือดโดยเขาคิวรอเจาะและรอผลตรวจเลือดเปนเวลานาน

หองตรวจประกันสังคม ไดเล็งเห็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการโดยนํากลยุทธ Lean มาปรับ
กระบวนการปฏิบัติงาน จึงจัดทําโครงการตรวจปบ รับยาปุบ ฮุบแคปลายน้ิวโดยพยาบาลจะทําการเจาะ DTX
ใหผูปวยที่หองตรวจประกันสังคมพรอมทั้งแจงผลใหผูปวยทราบทุกคร้ัง เพื่อลดระยะเวลารอคอย ลดการ
เดินทางไปเจาะเลือดของผูปวย ตลอดจนใหผูปวยเกิดความพึงพอใจ

สรุปผลการดําเนินงาน
1. ระยะเวลาต้ังแตยื่นบัตรนัด จนถึง รับยากลับบานลดลงจากเดิม เฉลี่ย 1 ชม.
2. ขั้นตอนบริการลดลงจาก 5 ขั้นตอน  เหลือ 3 ขั้นตอน
3. จากการสัมภาษณผูปวยเบาหวานที่ไดรับการเจาะ DTX ทุกรายเปนระยะเวลา 1 เดือน ผล

พบวา ผูปวยทุกรายมีความพึงพอใจในการเจาะ DTX รูปแบบใหมมากกวารูปแบบเดิม เน่ืองจากใหเหตุผลวา
ไมตองเดินไปเจาะเลือด ไมตองรอคิวและรอผลตรวจนาน นอกจากน้ีที่หองเจาะเลือดเบอร 5 มีผูปวยรอเจาะ
เลือดจํานวนมาก

4. ไดนวตกรรมกลองถูกใจ ใชเลย



รหัส C12
พิชิต Clinical risk งายนิดเดียว

นางสถาพร  บุริมาตร และคณะ
หองตรวจประกันสังคม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
ปจจุบันโรคความดันโลหิตสูงนับวาเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ เน่ืองจากเปนโรคที่ไมสามารถ

รักษาใหหายขาดจะตองไดรับการดูแลรักษาอยางตอเน่ืองไปตลอด จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข พบวา
ปจจุบันคนไทยปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 10 ลานคน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป
ผูปวยที่ไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได เมื่อปลอยนานไปจะทําใหผนังหลอดเลือดและอวัยวะที่
สําคัญตาง ๆ ของรางกายถูกทําลาย เกิดภาวะแทรกซอนรายแรงตาง ๆ ตามมา เชน โรคอัมพาตจากหลอดเลือด
สมองแตก โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคไตวาย  เปนตน

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงจุดประสงคสําคัญ คือ เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ
ดังกลาวของผูปวย ทั้งน้ีระดับความดันโลหิตเปาหมาย คือ นอยกวา 140/90 มม.ปรอท ซึ่งในการรักษาโรค
ความดันโลหิตสูง นอกจากผูปวยจะตองรับประทานยาอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอแลว จะตองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพใหถูกตอง เหมาะสม โดยการควบคุมอาหารที่มีไขมันสูง  ลดการรับประทานเกลือ
โซเดียม รับประทานผัก ผลไมใหมาก ออกกําลังกายอยางถูกวิธีและสม่ําเสมอ ควบคุมนํ้าหนัก งดสูบบุหร่ี
และลดปริมาณการด่ืมสุรา จึงจะชวยใหผูปวยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี

หองตรวจประกันสังคม โรงพยาบาลนพรัตราชธานี เปดใหบริการดานสุขภาพแกผูประกันตนที่ขึ้น
ทะเบียนกับโรงพยาบาลโดยเฉพาะ ปงบประมาณ 2553 มีผูประกันตนเขารับบริการในเวลาราชการ เฉลี่ยเดือน
ละ 3,997 ราย แตละปมีจํานวนเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ลักษณะการมารับบริการอาจมาเพื่อตองการตรวจสุขภาพ หรือ
มีปญหาการเจ็บปวย ทั้งน้ีปญหาการเจ็บปวยมากเปนอันดับ 1 คือ โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งคิดเปนรอยละ 31
ของผูปวยทั้งหมด

ดังน้ันพยาบาลหองตรวจประกันสังคม จึงไดตระหนักถึงผลแทรกซอนที่รุนแรงของโรคความดัน
โลหิตสูง จึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เพื่อนําขอมูลมาใช
เปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพผูปวยโรคความดันโลหิตสูงใหตรงประเด็นตอไป



รหัส C13
การใหยาระงับความรูสึกผูปวยผาตัดสมองท่ีใส Tracheostomy tube ในทาคว่ํา

สมสุริยา  หาญศักด์ิสิทธิ์
นัสชาภัฒน  อมริตชาติ

ศิริรัตน  วิหงษ
กลุมงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
การจัดทาผูปวยที่มารับการผาตัดในทานอนคว่ํา มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรางกายทั้งระบบ

ไหลเวียนโลหิต และระบบการหายใจของผูปวย ซึ่งมีผลสําคัญตอการใหยาระงับความรูสึก และในกรณีที่
ผูปวยใส Tracheostomy tube ก็ยิ่งเปนการทาทายตอทีมวิสัญญีในการเฝาระวัง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหวางผาตัด ดังน้ัน ทีมวิสัญญีจึงมีความประสงคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเตรียมผูปวยที่มารับการผาตัด
ในทาคว่ําที่มี Tracheostomy tube ไดอยางปลอดภัย

เพื่อปองกันการเลื่อนหลุดของ Tracheostomy tube ในขณะทําผาตัด เพื่อปองกันการเกิดภาวะ Airway
Obstruction เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นในการจัดทาผูปวย On Tracheostomy ทาคว่ํา (บริเวณ
ใบหนา)

อุบัติการณการเลื่อนหลุดของ Tracheostomy tube ในขณะผาตัดทาคว่ํา อุบัติการณการเกิด Airway
Obstruction อุบัติการณการเกิดภาวะแทรกซอนของผูปวย On Tracheostomy ทาคว่ําในระบบทางเดินหายใจ

ทีมวิสัญญีมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเตรียมผูปวยที่ใส Tracheostomy tube เพื่อทําผาตัดทาคว่ํา
ที่มีความปลอดภัย เปนการพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อปองกันความเสี่ยงดาน Safe Anesthesia



รหัส C14
วัด Blood pressure ตองเวอร ไวกอน

นางสถาพร บุริมาตร
นางเบญจวรรณ สังขทอง

นางลักขณา ขอวันนา
หองตรวจประกันสังคม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
โรคความดันโลหิตสูงเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญ เน่ืองจากไมสามารถรักษาใหหายขาดได จะตอง

ไดรับการดูแลรักษาอยางตอเน่ืองไปตลอด จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข พบวา ปจจุบันคนไทยปวยดวยโรค
ความดันโลหิตสูงประมาณ 10 ลานคน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมไมได หรือ ควบคุมไดไมดี เมื่อปลอยนานไปจะทําใหผนังหลอดเลือดและอวัยวะที่สําคัญตาง ๆ ของ
รางกายถูกทําลาย เกิดโรคแทรกซอนรายแรงตาง ๆ ตามมา เชน เสนเลือดในสมองแตกทําใหเปนอัมพาต
โรคหัวใจขาดเลือด โรคไตวาย เปนตน สวนใหญผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมักจะไมมีอาการผิดปกติใด ๆ
จนกวาจะเกิดโรคแทรกซอนเหลาน้ี ดังน้ันวิธีการที่ทําใหจะทราบวาผูปวยเปนความดันโลหิตสูงหรือไมน่ันก็
คือ การวัดความดันโลหิต

การวัดความดันโลหิตถือเปนเร่ืองงาย ใกลตัวของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากร
ทางการพยาบาลซึ่งเปนผูทําการวัดความดันโลหิตผูปวยเปนสวนใหญ จึงควรปฏิบัติใหถูกตอง ตามมาตรฐาน
เพื่อใหคาความดันโลหิตที่วัดไดมีความแมนยํา ไมคลาดเคลื่อน ซึ่งจะสงผลใหการวินิจฉัยและรักษาพยาบาล
รวมทั้งการชวยชีวิตผูปวยไดอยางทันเหตุการณ

จากการวิเคราะหหนวยงานหองตรวจประกันสังคม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เกี่ยวกับการวัด
ความดันโลหิตของพยาบาลและพนักงานผูชวยเหลือคนไข พบปญหาอุปสรรคที่สําคัญหลายประการ ดังน้ี
ดานการเตรียมผูปวย เชน ผูปวยบางรายเมื่อเดินมาถึงเจาหนาที่ทําการวัดทันที ไมซักถามเกี่ยวกับการด่ืมเคร่ือง
ที่มีคาเฟอีน หรือ ความเหน่ือยในขณะเดินทางมาตรวจ ขณะทําการวัดพูดคุย หรือซักถามอาการเจ็บปวยของ
ผูปวยไปพรอมกัน ดานการเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ เชน ใชผาพันขนาดปกติกับผูปวยอวนหรือ ผอมมาก ดาน
การเตรียมสถานที่ เชน ผูปวยบางรายที่รอวัดซ้ําจัดใหน่ังรวมกับผูปวยทั่วไปทําใหขณะพักมีโอกาสพูดคุยกับ
ญาติ/ผูปวยรายอ่ืน หรือ โทรศัพท รวมถึงเทคนิคการวัด เชน พันผาหลวมเกินไป บางคร้ังมีลมคางอยูในผาพัน
ผูปวยที่มีระดับความดันโลหิตสูงบางรายทําการวัดซ้ํา บางรายไมไดวัดซ้ํา หรือ บางรายวัดซ้ําแขนขางเดียว
บางรายวัดซ้ํา 2 แขน เปนตน ดังน้ันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการวัดความดันโลหิต หองตรวจ
ประกันสังคม จึงสนใจพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการวัดความดันโลหิตขึ้น เพื่อใหบุคลากรพยาบาลทําการวัด
ความดันโลหิตไดอยางถูกตอง และ เปนไปในทิศทางเดียวกัน



รหัส C15
การพัฒนาสูตรมาตรฐานอาหารทางสาย

นางสาวธัญญชล พงษอิ่ม
นางสาวมนัสนันท รัตนสนธ

กลุมงานโภชนวิทยา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

Purpose : เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และทักษะ ดานโภชนบําบัด ของนักโภชนาการประจําโรงพยาบาลในการดูแลผูปวยทางดาน
คลินิก และการจัดบริการอาหารอยางเปนระบบ ถูกตองตามหลักวิชาการและแผนการรักษาของแพทย รวมทั้งใหมี
ความสามารถบริหารงานโภชนาการ จากโรงพยาบาลไดมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สงไปเขารับการอบรมหลักสูตร
โภชนบําบัด  เม่ือกลับมาไดสํารวจงานที่ควรพัฒนาพบวา เปนสูตรอาหารทางสายบางสูตร จึงไดเริ่มลงมือทํา ดังนี้
Process : นําความรู มาพัฒนาอาหารทางสาย ซ่ึงในแตละวัน ผลิตวันละ 202,000  ซีซี
                   1. อาหารทางสายเดิม มีจํานวนหลายสูตร Drip จํานวน 8 สูตร และ ธรรมดา /เครื่องชวย/เบาหวาน/โรคไต/ลางไต
อีก 5 สูตร, 2. เพ่ือพัฒนาใหมีสารอาหารครบถวน และเติมสารอาหารที่ขาดไป, 3. เพ่ือใหผูผลิตสะดวกในการผลิต เพ่ือลด
ขั้นตอนการผลิตลง, 4. เพ่ือพัฒนาดานการบริการของหนวยงานเพ่ือชวยลดระยะเวลาในการเตรียม, 5. เพ่ือสรางมาตรฐานของ
สูตรอาหาร และปรับเปล่ียนตามแพทยส่ังงายขึ้น
Performance : รวบรวมปญหาของอาหารทางสายใหอาหาร

นําสูตรอาหารมาคํานวณในโปรแกรม Excel โดยใชตาราง 100 กรัม

พัฒนาสูตรอาหารทางสาย โดยหาวัตถุที่มีใชตลอดป และมีคุณคาทางอาหารที่ขาดไป

พัฒนาสัดสวนอาหาร ใหมีมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น

ใหความรูแกโภชนากร ในการคํานวณ ทอน แลก กับอาหารที่มีอยู ตามแพทยสั่ง

ทําเอกสาร คูมือนักโภชนาการ สําหรับขึ้นหอผูปวย ในการปรับเปลี่ยนอาหาร เพ่ือเปนแนวทางเดียวกัน

 พัฒนาสูตรมาตรฐานอาหารทางสายใหอาหารสูตรอื่น และสูตรด่ืม จนเสร็จ

นําสูตรที่พัฒนาแลว ถายทอด เผยแพร ในการประชุมวิชาการนักกําหนดอาหารประจําป 2555

Action : - ทําความเขาใจกับหองผลิตอาหารทางสาย ในเรื่องการพัฒนาสูตร
- ทดลองทํา ทีละสูตร  เพ่ือใหสะดวกตอผูผลิต และลดขั้นตอนการทํางานลงได
- ประสานงาน กับทางหอผูปวย เรื่องปญหาของอาหารทางสาย เพ่ือใหทุกหอผูปวยมีสวนรวมในการ

สังเกตการณ  พรอมกับติดตามแกปญหาตอเนื่อง
- ถายทอดเผยแพรความรู เรื่องการคํานวณ ใหแกโภชนากร ของหองอาหารทางสาย
- สูตรมาตรฐานที่ไดรับการพัฒนาตาง ๆ นําไปเผยแพร ตอ ประชาชน และ งานประชุมวิชาการตาง ๆ

Process  ใหม - ญาติผูปวย ลดขั้นตอนการตมขาวตมในการทําอาหารทางสาย  และ ไมเกิดปญหาใสขาวสารแทน
- ทางหอผูปวย ไมพบปญหาในการใหอาหาร
- สูตรมาตรฐาน ที่พัฒนา สามารถดื่มทางปากได เพราะมีกล่ินหอมของกลวย
- สูตรมาตรฐาน เปนสูตรโปรตีนสูง เหมาะสําหรับผูปวยที่นอนบนหอผูปวย
- จากการไปอบรมทําใหไดแนวคิดมากมายหลายอยาง เพ่ือที่จะพัฒนางานตอไป ควรมีสงเสริมการพัฒนา

บุคลากร โดยการสงเขารับการอบรมสมํ่าเสมอเพ่ือใหเกิดแนวคิดเชิงพัฒนาตอไป



รหัส C16
การพัฒนาระบบการเบิก-จาย  พัสดุประจําวันในกลุมงานโภชนวิทยา

ลําพึง  หวางจอย, ปราณี  รุงเรือง, สุฑามาศ  เจิมขุนทด, วาสนา  ฉายาวัฒนา
อรวรรณ  บุญอารีย, สุชาดา  มีนุชนารถ

กลุมงานโภชนวิทยา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
Purpose

การเบิก-จาย วัตถุดิบในการผลิตอาหารจากหองพัสดุของกลุมงานโภชนวิทยาเปนระเบียบ มีระบบ
ปองกันการสูญหาย ตรวจสอบจํานวนได รูปริมาณการใช เปนขอมูลการจัดซื้อ และใชวัตถุดิบอยางมี
ประสิทธิภาพ
Process

จากการดําเนินงาน เร่ืองระบบการเบิกจายวัตถุดิบในการผลิตอาหารที่ผานมา ผูรับผิดชอบพบวายังมี
ปญหาความยุงยากในการตรวจนับจํานวนวัตถุดิบที่เบิกออกมาใช และจํานวนคงคาง บางคร้ังคลาดเคลื่อนทํา
ใหเสียเวลาในการคนหา จึงไดมีการรวมกันคิดวางแนวทางในการปฏิบัติใหเปนระบบ และงายตอการปฏิบัติ
มากขึ้น ดัง Flow chart
Performance

จากการเบิกตามขั้นตอนเดิม พบวามีความคลาดเคลื่อนของวัตถุดิบที่ถูกเบิกออกมาใชกับยอดคงเหลือ
ยังไมตรงกันในรอบ 6 เดือน ต้ังแตวันที่ 1  ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2555 จํานวน 5 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 2.7

หลังจากการดําเนินการตามขั้นตอนใหม  พบวาความคลาดเคลื่อนของวัตถุดิบที่ถูกเบิกออกมาใช และ
ยอดคงเหลือไมตรงกันในรอบ 5 เดือน ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2555 จํานวน 2 คร้ัง
คิดเปนรอยละ 1.0 รวมทั้งมีการจัดวัตถุดิบเขาที่เปนระเบียบ งายตอการตรวจนับจํานวน และสามารถเช็ค
จํานวนการใชเพื่อประมาณการในการสั่งซื้อวัตถุดิบในรอบตอ ๆ  ไปได



รหัส C17
พัฒนาระบบการติดตามดูแลทางโภชนาการในผูปวยไฟไหม นํ้ารอนลวก

ทีมโภชนาการ
ทีมแพทย

ทีมพยาบาลดูแลในหอผูปวยไฟไหมนํ้ารอนลวก
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
Purpose
            ประเมินพลังงานที่ผูปวยไดรับในแตละวันใหเหมาะสมกับภาวการณเจ็บปวยปจจุบัน และดูแลภาวะ
โภชนาการอยางเหมาะสมโดยใหผูปวยไดรับสารอาหารที่สําคัญอยางเพียงพอ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหมีภาวะ
โภชนาการดีขึ้น
Process

การติดตามภาวะโภชนาการในผูปวยไฟไหม นํ้ารอนลวกต้ังแตแรก จะทําใหลดปญหาการเกิดภาวะ
ทุพโภชนาการได พรอมทั้งการไดรับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม จะชวยสงเสริมการหายของแผลเร็ว
ขึ้น จึงมีการพัฒนาระบบการติดตามทางโภชนาการในผูปวยไฟไหม นํ้ารอนลวก ต้ังแตระบบการจัดอาหาร
จนถึงกระบวนการติดตามความเพียงพอของสารอาหารที่ผูปวยไดรับ ใหเหมาะสมกับภาวการณเจ็บปวย
ปจจุบันและดูแลภาวะโภชนาการอยางเหมาะสมดัง Flowchart
Performance

- เจาหนาที่โภชนาการจัดอาหารผูปวยไดถูกตองและรวดเร็ว
- การติดตามดูแลทางโภชนาการในผูปวยไฟไหมนํ้ารอนลวกทําไดสะดวกรวดเร็วขึ้น
- ประเมินการไดรับสารอาหารของผูปวยความเพียงพอของโปรตีนและพลังงาน
- ผูปวยไดรับสารอาหารที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย และสงเสริมการหายของแผล



รหัส C18
เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลแผลผาตัดคลอดบุตร และทําหมันหลังคลอด

เฉลิมขวัญ ศรีสุวรรณ และคณะ
หอผูปวยสูติกรรมสามัญ (4/2 สามัญ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หอผูปวยสูติกรรมสามัญ ใหการดูแลผูปวยที่ผาตัดทางหนาทอง ผูปวยที่รับไวสวนใหญเปนกลุมที่

ไดรับการผาตัด (รอยละ 22.9) และทําหมันหลังคลอด (รอยละ 4.37) และแผลผาตัดมีความสําคัญตอการฟน
หายของผูปวย เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากแผล เชน แผลแยก แผลติดเชื้อ เปนตน หากผูปวยขาดความรู
ความเขาใจในการดูแลแผล และหากดูแลแผลผาตัดไมดี หรือดูแลไมถูกวิธี หรือสื่อสารไมเขาใจ เชน ผูปวยที่
เปนพมาก็จะกอใหเกิดปญหาแผลแยก แผลติดเชื้อ ตามมาได และจะสงผลใหเกิดปญหาสุขภาพไดดวย ซึ่ง
ลักษณะของแผลผาตัดคลอด จะมี 2 แบบ แบบแรกแผลทางยาวตรงมักเย็บดวยไหมไมละลาย ซึ่งจะตองมาตัด
ไหมตามนัดประมาณ 7 วัน หลังผาตัดจะมีใบนัดใหมาตัดไหม แบบที่ 2 แผลยาวขวางที่หัวหนาวมักเย็บดวย
ไหมละลายไมตองมาตัดไหม แพทยอาจนัดมาดูแผล การติดพลาสเตอรมีทั้งอยางธรรมดาและแบบกันนํ้า ถา
เปนแบบธรรมดาจะตองระวังไมใหแผลถูกนํ้า 7 วันแรกหลังผาตัด สวนแบบกันนํ้าสามารถอาบนํ้าไดตามปกติ
สวนแผลผาตัดทําหมันก็จะมี 2 แบบ แบบไหมละลายไมตองมาตัดไหม กับแบบไหมไมละลายจะตองมาตัด
ไหมก็จะมีใบนัดให แตวิธีการดูแลแผลผาตัดจะดูแลเหมือนกัน ซึ่งผูปวยมักจะสับสนและไมเขาใจ และจาก
การที่ผูปวยและญาติโทรศัพทมาสอบถามถึงวิธีการดูแลแผลผาตัด ตัดไหมหรือไมตัดไหม และพบวาผูปวยที่
เปนพมาแผลผาตัดอักเสบเปนหนองตองกลับมารักษาตัวใหมที่ รพ. เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากแผลผาตัด
และเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได เน่ืองจากผูปวยสวนใหญขาดความรูสื่อสารไมเขาใจในการดูแล
แผลผาตัด เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว ด้ังน้ันเพื่อใหการดูแลแผลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงไดจัดทํา
โครงการน้ีขึ้น



รหัส C19
การพัฒนาสื่อสําหรับผูรับบริการ

วีรวรรณ  ออนสงา, จํารอง  ผลัดสุวรรณ
นิภา  พัดสุวรรณ, สุกันนา  สาระศาลิน

อรุณรัตน  เสมรอด, จุฑามาศ  ตอตระกูล
OPD สูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปนโรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลและใหบริการประชาชนในพื้นที่ดาน

ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เปนโรงพยาบาลขนาด 620 เตียง แผนกสูติ-นรีเวชกรรมไดใหบริการดูแล
สตรีต้ังครรภที่มาฝากครรภในปงบประมาณ ป 2554-2555 เฉลี่ยวันละ 100-150 รายตามลําดับ โดยแบงเปน
สตรีต้ังครรภที่เปนชาวไทย รอยละ 67 และเปนตางดาว รอยละ 33 โดยแบงเปนชาวพมา รอยละ 23 ชาวลาว
รอยละ 6 ชาวกัมพูชา รอยละ 4 ซึ่งทําใหมีปญหาในการสื่อสารระหวางเจาหนาที่กับผูรับบริการ ต้ังแตมาฝาก
ครรภคร้ังแรก การมาฝากครรภตามนัด การใหความรูสตรีต้ังครรภในการดูแลตนเอง มีวัตถุประสงคเพื่อให
สตรีต้ังครรภปฏิบัติตัวไดถูกตองจะชวยปองกันภาวะแทรกซอนตอมารดาและทารก เชน การปฏิบัติตัว
ระหวางต้ังครรภ การสอนการนับลูกด้ินในครรภ อาการผิดปกติที่ตองมาพบแพทยกอนนัดและการเตรียม
คลอด นอกจากน้ันการพัฒนาสื่อสารกับผูรับบริการตางดาว จะชวยใหการสื่อสารระหวางผูรับบริการกับผู
ใหบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



รหัส C20
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการครุภัณฑทางการแพทย

สายสมร  กัลยณี
อายุรกรรมพิเศษชั้น 1 (5/1 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
วิวัฒนาการการรักษาพยาบาล ซึ่งมีความกาวหนามากขึ้นครุภัณฑทางการแพทยน้ันก็มีความกาวหนา

ตามไปเปนลําดับเพื่อรองรับการรักษาพยาบาล การบริหารจัดการครุภัณฑทางการแพทยในหอผูปวยจึงมี
ความสําคัญ โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ ครุภัณฑทางการแพทย อยูในสภาพที่สมบูรณพรอมใชงานไดอยาง
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีอายุการใชงานไดนานและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1 (5/1 พิเศษ) เปนหอผูปวยหน่ึงที่มีครุภัณฑทางการแพทยหลากหลาย
ชนิด ซึ่งครุภัณฑทางการแพทยดังกลาวมีความสําคัญในการดูแลรักษาพยาบาลแกผูปวย จากการประเมิน
คุณภาพภายในป 2554 หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1 (5/1 พิเศษ) อยูในเกณฑระดับ 2 โดยพบวาหอผูปวยมี
แผนการบริหารจัดการครุภัณฑทางการแพทยยังไมเปนรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะในดานการบํารุงรักษา
ความพรอมใชงานของเคร่ืองมือแพทยในหนวยงาน และการบริหารจัดการครุภัณฑทางการแพทยที่ชัดเจน

ดังน้ันหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1 จึงไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑทางการแพทย
เพื่อตรวจสอบความพรอมใชของเคร่ืองมือแพทย เปนแนวทางในการบริหารจัดการครุภัณฑทางการแพทย
ตอไป
แผนการปรับปรุงพัฒนา

1. การเปรียบเทียบจํานวนคร้ังของความพรอมใชงาน ของครุภัณฑทางการแพทย
กอน-หลังทําโครงการ

2. นําขอมูลสถิติการซอม มาวางแผนในการบริหารจัดการครุภัณฑทางการแพทยตอไป



รหัส C21
หองนํ้าดีชีวีปลอดภัยจิตใจเปนสุข

สายสมร  กลยณี
อายุรกรรมพิเศษชั้น 1 (5/1 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
 หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1 ไดมีการปรับปรุงหองนํ้าต้ังแตป 2539 เปนตนมา ตอมาป 2549

หนวยงานไดจัดทํากิจกรรมคุณภาพเร่ือง การพัฒนาระบบบันทึกปสสาวะ มุงเนนการจัดการสิ่งแวดลอมรอบ
เตียงและภายในหองนํ้า โดยไมมีขวดตวงปสสาวะวางไวในหองผูปวยและหองนํ้า ทําใหไมมีกลิ่นรบกวน
รวมทั้งภาพลักษณดีขึ้น นอกจากน้ียังชวยบันทึกจํานวนปสสาวะผูปวยในรายใสแพมเพิรสไดอยางมี
ประสิทธิภาพและบุคลากรตระหนักการหลีกเลี่ยงการคาสายสวนปสสาวะ เพียงเพื่อบันทึก Intake Output
เทาน้ัน แตสามารถใช “การพัฒนาระบบบันทึกปสสาวะ” ทดแทนได นอกจากน้ีหนวยงานยังมีการปรับเปลี่ยน
เพิ่มการดูแลรักษาความสะอาดหองนํ้าเปนการทําความสะอาดเชา และเย็น

นอกจากน้ีพบวา IP Voice ต้ังแต เดือน ตค. 2554 – มีค. 2555 มีความพึงพอใจโดยรวม รอยละ 91.6
แตพบขอเสนอแนะวา “หองนํ้าไมสะอาด กระดาษชําระเปยกหลังทําความสะอาดหองนํ้า หองนํ้ามีกลิ่นเหม็น
พื้นแฉะอยูตลอดเวลา” ทําใหผูปวยและญาติไมอยากใชหองนํ้า สงผลเสียทางดานสุขภาพจิตของผูปวยและ
ญาติ ดานหอผูปวยสงผลถึงภาพลักษณของหอผูปวยพิเศษ ประกอบกับนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศโดยใชมาตรฐาน HAS ( Healthy acessibilty  Safety )
โดยจุดเนนอันตราย 3 จุด ที่มีการปนปอนอุจจาระคือ ที่จับสายฉีดฝกบัวชําระ พื้นหองนํ้าและ ที่รองน่ัง จุด
เสี่ยงตอการปนเปอนอุจจาระ 4 จุด คือ ที่กดโถสวม โถปสสาวะ กอกนํ้า กลอนประตู และแมวาที่ผานมาไม
พบอุบัติการณลื่นลมในหองนํ้าก็ตาม แตหนวยงานก็มีความตระหนักถึงอุบัติการณลื่นลมที่อาจเกิดขึ้น

ดังน้ันหอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1 (5/1 พิเศษ) จึงไดนํามาวางแผนแกไขปญหา เพื่อสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ใหหองนํ้า มีความสะอาด และปลอดภัย โดยนํามาตรฐาน HAS มา
ประยุกตใช รวมกับ สอดคลองกับ ขอเสนอแนะของ IC เกี่ยวกับ Infection Control ดาน Environment Control
(จากหนังสือ สธ. 0303.17(33)/75 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555) ใหหลีกเลี่ยงหรืองดเวนการต้ังขวดตวงปสสาวะ
ของผูปวยไวที่เตียง



รหัส C22
Angry   Birds นอยคอยเตือน

ศิริพร  พันธุนานุกุล
อายุรกรรมพิเศษ ชั้น 4 (5/4 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
               การบริหารยาทางการพยาบาลในหอผูปวย ใหปลอดภัยกับผูปวย และลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการบริหารยา เชนขั้นตอนการจัดเตรียมยา แจกยาผูปวย ซึ่งขั้นตอนน้ี
ยังมีความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาในเร่ืองของเวลาในการใหยา โดยลืมแจกหรือแจกยาลาชา จากเวลาที่
กําหนด จากปญหาเหลาน้ีทางหนวยงานจึงคิดคนอุปกรณที่ชวยเหลือ

จากการพัฒนาและการนําไปใช ทําใหเจาหนาที่บันทึกเวลาที่ใหยาเปน Real time ในการบริหารยา
ทางการพยาบาลไดตรงตามแผนการรักษา และสะดวกมากขึ้นโดยใชเปนเคร่ืองชวยเตือนเวลาในการจัด-แจก
ยา มีเสียงดัง ไมลืมจัด-แจกยา สามารถใหตรงตามเวลาที่แพทยระบุไดถูกตอง ลดความคลาดเคลื่อนของ
ระยะเวลาการใหรับประทานยาของผูปวย สวนของเจาหนาที่มีความพึงพอใจรอยละ 95 และมีความภาคภูมิใจ
ที่เปนสวนหน่ึงใหผูปวยมีความมั่นใจในการดูแลของพยาบาล
แผนการปรับปรุงพัฒนา

• ติดตามความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาทางการพยาบาล  ผิดเวลาทุกเดือน
     • รับฟงขอเสนอแนะและประเมินผลจากผูใชทุก 2 เดือน



รหัส C23
นวัตกรรมสมุดจดบันทึก

นางสาวรจนา  สิตานนท
งานไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
เพื่อปองกันการรับของผิดพลาดจากพัสดุ และบริษัทที่ทําการสั่งซื้อสินคาและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางาน งานไตเทียมเปนงานใหบริการทางดาน การฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม และการลางไตทางชองทอง
วัสดุ อุปกรณ ทุกอยางที่ทําการจัดซื้อจะมีราคาแพง และมีประสิทธิภาพตอผูปวยมาก หนวยงานของเราจะ
สั่งซื้อของผานพัสดุและบริษัทโดยตรง จําเปนที่เราจะตองมีการจดบันทึกการรับของแตละคร้ัง เพื่อเปน
หลักฐาน จัดทําสมุดจดบันทึกการรับของ แตละรายการและจัดทําตารางการรับของ ใหเปนระเบียบ และ
หมวดหมู ทําใหมีระเบียบวินัยในการทํางาน ไมเกิดความผิดพลาดกับตัวเองและหนวยงาน ไดรับของตรง
ตามที่สั่งซื้อในแตละคร้ังการประสานงานกับพัสดุก็รวดเร็ว เมื่อเรามีการจดบันทึกการรับของในหนวยงาน
เพราะมี วัน เดือน ป ระบุชัดเจน ลดการรับของผิดพลาดจากพัสดุ เพิ่มความเปนระเบียบในการทํางาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานการปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ



รหัส C24
ปายเตือน ภาวะสุขภาพ

          นางสาวรุงอรุณ  ชิณวงศ
งานไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
เพื่อใหเขาใจภาวะสุขภาพของผูปวยกอนและหลังการบําบัดทดแทนไต ดวยวิธีการลางไตทางชอง

ทอง เน่ืองจากการรักษาโรคไตดวยวิธีการลางไตทางชองทองตองมีการเก็บขอมูลภาวะสุขภาพของผูปวยกอน
และหลังการบําบัดทดแทนไต เพื่อประเมินขอมูลพื้นฐานในการดูแลผูปวยลางไตทางชองทองที่เร่ิมเขารับการ
รักษา แตเมื่อป 2554 ที่ผานมาประสบปญหาในการเก็บขอมูลภาวะสุขภาพของผูปวย โดยการเก็บขอมูลไม
ครบตามจํานวนซึ่งทําใหเกิดขอมูลสูญหาย จึงกลายเปนประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งทําใหเราไมสามารถเก็บขอมูล
ดังกลาวไดและทําใหเกิดปญหา และขอมูลดังกลาวสามารถใชเปนตัวชี้วัดในเร่ืองคุณภาพชีวิตผูปวย เพื่อใช
พัฒนาสงเสริมสุขภาพตอไปในอนาคต
สรุป :

การปรับปรุงหลังจากที่ไดคิดคนนวัตกรรมชวยจําขึ้นมาน้ัน ทําใหลดความผิดพลาดในการเก็บขอมูล
ภาวะสุขภาพผูปวยลางไตทางชองทอง ทําใหคาเฉลี่ยคิดเปนเปอรเซ็นตมากกวา 90 เปอรเซ็นต ขึ้นไป ซึ่งตาง
จากเมื่อป 2554 ที่เก็บขอมูลไดประมาณ 65 เปอรเซ็นต ของผูปวย
สิ่งที่ไดเรียนรู :

1. คิดสิ่งประดิษฐเล็กนอยก็ทําใหเราไดความสําเร็จในการเก็บขอมูล
2. สามารถไดทราบผลภาวะสุขภาพของผูปวยลางไตทางชองทอง เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานใน

งานคุณภาพตอไป



รหัส C25
การใหยา HADS ในผูปวยมะเร็ง

นางนงลักษณ  แกวประกิจ และคณะ
หอผูปวยกุมารเวชกรรม (4/5 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
แผนกกุมารเวชกรรมพิเศษเปนแผนกผูปวยใน รับเด็กที่มีอายุแรกเกิด - 14 ป จากการรวบรวมสถิติ

ในปจจุบันจะมีผูปวยมารับการรักษาดวยเคมีบําบัดเปนระยะ ๆ ตามแผนการรักษา พยาบาลจึงตองมีความ
จําเปนที่จะตองมีความรู ความสามารถในการบริหารยาเคมีบําบัดซึ่งเปนยากลุมที่มีความเสี่ยงสูง อาจทําใหเกิด
อันตรายรายแรงถึงแกชีวิตได หากมีความผิดพลาดในการใชยาหรือขาดการติดตามเฝาระวังที่ถูกตองใน
ระหวางการบริหารยาซึ่งอันตรายเหลาน้ีสามารถปองกันได หากผูปฏิบัติงานดูแลผูปวย เขาใจแนวทางปฏิบัติ
ในการบริหารจัดการยากลุมความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) ทางแผนกจึงไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติในการ
บริหารยาขึ้น เพื่อใชใหเกิดประโยชนในการดูแลรักษาผูปวยตอไป เพื่อใหผูรับบริการไดรับความปลอดภัย
ภายใตการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ใหเกิดวัฒนธรรมองคกร ดานการบริหารความเสี่ยงอยางเปน
รูปธรรม ลดอัตราความเสี่ยง ในการใหยา HADS มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อหาแนวทางปฏิบัติ ลงสูผู
ปฏิบัติ โดยการประชุมชี้แจง เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและประเมิน อัตราความผิดพลาดจาการบริหารยา
HADS ในผูปวยมะเร็ง เทากับศูนยผูรับบริการไดรับความปลอดภัย ภายใตการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ
แผนการปรับปรุงพัฒนา

ควรมีระยะเวลาดําเนินการและจํานวนกลุมตัวอยางมากกวาน้ีเพื่อครอบคลุมปญหา และมีการพัฒนา
อยางตอเน่ือง



รหัส C26
วันน้ีท่ีรอคอย

กนกกาญจน  เมฆอนันตธวัช
และเจาหนาที่หอผูปวยหนักกุมารเวชกรรม

หอผูปวยหนักกุมารเวชกรรม (PICU) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
การที่เราไดเห็นเด็กเจ็บปวยจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ถือไดวาเปนเร่ืองที่นาเศราและ

โดยธรรมชาติของเด็กแลวจะมีความสดชื่น แจมใส ราเริง แตเมื่อตองมาอยูที่โรงพยาบาลยอมทําใหเด็กขาด
ความเปนธรรมชาติในตัวเอง เชน เด็กอาจเกิดอาการซึมเศรา วิตกกังวล อารมณหงุดหงิด โดยเฉพาะในเด็กที่
เจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง เปนที่ทราบกันวาเด็กที่เจ็บปวยดวยโรคเร้ือรังยอมตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
เปนเวลานาน บางรายอาจจะอยูเปนสัปดาห เปนเดือน หรือแมกระทั่งเปนป ซึ่งสิ่งเหลาน้ียอมสงผลกระทบตอ
ตัวเด็กและผูปกครอง ทั้งทางรางกายและจิตใจ

ในการนําเสนอคร้ังน้ี เปนการนําเสนอของผูปวยเด็กอายุ 12 ป เขารับการรักษาในโรงพยาบาลต้ังแตป
พ.ศ. 2552 ดวยโรค SMA (กลามเน้ือออนแรง) ผูปวยเด็กรายน้ีมีบุคลิกที่ฉลาด ราเริง แจมใส สามารถอาน
เขียนหนังสือไดอยางถูกตอง และมีอัธยาศัยที่ดี แตเด็กไมสามารถพึ่งตนเองในกิจวัตรประจําวันได เด็กทราบดี
วาตนเองเจ็บปวยดวยโรคอะไร แตไมเคยคิดมากอนเลยวาตนเองจะตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลขนาด
ไหน แตดวยอาการโรคแลวทําใหเด็กคนน้ีไมสามารถหายใจไดเอง ตองพึ่งเคร่ืองชวยหายใจตลอดเวลา ยิ่งทํา
ใหตองเขารับการรักษาอยูในโรงพยาบาลเปนเวลานาน ในชวงปแรก ๆ เด็กบนวาอยากกลับบาน อยากอยูกับ
ครอบครัวพรอมหนากัน ระยะเวลาที่นานยิ่งทําใหเด็ก เครียด ซึมเศรา หงุดหงิดงาย ไมสดใสราเริงเหมือนเชน
เคย ทานอาหารไมได มีคลื่นไสอาเจียน (ตามคําบอกเลาของมารดา) ดังน้ัน ทีมเจาหนาที่ ที่คอยดูแลใหการ
รักษาไดปรึกษาหารือกัน เพื่อวางแผนชวยเหลือผูปวยเด็กรายน้ีไดกลับบาน ใหมีความราเริง แจมใส
เหมือนเดิมและที่สําคัญ เด็กสามารถอยูกับครอบครัวไดอยางพรอมหนาพรอมตามกัน



รหัส C27
Safety – First

อาภา  ชูปรีชา
เจาหนาที่หองตรวจโรคอายุรกรรม

หองตรวจอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ปญหาที่พบ : 1. มีอาการเปล่ียนแปลงในขณะกระบวนการรักษาตรวจ
2. ขาดการประเมินซํ้า ระหวางรอตรวจ
3. ระบบการประเมินสงตอผูปวยระหวางแผนก มีประสิทธิภาพไมพอเพียง/ขาดการประเมิน

Purpose : เพ่ือความปลอดภัย ในกระบวนการรักษาของผูปวยที่มารับบริการในหองตรวจโรคอายุรกรรม
Key Process : ปลอดภัย มีมาตรฐานการคัดกรองถูกตอง มีระบบ Fast tract

จากการวิเคราะหระบบการทํางาน : 1. การคัดกรองลาชา มีจุดคัดกรอง 4 จุด ทําใหผูปวยรอคัดกรองนาน 2. ประเมิน
ผูปวยที่เปล่ียนแปลงเขาสูภาวะวิกฤติไมทันทวงที 3. ขาดการประเมินซํ้าในกระบวนการรักษา 4. ระบบการรายงานแพทย
ลาชา 5. พบผูปวยสงมาไมเหมาะสมจะมีการประสานขอมูลกลับ (feedback) และสงผูปวยไปยังแผนกที่เหมาะสม 6. In charge
มีภาระงานมากในเรื่องการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของทําใหไมสามารถติดตามการดูแลรักษาไดทัน 7. ไมมีรูปแบบ
การคัดกรองที่ชัดเจนและมาตรฐาน

นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห จากรายงานการทบทวนแหตุการณ และจากการวิเคราะหระบบการทํางาน มา
ปรับปรุงระบบการคัดกรองใหม
Process ใหม : ระยะเวลาดําเนินการ 3 เดือน (สิงหาคม - กันยายน)

1. เพ่ิมจุดคัดกรองผูสูงอายุและผูปวยรถนั่ง จากเดิม จาก 4 จุดเปน 5 จุด (หรือ 6 จุด) 2. มีแนวทางการคัดกรองเฉพาะ
โรค ไดแก ACS SEPSIS 3. มีแนวทางทบทวนเกณฑการประเมิน ผูปวยกลุมเส่ียงอื่น ๆ ตามเกณฑ 4. มีการใชระบบ Fast
Tract และการจัดลําดับความเรงดวนของผูปวยในแตละรายในทุกกระบวนการรักษา 5. ทบทวนการดูแลเฝาระวังผูปวยภาวะ
ก่ึงวิกฤติที่เขาสูภาวะวิกฤติ 6. มีการประเมินการคัดกรองซํ้า เม่ือพบผูปวยสงมาไมเหมาะสมจะมีการประสานขอมูลกลับ
(feedback) และสงผูปวยยังแผนกที่เหมาะสมตอไป 7. มี ระบบการรายงาน โดยใช SBAR 8. มีการใช Human Engineering
เปน Trigger ในหองตรวจคล่ืนหัวใจ หากพบวามีผิดปกติ ใหรายงานหัวหนาเวรทันที 9. ระบบ lean management ใน
กระบวนการทํา EKG และกระบวนการรายงาน
Performance :

ตัวช้ีวัด เปาหมาย กอนพัฒนาระบบ หลังพัฒนาระบบ
จํานวนการดักจับผูปวยที่เปนกลุมเส่ียง กอนการ
เกิดอันตรายและสามารถสงตอที่ ER/ Admit ได
ทัน

100 (พบ Sentinel 1 ราย ) 2

สรุป : จากการดําเนินงานที่ผานมาพบผูปวยมีอาการเปล่ียนแปลงในขณะกระบวนการรักษา ทางหนวยงานจึงไดมีนํามา
วิเคราะห เพ่ือความปลอดภัยของผูรับบริการจึงไดปรับกระบวนการทํางาน โดยใชกระบวนการ ASSCESS ENTRY
ASSESSMENT และ INVESTIGATION และ REASSESSMENT ผลลัพธที่ไดหลังการปรับกระบวนการ พบวา สามารถคดั
กรอง หรือดักจบัผูปวยไดรวดเร็วกอนเกิดอันตราย ขณะอยูที่ OPD MED จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. ผูปวยหญิง Dx  Septic  shock  1 ราย   Admit  5/1 สามัญ (Emergecy  case) และ
2. ผูปวยหญิง ตางดาว 1 ราย Dx   Aortic Dissection     Admit  MICU



รหัส C28
การพัฒนาระบบการใหการปรึกษาแบบคูในสตรีตั้งครรภ

นางประนอม  พูลพัฒน
หองตรวจสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หลักการและเหตุผล
GETTING to ZERO นโยบายเอดสโลกป 2555 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ไดนํามาเปนแผนปองกันและ

แกไขปญหาเอดสกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีวิสัยทัศน มุงสูเปาหมายไมมีผูติดเชื้อราย
ใหม มุงสูเปาหมายที่ไมมีการตายเน่ืองจากเอดส และมุงสูเปาหมายที่ไมมีการตีตราและเลือกปฏิบัติ หนวยงาน
หองตรวจสูติ-นรีเวช ใหบริการตรวจเลือดฝากครรภรายใหมวันละ 30-50 ราย จากการใหคําปรึกษาสตรี
ต้ังครรภรายบุคคลกอนฝากครรภพบอัตราการติดเชื้อเอชไอวี ในหญิงต้ังครรภประมาณ 1.8% จากใหการ
ปรึกษาแบบรายบุคคลพบปญหาการปกปดผลเลือดสามีและญาติ ปกปดขอมูลการรับยาตานไวรัสและรับยาไม
ตอเน่ือง ทําใหทารกมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อจากแมสูลูก และปกปดสามีและญาติกรณีจําเปนตองเลี้ยงบุตร
ดวยนมผสม นอกจากน้ีกรณีที่ผลเลือดตางยังทําใหคูของตนเองมีโอกาสที่จะติดเชื้อเอชไอวี หองตรวจสูติ -นรี
เวช จึงนําระบบการใหการปรึกษาแบบคูมาใชในสตรีต้ังครรภที่มาฝากครรภ
วัตถุประสงค/เปาหมาย

1. เพื่อใหคูสมรสไดเรียนรูเร่ืองโรคเอดสและรวมกันดูแลสุขภาพของมารดาและทารก
2. เพื่อใหผูปวยติดเชื้อเอชไอวีไดรับการดูแลรักษาแบบองครวม

ปญหาจากการใหบริการ
1. เร่ืองการสื่อสารในการแจงผลเลือดกรณีผลเลือดผิดปกติเน่ืองจากผูรับบริการเปนตางดาวทําใหมี

ความยากในการสื่อสารแจงผลเลือด
2. ปญหาคาใชจายในการฝากครรภ การคลอดกรณีหญิงต้ังครรภไมไดซื้อประกันสุขภาพ
3. ปญหาคายาตานไวรัสเพื่อปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก (กรณีตางดาวไมสามารถเขาถึงยาตาน

ไวรัส)
บทเรียนจากการพัฒนา

- ผูติดเชื้อทุกคนควรไดรับสิทธิในการเขาถึงยาตานไวรัส โดยควรมีกองทุนในการสนับสนุนการ
เขาถึงยาตานไวรัส

- ควรมีการสรางเครือขายในการดูแลผูปวยรวมกัน โดยไมคํานึงถึง ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา
- ควรมีลามของผูรับบริการตางดาวแตละสัญชาติเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น



รหัส C29
ระบบการรายงานภาวะหลอดเลือดดําอักเสบ

ศรัจจันทร  ธนเจริญพัทธ และคณะ
หอผูปวยศัลยกรรมหญิงสามัญ (5/2 สามัญ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
จากการทบทวนความเสี่ยง Risk Profile ต้ังแตเดือนตุลาคม 2554-กรกฎาคม 2555 พบวายอดการเกิด

ภาวะหลอดเลือดดําอักเสบของหอผูปวยศัลยกรรมหญิงสามัญสูงถึง 75 ราย โดยที่บางเดือนมียอดสูงมากกวา
10 ราย เมื่อพิจารณาทบทวนกระบวนการดูแลผูปวย เร่ืองการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา พบวามีหลาย
ปจจัยที่บุคลากรภายในหนวยงานละเลยการปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐาน ผูรับผิดชอบเล็งเห็นความสําคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการดูแลผูปวยของบุคลากรรวมกัน เร่ืองการพัฒนามาตรฐานการให
สารละลายทางหลอดเลือดดําและนวัตกรรม EASY IV CARE

เน่ืองจากโครงการเพิ่งเร่ิมดําเนินงานจึงมีการประเมินประจําเดือนแคเดือนเดียว โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลอยูในระดับมาก
ยอดการเกิดภาวะหลอดเลือดดําอักเสบประจําเดือนสิงหาคมลดลง จากเดือนกรกฎาคม 2555 ยอด 8 ราย และ
เดือนสิงหาคม ยอดเหลือ 2 ราย

แผนการปรับปรุงพัฒนา พัฒนานวัตกรรมไมบรรทัด RUN IV ใหสะดวกใชมากขึ้น สอดคลองกับ
การปฏิบัติงาน



รหัส C30
พัฒนาภาพลักษณการประชาสัมพันธหนวยงานสองตรวจพิเศษ

นงคลักษณ  เพ็งจ่ัน
งานสองตรวจพิเศษ  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หนวยงานสองตรวจพิเศษ เปนหนวยที่ใหบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผาตัดทางกลองในผูปวยโรค

ระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหารสวนตน โรคระบบทางเดินอาหารสวนปลาย โรคระบบทางเดิน
นํ้าดี ตรวจคลื่นความถี่สูงในระดับตติยภูมิ ใหบริการผูปวยทั้งผูปวยนอก-ผูปวยใน และรับตรวจรักษาผูปวย
ระบบสงตอ จากการที่ใหการตรวจวินิจฉัยและรักษาหลายระบบ ซึ่งการเตรียมตัวเพื่อการปฏิบัติตัวกอนเขารับ
การตรวจวินิจฉัยและรักษา จําเปนตองมีการพัฒนาภาพลักษณการประชาสัมพันธการใหขอมูล เน่ืองจาก
หนวยงานสองตรวจพิเศษมีการใหบริการตรวจกับผูปวยหลายระบบ ผูปวยและญาติซึ่งมีความวิตกกังวล การ
ใหขอมูลตาง ๆ บางคร้ัง ผูปวยซึ่งเปนผูปวยสูงอายุมีความจําที่สั้นและจําไมคอยได เกิดความสับสนและมีขอ
ซักถามจากเจาหนาที่ซึ่งเดิมแตงกายเหมือนกันหมดทั้งเจาหนาที่และผูปวย อาจทําใหเกิดความสับสน ซึ่ง
หนวยงานมีความมุงหวังที่จะพัฒนาภาพลักษณการประชาสัมพันธการแตงกายที่แตกตางมีความสบาย ๆ และ
เปนกันเองเสมือนญาติ แกผูปวยและญาติเพื่อลดมีความวิตกกังวล



รหัส C31
ใหคําแนะนําญาติการใสสายใหอาหารทางหนาทองโดยใชกลองสองตรวจกระเพาะอาหาร

PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY (P.E.G.)

นงคลักษณ  เพ็งจ่ัน
งานสองตรวจพิเศษ  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
เพื่อใหญาติผูปวยใหการดูแลปฏิบัติสายที่ใสใหอาหารทางหนาทอง ผานทางปากผานหลอดอาหารเขา

สูกระเพาะอาหารเพื่อใหผูปวยไดรับสารอาหารอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระยะเวลา ไมหลุดเลื่อน
กอนกําหนด

สาเหตุ
- สายอาหารใสทางหนาทองมีปญหาเลื่อนหลุดบอย
- ญาติใหการดูแลไมถูกวิธี
การใหคําแนะนํา ใหสังเกตระดับของสายใหอาหารทางหนาทอง ซึ่งมีเลขกํากับอยูและมีแผนตรึงสาย

ใหอยูกับที่และจดจําไวเพื่อปองกันไมใหสายเลื่อนเขาไปในกระเพาะอาหารมากเกินไป หรือดึงร้ังออกมาขาง
นอก ซึ่งอาจหลุดได

ผลการประเมิน ญาติสามารถใหการดูแลปฏิบัติการใหสายอาหารทางหนาทองไดถูกตองลดการเลื่อน
หลุดของสายและสามารถใชสายตามระยะเวลาที่กําหนด



รหัส C32
เพื่อความปลอดภัย สะสางคร้ังใหญ Big Cleaning

นคร  สุขคุม
ซอมบํารุง  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
พัฒนาความคิดในการปรับปรุงอยางตอเน่ืองของเจาหนาที่ในหนวยงาน สรางทีมงานที่ดีโดยการให

ทุกคนทํางานแบบมีสวนรวม พัฒนาบุคลิกภาพโดยการฝกความสามารถในการเปนผูนํา เปนปจจัยพื้นฐานใน
การบริหารงานอยางมีคุณภาพ เตรียมพรอมเพื่อการทํา การปรับปรุงอยางตอเน่ือง

ผลการประเมิน
- เจาหนาที่หนวยซอมบํารุงทุกคนมีสวนรวม
- เจาหนาที่หนวยซอมบํารุงมีความพึงพอใจและเกิดความภาคภูมิใจ
- เจาหนาที่หนวยงานซอมบํารุงจะรักษามาตรฐานที่ดีของความเปนระเบียบเรียบรอย

ในสถานที่ที่ทํางานใหคงอยูตลอดไป



รหัส C33
การจัดการปสสาวะผูปวยไมใหคางท่ีเตียง

คุณประทานพร  นาคดํา
หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ (5/2 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
Propose  :

1. เพื่อไมใหมีปสสาวะคางอยูบริเวณเตียงผูปวย
2. จัดสิ่งแวดลอมบริเวณเตียงผูปวยใหนาอยู

Process :
หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษ (5/2 พิเศษ) ใหบริการผูปวยดานศัลยกรรม ผูปวย รอยละ 80 ไดรับการรักษา

ดวยการผาตัด ผูปวยหลังผาตัดใหญในระยะแรกที่ลุกจากเตียงเขาหองนํ้าไมสะดวก หรือผูที่ไมสามารถลุกจาก
เตียงเขาหองนํ้าได เดิม เจาหนาที่ไดจัดเตรียม urenal (ผูปวยชาย) และ bed pan (ผูปวยหญิง) มาแขวนไวขาง
เตียงบาง วางไวใตเตียงบาง เมื่อผูปวยถายปสสาวะก็เก็บไวขางเตียง และเจาหนาที่จะมาสอบถามขอมูลวันละ
3 คร้ัง ในเวลา 7.00 น. , 15.00 น. และ 23.00 น. ซึ่งจากการศึกษา พบวา ปสสาวะที่ถูกต้ังทิ้งไวนานเกิน 30
นาที จะทําใหแบคทีเรียเจริญเติบโต และสงกลิ่นเหม็นรบกวน นอกจากน้ันการวางอุปกรณไวไตเตียงยังทําให
ไมสะดวกในการทําความสะอาดพื้นหองพัก เจาหนาที่จึงไดรวมกันหาแนวทางแกปญหาดังกลาว ใหม โดย
เจาหนาที่ไดสรางแบบบันทึกใหญาติผูปวย/ผูเฝาไข บันทึกจํานวนคร้ังและปริมาณของปสสาวะ การนําไปใช
เจาหนาที่อธิบายใหญาติผูปวย/ผูเฝาไข ทราบถึงวัตถุประสงคของการจดบันทึก วิธีการจดบันทึก เมื่อผูปวย
ปสสาวะใหจดบันทึก วันที่/เดือน/ป , เวลา , จํานวนคร้ัง/ปริมาณซีซี แลวเอาปสสาวะไปทิ้งในหองนํ้าและทํา
ความสะอาดทันที เจาหนาที่รวบรวมขอมูลวันละ 3 คร้ัง ในเวลา 7.00 น. , 15.00 น. และ 23.00 น.
Performance :

หลังจากผูปวยปสสาวะ ญาติ/ผูเฝาไขจดบันทึก นําปสสาวะทิ้งและทําความสะอาด urenal/bed pan ใน
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2555 ไมพบปสสาวะคางอยูขางเตียง พนักงานทําความสะอาดไดทั่วถึงสะดวก และ
สะอาด ในหองพักผูปวยไมมีกลิ่นปสสาวะ



รหัส C34
พฤติกรรมบริการสูความเปนเลิศ

ฟาใส  เรืองสารกุล
สายชล  แสวงผล

กลุม Service smile
หองคลอด  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
หลักการและเหตุผล

พฤติกรรมบริการของบุคลากร บุคลิกภาพและการสื่อสารในการบริการเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งจะสงผลกระทบ
อยางยิ่งตอภาพพจนและคุณภาพการใหบริการ การไดรับบริการทางการแพทยที่ประทับใจ จะชวยใหผูมารับบริการลด
ความวิตกกังวลตอการมาติดตอขอรับบริการ  ลดความหวั่นวิตกตออาการเจ็บปวย อีกทั้งจะเปนปจจัยสนับสนุน
ใหความรวมมือในการรักษาและชวยใหหนวยบริการสามารถจัดระบบบริการใหคลองตัวไดยิ่งขึ้น งานหอง
คลอดใหการดูแลผูปวยสูติกรรม รับผูคลอดที่ต้ังครรภ 20 สัปดาหขึ้นไป ที่เขาสูระยะคลอด รับผูคลอดที่มี
ภาวะแทรกซอน ทําคลอดมารดาที่คลอดปกติ เตรียมผูคลอดเพื่อทําสูติศาสตรหัตถการ ดูแลผูคลอดหลังคลอด /
บริบาลทารกแรกเกิด 2 ชั่วโมง ชวยฟนคืนชีพในมารดาวิกฤติและทารกแรกเกิด ในป 2554  ไดทบทวนพฤติกรรม
บริการ พบวา มีบันทึกรายงานปญหาพฤติกรรมบริการ 6 เร่ือง จึงเห็นเปนโอกาสพัฒนาคุณภาพงาน รวมกันสราง
มาตรฐานพฤติกรรมบริการที่ดี  ใหเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีชีวิตชีวา มีคุณคา มี
ความหมาย สรางความประทับใจแกผูรับบริการ ดังคํากลาวที่วา “นพรัตนกาวไกล รวมใจฟนฝา รับใชประชาดวย
ความสุขใจ”
วัตถุประสงค

1. สรางมาตรฐานพฤติกรรมบริการสูความเปนเลิศ เพิ่มความพึงพอใจแกผูรับบริการ
2. เพื่อเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานและสรางความสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกัน

กลยุทธในการแกปญหา
1. จัดกิจกรรม สนทนายามเชาเลาสูกันฟง   ในเร่ืองพฤติกรรมบริการสูความเปนเลิศ
2. สรางมาตรฐานพฤติกรรมบริการสูความเปนเลิศ มีการติดตามประเมินผลตอเน่ือง

สรุปผลการพัฒนา
พบวาคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเพิ่มจาก 71.88 % เปน 85 % เพิ่มขึ้น 13.22 % ซึ่งเทากับเกณฑคือ 85 % สวน การ

วัดระดับความรูสึกพึงพอใจ พบวา พึงพอใจมากเพิ่มจาก 20 % เปน 55 %  เพิ่มขึ้น 35 % พึงพอใจเล็กนอยลดจาก 55 %
เหลือ 35% ลดลง 20%  รูสึกเฉยๆ ลดจาก 7.5% เหลือ 5% ลดลง 2.5% ไมพึงพอใจ ลดจาก7.5% เหลือ 5% ลดลง2.5%
แผนพัฒนาตอเน่ือง

1. รับฟงเสียงสะทอนจากผูปวยอยางตอเน่ือง
2. ทําวิจัย เพื่อเจาะลึกใหไดลักษณะของปญหา
3. ปรับสภาพแวดลอมและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเหมาะสม



รหัส C35
Happy Clean

นางกุลวรี รักษเรืองนาม และทีมงาน 5/3 พิเศษ
หอผูปวยออรโธปดิกสและศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทคัดยอ
ความมุงหมาย

เพื่อใหผูปวยที่มีปญหาทางออรโธปดิกสและศัลยกรรมทั่วไป ไดรับการดูแลที่ปลอดภัยมีความพึง
พอใจขณะนอนพักรักษาอยูในหอผูปวย และผูใหบริการมีความสุขในการทํางาน
หลักการและเหตุผล

จากขอรองเรียนของผูใชบริการและการประเมินของเจาหนาที่ภายในหอผูปวย พบวา 80 % พบวา
หองนํ้าและหองผูปวยยังไมสะอาด มีความสกปรก มีเชื้อรา มีกลิ่นเหม็น จึงนําปญหามาพัฒนาดวยนวตกรรม
Happy Clean
วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนางานและอาคารสถานที่ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานสงผลถึงความปลอดภัยของผูใชและผู
ใหบริการโดยใชกิจกรรม 5ส และใหผานเกณฑประเมินมาตรฐาน 5ส และการจัดสิ่งแวดลอมการทํางานของ
โรงพยาบาล

Happy Clean มีการดําเนินงานดังน้ี
1. ทําปายขนาดความยาว 18 น้ิว กวาง 6 น้ิว
2. กําหนดหนาที่ใหเจาของพื้นที่รับผิดชอบทราบเปนแนวทางเดียวกัน
3. ติดรูปไวใหทุกคนทราบเพื่อการตรวจสอบผลการประเมินตามมาตรฐานของหองนํ้า และหอง

ผูปวยไวประจําทุกหอง มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ประจําหองตามที่กําหนด สามารถติดตามผลงานไดตลอด
มีตาราง การลงนามชื่อผูปฏิบัติงาน ประจํา ดังภาพ

4. แจงใหเจาหนาที่ทุกคนรับทราบโครงการ
5. มีการตรวจเยี่ยมหองนํ้าและหองผูปวยทุกวันในเวลาราชการโดยหัวหนาหอผูปวยและนอกเวลา

ราชการโดยพยาบาลวิชาชีพ
ผลการประเมิน

1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ ระดับดี 88 % (เกณฑ 80 %) 2. ความพึงพอใจของเจาหนาที่ใน
หนวยงานอยูในระดับดี 84 % (เกณฑ 80 %) 3. ไมมีเสียงรองเรียนจากผูใชบริการ 4. ไมมีรายงานอุบัติเหตุจาก
การทํางาน
สรุป

จากผลการประเมินยังไมเปนที่พอใจ ยังตองพัฒนาตอเน่ืองในเร่ืองการควบคุมกํากับและตรวจสอบ
การทํางานของพนักงานตอไป


