


รายชื่อผลงานวิชาการประเภทผลงาน Poster CQI
ในการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คร้ังท่ี 15 / 2554

ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
1 การพัฒนาระบบการบันทึกขอมูลการ

จายยาเพื่อเบิกยาใหผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดส

นางธัญลักษณ วาดเขียน
ผูชวยเหลือผูปวย

ศูนยโรคเอดสอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2 One Page One Protocol นางชอทิพย ทองทิพย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางปราถนา โพธิ์งาม
เจาหนาที่พยาบาล

หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

3 การจัดการ Infusion pump แบบ 3 พ นางสาวกุลญนาท ผองแผว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

งานเคร่ืองมือแพทย
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารยา
รับประทานดวยธงสีเตือนสติ (Colour
Flag’s Trigger)

นางนฬวรรณ แกนสาร
พยาบาลิชาชีพชํานาญการ
นางจรรยา เจริญศักด์ิ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางประภาศรี รัตนาพันธ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ช้ัน 4
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5 โครงการ Patient Safety นางสมสุริยา หาญศักด์ิสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสาวนัสชาภัฒน อมริตชาติ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นางกาญจนา นุกูลกิจ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

วิสัญญี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

6 โครงการเยี่ยมผูปวยที่ตึกกอนใหยา
ระงับความรูสึกลวงหนา 1 วัน
ครบ 100% (ตอเน่ือง) ชวงเวลา
15.00 – 16.00 น.

นางสมสุริยา หาญศักด์ิสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสาวนัสชาภัฒน อมริตชาติ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

วิสัญญี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

7 พัฒนาระบบเฝาระวังและติดตาม
Fatal Drug Interations ใน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นางศศิธร มามีชัย
เภสัชกรชํานาญการ

เภสัชกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
8 การพัฒนาการปฏิบัติเพื่อลดอัตราการ

ติดเชื้อสะดือทารกแรกเกิด
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นางนุชนารถ เขียนนุกูล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

IC
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

9 การพัฒนาพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยน
ขอเขาเทียม

นางสาวยสวันต กะระโสภณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

10 การพัฒนาคูมือคําแนะนําการดูแล
ตนเองของมารดาและทารกหลัง
คลอด สําหรับผูรับบริการตางดาว
ทางดานสูติกรรม

นางเฌอลักษณ สหายา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สูติกรรมสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

11 ทางดวนรับสิทธิ์ นางเฌอลักษณ สหายา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สูติกรรมสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี





ชื่อเร่ือง : การพัฒนาระบบการบันทึกขอมูลการจายยาเพื่อเบิกยาใหผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
ผูนําเสนอ : นางธัญลักษณ วาดเขียน และนางวันวิสาข ทิมมานพ
หนวยงาน : ศูนยโรคเอดสอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

Purpose : การบันทึกขอมูลการจายยาตามที่ใหผูปวยจริงผานโปรแกรม ARTS(ประกันสังคม) และNAP
Program (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) เพื่อใหโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีไดรับยาคืนจาก
องคการเภสัชกรรมดวยระบบVMI อยางครบถวน ถูกตองและทันเวลา
Process : ศูนยโรคเอดสดึงขอมูลผูรับบริการที่มาตรวจตามนัดจากPMK สําหรับผูปวยที่มารับบริการในคลินิก
สุขภาพ นําชื่อและHNของผูปวยมาคนหาชนิดและปริมาณยาที่จายจริงจากบันทึกการจายยาของโปรแกรม
PMKและลงขอมูล ในโปรแกรม ARTS และNAP Program
Performance : เน่ืองจากขอมูลที่นํามาลงมีเฉพาะผูปวยนอกในคลินิกสุขภาพเทาน้ัน แตผูปวยที่มานอน
โรงพยาบาล  มาตรวจนอกเวลา และมารับยาในคลินิกพิเศษไมสามารถหาขอมูลมาลงโปรแกรมได  สงผลให
ลงขอมูลตํ่ากวาความเปนจริงทําใหยาที่ไดรับจากองคการเภสัชตํ่ากวายาที่โรงพยาบาลจายใหแกผูปวย  จึง
รวบรวมขอมูลระหวางเดือนตุลาคม2553-ธันวาคม 2553 พบวา ราคายาทั้งหมดที่ไมไดต้ังเบิก 151,415 บาท
จํานวนคนที่รับยา 88 คน เปนผูปวยที่มารับบริการนอกเวลา 60 คน ผูปวยใน 28 คน รอยละของผูปวยที่กินยา
ตานไวรัสเอดสนอกคลินิกสุขภาพไดรับการลงโปรแกรมเบิกจายยา 0% ศูนยโรคเอดสจึงประสานงาน
ผูเกี่ยวของ เชน เภสัชกร ศูนยคอมพิวเตอร เพื่อรวมกันสรางระบบการรวบรวมขอมูลการจายยาผานโปรแกรม
Nopmenu จาก PMK ในเชาวันพฤหัสบดี และบันทึกขอมูลที่ไดผานโปรแกรม ARTS และNAP Program ใน
วันพฤหัสดีและวันศุกรโดยมี HIV Coordinator ตรวจสอบความถูกตองและครบถวน รวบรวมขอมูลระหวาง
มกราคม-มีนาคม 2554 พบวาราคายาทั้งหมดที่โรงพยาบาลไดบันทึกขอมูลเพิ่มเติมทําใหไมเกิดการสูญเสีย
86,159บาท  จํานวนคนที่รับยา 47 คน เปนผูปวยที่มารับบริการนอกเวลา 31 คน ผูปวยใน 16 คน รอยละของ
ผูปวยที่กินยาตานไวรัสเอดสนอกคลินิกสุขภาพไดรับการลงโปรแกรมเบิกจายยา 100%
สรุปผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด เปาหมาย ตค53-ธค53 มค.54-มีค.54
ราคายาตานไวรัสเอดสที่ใชนอกคลินิกสุขภาพ (บาท) - 151,415 86,159
จํานวนผูที่รับยาตานไวรัสเอดสนอกคลินิกสุขภาพ(คน) - 88 47
     ผูปวยนอก (คน) - 60 31
     ผูปวยใน (คน) - 28 16
รอยละของผูปวยที่กินยาตานไวรัสเอดสนอกคลินิกสุขภาพไดรับการลง
โปรแกรมเบิกจายยา

100 0 100





ชื่อเร่ือง : One Page One Protocol (CQI)
ผูนําเสนอ : นางชอทิพย ทองทิพย และนางปราถนา โพธิ์งาม
หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ปญหา : หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ รับผูปวยไวนอนพักรักษาตัว 42 เตียง จํานวนผูปวยเฉลี่ย 150-200 ราย/
เดือน มีผูปวยสวนหน่ึงจําเปนตองไดรับการทําหัตถการตางๆจากแพทย เชน เจาะทอง เจาะหลัง เจาะปอด  เจาะไข
กระดูก ฯลฯ สถิติป 2553 พยาบาลชวยแพทยทําหัตถการทางการ 136 ครั้ง/ป เน่ืองจากทางหอผูปวยมีพยาบาล
วิชาชีพที่จบใหมจํานวนมาก ทําใหไมมีประสบการณในการเตรียมอุปกรณชวยแพทย และเกิดความไมพรอม ไม
ม่ันใจในการเตรียมอุปกรณ บางครั้งพยาบาลมีภาระงานมาก อาจตองใหเจาหนาที่พยาบาลหรือผูชวยเหลือคนไข
ชวยเตรียมอุปกรณและชวยแพทยแทน ทางหอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแนวปฏิบัติใน
การเตรียมอุปกรณชวยแพทยทําหัตถการและการดูแลผูปวยกอน-หลังทําหัตถการฉบับยอ ๆ โดยจัดทําเปนคูมือ
ฉบับยอไวเพียงหน่ึงหนาตอหน่ึงหัตถการ โดยเลือกเฉพาะหัตถการที่มีการทําบอย ๆ หัตถการที่เจาหนาที่ปฏิบัติ
ไมคอยถูกตอง หรือหัตถการที่ทํานาน ๆ ครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่เกิดความม่ันใจ สะดวกรวดเร็วในการหยิบมาดูเม่ือ
จะตองชวยแพทยทําหัตถการ และลดความผิดพลาดจากการเตรียมอุปกรณไมครบไมถูกตอง เกิดความพึงพอใจที่
ดีทั้งกับตัวเจาหนาที่ แพทยผูทําหัตถการ และตัวผูปวยไดรับความปลอดภัย
เปาหมาย : เพ่ือใหเจาหนาที่เตรียมอุปกรณทําหัตถการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและสามารถดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม
เครื่องชี้วัด : รอยละของคะแนนความพึงพอใจเจาหนาที่ที่ชวยแพทยทําหัตถการ , จํานวนครั้งของความไมพรอม
ในการเตรียมอุปกรณชวยแพทยทําหัตถการ
สูตรการคํานวณ : จํานวนเจาหนาที่ที่ประเมินวาพึงพอใจในการใช One  Page  One  Protocol X   100

                           จํานวนเจาหนาที่ทั้งหมดที่เปนผูเตรียมอุปกรณในการทําหัตถการ
: จํานวนครั้งของการเตรียมอุปกรณไมพรอมในการทําหัตถการ

วิธีการเก็บขอมูล : หัวหนางาน/หัวหนาทีมสอบถามความพึงพอใจของเจาหนาที่  และสังเกตอุบัติการณความ
พรอมในการเตรียมอุปกรณ
วิธีปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพ : เม่ือแพทยผูดูแลผูปวยมีแผนจะตองทําหัตถการใหผูปวย      ใหเจาหนาที่ผูจะชวย
แพทยหยิบแนวปฏิบัติฉบับยอ “ One  Page  One  Protocol  ” ที่ตรงกับหัตถการที่แพทยจะทํา  ไปเปนแนวทางใน
การเตรียมอุปกรณใหแพทยและเปนแนวทางในการดูแลผูปวย
ผลการดําเนินการ : 1. เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจในการใช One Page One Protocol เปนแนวทางในการเตรียมอุปกรณเพ่ือ
ทําหัตถการ 2. เจาหนาท่ีมีแนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยท่ีตองไดรับการทําหัตถการทางการแพทยเปนแนวทางเดียวกัน
3. ยังพบความไมพรอมในการเตรียมอุปกรณชวยแพทยทําหัตถการท่ีเกิดกับเจาหนาท่ีผูมาปฏิบัติงานใหม นานๆคร้ัง
แผนปรับปรุง/พัฒนา : 1. เม่ือมีเจาหนาท่ีมาปฏิบัติงานใหมในหนวยงาน หัวหนาหอผูปวยจะปฐมนิเทศและแนะนํา
วิธีการใช แนวปฏิบัติฉบับยอ “One Page One Protocol” และกําหนดใหมีพี่เล้ียงชวยดูแลจนกวาจะปฏิบัติไดถูกตอง
2. มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติฉบับยอ “One Page One Protocol” ใหทันสมัยและสอดคลองกับการปฏิบัติหรือแผนการ
ดูแลรักษาของแพทยผูทําหัตถการเสมอ 3. เผยแพร แนวปฏิบัติฉบับยอ “One Page One Protocol” ใหกับหอผูปวย
อ่ืนๆท่ีมีการทําหัตถการทางการแพทยประเภทเดียวกันนําไปใชได





ชื่อเร่ือง : การจัดการ Infusion pump แบบ 3 พ
ผูนําเสนอ : คณะกรรมการบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ กลุมภารกิจบริการวิชาการ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หลักการและเหตุผล : การดูแลผูปวยในภาวะวิกฤตมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง นอกจากการใหการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพจากแพทยและพยาบาลแลว  เคร่ืองมือแพทยก็เปนสวนสําคัญ ในการใหการดูแล
ผูปวย  โดยเฉพาะการใหยาหรือสารละลายทางหลอดเลือดดําในผูปวยน้ัน  ความเที่ยงตรง  แมนยําเปนสิ่ง
สําคัญยิ่ง  ดังน้ันการใชเคร่ืองใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา (Infusion pump) จึงเปนเคร่ืองมือแพทยที่หอ
ผูปวยตองมีใหเพียงพอตอการใชงาน   รวมทั้งมีความพรอมใชตลอดเวลา แตเดิมงานเคร่ืองมือแพทย
รับผิดชอบสํารองเคร่ือง  Infusion pump สําหรับใชในหอผูปวย  โดยงานเคร่ืองมือแพทยจัดเปน Center ดูแล
รักษาเคร่ืองมือและใหบริการ ยืม-คืน ตลอด 24 ชั่วโมง   จากการดําเนินการดังกลาวงานเคร่ืองมือแพทยไม
สามารถสํารองเคร่ืองใหหอผูปวยใชงานไดอยางเพียงพอ   โดยมีปริมาณการยืมที่ไมสามารถจายเคร่ือง
Infusion pump ใหแกหอผูปวยประมาณ  10 คร้ัง/เดือน  ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงในการใหสารละลายทาง
หลอดเลือดดําแกผูปวยที่ตองใหยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) จากปญหาดังกลาวคณะ
กรรมการบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ  กลุมภารกิจบริการวิชาการ  จึงไดคิดแนวทางการจัดการแบบใหมขึ้น
โดยมีหลักสําคัญคือจัดใหมีการสํารองเคร่ืองในหนวยงานตามความเหมาะสม  และสํารองไวที่งานเคร่ืองมือ
แพทยอีกจํานวนหน่ึง  เพื่อใหหอผูปวยมีจํานวนเคร่ือง Infusion pump ที่พรอมใชงาน  เพียงพอ  และมีการใช
งานอยางพอเพียงเหมาะสม
วัตถุประสงค : 1. เพื่อบริหารจัดการเคร่ือง Infusion pump  ในหอผูปวยใหเพียงพอ พอเพียง พรอมใชงาน

2. เพื่อลดความเสี่ยงในการใหยาและสารละลายทางหลอดเลือดดํา
3. เพื่อใหการเกิดความคุมคา-คุมทุน ในการใชงาน
4. เพื่อจัดวางแผนการจัดซื้อ Infusion pump อยางเหมาะสม

วิธีการดําเนินการ :
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ  เพื่อรวบรวมและสรุปประเด็น
     ปญหา  การใชเคร่ือง Infusion pump ในหอผูปวย
2. รวบรวมขอมูลจํานวนเคร่ือง Infusion pump  จํานวนการยืมที่ไมสามารถจายเคร่ืองให
     ทุกหอผูปวยได
3. ประสานงานกับทุกหอผูปวย จัดทําแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเคร่ือง Infusion
      pump  แบบใหม
4. ดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่วางไว

สรุปผลการดําเนินการ : การดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติแบบใหม สามารถบริหารจัดการใหหอผูปวยมี
เคร่ือง Infusion pump  ที่เพียงพอตอการใชงาน  สามารถนําไปใชไดกับผูปวยอยางเหมาะสม  ชวยลดปญหา
เร่ืองการจัดการเคร่ือง Infusion pump ในหนวยงานตางๆ ได
ผูรับผิดชอบโครงการ : นางสาวกุลญนาท  ผองแผว และคณะกรรมการบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ กลุมภารกิจบริการวิชาการ





ชื่อเร่ือง : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารยารับประทานดวยธงสีเตือนสติ (Colour Flag's Trigger)
ผูนําเสนอ : นางนฬวรรณ แกนสาร, นางจรรยา เจริญศักดิ์ และนางประภาศรี รัตนาพันธ
หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 4 (5/4 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ระยะเวลาดําเนินการ : 1 พฤศจิกายน 2553 – 30 มิถุนายน 2554
ปญหาท่ีพบ : 1. ผูปวยไมไดรับยารับประทาน ตามเวลามาตรฐานที่กําหนด

2. ผูปวยไดรับยาไมครบตามแผนการรักษา
เปาหมาย : 1. ลดความคลาดเคลื่อนของระยะเวลาการไดรับประทานยาของผูปวย
                   2. ผูปวยไดรับยารับประทานครบตามแผนการรักษา
ตัวชี้วัด : ผูปวยไดรับยาตามมาตรฐาน 6 R
สถิติ : รอยละ
วิธีการเก็บขอมูล : เก็บขอมูลจากใบ MAR ของผูปวยทุกราย
วิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพ :

1. จัดยาตามเวลาในใบ MAR ของผูปวยแตละราย  ในกรณีที่จัดยาใหผูปวยยังไมครบ  หรือยาที่ตองวัด
ความดันโลหิต  กอนใหยาจะใสธงสีเหลืองไว    และกรณีผูปวยที่ตองใหอาหารทางสายยาง  จะใสธง
สีเขียว

2.  เข็นรถแจกยาพรอมแฟมใบ MAR ไปยังหนาหองผูปวย
3. กอนแจกยา  ตรวจสอบยากับใบ MAR อีกคร้ังวายาจัดครบหรือไม พรอมดูแลใหผูปวยรับประทานยา

ทันที
4. ในกรณีที่ไปแจกยาแลว  แตผูปวยยังไมพรอมรับประทานยาทันที  จะใสธงสีแดงเตือน
5. ลงเวลาตามที่แจกยาผูปวยจริง ( Real  time ) ตามนาฬิกาที่ติดต้ังไวบนรถแจกยา

ผลการดําเนินงาน :

การดําเนินงาน
กอนดําเนินการ (ต.ค ๕๓)

เวร ช/บ/ด
หลังดําเนินการ (มิ.ย ๕๔)

เวร ช/บ/ด
๑. มีความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาตาม

มาตรฐาน ๖ R (Right time , Right drug)
๓๐% ๕%

๒. ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน - ๑๐๐%
การปรับปรุง / พัฒนา :

1. ติดต้ังนาฬิกาบนรถแจกยา  และตรวจสอบเวลาใหตรงกับมาตรฐานของประเทศไทยโดยเทียบเวลาทุก
เชา เวลา ๘.00 น. ตามเวลาเพลงชาติ

2. กระตุนใหเจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการใหยาเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ





ชื่อเร่ือง : Patient Safety
ผูนําเสนอ : สมสุริยา หาญศักดิ์สิทธิ์, ปยาอร บุญวงศ, รัตติพร ครุฑปา, นัสชาภัฒน อมริตชาติ,

ศิริรัตน วิหงษ, สุพัตรา ลันวงษา, กาญจนา นุกูลกิจ และพยาบาลวิชาชีพหองผาตัด (Scrub nurse)
หนวยงาน : วิสัญญี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หลักการและเหตุผล : Patient Safety เปนความตองการและคาดหวังของผูเก่ียวของทุกคนท้ังทีมสุขภาพ ผูปวย และ
ครอบครัว เปนเปาหมายสูงสุดของทุกโรงพยาบาล แตยังเปนปญหาพบไดเสมอทางบทความทางวิชาการ สื่อตาง ๆ
ท้ังในประเทศไทยและในประเทศท่ีไดชื่อวาเจริญแลว เปนปญหาท่ีทาทายองคกรท่ีดูแลสุขภาพ องคกรวิชาชีพดาน
สุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพ เชน WHO องคกรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และอีกหลายองคกร รวมท้ังสถาบัน
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตลอดจนทุกโรงพยาบาลท่ีพยายามคนหาแนวทางปฏิบัติ กลยุทธท่ีทาทายให
เกิดการนําแนวทางปฏิบัติลงสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน ติดตามประเมินผล และเผยแพร เพื่อสรางความตระหนักแกทีม
สุขภาพ เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติท่ีมุงความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ หองผาตัด และวิสัญญีเปนหนวยงานหน่ึง
ของโรงพยาบาลท่ีใหบริการรักษาพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน ผูปวยเสี่ยงตอการบาดเจ็บเน้ือเยื่อ จากการเคล่ือนยาย
การจัดทา จากการใชเครื่องจ้ีไฟฟา การระบุตัวผิด สิ่งตกคางในแผลผาตัด ติดเชื้อจากเครื่องมือเครื่องใชไมปลอดเชื้อ
เกิดความคลาดเคล่ือนทางยา เปนตน ดังน้ัน ความปลอดภัยของผูปวย สําคัญท่ีสุดของการทํางานในหองผาตัด คือ
ผูปวยตองปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนท่ีไมพึงประสงค นอกจากน้ี ความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดในหองผาตัดท่ีสําคัญอีก
อยางหน่ึงคือ การผาตัดผิดคน ผิดตําแหนง และผิดประเภทการผาตัด โดยมีสาเหตุ จาก การผาตัดฉุกเฉิน รางกายผูปวย
อวนผิดปกติ  รางกายพิการ การเตรียมความพรอมของเครื่องมือเครื่องใชบกพรอง แพทยหลายทีม ทีมละหลายคน
หรือแพทยคนเดียวแตผาตัดหลายอยาง ขาดการทําเครื่องหมายระบุตําแหนงผาตัด ไมมีการทวนสอบขอมูลผูปวยซ้ํา
ในหองผาตัด ขาดการประเมินผูปวย อัตรากําลังไมเพียงพอกับปริมาณงาน บุคลากรขาดสมาธิในการทํางานและ
เสนอแนะวิธีการลดความคลาดเคล่ือนวา อยาเชื่อความจําของตนเอง ตองบันทึกจัดใหมีวิธีการท่ีเขาถึงขอมูลไดงาย มี
วิธีการปองกันโดยสรางขั้นตอนปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน ไดแก มีการทวนสอบซ้ํา มีการทําเครื่องหมายบริเวณ
ตําแหนงผาตัด และใหมีเวลาซักถามกันในทีมผาตัดกอนท่ีจะทําผาตัด ดวยเหตุผลดังกลาว ทีมหองผาตัด และทีม
แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมีความตะหนักถึงความปลอดภัยในการผาตัด จึงไดสรางเครื่องมือ
ตรวจสอบความถูกตองของการผาตัด เชน การระบุตัวผูปวย ชนิดของการผาตัด ระบุตําแหนงขางของอวัยวะในการ
ผาตัด ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณในการผาตัด โดยใชวิธีการขอเวลานอก หรือ (Time out) ในการตรวจสอบกอน
ใหยาระงับความรูสึก เพื่อทบทวนความพรอม และความถูกตองกอนเริ่มทําการผาตัด หรือทําหัตถการตาง ๆ
วัตถุประสงค : 1. ผูปวยท่ีเขารับการผาตัดมีความปลอดภัย 2. เพื่อใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกคนตรวจสอบ และยืนยัน
ความถูกตอง โดยการทวนสอบ Check list จากแบบฟอรม 3. เพื่อเพิ่มสัมพันธภาพระหวางทีมผาตัด แพทย วิสัญญี
แพทย พยาบาลสงเครื่องมือ วิสัญญีพยาบาล
ผลการดําเนินการ : 1. ทีมหองผาตัด และวิสัญญีรวมสรางแบบฟอรมในการทวนสอบ Check list ซึ่งประกอบไปดวย
หัวขอสําคัญตาง ๆ ในแบบฟอรมของแตละหนวยงาน 2. ทีมนําแบบฟอรมทดลองใชในหองผาตัดใหญ 1 หอง ใน
เวลา 1 สัปดาห 3. ทบทวน ปรับปรุงแบบฟอรม 4. หัวหนาทีมหองผาตัด และหัวหนาทีมวิสัญญี ประสานงานการ
ดําเนินการทํา Time out ในทีม 5. เริ่มปฏิบัติ และรวบรวมตัวชี้วัด





ชื่อเร่ือง : โครงการเย่ียมผูปวยท่ีตึกกอนใหยาระงับความรูสึกลวงหนา 1 วัน ครบ 100% (ตอเน่ือง) ชวงเวลา
15.00 – 16.00 น.

ผูนําเสนอ : นางสมสุริยา หาญศักดิ์สิทธิ์ และนางสาวนัสชาภัฒน อมริตชาติ
หนวยงาน : วิสัญญี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หลักการและเหตุผล : การประเมินผูปวยกอนใหยาระงับความรูสึกเปนเร่ืองสําคัญ พ้ืนฐานของการใหยาระงับความรูสึก
กับผูปวยนั้น วิสัญญีพยาบาลไดทราบถึงขอมูลผูปวยทุกดาน เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาวางแผนรวมกับวิสัญญีแพทย เพ่ือให
การใหยาระงับความรูสึกเปนไปอยางราบร่ืน ลดความรุนแรงของภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ซ่ึงไดเร่ิมดําเนินการ
เยี่ยมโครงการนี้ตั้งแต 1 มีนาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 พบวามีการเยี่ยมผูปวยกลุม Elective Case ของกลุมศัลยกรรม
ทุกสาขา Set กอนเวลา 15.00 น. ไดรับการเยี่ยมกลุมหนึ่ง100%  ตอมาพบวาหลังเวลา15.00น. ยังคงมีการ Set ผาตัดมา
อยางตอเนื่องชวงเวลา 15.00 – 16.00 น. ทําใหผูปวยกลุมนี้ไมไดรับการเยี่ยมจึงมีโครงการเยี่ยมตอเนื่อง และทําใหตองมี
การบริหารจัดการวิสัญญี เพ่ือไปเยี่ยมผูปวยทําใหผูปวยไดรับการประเมินรางกาย การใหความรู สุขศึกษา รวมถึงตอบขอ
ซักถามเพ่ือคลายความวิตกกังวลแกผูปวยใหครบ 100%
วัตถุประสงค : 1. เพ่ือใหผูปวยเขารับการผาตัด และใชบริการของวิสัญญีไดรับการประเมินกอนการผาตัดทุกราย
2. เพ่ือใหผูปวยเขารับการผาตัด และใชบริการของวิสัญญีมีความเขาใจเกี่ยวกับการใหยาระงับความรูสึก ลดความกังวล
3. ลดอัตราการงด หรือเลื่อนผาตัดโดยผูปวยไมพรอม 4. เพ่ือเพ่ิมสัมพันธภาพระหวางผูปวย และวิสัญญีพยาบาล วิสัญญี
แพทย 5. เพ่ือทําใหการวางแผนการใหยาระงับความรูสึกผูปวยแตละรายเปนไปอยางเหมาะสม และปลอดภัย
กลุมเปาหมาย : ผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ Elective ของหนวยงานในทุกสาขาของการผาตัด
วิธีดําเนินงานระยะที่ 1 : 1. เมื่อมี Case Set หลัง 15.00 น. เปน Major Surgery Incharge ทําหนาท่ีโทรถามอาการท่ี ward
เฉพาะราย 2. ถามีเวลาชวง 8.00 – 8.30 น. Incharge ไปเยี่ยมท่ี ward เฉพาะรายท่ีมีปญหา
วิธีดําเนินงานระยะที่ 2 : 1. วิสัญญีพยาบาลตําแหนง Pre-op รับผิดชอบเยี่ยมผูปวยทุกรายท่ี Set Elective เขารับการผาตัด
8.00 – 16.00 น. 2. วิสัญญีพยาบาลประจําหองเยี่ยมผูปวยหลังตารางผาตัดออกเวลา 15.00 น. 3. วิสัญญีพยาบาล Pre-op
เยี่ยมผูปวยท่ี Set หลัง 15.00 – 16.00 น. ในแตละวัน
ระยะเวลาดําเนินงาน  : ตั้งแต ตุลาคม 2553 – พฤษภาคม 2554
ตัวชี้วัด : รอยละของการเยี่ยมผูปวยท่ีตึกกอนใหยาระงับความรูสึกลวงหนา
ผลการดําเนินงาน :

เดือน / พ.ศ ผูปวย Set กอน 15.00 น.

จํานวน     คน

ผูปวย Set ระหวาง
15.00 – 16.00 น.
จํานวน           คน

รอยละของการเย่ียมลวงหนา

ต.ค. 53 139 15 100
พ.ย. 53 165 26 100
ธ.ค. 53 127 20 100
ม.ค. 54 132 7 100
ก.พ. 54 127 15 100
มี.ค. 54 193 22 100
เม.ย. 54 106 19 100
พ.ค. 54 140 8 100





ชื่อเร่ือง : พัฒนาระบบเฝาระวังและติดตาม Fatal Drug Interactions ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ผูนําเสนอ : นางศศิธร มามีชัย
หนวยงาน : เภสัชกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : ปฏิกิริยาระหวางยา (Drug Interactions) เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากการใชยาชนิดหน่ึงรวมกับยาชนิด
อ่ืนๆ ที่อาจสงผลใหผูใชยาไดรับผลกระทบทั้งในแงบวกและลบจากยาที่ใช โดยอาจเปนการเพิ่มประสิทธิผลของยา
หรือเพิ่มความเสี่ยงตออาการไมพึงประสงคจากการใช  ดวยตระหนักถึงปญหาปฏิกิริยาระหวางยามีผลกระทบตอ
การรักษาโรค ทําใหโรคหายชาลง เกิดความเปนพิษมากขึ้น หรือเกิดอาการไมพึงประสงค ดังน้ันจึงมีการสราง
ระบบเฝาระวังและติดตามปฏิกิริยาระหวางยาโดยเฉพาะปฏิกิริยาระหวางยาที่ทําใหอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง
เสี่ยงตอการเสียชีวิตหรือเปนอันตรายถาวร(Fatal drug Interaction)
วัตถุประสงค : เพื่อปองกันการเกิดอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง เสี่ยงตอการเสียชีวิตหรือเปนอันตรายถาวรที่อาจ
เกิดจากการใชยาที่มีปฏิกิริยาตอกัน
วิธีการดําเนินงาน : 1. กําหนดคูยา Fatal drug interaction และแจงรายการคูยาที่ตองระมัดระวังตอแพทย และ
หลีกเลี่ยงการใชรวมกัน 2. หากแพทยจําเปนตองใหใชคูยา Fatal drug interaction จะมีการแจงเตือนในระบบ
ฐานขอมูล PMK โดยเมื่อมีการบันทึกคําสั่งใชคูยา Fatal drug interaction ระบบ PMK จะแจงเตือน “Fatal
drug interaction” และมีขอมูลคูยาน้ันในสต๊ิกเกอรสรุปราคายา 3. เภสัชกรปรึกษาแพทยเพื่อใหขอมูลคูยา
Fatal drug interaction  4. หากแพทยยืนยันใชคําสั่งเดิมจะมีระบบเฝาระวังและติดตามอาการไมพึงประสงค
ดังน้ี 4.1 เภสัชกรบันทึกในเวชระเบียนผูปวยนอก/DOS  เกี่ยวกับกลไกการเกิด และผลของปฏิกิริยา และ
บันทึก“ผูปวยมีความจําเปนตองใชยา และติดตามการใชยาอยางใกลชิด”4.2 เภสัชกรบันทึกในแบบบันทึกการ
เฝาระวังและติดตาม Fatal drug interaction ที่หองยา 4.3 เภสัชกรบันทึกในระบบ PMK ในสวน Patient
information ของหองบัตร (RGST) เตือนวาผูปวยไดรับยาคูท่ีตองติดตาม Fatal drug interaction โดยระบุ
“DI Monitoring (คูยา:วันท่ี)” 4.4 เภสัชกรใหคําแนะนําผูปวยถึงอาการที่ตองเฝาระวัง 4.5 เภสัชกรติดตาม
อาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยาคูดังกลาวตามวันที่แพทยนัด เปนระยะเวลา 6 เดือน (ผูปวยใน
ติดตามอาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยาคูดังกลาวทุก 3 วัน จนมีการจําหนายผูปวยและสงขอมูล
ใหงานจายยาผูปวยนอกติดตามผูปวยตอไป)
ผลการดําเนินงาน : ในการกําหนดคูยา Fatal drug interaction ไดรับความรวมมือในสหสาขาวิชาชีพ โดยผานการ
พิจารณาจากแพทยเฉพาะทางสาขาอายุรกรรม, คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด และกลุมงานเภสัชกรรม
และเมื่อประกาศใชเปนนโยบายโรงพยาบาล แพทยผูปฏิบัติงานติดตอสอบถามและขอคูยาที่จัดทําเปนสติกเกอร
เพิ่มเพื่อใชประกอบการสั่งยา โดยต้ังแตเร่ิมดําเนินงานยังไมพบการสั่งคูยาที่เปน Fatal drug interaction
สรุป : การฝาระวัง Fatal drug interaction เปนสวนหน่ึงของการสงเสริมใหเกิดการใชยาอยางปลอดภัยในผูปวย ซึ่ง
จะบรรลุเปาหมายไดดวยความรวมมือรวมใจจากแพทย เภสัชกร และพยาบาลในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ





ชื่อเร่ือง : การพัฒนาการปฏิบัติเพื่อลดอัตราการติดเชื้อสะดือทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ผูนําเสนอ : นางนุชนารถ เขียนนุกูล, นางละออศรี แสงอุสาห, นางเบญจวรรณ ชูโรจน,

นางสาววรณัน กรมขันธ, นางสาวสาวิตรี บุญสวน
หนวยงาน : งานการพยาบาลดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล รพ.นพรัตนราชธานี

ความสําคัญและที่มาของปญหา : การติดเชื้อของสะดือทารกแรกเกิดขึ้นไดงาย เน่ืองจากลักษณะท่ีสะดือของทารกจะ
มีรอยจีบยนๆอยู  ทําใหฝุนละออง สิ่งสกปรก และเชื้อโรคตางๆ เขาไปสะสมอยูไดงาย และอาจนําไปสูการติดเชื้อใน
กระแสเลือดได ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรง ทําใหทารกมีความเสี่ยงท่ีจะถึงแกชีวิตได จากผลการเฝาระวังการติด
เชื้อในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบวามีอัตราการติดเชื้อสะดือทารกแรกเกิดเพิ่มมากขึ้นจากป พ.ศ 2550 พบรอย
ละ 0.1 เปนรอยละ 0.6 ในป พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนปญหาท่ีสําคัญอยางหน่ึงของงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล และทีมนําทางคลินิกสูติกรรม และ กุมารเวชกรรม จึงไดดําเนินการโดยใชวงจร PDCA อันเปนหัวใจ
ของการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด ตั้งแต ป พ.ศ. 2552 ถึงปจจุบัน เพื่อใหสามารถลดอัตราการติดเชื้อ
สะดือทารก และลดภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดขึ้น
วัตถุประสงค : เพื่อลดอัตรา การติดเชื้อสะดือทารกแรกเกิดที่คลอดในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เปาหมาย : อัตราการติดเชื้อที่สะดือทารก =0%
สูตรคํานวณ : อัตราการติดเชื้อที่สะดือทารกแรกเกิด : Omphalitis in NB (คร้ัง / 100  live birth )
วิธีดําเนินการ : 1. ทบทวนสาเหตุ  และปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดการติดเชื้อท่ีสะดือทารกแรกเกิด 2. ทบทวนความรู
เก่ียวกับการทําคลอดและการตัดสายสะดือทารก 3. ทบทวนรูปแบบของไมพันสําลี และนํ้ายาทําความสะอาดสะดือ
ทารกแรกเกิด 4. ศึกษาคนควาผลการวิจัย เรื่องการใช Triple dye ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อ Staphylococcal
and Streptococcal organisms ท่ีสะดือไดดีกวา 70% Alcohol และ Providone-iodine 5. ทบทวนแนวทางการดูแล
สะดือทารกภายหลังคลอด จัดทําสื่อการสอน ในรูปแบบ Power Point เรื่องพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลในการ
ดูแลสะดือทารกแรกเกิด บรรจุลงในแผน CD มอบใหหนวยงานสาขาสูติกรรม และสาขากุมารเวชกรรม 6. จัดทําคูมือ
การดูแลความสะอาดสะดือทารกแรกเกิดในหองคลอด (WI-035) และการดูแลความสะอาดสะดือ ทารกแรกเกิดท่ีหอ
ผูปวยหลังคลอด (WI-036) 7. นิเทศติดตามเทคนิคการเช็ดสะดือทารกแรกเกิดของหนวยงาน 8.  วิเคราะหหาสาเหตุ
ทุกรายท่ีพบวามีการติดเชื้อสะดือทารก
สรุปผลการดําเนินการ : จากผลการดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ 2552 จนถึงปจจุบัน พบวามีอัตราการติดเชื้อสะดือ
ทารกแรกเกิดมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง จํานวน 15 ครั้ง (0.2 %), 3 ครั้ง (0.05%) และ 1 ครั้ง (0.02%) ตามลําดับ
และหลังจากไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการดูแลสะดือทารกแรกเกิดสําหรับบุคลากร ใหมีมาตรฐานการปฏิบัติท่ีเปน
แนวทางเดียวกัน ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 จนถึงปจจุบัน พบวายังไมมีการติดเชื้อสะดือทารกแรกเกิด เม่ือวัดความรู
พยาบาลหนวยงานสูติกรรมหลังคลอด > รอยละ 80 สามารถอธิบายขั้นตอนการเช็ดสะดือสด และสะดือแหงได
ถูกตอง สวนผลการวิเคราะหหาสาเหตุ 1 ราย ท่ีพบในเดือนธันวาคม 53 พบวา มารดาไมสามารถทําความสะอาด
สะดือทารกไดเองเม่ือกลับบาน
โอกาสพัฒนา : 1. เนนการใหสุขศึกษาแกมารดา เรื่องการดูแลทําความสะอาดสะดือทารก เพื่อใหมารดาสามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตองเม่ือกลับบาน 2. ประเมินการดูแลสะดือทารกของมารดาทุกรายกอนจําหนาย ถาปฏิบัติไดจึง
จําหนายใหกลับบาน





ชื่อเร่ือง : การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม
ผูนําเสนอ : ยสวันต กะระโสภณ
ท่ีปรึกษา : ทัศนีย ยงคตระกูล หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ
หนวยงาน : หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

การผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมเปนวิธีการรักษาเพื่อแกไขความผิดปกติของเขา ลดความเจ็บปวด เพิ่ม
ความมั่นคงในการรับนํ้าหนัก และทําใหขอเขาทํางานดีขึ้น โดยใสขอเขาเทียมซึ่งมีราคาแพง (ประมาณ 60,000
– 70,000 บาท/ชิ้น) ผูปวยตองไดรับการรักษาพยาบาลที่ยุงยาก ซับซอน และครบถวนตามมาตรฐานวิชาชีพ จึง
จะสงผลใหการผาตัดสําเร็จ ฟนหายไดเร็ว มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนซึ่งอาจสงผลใหมี
การผาตัดซ้ําตามมา  หากมีการผาตัดซ้ําเกิดขึ้นนอกจากจะมีคาใชจายเกี่ยวกับขอเขาเทียมที่เปลี่ยนใหมสูงแลว
(ประมาณ 92,000 – 110,000 บาท) ยังสงผลใหผูปวยและญาติไมพึงพอใจ เกิดการฟองรองตามมาได  ในการ
ดูแลผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม สิ่งสําคัญประการหน่ึงคือ การดูแลตนเองอยางถูกตองทั้งในระยะที่อยู
ในโรงพยาบาลและเมื่อกลับไปบาน ตามทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม (Orem 1995:145-149) กลาววา
บุคคลมีความสามารถที่จะเรียนรูและกระทําใหบรรลุเปาหมายในการดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน
พยาบาลเปนบุคลากรทางสุขภาพที่เปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง ที่จะเอ้ืออํานวยและเกื้อหนุนใหผูปวยไดพัฒนา
ความสามารถในการดูแลตนเองและพึ่งพาตนเองได และยังมีบทบาทสําคัญในการสอนผูปวยในการปฏิบัติตัว
ที่ถูกตองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนตางๆรวมทั้งการออกกําลังกายเพื่อฟนฟูสภาพใหผูปวยกลับสูภาวะปกติ
เปาหมาย : ผูปวยที่เขารับการรักษา ณ หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ
เคร่ืองชี้วัด : 1. รอยละของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม 2. อัตราของการ
ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมซ้ํา
วิธีการเก็บขอมูล : 1. ประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม 2. เก็บสถิติ
การผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมซ้ํา
วิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพ : 1. จัดทําแผนการสอนผูปวยท่ีผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม ตามรายละเอียดของ
แผนการจําหนายผูปวยใชทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม 2. ประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยหลัง
ผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมและเก็บสถิติการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมซ้ํา 3. นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมา
ปรับปรุงแกไขและหาโอกาสพัฒนาตอไป
ผลการดําเนินการ : 1. รอยละ 75 ของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม 2. ยัง
ไมพบสถิติการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมซ้ํา
แผนการปรับปรุง/พัฒนา : โดยการทําวิจัยเร่ืองผลของการเสริมสรางพลังอํานาจตอความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูปวย หลังผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมโดยวิธีเน้ือเยื่อบาดเจ็บนอยรวมกับการใชคอมพิวเตอรนําวิถี





ชื่อเร่ือง : การพัฒนาคูมือคําแนะนําการดูแลตนเองของมารดาและทารกหลังคลอด สําหรับผูรับบริการ
ตางดาวทางดานสูติกรรม

ผูนําเสนอ : นางเฌอลักษณ สหายา
ท่ีปรึกษา : คุณศิริวรรณ วิเลิศ
หนวยงาน : สูติกรรมสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หลักการและเหตุผล : ปจจุบันโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ไดรับขึ้นทะเบียนและทําบัตรประกันสุขภาพ
แรงงานตางดาว ทําใหมีแรงงานตางดาวมาขอขึ้นทะเบียนบัตรสุขภาพมีจํานวนมากขึ้นเร่ือย ๆ จากการเก็บ
ขอมูลมารดาตางดาวหลังคลอดที่พักรักษาตัวในหนวยงานสูติกรรมสามัญ ปงบประมาณ 2551 มีจํานวน 398
คน คิดเปนรอยละ 9.76 ปงบประมาณ 2552 มีจํานวน 498 คน คิดเปนรอยละ 10.92 ปงบประมาณ 2553 มี
จํานวน 640 คน คิดเปนรอยละ 11.92 จากจํานวนมารดาที่พักในหนวยงานสูติกรรมสามัญทั้งหมด
วัตถุประสงค : 1. เพื่อพัฒนาการสื่อสารกับมารดาหลังคลอดที่เปนบุคคลตางดาวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่ในการสื่อสารและใหคําแนะนํา การปฏิบัติตนของมารดาหลังคลอดตางดาว
ที่เปนชาวพมา และสัญชาติอ่ืนๆ ที่ใชภาษาอังกฤษ 3. เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการเกิดปญหาเน่ืองจากการ
สื่อสารและการใหคําแนะนําการปฏิบัติตนของมารดาและทารกหลังคลอดที่ไมมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย : มารดาหลังคลอด และญาติที่เปนตางดาว ชาวพมาที่อานภาษาพมาได และสัญชาติอ่ืนๆที่ใช
ภาษาอังกฤษ(อานและพูดภาษาอังกฤษ) ซึ่งมาใชบริการที่หนวยงานสูติกรรมสามัญ
วิธีการดําเนินงาน : 1. สอบถามเจาหนาที่เกี่ยวกับศัพทและขอมูลที่จําเปนที่ตองการใชในการสื่อสารหรือให
ขอมูล สุขภาพกับมารดาตางดาวและญาติสัญชาติพมาและสัญชาติอ่ืนๆที่ใชภาษาอังกฤษ 2. จัดทําคูมือ
คําแนะนําการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดเปนภาษาไทย โดยมีเน้ือหาที่ครอบคลุมกระชับ เขาใจงาย มี
รูปภาพประกอบคําอธิบาย
ผลการดําเนินงาน : ผลของการใช คูมือการดูแลตนเองและทารกหลังคลอด ภาษาอังกฤษและภาษาพมา  พบวา
ดานผูรับบริการเขาใจและสามารถปฎิบัติตัวตามไดอยางถูกตอง  และเขาใจมากข้ึน





ชื่อเร่ือง : โครงการทางดวนรับสิทธิ์
ผูนําเสนอ : เฌอลักษณ สหายา, อุษา สุขศรี, จิราวรรณ มิตพมา
หนวยงาน : สูติกรรมสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ท่ีปรึกษา : คุณศิริวรรณ วิเลิศ

หลักการและเหตุผล : ปจจุบันโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมีมารดามาคลอดจํานวนมาก 700-800 ราย/เดือน
หนวยงานสูติกรรมสามัญเปนหนวยงานหน่ึงที่รับยายมารดาหลังคลอดจากหองคลอดและหองผาตัดประมาณ
400-500 ราย/เดือนซึ่งมารดาหลังคลอดที่มารับบริการมีสิทธิการรักษาเชน ตนสังกัด ประกันสังคมบัตรประกัน
สุขภาพถวนหนา บัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ทําใหขั้นตอนและเวลาในการตรวจสอบสิทธิ์นานคนไข
ตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น
วัตถุประสงค :

1. เพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ผูปวยใน
2. เพื่อลดระยะเวลาการนอนรักษาในโรงพยาบาลจากการรอตรวจสอบสิทธิการรักษา
3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผูมารับบริการและลดขอรองเรียน
4. เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบสิทธิ์ไดรับขอมูลผูปวยโดยตรง ทําใหการออกสิทธิ์การรักษาไดถูกตอง

เปาหมาย :
ผูมารับบริการในหนวยงานสูติกรรมสามัญโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

วิธีการดําเนินงาน :
1.เชิญเจาหนาที่ในหนวยงานรวมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแกไข
2.วางแผนดําเนินการและกําหนดผูรับผิดชอบ
3.ทําบันทึกขอความถึงหัวหนาฝายลูกคาสัมพันธตามรายละเอียดโครงการน้ี

      4.ประสานงานกับหนวยงานฝากครรภ แจงผูปวยนําสําเนาบัตรประชาชน/บัตรตางดาว
ผลท่ีไดรับ :

1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบสิทธิ์ (จากเดิมใชเวลา 2-3 ชั่วโมง
 ลดลงเหลือ 5-15 นาที)
2. ผูรับบริการไดรับการบริการที่ประทับใจสะดวกรวดเร็ว
3. เพิ่มความพึงพอใจ(เปาหมายจากเดิม 60 % เปน80%)
4. ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล
5. ลดจํานวนวันนอนเฉลี่ย




