
 
1 ผลงาน CQI และ นวัตกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี 

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: ระบบการดูแลผู้ปุวยเด็ก Thalassemia ที่มารับเลือด แบบ one stop 
service ในโรงพยาบาลกุมภวาปี 

2. ค าส าคัญ: Thalassemia, blood transfusion 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: CQI 

4. สรุปผลงานโดยย่อ: ก าหนดแนวทางระบบการดูแลผู้ปุวยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ชนิด TDT 
(Transfusion dependent thalassemia) ที่มารับเลือดเป็นประจ าต่อเนื่องในโรงพยาบาลกุมภวาปีโดยทีมสห
วิชาชีพ เพื่อให้ผู้ปุวยเด็กเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

5. สมาชิก: กุมารแพทย์โรงพยาบาลกุมภวาปี, พยาบาลประจ าหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม, นักเทคนิคการแพทย์ 
และเภสัชกร  

6. เปูาหมาย:    
          1. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ชนิด TDT (Transfusion dependent 
thalassemia)  ในโรงพยาบาลกุมภวาปี  ลดความยากล าบากในผู้ปุวยเด็ก Thalassemia ให้ไม่ต้องเข้ารับการ
บริการที่ห้องตรวจผู้ปุวยนอกแผนกกุมารเวชกรรมและห้องเจาะเลือด ผู้ปุวยเด็กสามารถเข้าถึงการบริการทั้ง
กระบวนการที่หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมในท่ีเดียว เพ่ิมระดับความพึงพอใจของผู้ปุวยและญาติในการรับบริการที่
โรงพยาบาลกุมภวาปี  
         2. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การพัฒนาระบบการดูแลเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิด TDT (Transfusion 
dependent thalassemia) ในโรงพยาบาลกุมภวาปี 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางกรรมพันธุ์ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่
ส าคัญของประเทศไทย ผู้ปุวยเหล่านี้จะมีอาการซีด เหลือง เจริญเติบโตไม่สมวัย เจ็บปุวยเรื้อรังต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาลรับการให้เลือดเป็นประจ า มีผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัวเป็นอย่าง
มาก เป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุข กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาประเทศ  โรงพยาบาลกุม
ภวาปีมีจ านวนผู้ปุวยเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยธาลัสซีเมีย ในปี 2562, 2563 และ 2564 จ านวนทั้งสิ้น 53,44 และ 
59 ราย ตามล าดับ ผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาโดยการให้เลือดอย่างต่อเนื่อง ในปี63 จ านวน 20 ราย ปี 2564 
จ านวน 23 ราย และปี 2565 จ านวน 26 ราย ซึ่งเห็นได้ว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  โรงพยาบาลกุมภวาปีมีการ
จัดระบบบริการในกลุ่มผู้ปุวยเด็กโรคธาลัสซีเมียโดย มีการจัดตั้งคลินิกธาลัสซีเมียที่แผนก OPD ทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์ ผู้ปุวยมารับบริการจ าแนกเป็น 2 ประเภทคือ ผู้ปุวย NTDT (non transfusion dependent 
thalassemia) มาตรวจติดตามผลความเข้มข้นของเลือดและรับยา และในกลุ่มผู้ปุวยธาลัสซีเมียชนิด TDT ต้อง
นอนโรงพยาบาลเพ่ือรับการให้เลือดอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง เพ่ือให้เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะซีด ในการจัดบริการที่ผ่านมาพบปัญหาคือ  

1. การเก็บรวมรวมข้อมูลของผู้ปุวยยากต่อการสืบค้นของแพทย์และพยาบาลจากระบบคอมพิวเตอร์
และเวชระเบียน  เนื่องจากผู้ปุวยได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานาน   

2. การตรวจติดตามค่าFerritin level ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากไม่มี CPG ในการรักษาที่
ชัดเจน  ไม่ได้แยกกลุ่มผู้ปุวย TDT  และ Non TDT  

3. ขาดทีมสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
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4. ในกลุ่มผู้ปุวยที่มารับการรักษาเพ่ือรับเลือด ต้องลงทะเบียนรับบริการ  ตรวจเลือดและรอผลตรวจ
เลือดแบบผู้ปุวย OPD ก่อน ท าให้ระยะเวลารอคอยในการเข้านอนโรงพยาบาลและการรับเลือด
ล่าช้า 

5. ไม่มีการประสานเตรียมเลือดไว้ล่วงหน้าในกรณีผู้ปุวยนัดมานอนโรงพยาบาลเพ่ือให้เลือด  เมื่อจอง
เลือดไปที่แผนกชันสูตรปฏิบัติการจึงจะทราบว่าจะได้เลือดหรือไม่ กรณีไม่มีเลือดต้องได้ยกเลิก
การAdmit และนัดผู้ปุวยมาใหม่อีกครั้ง ซึ่งท าให้ผู้ปุวยและญาติไม่พึงพอใจในระบบบริการ   

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ในการให้บริการผู้ปุวยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จึงได้มีการ
พัฒนาระบบการดูแลเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  ในโรงพยาบาลกุมภวาปีขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่
เกิดระโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการกลุ่มเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย   

8. กิจกรรมการพัฒนา 
1. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการดูแลผู้ปุวยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ของโรงพยาบาลซึ่งประกอบไปด้วย พยาบาลOPDคลินิกธาลัสซีเมีย,พยาบาลIPD หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม,นัก
เทคนิคการแพทย,์เภสัชกร และกุมารแพทย์     

2. ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา ในการให้บริการผู้ปุวยเด็กโรคธาลัสซีเมีย  
3. ส่งทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย กุมารแพทย์  พยาบาล  นักเทคนิคการแพทย์  และ เภสัชกร เข้าร่วม

อบรมแนวทางการจัดบริการส าหรับผู้ปุวยเด็กโลหิตจางธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 
4. มีทีมพ่ีเลี้ยงจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีประกอบด้วยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้าน Hematology 

และพยาบาล Nurse case manager คลินิกธาลัสซีเมียจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  มาเยี่ยมให้ค าแนะน าใน
การเนินงานคลินิกธาลัสซีเมียที่แผนกผู้ปุวยนอก คลินิกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลกุมภวาปี 

5. จัดท าสมุดประจ าตัวผู้ปุวยเด็กธาลัสซีเมีย โดยผ่านการตรวจสอบที่ถูกต้องของกุมารแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและทีมผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการรวบรวมประวัติจากเวชระเบียนและระบบ Hos xp ของผู้ปุวยเด็กโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียทุกรายลงในสมุดประจ าตัวคลินิกธาลัสซีเมีย  ซึ่งได้แก่ประวัติการตรวจชนิดของฮีโมโกลบิน  
ประวัติการตรวจร่างกาย  ประวัติการรับเลือด  ประวัติการตรวจระดับ Ferritin เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสาร
ให้ทีมสหวิชาชีพได้ให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. มีการจัดบริการคลินิกโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ที่OPD กุมารเวชกรรม ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
7. จัดให้มีบริการ One Stop Service ที่หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม ในผู้ปุวยเด็กธาลัสซีเมียที่นัดมานอน

โรงพยาบาลเพ่ือรับเลือด โดยมี Standing order สั่งการรักษาโดยกุมารแพทย์ไว้ล่วงหน้าเมื่อนัดผู้ปุวยมานอน
โรงพยาบาล  สามารถเข้ารับบริการที่หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมได้เลยโดยไม่ต้องรอรับบริการที่แผนกผู้ปุวยนอก
ก่อน   

8. มีการประสานเตรียมเลือดล่วงหน้าไปยังหน่วยงานธนาคารเลือดก่อนวันผู้ปุวยนัดมานอน
โรงพยาบาล 5 วัน ธนาคารเลือดจะได้ประสานขอเลือดจากกาชาดให้เพียงพอพร้อมใช้ส าหรับผู้ปุวย 
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แผนภาพ: ระบบการดูแลผู้ปุวยเด็ก Transfusion dependent thalassemia ที่มารับเลือดใน
โรงพยาบาลกุมภวาปี แบบ one stop service 
 
 

 
 

 

  

Lab + X match ตาม order  

แพทยป์ระจ าหอผู้ปุวยซักประวัติ ตรวจร่างกายบันทึกผลเลือด 
ปริมาณเลือดที่ได้ยาที่ได้รับลงสมุดประจ าตัวผู้ปุวย 

แพทย์ลงวันนัดครั้งถัดไป และ D/C 

ผู้ปุวยเด็ก TDT 

Admit หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม ทุกวันอังคารและศุกร์ 
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แบบฟอร์มการ admit ผู้ปุวยเด็ก Transfusion dependent thalassemia              

Principal Dx.       β –Thal / HbE         Homozygous β –Thal          AE Bart’s Disease  
                        Hb H Disease.          EF Bart’s Disease                ………………………. 
Secondary Dx.    Iron overload           S/P Splenectomy               ………………………. 

- Admit ward ……… 
          - X match for LPB / PRC ………..…ml/U           Regular diet 

- LPB / PRB……….….ml/U  iv. drip 3 hr.           Record  V/S                                                                           
- Lasix (0.5 mg/kg/dose)………. mg. iv             Medication 

                    ½ hr ก่อนเริ่มให้เลือด                               - Paracetamol     (Syr,325mg,500mg) 
                     ถ้าเคยแพ้เลือดแบบ Urticaria ให้              Sig ……….prn for fever q 4-6 hr        
                    - CPM (0.1-0.25 mg/kg/dose)….. mg. iv     - Folic acid (5mg) 1*1 oral OD                  
           ½ hr ก่อนเริ่มให้เลือด                               - L 1   ............................ 
                    ถ้าเคยแพ้เลือดแบบมีไข้ ให้                      - 
                   - Paracetamol ……….. oral ½ hr ก่อนเริ่มให้เลือด                                             
                    ถ้าเคยแพ้เลือดแบบ angioedema ให้ 

         - Hydrocortisone (1-5 mg/kg/dose)……. mg. iv  ½ hr ก่อนเริ่มให้เลือด                                      

                       ถ้ามีอาการดังนี้ให้หยุดเลือดทันทีและ ส่งเลือดคืน 

    1. ไข้ ≥38.5 ֯c  ให้เจาะ H/C , G/M ,ส่งเลือดคืน 
Hct ก่อนให้เลือด =……….%            2. anaphylaxis 
Hb  ก่อนให้เลือด =……….%            3. hypotension              ข้อ 2-5  ให้ส่งถุงเลือดคืน  

              4. chest pain                  blood bank , G/M 
              5. hemoglobinuria    
    จ าหน่ายผู้ปุวยได้เม่ือ 
     - ไม่มีอาการผิดปกติ ขณะ/หลังให้เลือด เช่น ไข้ หนาวสั่น ผื่นคัน ปวด

ศีรษะ แน่นหน้าอก                                       
     - นัด F/U ………………พร้อม CBC ,Ferritin ,AST,ALT ทุก 3 เดือน  

     Home medication                                         
     Folic acid (5mg) 1*1 oral OD   ……..… tabs. 
     L1 (500 mg)                          ……….. tabs. 
     Desferal……….mg. sc /iv drip in 8-10 hr  

              ครั้งละ ......... วัน / สัปดาห์ =………….. bottles  
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9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: ผลการติดตามค่า Ferritin,Hb, น้ าหนักและส่วนสูง ของผู้ปุวยเด็กโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
เปูาหม

าย 

ผลการด าเนินงาน 

ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 

1. ร้อยละผู้ปุวยที่Hb > 9  80 NA 80.68 26.08 74.05 
2. ร้อยละค่าFerritin level < 2500 > 80 NA 93.1 100 94.23 
3. ร้อยละ น้ าหนัก/สวนสูงตามเกณฑ์ 80 NA 86.67 100 96.15 
4. ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล < 1 วัน 24 ชม. 8 - 10 ชม. 10-12 ชม. 10-12 ชม. 
5. อัตราการยกเลิกการนอน รพ.เนื่องจาก
เลือดไม่พร้อม 

0 10 0 50 28.5 

6. อัตราความพึงพอใจภาพรวมในการ
บริการ 

>85 NA 100 83.95 91.2 

ปี 2563 ผลการติดตามค่า Ferritin ,Hb, น้ าหนักและส่วนสูง ของผู้ปุวยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 
ผลลัพธ์ในการดูแลผู้ปุวยเด็กธาลัสซีเมียชนิด TDT (Transfusion dependent thalassemia) ที่ต้องนอน
โรงพยาบาลเพ่ือรับการให้เลือดหลังพัฒนาระบบการดูแล แบบ one stop service ในปี 2563 พบว่าผลการ
ติดตามค่า Ferritin ,Hb, น้ าหนักและส่วนสูง ได้ตามเกณฑ์เปูาหมาย สามารถลดระยะเวลารอคอยในการได้รับ
เลือดของผู้ปุวย โดยผู้ปุวยไม่ต้องนอนค้างคืนที่ โรงพยาบาล การประสานเตรียมเลือดล่วงหน้า ท าให้ไม่เกิด
อุบัติการณ์การยกเลิกเลิกการนอน โรงพยาบาลเนื่องจากเลือดไม่พร้อม  และผู้ปุวยมีความพึงพอใจภาพรวมใน
การบริการ ระดับมาก ร้อยละ 100 

ปี 2564 - 2565 (ถึง มี.ค.65)  ผลการติดตามค่า Ferritin,Hb, น้ าหนักและส่วนสูง ของผู้ปุวยเด็กโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย พบว่า  ในปี 64 -65 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดบริการแบบ One Stop Service เนื่องจากผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องตรวจคัดกรอง
โรคโควิด – 19 ทุกราย  มีการปรับระบบการดูแลผู้ปุวยให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด  ระยะเวลาการ
รอคอยในการตรวจเลือดและได้รับเลือดเพ่ิมข้ึน แต่ผู้ปุวยสามารถมารักษาและกลับบ้านได้โดยไม่ต้องพักค้างคืน
เช่นเดิม  ในปี 64 สถานการณ์การขาดแคลนเลือด ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด -19  
พบว่า อัตราการยกเลิกการนอน รพ.เนื่องจากเลือดไม่พร้อม ร้อยละ 50 และร้อยละผู้ปุวยมีค่า Hb > 9 ลดลง
เหลือ ร้อยละ 26.08 ในปี 65 สถานการณ์โรคระบาดลดลง  ผลลัพธ์การดูแลผู้ปุวยมีแนวโน้มดีขึ้นดังแสดงใน
ตาราง 

10. บทเรียนที่ได้รับ: การให้เลือดเป็นการรักษาที่จ าเป็นส าหรับผู้ปุวยเด็ก Transfusion dependent 
thalassemia เพ่ือไม่ให้เด็กมีภาวะซีด มีปัญหาการเจริญเติบโตช้า และมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จ านวนยอด
สะสมผู้ปุวยเด็ก TDT ที่มารับเลือด high transfusion ที่โรงพยาบาลกุมภวาปี มีจ านวนทั้งสิ้น 26 ราย ซึ่งต้อง
มารับเลือดต่อเนื่องเป็นประจ าทุก 2-4 สัปดาห์ และเป็นเด็กในวัยเรียน การมารับเลือดมีข้ันตอนยุ่งยากเสียเวลา 
ต้องไปด าเนินการสถานที่หลายจุด ท าให้ผู้ปุวยและญาติมีระดับความพึงพอใจในการบริการน้อย ทางทีมสห
สาขาวิชาชีพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ปุวยเด็ก TDT จึงพัฒนาระบบ one stop service ขึ้น เพ่ือลด
ระยะเวลาการรอคอย ท าให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ปุวยและญาติ ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจในการรับบริการ
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แบบ one stop serviceได้คะแนนสูงมากขึ้น  ทั้งระบบที่เกิดขึ้นนี้ ท าให้ทางทีมดูแล รักษาผู้ปุวยให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ตามตัวชี้วัด KPI ต่างๆ  

11. การติดต่อกับทีมงาน:  แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์ 042-334400  
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1. ช่ือผลงาน/โครงการพัฒนา: พัฒนาระบบการออกตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่เท้าในผู้ปุวยเบาหวาน  

2. ค าส าคัญ:  ตรวจเท้าเบาหวาน, ภาวะแทรกซ้อนที่เท้า, Complete foot exam, ABI (ankle brachial 
Index), Monofilament, การดูแลเท้า 

3. หมวดหมู่ของผลงาน:  

4. สรุปผลงานโดยย่อ: งานกายภาพบ าบัดได้รับผิดชอบงานตรวจเท้าเบาหวานในชุมชนมาตั้งแต่ปี 2555 เรา
พบปัญหาในการด าเนินงานคือผู้ปุวยมาตรวจเท้าไม่ได้ตามเปูาหมายที่ทางจังหวัดก าหนดไว้เพราะต้องเดินทาง
มารับบริการหลายครั้งท าให้ผู้ปุวยเกิดความไม่สะดวก ดังนั้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา ได้มีการ
พัฒนาระบบการออกตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่เท้าในผู้ปุวยเบาหวาน ให้ออกตรวจเท้าตรงกับการตรวจ
คัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่ตา เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มีผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนที่เท้าจ านวน 4,803 คน ไม่บรรลุเปูาหมายร้อยละ 80 ตามตัวชี้วัดของจังหวัด   โดยผลการ
ด าเนินงานพบว่าจ านวนผู้ที่ได้รับการตรวจเท้าเพ่ิมมากขึ้นในปี 2562 คือ 5 ,107 คน(ร้อยละ77.03) และ ปี
2564 คือ 5,473 คน(ร้อยละ 74.23) ถึงแม้ยังไม่บรรลุเปูาหมายร้อยละ 80 เนื่องจากจ านวนผู้ปุวยเบาหวานที่
เป็นเปูาหมายเพ่ิมขึ้นทุกปี (ข้อมูลจาก Health Data Center(HDC) จังหวัดอุดรธานี) แต่จะเป็นโอกาสในการ
พัฒนาต่อไป 

5. สมาชิก:  
5.1 นางสาวรัตนาภรณ์  คุรุวงศ์ นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

โรงพยาบาลกุมภวาปี 
5.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคลินิกเบาหวานในแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) 

6. เปูาหมาย:   
6.1 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ปุวยเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่เท้า ให้บรรลุเปูาหมาย

ร้อยละ 80   
6.2 เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดแผลเบาหวานที่อาจน าไปสู่การตัดนิ้ว ตัดเท้า 
6.3 เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับค าแนะน าในการดูแลเท้าและออกก าลังกายอย่างถูกต้อง 
6.4 เพ่ือให้ผู้ปุวยเบาหวานเท้าเสี่ยงสูงได้รับ Intervention ที่เหมาะสม เช่น รองเท้าเบาหวาน, การ

ดูแลแผลอย่างเหมาะสม 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 ผู้ปุวยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่เท้า คิดเป็น

ร้อยละ 76.2 ซึ่งไม่บรรลุเปูาหมายร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ปุวยเบาหวานทั้งหมดจาก HDC ถึงแม้จะจัดตาราง
ออกตรวจให้แต่ละรพ.สต.หลายวัน เพียงพอกับจ านวนผู้ปุวยของแต่ละแห่ง จากการทบทวนพบว่าสาเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจากผู้ปุวยเบาหวานต้องได้รับการตรวจคัดกรองหลายอย่าง ซึ่งนัดหมายคนละวัน ท าให้ไม่สะดวก
เดินทางมารพ.สต. ได้บ่อยครั้ง  ด้วยจ านวนกลุ่มเปูาหมายที่เป็นผู้ปุวยเบาหวานเพ่ิมมากขึ้นทุกปี จ าเป็นจะต้อง
พัฒนาระบบการออกตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่เท้าให้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายมากที่สุด เพ่ือช่วยลด
ความเสี่ยงการเกิดแผลเบาหวานที่อาจจะน าไปสู่การถูกตัดนิ้ว ตัดเท้า ในอนาคต 
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8. กิจกรรมการพัฒนา 
8.1 ทบทวนปัญหาจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบงาน

คลินิกเบาหวานของแต่ละรพ.สต. และส ารวจจ านวนกลุ่มเปูาหมายโดยอ้างอิงข้อมูลจาก HDC แล้วจัดท าตาราง
การออกตรวจเท้าในชุมชน  โดยปรับให้สอดคล้องกับตารางตรวจตาผู้ปุวยเบาหวานของคลินิกตาโรงพยาบาล
กุมภวาปี ที่สามารถออกปฏิบัติงานในชุมชนได้เฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์  โดยความถี่ในการออกหน่วยในแต่
ละรพ.สต.จะพิจารณาจากจ านวนผู้ปุวย แล้วประสานให้พ้ืนที่ประชาสัมพันธ์และนัดหมายผู้ปุวยให้มารับการ
ตรวจคัดกรองตามตาราง 

8.2 ออกตรวจเท้าผู้ปุวยเบาหวานในชุมชนตามแผน โดยผู้ปุวยจะได้รับการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนที่เท้าตามแนวทางมาตรฐาน  (complete foot exam) ด้วย Monofilament, Podoscope 
และตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ankle brachial Index : ABI) ตามเกณฑ์ รวมถึงได้รับ
ค าแนะน าในการดูแลเท้าที่ถูกต้องถูกวิธี ตามรูปที่ 1  
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 การตรวจคัดกรองเท้าผู้ปุวยเบาหวานด้วย Monofilament, Podoscope 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 การตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ankle brachial Index : ABI) 
 

8.3 หลังจากตรวจเท้าแล้วนักกายภาพบ าบัดให้ค าแนะน าในการดูแลเท้าและออกก าลังกายอย่าง
ถูกต้อง หากผู้ปุวยเบาหวานเท้าเสี่ยงสูงจะให้ Intervention ที่เหมาะสม เช่น รองเท้าเบาหวาน, การดูแลแผล
อย่างเหมาะสม, การส่งต่อนวดเท้าท่ีงานแพทย์แผนไทย 
 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง  
9.1 ผลการด าเนินงานพัฒนาระบบออกตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่เท้า 5 ปีย้อนหลัง ดังกราฟที่ 1  
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กราฟที่ 1 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง 
 

จากกราฟที่ 1 ถึงแม้ผู้ปุวยที่ได้รับการตรวจเท้าจะยังไม่บรรลุร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 
ตามตัวชี้วัดของจังหวัด เนื่องจากปริมาณผู้ปุวยเบาหวานที่เป็นเปูาหมายมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี  แต่เมื่อเทียบ
จ านวนผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่เท้า ปีงบประมาณ 2561 - 2564 คือ 4,803 คน, 5,107 
คน , 4,563 คน และ 5,473 คน ตามล าดับ จะพบว่ามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี (ยกเว้นปี 2563 ที่หยุดตาราง
ออกตรวจเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)  และในปี 2565 ที่อยู่ระหว่างด าเนินการพบว่าผลงานถึงเดือน 
มีนาคม 2565 ผู้ปุวยเบาหวานที่ได้ตรวจเท้ามีจ านวน 4,229 คน (ร้อยละ 55.64) ซึ่งมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากข้ึน  

 

9.2  จ านวนผู้ปุวยเบาหวานที่ถูกตัดเท้าหรือตัดขารายใหม่ 

 
กราฟที่ 2 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจ านวนผู้ปุวยเบาหวานที่ถูกตัดเท้า/ตัดขารายใหม่ 4 ปีย้อนหลัง 
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 ผู้ปุวยเบาหวานที่ผลการตรวจคัดกรองเท้าอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงทุกคน จะได้รับค าแนะน าในการ
ดูแลเท้าตามแนวทางมาตรฐานและการเลือกรองเท้าที่เหมาะสม ส่วนผู้ปุวยที่มีแผลจะได้รับการส่งต่อเพ่ือดูแล
แผล โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.และคลินิกเท้าเบาหวาน รพ.กุมภวาปี เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะถูกตัด
เท้าหรือตัดขาจากแผลเบาหวาน ซึ่งจากกราฟท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงจ านวนผู้ปุวยเบาหวานที่ถูกตัดเท้าหรือขาราย
ใหม่ 4 ปีย้อนหลังมีจ านวนลดลงหรือคงที่ และในปี 2565 ผลงานถึงเดือน มีนาคม ยังไม่พบผู้ปุวยเบาหวานถูก
ตัดเท้าหรือขารายใหม่ ซึ่งหากเราสามารถตรวจคัดกรองผู้ปุวยเบาหวานได้ครอบคลุมมากที่สุด จะสามารถ
ค้นหาผู้ปุวยเสี่ยงสูงเหล่านี้เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการตัดเท้าหรือตัดขาเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 

10. บทเรียนที่ได้รับ:  
10.1 ระหว่างด าเนินงานพบว่ามีผู้ปุวยที่ไม่ได้เป็นผู้ปุวยเบาหวาน มีรายชื่อในฐานข้อมูล HDC ว่าอยู่ใน

กลุ่มเปูาหมายที่ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เคยมีภาวะน้ าตาลสูงชั่วคราว หรืออยู่
ในกลุ่มที่ต้องควบคุมอาหาร (Diet control)แล้วสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ไม่ต้องรับยาต่อเนื่อง แต่ได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานในระบบไปแล้ว จึงต้องท าการแยกจ านวนกลุ่มนี้ออกจากกลุ่มเปูาหมาย 

10.2 เนื่องจากจ านวนผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
เบาหวานมีการเปลี่ยนคนในหลายๆรพ.สต. ดังนั้นควรจัดอบรมเพ่ือทบทวนวิธีการตรวจเท้าตามแนวทาง
มาตรฐานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือจะได้ตรวจเท้าผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ที่เพ่ิ มขึ้นมาหลังจากทีม
โรงพยาบาลได้ออกหน่วยไปแล้ว หรือตรวจเก็บตกในรายเก่าที่ยังไม่ได้รับการตรวจเท้าในปีนั้น 

10.3 โอกาสพัฒนาที่พบระหว่างการด าเนินการคือ นัดผู้ปุวยมาพร้อมกับการรับยาเบาหวาน หรือเจาะ
เลือดเก็บตัวอย่างอ่ืนๆประจ าปี โดยที่ผ่านมาสามารถท าได้ในรพ.สต.ที่จ านวนผู้ปุวยไม่มาก หากในรพ.สต.ที่มี
จ านวนผู้ปุวยมาก ต้องจัดสรรจ านวนผู้ปุวยที่มาต่อวันให้เหมาะสม ไม่ให้มีระยะเวลารอคอยนานเกินไปและไม่
แออัด หากผู้ปุวยได้รับบริการหลายอย่างต่อการมา รพ.สต.หนึ่งครั้ง ท าให้ผู้ปุวยสะดวกที่จะมา รพ.สต.มากขึ้น 
คาดว่าจะได้ผลงานมากขึ้น และเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ปุวยเอง 

11. การติดต่อกับทีมงาน: นางสาวรัตนาภรณ์ คุรุวงศ์  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ หน่วยงานเวชกรรมฟ้ืนฟู
โรงพยาบาลกุมภวาปี เบอร์โทรศัพท์ 085-0047141 หรือเบอร์โทรศัพท์ส านักงาน 042-334400 ต่อ 2100 
E-mail : Rattanapond.may@gmail.com 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: การเพ่ิมประสิทธิภาพในการช่วยฟ้ืนคืนชีพของบุคลากร โรงพยาบาลกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 

2. ค าส าคัญ:  
1. การกลับมาฟ้ืนคืนชีพและมีชีพจร (Return of spontaneous circulation) คือ ภาวะที่กลับมามี

การไหลเวียนเลือดได้เองอีกครั้งหนึ่ง โดยประเมินจากการที่สามารถคล าชีพจรได้ , สามารถวัดความดันโลหิตได้ 
หรือค่าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ขณะหายใจ (End tidal CO2) มากกว่าหรือเท่ากับ 40 มิลลิเมตร
ปรอท 

2. ภาวะหัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest) คือ ภาวะที่การไหลเวียนของเลือดหยุดลงอย่างกะทันหัน 
เป็นภาวะที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพราะถ้าหากไม่ได้รับการรักษา ผู้ปุวยจะถึงแก่ความตาย 
หรืออวัยวะส าคัญเช่น สมอง ไต หัวใจ อาจได้รับความเสียหายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง โดยผู้ปุวยที่มีภาวะ
หัวใจหยุดเต้นจะไม่มีชีพจร ไม่รู้สึกตัว และการหายใจผิดปกติ 

3. การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation) คือ การกู้ชีพเพ่ือพยายามให้เลือดกลับมา
ไหลเวียนได้อีกครั้ง โดยอาจจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จก็ได้ 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

4. สรุปผลงานโดยย่อ:  
คณะกรรมการ ACLS ของโรงพยาบาลกุมภวาปี ได้มีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาล

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้การฝึกอบรมในรูปแบบเดิมคือ การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยแยกเป็นฐาน 
ซึ่งพบว่ายังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาและคณะจึงมีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน ACLS 
ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลกุมภวาปี โดยปรับจากรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบของ Simulation หรือจ าลอง
สถานการณ์จริง เช่น กรณีผู้ปุวยหัวใจหยุดเต้นที่หน่วยไตเทียม, กรณีผู้ปุวยหัวใจหยุดเต้นภายหลังการได้รับยา
ชาเฉพาะที่เพ่ือลดความเจ็บปวดจากการท าหัตถการที่แผนกทันตกรรม หรือแม้กระทั่งสถานการณ์จ าลองพบ
ผู้ปุวยหมดสติ ขณะรอตรวจที่แผนกผู้ปุวยนอก เป็นต้น ร่วมกับปรับปรุงแบบบันทึกข้อมูลการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
หรือ CPR sheet ให้ใช้งานได้ง่าย,เป็นระเบียบแบบแผนและทันสมัย เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ , พัฒนา
คุณภาพการช่วยฟื้นคืนชีพรวมถึงอัตราการรอดชีวิตของผู้ปุวยให้มากขึ้น 

5. สมาชิก:  
 1. พ.ญ.ธีราภรณ์  ฉายาวุฒิพงศ ์  แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 2. นส.ปรานต์พนิตา  นาสูงชน   พยาบาลวิชาชีพ 
 3. นาง.จิราพร  ทาระแพน  พยาบาลวิชาชีพ 
 4. นาย.ไพฑูรย์  ปัดทาถุม  พยาบาลวิชาชีพ 
 5. นาย.นันทภพ   ศูนย์จันทร์  พยาบาลวิชาชีพ 

6. เปูาหมาย:   
6.1 อัตราการฟ้ืนคืนชีพหรือ Sustained ROSC และสามารถเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ปุวยใน หรือ

ส่งต่อยังสถานพยาบาลอ่ืน ซึ่งมีศักยภาพสูงกว่า มากกว่าร้อยละ 80  
6.2 บุคลากรเข้ารับการอบรม Cardiac Life Support และสอบผ่านภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ร้อยละ 95  
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7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: ตาม AHA guideline for adult cardiac life support 2021 ในส่วนของการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพนั้น เน้นย้ าถึงความส าคัญของการช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่างมีคุณภาพ (High quality of CPR) ซึ่ง
ประกอบด้วย การกดหน้าอกด้วยความลึกและอัตราเร็วที่เหมาะสม, ปล่อยให้หน้าอกคืนตัวอย่างสมบูรณ์
ภายหลังการกดหน้าอก, รบกวนการกดหน้าอกหรือหยุดกดหน้าอกน้อยกว่า 10 วินาทีและใช้ Capnography 
ในการติดตามคุณภาพของการช่วยชีวิต ทั้งนี้แม้จะมีการปฏิบัติตามค าแนะน าแล้วก็ตามแต่ปัจจัยของการฟ้ืนคืน
ชีพอาจยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากไม่ได้มีการฝึกฝนและทบทวนความรู้ใหม่ๆอยู่เป็นประจ า รวมถึงผู้
ปฏิบัติอาจไม่มีความมั่นใจในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ท าให้ผู้ปุวยเสียโอกาสในการรอดชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย โดย
สถิติผู้ปุวยที่ต้อง CPR ที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินในปี 2562-2564 มีจ านวน 97, 99 และ 95 รายตามล าดับ 

8. กิจกรรมการพัฒนา:  
1. จัดชั่วโมงเรียนส าหรับภาคทฤษฎี มีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
2. จัด station ในภาคปฏิบัติ ก าหนดสถานการณ์จ าลองหรือ simulation ให้สอดคล้องกับบริบทของ

แต่ละหน่วยงาน โดยใช้หุ่นจ าลอง 
3. ก าหนดให้มี In situ simulation 1 ครั้งทุก 2-3 เดือน โดยขอความร่วมมือระหว่างแผนกฉุกเฉิน

และแผนกผู้ปุวยนอก ในการก าหนดสถานการณ์จ าลองร่วมกับการประเมินการใช้ AED และความพร้อมของทีม 
Rapid Emergency Response ของแผนกฉุกเฉิน  

4. น าเสนอแบบบันทึกข้อมูลการช่วยฟ้ืนคืนชีพหรือ CPR sheet ซึ่งจัดท าและปรับปรุงขึ้นใหม่ ให้มี
ความเป็นระเบียบแบบแผนแตกต่างจากรูปแบบเดิม 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  
1. ร้อยละผู้ปุวยที่มีภาวะฉุกเฉินได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพภายใน 4 นาที = 100% 
2. อัตราการ CPR แล้วมี ROCS ใน 30 นาที = 85% 
3. เจ้าหน้าที่ ER ผ่านการอบรม ACLS =100% 

10. บทเรียนที่ได้รับ:  
1. ฝึกให้มีการท างานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น, มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน  CPR 

team ที่ชัดเจน รวมถึงหัวหน้าทีมต้องรับรู้และเข้าใจในข้อจ ากัดของทีม 
2.กระตุ้นให้เกิด knowledge sharing โดยมีการรับฟังข้อมูลซึ่งกันและกัน ท าให้การปฏิบัติงานของ

ทีมในครั้งตอ่ไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.คุณภาพของการ CPR ขึ้นกับการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนนั้นสามารถน ามาปฏิบัติและใช้ได้จริง 

รวมถึงการคงอยู่ของความรู้และทักษะในการ CPR การฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและช่วยเพ่ิมอัตราการรอด
ชีวิต การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพในระหว่างการฝึกอบรม ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง
ให้ถูกต้อง จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความเข้าใจที่เกิดขึ้นไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์จริง
ต่อไป 

11. การติดต่อกับทีมงาน: พ.ญ.ธีราภรณ์ ฉายาวุฒิพงศ์ (089-4170537 E-mail: 
Rapbizz_debizz@hotmail.com 
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แบบบันทึกข้อมูลการ CPR ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี (ปรับปรุงปี 2563) 
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Adrenaline                            Adrenaline                                                Adrenaline 
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Adrenaline                                  Adrenaline                                        Adrenaline 
Summary of CPR 
 

CPR Cardioversion Medication CPR team 
 Prehos

pital 
CPR 

BLS (30:2) ……. 
min 
ACLS…………… 
min 

 Inhosp
ital 
CPR 

BLS (30:2) ……. 
min 
ACLS……………. 
min 

 Defibrillatio
n 200 J 

………………dose 
 Sync.Cardio

version 
……...J x…………. 
dose 
  ……. J 
x…………...dose 
  ……. J 
x…………...dose 

 Adren
aline 

-1: 1000 
       -1: 
10000 
ETT…….ml x 
………dose 
IO …….ml x 
………dose 
IV …….ml x 
………dose 

 Atropine…
…mg 

x……………dose 
 Amiodaron

e……mg 
x……………dose 

 7.5% 
NaHCO3……
ml 

 Other………
…………. 

 Doctor1……
…………. 

 Doctor2 
…………….... 

 Nurse 1 
……………… 

 Nurse 2 
……………… 

 EMT 
…………………
. 

 Other………
…………. 
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1. เรื่อง  การคัดกรองและการรักษาความผิดปกติของการสบฟันในระยะฟันชุดผสม 

2. ค าส าคัญ : ความผิดปกติของการสบฟัน ฟันชุดผสม ทันตกรรมจัดฟันเชิงปูองกัน ทันตกรรมจัดฟันเชิงปูอง
ปราม 

3. สรุปผลโดยย่อ : ผู้ปุวยที่มีความผิดปกติของการสบฟันในระยะฟันชุดผสมได้รับการตรวจ วินิจฉัย และการ
รักษาด้วยทันตกรรมจัดฟันเชิงปูองกัน (Preventive orthodontics) และทันตกรรมจัดฟันเชิงปูองปราม 
(Interceptive orthodontics) อย่างเหมาะสม 
 

4. ชื่อและท่ีอยู่องค์กร : งานทันตกรรม  โรงพยาบาลกุมภวาปี                                                                     

5. สมาชิกทีม :                                                                                                                            

ทพญ.สายสุนีย์ นาคะวัจนะ  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ                                                                                    
ทพญ.ดารา ฤทธิ์งาม             ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ                                                               
ทพญ.สมิตา ศรีกุลวงศ์  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ                                                     
ทพญ.กันทิมา ชัยปริญญา  ทันตแพทย์ช านาญการ                                                                 
ทพ.ภาณุพงษ์     ภิญโญ              ทันตแพทย์ช านาญการ                                                                    
ทพญ.ภัทรลภา   หล่อสุวรรณศิริ  ทันตแพทย์ช านาญการ                                                               
ทพ.เตชน์ศิษฐ์  ธนสรรวนิช   ทันตแพทย์ช านาญการ 
ทพญ.มันทนา     ศิริเวชพงค์กุล  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ     

 

6. เปูาหมาย : ผู้ปุวยอายุระหว่าง 6 – 12 ปี หรืออยู่ในช่วงฟันชุดผสมที่มีความผิดปกติของการสบฟันแบบไม่
รุนแรงได้รับการตรวจ วินิจฉัย การรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีระบบการส่งต่อผู้ปุวยที่มี
ความผิดปกติของการสบฟันแบบรุนแรงให้ได้รับการรักษากับทันตแพทย์เฉพาะทางอย่างเหมาะสม เพ่ือให้
ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการรักษา 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  

 จากผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งท่ี 8 พ.ศ.2560 ในเด็กอายุ 12 ปี พบว่ามากกว่า
ร้อยละ 50 พบฟันผุโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชุกของการเกิดโรคฟันผุร้อยละ 61 ซึ่งมากกว่าภาคอ่ืน
และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในทุกปี ดังนั้นความชุกของการสูญเสียฟันน้ านมก่อนก าหนดในกลุ่มผู้ปุวยอายุ 6 – 
12 ปีจึงมีมากขึ้น เนื่องจากฟันน้ านมมีประโยชน์ในการรักษาพ้ืนที่ของขากรรไกรเพ่ือให้มีที่ส าหรับฟันแท้ขึ้นมา
ในช่องปาก ดังนั้นการสูญเสียฟันน้ านมก่อนก าหนดท าให้ฟันข้างเคียงล้มและสูญเสียเนื้อที่ของขากรรไกร จึงท า
ให้ฟันแท้ไม่สามารถข้ึนมาในต าแหน่งที่ปกติได้น าไปสู่การเกิดการสบฟันท่ีผิดปกติระยะฟันชุดผสมได้ อีกทั้งการ
สบฟันที่ผิดปกติยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยในด้านต่างๆ ได้แก่ การบดเคี้ยว ความสวยงาม และ
สภาพจิตใจของผู้ปุวย ทันตแพทย์จึงมีบทบาทส าคัญในการรักษาความผิดปกติของการสบฟันแบบไม่รุนแรงใน
ระยะฟันชุดผสมด้วยการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแบบปูองกันและปูอมปรามเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปุวย 

8. กิจกรรมการพัฒนา :               

 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการสบฟันที่ผิดปกติในระยะฟันชุดผสมแก่ทันตบุคลากรได้แก่ ทันตแพทย์และ
ทันตาภิบาล  



 
17 ผลงาน CQI และ นวัตกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี 

 ก าหนดแนวทางการรักษาทางทันตกรรมในผู้ปุวยที่มีความผิดปกติของการสบฟันในระยะฟันชุดผสม 
o การตรวจ หากทันตแพทย์และทันตาภิบาลตรวจพบผู้ปุวยอายุระหว่าง 6 – 12 ปี มีการสบ

ฟันที่ผิดปกติที่ต้องได้รับการรักษาตามข้อบ่งชี้จะต้องส่งต่อผู้ปุวยให้ทันตแพทย์เฉพาะทางจัด
ฟัน 

o การวินิจฉัย โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันวินิจฉัยความผิดปกติของการสบฟันและจ าแนก
ออกเป็น ความผิดปกติของการสบฟันแบบไม่รุนแรงและรุนแรง 

o การรักษา  
 กรณีความผิดปกติของการสบฟันแบบไม่รุนแรงสามารถให้การรักษาแบบทันตกรรม

จัดฟันแบบปูองกันและปูองปรามโดยทันตแพทย์ทั่วไปหรือทันตแพทย์เฉพาะทางจัด
ฟันได้  

 กรณีความผิดปกติของการสบฟันแบบรุนแรงจะต้องได้รับการรักษาแบบทันตกรรม
จัดฟันเชิงแก้ไข (Corrective orthodontics) โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
เท่านั้น 

o ข้อบ่งชี้ของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ปุวยที่มีการสบฟันผิดปกติในฟันชุดผสม 
 ฟันหน้าล่างสบคร่อมฟันหน้าบน (Anterior crossbite) 
 ฟันหลังล่างสบคร่อมฟันหลังบน (Posterior crossbite) 
 ฟันหน้าสบเปิด (Anterior openbite) 
 ฟันสบกระแทก (Occlusal interference) 

9. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  ผู้ปุวยอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ที่มีการสบฟันผิดปกติในระยะฟันชุดผสม 
ได้รับการรักษาด้วยทันตกรรมจัดฟันเชิงปูองกันและปูองปรามทุกราย 

10. บทเรียนที่ได้รับ : การตรวจ วินิจฉัย และรักษาผู้ปุวยที่มีความผิดปกติของการสบฟันในระยะฟันชุดผสม
อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
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1. ชื่อผลงาน : การพัฒนาแนวปฏิบัติในการปูองกันทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 

2. ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร : สูติกรรมห้องคลอดโรงพยาบาลกุมภวาปี 

3. สรุปผลงานโดยย่อ :  ภาวะขาดออกซิเจน หมายถึง ภาวะที่ทารกคลอดออกมาแล้วไม่หายใจ  ต้องการ การ
ช่วยเหลือกู้ชีพ มีภาวะเลือดขาดออกซิเจน (hypoxemia) คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง (hypercapnea) 
และภาวะเลือดเป็นกรด (acidosis) อาจเกิดได้กับทารกในครรภ์ ขณะคลอดและภายหลังคลอด หรือเกิดขึ้น 
ต่อเนื่องในหลายระยะได้ (สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์, 2550 : 84) ซึ่งจากการเก็บข้อมูลปัญหาทารกขาดออกซิเจน เกิด
จากกระบวนการตั้งแต่ การฝากครรภ์ที่ยังพบปัญหาการไม่มาฝากครรภ์ตามเกณฑ์  การดูแลในระหว่างการ
คลอดพบปัญหาทารกขาดออกซิเจนจากการดูแลที่มีความคลาดเคลื่อน    น ามาซึ่งปัญหาที่ต้องรีบจัดการ
พัฒนาแก้ไข ให้เกิดการดูแล ปูองกันอย่างมีคุณภาพ  มารดาและทารกปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 

4. สมาชิกทีม : เจ้าหน้าที่ห้องคลอด/สูติแพทย์ 

5. เปูาหมาย:      
1. ผู้คลอดได้รับการประเมินภาวะเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดในระยะฝากครรภ์ระยะ                        

รอคลอด และขณะคลอด  
2. มารดาและทารกได้รับการดูแลและปูองกันภาวะขาดออกซิเจนจากการคลอด 
3. เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะในการเฝูาระวังความผิดปกติในระยะคลอดและดูแลช่วยเหลือมารดาและ   

ทารกได้อย่างปลอดภัย 

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
  โรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นแม่ข่ายในการรับส่งต่อมารดาครรภ์เสี่ยงสูงจากโรงพยาบาลลูกโซน 5 รพ. 
เพ่ือมาดูแลต่อ  พบอุบัติการณ์การเกิดภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิดต่อพันการเกิดมีชีพในปี 
2562,2563, 2564  ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็น 5.93, 10.96,12.17 และ ในปี 2565  เดือน ต.ค-ธ.ค  จ านวน
ทารกคลอดทั้งหมด  269 ราย  พบทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน จ านวน  7  ราย สาเหตุจากNo ANC c 
Severe Pre-eclampsia และคลอด BBA ในห้องน้ าชั้น 2 ใกล้แผนก ANC ของรพ.  1 ราย , รับส่งต่อจากรพ.
ลูกโซน 2 ราย Breech c Prolapsed cord ปากมดลูกเปิดหมด และ Abruptio Placenta , CPD เบ่งไม่ลง มี 
Fetal distressขณะเบ่งคลอด 2 ราย , Preterm c Prolapsed  1 ราย  และ มีFetal distress  ขณะเบ่ง
คลอด  1ราย  

จากการทบทวนพบว่า การประเมินค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะฝากครรภ์   ระยะเจ็บครรภ์   ระยะ
คลอดและการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลการคลอดยังไม่ครอบคลุม  พบอัตราการเกิดทารกที่มีภาวะขาด
ออกซิเจนที่สามารถปูองกันได้ ยังคงมีอยู่ทุกเดือน  ดังนั้นการดูแลการคลอดอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการ
ดูแล จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลการคลอด และเป็นการปูองกันการขาดออกซิจนในทารกแรก
คลอด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   :  มกราคม 2565  –  มีนาคม 2565      

8. วิธีด าเนินการ 
1. ทบทวน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
2. กระบวนการปรับแก้ไขที่แผนกฝากครรภ์ 
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         2.1  ANC ประสาน รพสต. ให้มีการให้ความรู้เรื่องการคุมก าเนิดในสถานศึกษา 
      2.2  รพสต.ควบคุมก ากับอสม.ในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์เชิงรุกในพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบ10 

หลังคาเรือน/1คน โดยเคาะประตูบ้าน เมื่อพบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ให้แนะน าหญิงตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ที่รพ.ใกล้
บ้าน 
                    2.3. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ อุปกรณ์ที่ควรมีที่ ANC หากมีcase ที่คลอดใกล้บริเวณนั้น 
สามารถให้การช่วยเหลือฉุกเฉินได้ทันที  ได้แก่  

            1)  set BBA 1 set   
            2)  set box 1 set   (Ambu bag, Mask No1, No 0, Larynngoscope, Et- tube 

No ต่าง ๆ, Set UVC) 
            3)  สถานทีส่ าหรับ Resuscitate  ทารก  
            4)  Transport incubator. อุปกรณ์ท่ีควรมีให้ยืมได้ท่ี LR , PP 
3. กระบวนการปรับแก้ไขที่แผนก ER 
     3.1 ER  เมื่อมีผู้รับบริการที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์มาใช้บริการ ควรชักประวัติ LMP  ทุกราย  

และถ้าหญิงวัยเจริญพันธุ์มาด้วยอาการปวดศรีษะ ตาพร่ามัว วัด BP สูง  ≥ 140/90 mmHg ให้แจ้งแพทย์และ
ตรวจUPT ด้วยทุกราย 

     3.2  จัดเตรียม Set UVC ให้มีพร้อมใช้  
    3.3  สื่อสารให้ทีมทราบ อุปกรณ์ที่สามารถยืมได้ในหน่วยงานต่างๆ เช่น Syring pump ยืมได้

ที่ ICU, NS รถ Transport incubator ยืมได้ที่ LR  เพ่ือความรวดเร็วในการน าส่ง 
4. กระบวนการปรับแก้ไขท่ีแผนก LR 

               4.1 การประเมินแรกรับ Assessment  ให้ปฏิบัติดังนี้  
                     1)  มีเครื่องมือในการประเมินการดูแลการคลอดโดยใช้ใบ admission test คัดกรอง
แรกรับ เพื่อประเมินกลุ่มสี่ยงต่อ CPD   
                     2)  น าแนวทางปฏิบัติในการปูองกันการคลอดติดขัด โดยใช้เกณฑ์ CPD Score ใน
การประเมินเพ่ือตัดสินใจในการวางแผนการคลอดที่ปลอดภัย หาก CPD score > 13 คะแนน ให้รายงาน                        
แพทย์ เพ่ือประเมินซ้ าและวางแผนการคลอด 
                     3)  การประเมิน ขนาดทารก (Passenger) ถ้าวัด HF ≥ 35 cm หรือ EFW  ≥ 
3,500 gm ให้รายงานแพทย์ทันที   
                     4)  Reasess ซ้ า โดยคู่เวร กรณี ไม่แน่ใจ EFW  เช่น มารดาครรภ์เสี่ยง ที่มีรูปร่าง
เตี้ย มีความสูง ≤ 150 cm, มารดาGDM ,ประเมิน Passage  ช่องทางคลอด วัดมุม Pubic arch แคบน้อยกว่า   
90 องศา หรือขณะ PV พบมีคาน อยู่ด้านบนน่าจะเสี่ยงต่อการคลอดยาก ให้รายงานแพทย์ทันท ี
                   4.2  การประเมินในระยะรอคลอด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                     ระยะLatent Phase  

1) การตรวจภายใน  ให้ประเมิน ทุก 4 ชม.และลงบันทึกท่ีใบ Partograph ทุกครั้งที่ประเมิน  
หากตรวจพบความผิดปกติจากการประเมินเช่น ศีรษะมี Caput succedaneum ให้
รายงานแพทย์เพ่ือมา Evaluation ทันที    

2) การประเมิน Power โดยประเมินจาก Uterine contraction ขณะรอคลอด ให้ประเมิน 
UC ทุก   1-2 ชั่วโมง ว่ามี Good  Uterine  Contraction หรือไม่ ( Duration 45-60 
วินาที Interval 2-3  นาที) ถ้ามดลูกยังหดรัดตัวไม่ดี  ส่งผลให้ความก้าวหน้าของการ
คลอด มีความล่าช้า  ให้รายงานแพทย์ เพ่ือให้ยากระตุ้นการเร่งคลอด  
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3) การดูแลและปรับยาเร่งคลอดตามแนวทางปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของการ
คลอด 

4) การประเมินLatent Phase  FHS  กรณี Low  Risk เฝูาระวัง ทุก 1-2 ชั่วโมง  กรณี 
High Risk เฝูาระวัง ทุก 30นาที - 1 ชั่วโมง บันทึกท่ีใบ ทุกครั้งที่มีการประเมิน ให้บันทึก
ผลลงในใบ Partograph   

                   ระยะ Active  phase   
1) การตรวจภายใน ในระยะ Active  phase  ให้ประเมินทุก 1 – 2  ชม. พร้อมทั้งบันทึกผล

ลงในPartograph ทุกครั้ง หากพบความผิดปกติจากการประเมินเช่น ศีรษะมี Caput 
succedaneum หรือ Station ไม่เคลื่อนลงมา  หรือเคลื่อนลงช้า มีแนวโน้มที่แสดงถึง
ความล่าช้าของการคลอดตรวจพบว่ามีความแคบของอุ้งเชิงกราน ให้รายงานแพทย์เพ่ือมา 
Evaluation ทันที  ไม่ปล่อยให้ความก้าวหน้าด าเนินต่อไปจน ปากมดลูกเปิดหมด เบ่ง
คลอดไม่ได้ ไม่มีแรงเบ่ง และเกิด Fetal distress เมื่อเบ่งคลอดนาน 

2)  การประเมิน Power โดยประเมินจาก Uterine contraction ขณะรอคลอด  Good   
Uterine Contraction หรือไม่ ( Duration 45-60 วินาที Interval 2-3 นาที) ถ้ามดลูกยังหด
รัดตัวไม่ดี ส่งผลให้ความก้าวหน้าของการคลอด มีความล่าช้า  ให้รายงานแพทย์ เพ่ือให้ยา
กระตุ้นการเร่ง  

                        คลอด  
                   3) การประเมิน FHS  ทั้งกรณี Low  Risk  และ High Risk เฝูาระวังดังนี้   
                         3.1  เมื่อปากมดลูกเปิด 3-7 cm ประเมิน UC และ FHS  ทุก 30 นาที ถ้าพบ FHS 
ผิดปกติ ให้ท า IUR และรายงานแพทย์ทันที และ On EFM Contenuous นานมากกว่า  1ชม. จนกว่า                      
EFM จะเป็นปกติ  Cat I   ถ้ายังแปลผล Cat II /Iii  ใน 20 นาที หลัง IUR รายงานแพทย์ซ้ าทันที และเตรียมผู้
คลอดพร้อมในการท าหัตถการผ่าตัดคลอดภายใน 30 นาที ตามเกณฑR์OBER  
                          3.2 เมื่อปากมดลูกเปิด 8 cm ขึ้นไป ประเมิน UC และ FHS  ทุก 15 นาที ถ้าพบ FHS 
ผิดปกติ  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 3.1  
              4.3 การประเมินในระยะคลอด 
                      1. ประเมิน UC และ FHS ทุก 3-5 นาที หรือทุกครั้งที่มดลูกคลายตัวและลงบันทึก
การประเมิน ที่ใบPartograph 

   2. พยาบาลผู้ช่วยคลอด และผู้ช่วยเหลือคนไข้ เตรียมความพร้อมของ O2, Ambu 
bag , Mask สาย Suction ต่อพร้อมใช้  

  3. นิเทศ ควบคุม ก ากับ โดยพี่เวร เพ่ือให้ทีมมีความพร้อมและปฏิบัติได้ถูกต้องใน
ทุกขั้นตอน  
              4.4 กรณีผ่าตัดคลอด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                      1. การตามพยาบาลดมยา ที่อยู่เวรไม่ได้  ห้องผ่าตัดเพ่ิมช่องทางด่วนให้สามารถตาม
พยาบาลดมยาที่อยู่ประจ าในรพ. ได้ทันที ( คุณเกษร รับผิดชอบช่วยเหลือกรณีCase เร่งด่วน)  
                                2. การตามทีมมาให้ครบ ทั้ง 3 คน กรณีรับเด็ก Fetal distress ถ้าตามแพทย์ Non 
med ไม่ได้จาก การโทรติดต่อ 3 ครั้ง ให้ ตามแพทย์ Med ในตารางเวรที่อยู่เวรในวันนั้น มาช่วยรับเด็กแทน
ทันที  

                     3. การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ กรณี Fetal distress ที่ Set ผ่าตัดคลอด ให้
น ารถ Transport  Incubator ขึ้นไปรับเด็กทุกครั้ง 
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                   4. กรณี Fetal distress ให้ พยาบาลที่ไปรับเด็กข้ึนไปเตรียมของ เปิด Radiant 
warmer รอรับเด็ก เตรียมอุปกรณ์ NCPR ให้พร้อมก่อนแพทย์เด็กและแพทย์เวรจะมา   
                             5. พยาบาล LR โทรไปประสาน  NS น า O2 High flow มาเตรียมไว้รอ  ยังไม่ต้องเปิด
ห่อเม่ือต้องการใช้  เเพทย์เด็กจะให้พยาบาลที่ไปรับเด็กประสานไปที่ NS อีกครั้ง ช่วงไปรับเด็กว่าจะใช้งาน จึง
เปิดห่ออุปกรณ์ และต่อไว้พร้อมใช้ 
                             6. จะมีการเก็บข้อมูลในเรื่อง ความไม่พร้อมในการตามทีม  การเตรียมอุปกรณ์รับเด็ก   
และการเตรียม  O2 High flow       

            5. การพัฒนาอ่ืน ๆ 

     5.1 พัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดในหน่วยงาน ANC ,ER , PP , LR ปีละ  1ครั้ง 
เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือทารกแรกเกิดในภาวะฉุกเฉินได้ทุกสถานการณ์ 

     5.2 การคืนข้อมูลให้รพ.ลูกโซนในการพัฒนาระบบการดูแลร่วมกันให้เกิดคุณภาพมากยิ่งข้ึน  เมื่อ
พบปัญหาในการดูแลระยะรอคลอด การส่งต่อล่าช้า เพื่อให้ผู้คลอดและทารกในครรภ์ได้รับการดูแลและส่งต่อที่
รวดเร็วยิ่งขึ้น  

9. ผลการด าเนินงาน   จากการเก็บข้อมูลเดือน มกราคม – มีนาคม 2565  

ตัวช้ีวัด 
เปูาหมาย 
(ร้อยละ) 

ก่อนท าปี 2565    
(ต.ค-ธ.ค) 

หลังท าปี 2565     
(ม.ค-มี.ค) 

มารดา No ANC ในเขตอ.กุมภวาปี 0 1 0 
การเตรียมอุปกรณ์รับเด็กพร้อมใช้ที่ ANC 100 NA 100 
การคัดกรองแรกรับด้วยใบ Admission test 100 100 100 
การประเมินEFW ≥3,500gm /HF ≥35cm 
รายงานแพทย์ทุกครั้ง 

100 100 100 

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดได้รับการ
ประเมินความเสี่ยงในระยะรอคลอด 

 
100 

 
95 

 
100 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องคลอดผ่านเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นในหน่วยงาน 

 
100 

 
NA 

 
100 

อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิจน 
 

25 : 1000 LB 21.68 0 

การประเมินด้วย CPD Score  NA NA  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เก็บข้อมูลการใช้งาน 

10. ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  สามารถสื่อสารให้บุคลากรปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน   
2. ผู้คลอดได้รับการดูแลตามมาตรฐานและส่งผลให้ทารกแรกเกิดมีความปลอดภัย ลดภาวะขาด 

             ออกซิเจนแรกคลอด 
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            3. หน่วยงานมีการน าปัญหามาทบทวนและมีการนิเทศการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้คลอดอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการดูแลการคลอดอย่างมีคุณภาพ  เกิดผลสัมฤทธ์ที่ดี 

 
1. เรื่อง การพัฒนาระบบการบ ารุงรักษากล้องส่องตรวจระบบทางเดินน้ าดีและตับอ่อน ห้องผ่าตัด 
โรงพยาบาลกุมภวาปี  

2. ค าส าคัญ  

3. สรุปผลงานโดยย่อ : จากปัญหาการช ารุดของกล้องส่องตรวจระบบทางเดินน้ าดีและตับอ่อน งานห้องผ่าตัด
จึงได้มีการการพัฒนาระบบการบ ารุงรักษากล้องส่องตรวจระบบทางเดินน้ าดีและตับอ่อนขึ้น โดยเน้นเรื่องการ
ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติ การควบคุมก ากับโดยพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ  การสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ในการล้าง การตาก และสถานที่ในการจัดเก็บที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ท าให้เกิดผลที่ตามมาคือ มี
ระบบการดูแลรักษากล้องส่องตรวจที่มีประสิทธิภาพ อุบัติการณ์ การช ารุดของกล้องลดลง 

4. ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน/ทีม : กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัด 

5. สมาชิกทีม : เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 

6. เปูาหมาย : ลดการอุบัติการณ์เกิดการช ารุดของกล้องส่องตรวจระบบทางเดินน้ าดีและตับอ่อน  

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  

จากปีงบประมาณ 2563 - 2564  พบว่ามีการช ารุดของกล้องส่องตรวจรักษาระบบทางเดินน้ าดีและ
ตับอ่อน   จนต้องได้ด าเนินการซ่อม ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการซ่อมสูง ซึ่งเป็นการช ารุดเสียหายของฝาครอบ
เลนส์ และเลนส์กล้องแตกและหลอดไฟเสื่อม ถือเป็นความเสี่ยง Non clinic ที่มีความเสียหายด้านทรัพย์สิน 
มูลค่ามากกว่า 100,000 บาท   ซึ่งกล้องส่องตรวจรักษาระบบทางเดินน้ าดีและตับอ่อน   เป็นเครื่องมือที่มี
ราคาสูง (3,800,000 บาท) มีอายุการใช้ 2 ปี สาเหตุจากการดูแลรักษา การจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม และ
ผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน ท าให้เกิดการช ารุด  เมื่อเกิดการช ารุดต้องส่งซ่อมโดยช่างผู้ช านาญจากบริษัทผู้ผลิตซึ่ง
ต้องใช้เวลาในการซ่อมนาน และราคาซ่อมสูงท าให้สูญเสียงบประมาณในการซ่อม  ดังนั้นงานห้องผ่าตัดจึงต้อง
มีการทบทวน ปรับปรุงพัฒนาระบบการดูแลรักษาอุปกรณ์ กล้องส่องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหาร และ
กล้องส่องตรวจรักษานิ่วทางเดินน้ าดีและตับอ่อน  (ERCP) เพ่ือให้การใช้งานได้อย่างยาวนานและคุ้มค่าท่ีสุด 

8. กิจกรรมการพัฒนา :  
 - ประชุมทีมวางแผนการด าเนินการ 

- วิเคราะห์หาสาเหตุของการช ารุดโดยใช้แนวคิดคือ 4M1E:    
M – Man คนงาน พนักงานหรือบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอก 
M – Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
M – Material ผลิตภัณฑ์ บริการ วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืนๆ 
M – Method กระบวนการท างาน 
E  – Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการท างาน 
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ปัญหา :   ระบบการดูแลรักษากล้องส่องตรวจไม่มีประสิทธิภาพ  : ฝาครอบเลนส์และเลนส์กล้องส่องตรวจ
แตกช ารุด 

การวิเคราะห์สาเหตุ : ท าไมเลนส์ ฝาครอบเลนส์กล้องช ารุด 

1. Man : พนักงานผู้ดูแล 
- เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดประสบการณ์  
- ไม่มีความรู้/ไม่ตระหนัก 
- ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ 

2. Method: การด าเนินงาน 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน 
- ขาดการนิเทศติดตาม / ควบคุมก ากับอย่างใกล้ชิดโดยพยาบาล 

3. Material :   บริการ,วัตถุดิบ ,ผลิตภัณฑ์ ,อุปกรณ์อ่ืน ๆ  
- อ่างล้าง และโต๊ะวางไม่เหมาะสม 
- ไม่มีตู้ส าหรับจัดเก็บกล้องโดยเฉพาะ  

4. Machine : เทคโนโลยี 
- ขาดการตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงปูองกันประจ าวัน 
- การเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธี 

5. Environment : สถานที่สิ่งแวดล้อม 
- สถานที่ล้าง / ผึ่งไม่เหมาะสม 
- ที่จัดเก็บอยู่ไกล เคลื่อนย้ายบ่อย 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา:  การพัฒนาระบบการรับบริจาคโลหิต ห้องรับบริจาคเลือด   
โรงพยาบาลกุมภวาปี ปี 2563-2565 

2. ค าส าคัญ:  Donor , Blood stock 
 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: 
 

4. สรุปผลงานโดยย่อ:  ปี 2563 - 2565  ยอดผู้ประสงค์บริจาคเลือด/เลือดที่ได้รับจากการบริจาคเลือด
ภายในโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น 100% 
 

5. สมาชิก  :  นางอุดมพร  พิมพ์ศิริกุล,  นางสาวฐิติพร  มั่งมีศรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยาคลินิก 
 

6. เปูาหมาย  :  
1.  เพ่ือเพ่ิมยอดผู้บริจาคโลหิต (Blood Donor) ภายในโรงพยาบาลกุมภวาปี  โดยมียอดผู้ประสงค์บริจาคโลหิต
ไม่น้อยกว่า 100 รายต่อเดือน 
2.  เพ่ือให้มีเลือดส ารองในคงคลังเพียงพอต่อการรักษา 
 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ  :  
ด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อ  COVID-19 ท าให้จ านวนผู้บริจาคเลือดลดลงทั้งประเทศ  ส่งผลให้

ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยจัดส่งเลือดให้ทางโรงพยาบาลได้น้อยลงกว่าจ านวนเลือดที่ทางโรงพยาบาลขอ
เบิกเป็นอย่างมาก  ท าให้เลือดคงคลังในงานธนาคารเลือดมีจ านวนน้อยลงกว่า Minimum Stock อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2564 เริ่มเกิดปัญหาคนไข้ได้รอเลือดนานเกิน 1 วัน โดยใน 3 เดือนแรกมีคนไข้ได้รอ
เลือดนานเกิน 1 วันเฉลี่ย 23 ราย/เดือน  ซึ่งศักยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลกุมภวาปี  สามารถ
เปิดรับบริจาคเลือดได้เอง  โดยเป็นการเปิดรับบริจาคภายใน  ดังนั้นการเพ่ิมจ านวน Donor โดยการพัฒนา
ระบบการรับบริจาคโลหิต ห้องรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลกุมภวาปี จะช่วยเพ่ิมจ านวนเลือดในคงคลังให้
เพียงพอตอ่ความต้องการใช้เลือดของผู้ปุวยได้มากข้ึน 

 

8. กิจกรรมการพัฒนา :   
1.  แนวคิดการออกแบบกิจกรรมพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 

1.1 พัฒนาสถานที่ห้องรับบริจาคเลือด  โดยมีการปรับปรุง 5ส  ของห้องบริจาคเลือด และตลอดเวลา 
3 ปีแห่งการพัฒนา ได้ย้ายห้องบริจาคเลือดใหม่  จัดโซนให้เหมาะสม สะอาด ได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานงานธนาคารเลือด ฉบับปี 2565 

1.2 พัฒนาระบบบริการ   มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องบริจาคเลือด  พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนสามารถเวียนมารับบริจาคเลือดช่วยกันได้ โดยผู้บริจาคเลือดสามารถมาบริจาคเลือดได้
ตลอดเวลา โดยห้องบริจาคเลือด โรงพยาบาลกุมภวาปี เปิดให้บริการทุก วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 
08.30 – 15.30 น. วันวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

1.3 พัฒนาเรื่องการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน  มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ของโรงพยาบาล,  กลุ่ม
ไลน์ผู้บริจาคโลหิต,  ประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสาย 3 ช่วงเวลา 9.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น.  และ
เจ้าหน้าที่ประจ าตึกต่าง  ๆร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ญาติมาบริจาคโลหิต และเชิญชวนให้
เจ้าหน้าที่ที่สุขภาพดีมาร่วมบริจาคเลือดด้วย 
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1.4 ปี พ.ศ. 2565 พัฒนาระบบร่วมกับ  PCT โดยการประกาศนโยบายร่วมกับ PCT และทีมแพทย์เรื่องการ
บริจาคเลือดทดแทนส าหรับการผ่าตัดที่มีการนัดล่วงหน้า (Elective Case)    ดังภาพ 

ก่อนปรับปรุงสถานที่ห้องรับบริจาคเลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังปรับปรุงสถานที่ห้องรับบริจาคเลือด เฟส 1 
 
    
 
 
 
 
 
 

หลังปรับปรุงสถานที่ห้องรับบริจาคเลือด ปัจจุบัน 
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การประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook , Line 
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เอกสารแจ้งขอความร่วมมือกับ PCT ต่าง  ๆและทีมแพทย์ 
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9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง  :   
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 
ปีงบ 63  
ผู้ประสงค์บริจาค 40 18 3 11 18 21 26 24 109 56 26 17 369 
เลือดที่ได้ (Unit) เปลี่ยนโปรแกรมธนาคารเลือด จึงไม่มีรายงานแยกเป็นเดือน 311 
ปีงบ 64  
ผู้ประสงค์บริจาค 28 70 65 46 27 58 38 68 94 105 81 69 749 
เลือดที่ได้ (Unit) 29 52 80 46 30 58 35 49 119 87 100 79 764 
ปีงบ 65  
ผู้ประสงค์บริจาค 85 96 55 48 61 79 63 128 155    770 
เลือดที่ได้ (Unit) 84 96 56 41 74 79 63 118 147    758 

 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงจ านวนผู้ประสงค์บริจาคเลือดที่ โรงพยาบาลกุมภวาปี  ปี 2563-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 1   แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ประสงค์บริจาคเลือดท่ี โรงพยาบาลกุมภวาปี  ปี 2563 – 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2   แผนภูมิแสดงปริมาณเลือดที่ได้จากการรับบริจาค รายเดือน ปี 2564-2565 
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รูป 3   แผนภูมิแสดงปริมาณเลือดที่ได้จากการรับบริจาค ปีงบ 2563 - 2565  

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนเลือดที่ได้รับและจ านวนคนไข้ท่ีขอเลือด 

ปีงบ 
จ านวนเลือดที่

ได้รับจาก
สภากาชาด  (Unit) 

จ านวนเลือด
ที่รับบริจาค
เอง  (Unit) 

รวมเลือดท่ีได้
ทั้งหมด 
(Unit) 

จ านวนคนไข้
ที่ขอขอเลือด 

(ราย) 

จ านวนคนไข้ท่ี
รอเลือด  
(ราย) 

64 3,434 740 4,174 6,646 531 

65 
(ถึง มิ.ย.65) 

2,848 822 3,306 5,017 918 
 

จากกราฟจะเห็นได้ว่าหลังการพัฒนาปรับปรุงระบบการรับบริจาคเลือด พบว่า  
1. จากกราฟที่ 1 จ านวนผู้ประสงค์บริจาคเลือด ที่โรงพยาบาลกุมภวาปี เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ

เพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน โดย 
ปี 2563 – 2564  เพ่ิมขึ้นจาก 369  คน เป็น 749 คน  คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 103 
ปี 2564 – 2565 (เปรียบเทียบถึงเดือนมิถุนายน) เพ่ิมขึ้นจาก 494  คน เป็น   770   คน  คิดเป็นเพ่ิมข้ึนสูงถึง
ร้อยละ 56 
 2. จากกราฟที่ 2 จ านวนเลอืดที่ได้จากการบริจาคและผ่านการคัดกรองตรวจการติดเชื้อต่างๆ ตรวจสอบ
ปริมาตรและมาตรฐานการรับเลือดจนสามารถน าเลือดมาใช้ให้ผู้ปุวยได้มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น และพบว่าจ านวน
สัดส่วนผู้ประสงค์บริจาค ต่อเลือดที่ผ่านการคัดกรองน ามาใช้ได้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น แสดงถึงว่ามีการเข้าถึง
ข้อมูลการให้ความรู้แก่ผู้บริจาคเลือดทั้งจากห้องบริจาคเลือดและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในโรงพยาบาล รวมไปถึง
สมรรถนะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ห้องรับบริจาคเลือดมีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวช่วยให้ผู้ปุวยได้รับเลือดท่ี
มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต้นทุนการรับบริจาคเลือดลดต่ าลงด้วย 
 3. จากกราฟที่ 3 ในปี 2565 เพ่ิมความร่วมมือในทุกสหวิชาชีพ มีการประชุมผ่าน PCT ในเรื่องการ
บริจาคเลือดทดแทนส าหรับการผ่าตัดที่มีการนัดล่วงหน้า (Elective Case) จะพบว่า ยอดผู้ประสงค์บริจาค
เลือด และเลือดที่ได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก โดยปริมาณงาน ณ เดือนมิถุนายน 2565 พบว่า จ านวนเกือบเท่ากับ
ยอดปี 2564 แล้ว ประมาณการคร่าวๆ ปี 2565 เลือดที่ได้จะเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 32 แสดง
ให้เห็นว่าการพัฒนาระบบงานบริจาคเลือดของโรงพยาบาลกุมภวาปีได้ผลชัดเจน  

 4. จากตารางที่ 2 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดจะเห็นว่าจ านวนเลือดที่ได้รับจากสภากาชาดไทยในปีงบ 2564 
เทียบกับปีงบ 2565 มีปริมาณท่ีลดลงจากเดิม และทางโรงพยาบาลได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการแบบ New 
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normal ในปี 2564 ท าให้เลือดที่ได้รับจากสภากาชาดไม่เพียงพอต่อผู้ปุวย ทางงานธนาคารเลือดจึงได้มีการรับ
บริจาคเลือดที่เพ่ิมมาข้ึนทั้งจากการตามญาติบริจาคทดแทนในเคส Elective,การประสานงานกับ PCT และ
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผูบ้ริจาคท่ัวไป  จะเห็นได้ว่าปริมาณเลือดที่ได้จากการรับบริจาคเองในปี 2564  ได้  
740 Unit  ส่วนในปี 2565 ได้ 822 Unit (นับถึงเดือนมิถุนายน 2565)  ซึ่งเพ่ิมขึ้น  11%  แต่ถึงอย่างนั้นก็ยัง
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจากในปี 2565  มีแพทย์เฉพาะทางเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ปุวยขอใช้เลือด
ปริมาณมากข้ึนเช่นกัน ซึ่งการพัฒนาในส่วนของการรับบริจาคเลือดเองนี้ จะช่วยให้ธนาคารเลือดมีเลือดส ารอง
เพ่ือให้บริการแก่ผู้ปุวยเพิ่มขึ้นประมาณ 600  ราย/ปี 

 5. การพัฒนาในวงล้อคุณภาพต่อไปคือ การจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาต่อเนื่อง คือการหาผู้บริจาคเลือด
ประจ า และเพ่ิมการเข้าถึงการบริจาคเลือดมากข้ึน เข่น ออกหน่วยรับบริจาคเลือดในโรงเรียน  ศูนย์ราชการ, 
การเปิดให้บริการในวันหยุด โดยทางงานธนาคารเลือดมีเปูาหมายเพื่อให้ได้เลือดที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการในการใช้เลือดของผู้ปุวยและแพทย์ให้ได้มากที่สุด 

 6. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเข้าถึงผู้รับบริการ วางแผนจะท า QR code ให้ผู้มาบริจาคเลือดประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการและแนะน า/เสนอแนะ เพ่ือให้งานรับบริจาคเลือดของโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นที่
พ่ึงให้กับชาวกุมภวาปีและโซนลุ่มน้ าปาวช่วยให้เรามีเลือดไว้ช่วยในการรักษาต่อไป 

 

10. บทเรียนที่ได้รับ  :  
 - การลงมือท าส าคัญท่ีสุด  ลองลงมือท าแล้วค่อยๆ แก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อไป 
- การสร้างความมั่นใจและความเชื่อม่ัน ก าหนดเปูาหมายชัดเจนร่วมกัน 

  - การประสานงานระหว่างงานธนาคารเลือด, หน่วยงานต่างๆ, ทีมแพทย์ รวมไปถึงทุกๆ PCT 
 

11. การติดต่อกับทีมงาน  : 
- กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก 
- เบอร์โทรศัพท์  061-0274499 
- e-mail  kumpawapi_bb@hotmail.com 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: ระบบการส่งตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็กไฟฟูา (MRI) ของผู้ปุวย
โรงพยาบาลกุมภวาปี ไปยังศูนย์ตรวจ MRI เอกชน 
ที่อ าเภอเมือง จ.อุดรธานี 

2. ค าส าคัญ: MRI, transfer, out source 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: CQI 

4. สรุปผลงานโดยย่อ: ก าหนดแนวทางการส่งผู้ปุวยไปตรวจ MRI ที่ศูนย์เอกชนในอ าเภอเมือง จ.อุดรธานี 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 

5. สมาชิก: พ.ญ. ณัฎฐา วงศ์วิชิต 

6. เปูาหมาย:   
1. อัตราการรอคอยคิว MRI ไม่เกิน 1 สัปดาห์ส าหรับโรคทั่วไป และไม่เกิน 12 ชั่วโมงส าหรับโรค

ฉุกเฉิน 
2. การส่งตรวจ MRI มีประสิทธิภาพ (มาตรงวันออกตรวจ ) >70% 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: ปัจจุบันทางโรงพยาบาลยังไม่มี MRI ให้บริการเป็นของตนเอง หากต้องการส่ง
ผู้ปุวยไปตรวจ MRI แพทย์เจ้าของไข้จะต้องส่งผู้ปุวยไปยังโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเพ่ือให้แพทย์ที่โรงพยาบาล
ศูนย์อุดรธานีพิจารณาส่งตรวจ MRI อีกทีหนึ่ง หลังจากนั้นผู้ปุวยจึงจะถูกส่งไปนัดคิวตรวจ MRI ของ
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ท าให้มีผู้ปุวยจ านวนหนึ่งไม่ได้รับการวินิจฉัยด้วย MRI หรือได้คิวตรวจล่าช้า หรือหาก
ผู้ปุวยได้คิวท า MRI โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ผู้ปุวยจะต้องเสียเวลา 2-3 เที่ยวต่อการท า MRI 1 ครั้ง จะได้เห็น
ว่ากระบวนการมีความยุ่งยากและใช้เวลาค่อนข้างนาน 

8. กิจกรรมการพัฒนา:  แนวทางการด าเนินการส่งผู้ปุวยไปท า MRI สามารถแจกแจงรายละเอียดตามลักษณะ
การเข้ารับบริการของผู้ปุวยออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ปุวยนอก(OPD) (แผนภาพที่ 1) : เริ่มจากแพทย์เจ้าของไข้เขียนใบส่งตรวจ MRI โดยระบุส่วนที่ต้องการ
ตรวจ พร้อมลงรายละเอียดประวัติและการตรวจร่างกายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน หากผู้ปุวยเป็นสิทธิ์จ่ายตรง
จะต้องแนะน าผู้ปุวยด้วยว่าจะต้องส ารองจ่ายเงินที่ศูนย์ MRI ในวันที่ไปท าด้วย (ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับศูนย์ 
MRI) ผู้ปุวยจะสามารถเลือกการเดินทางไปท า MRI ได้ 2 วิธี คือ เดินทางไปเองหรือไปพร้อมรถของศูนย์ MRI 
ซึ่งจะมีเฉพาะบางวันและบางเวลาเท่านั้น หากผู้ปุวยไปพร้อมรถของศูนย์ MRI ผู้ปุวยจะต้องรอไปและกลับมา
พร้อมกับผู้ปุวยคนอ่ืนๆ จากนั้นให้ผู้ปุวยไปเจาะเลือดเพ่ือดูระดับ Creatinine (ในกรณีที่มีผลล่าสุดภายใน 1 
เดือนสามารถใช้ผลเก่าได้โดยที่ไม่ต้องเจาะเลือดซ้ า) จากนั้นให้ผู้ปุวยไปตรวจสอบสิทธิ์และให้เจ้าหน้าที่แนบใบ
ตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร(แบบฟอร์มที่ 1) ส่งต่อมาที่ห้องเอกซเรย์ที่อยู่ในส่วนของห้องฉุกเฉิน 
จากนั้นเจ้าหน้าทีห้องเอกซเรย์จะส่งปรึกษารังสีแพทย์ว่าผู้ปุวยนั้นๆเหมาะสมที่จะส่งตรวจ MRI หรือไม่ หาก
รังสีแพทย์เห็นด้วยกับการส่ง MRI ให้รังสีแพทย์มาเซ็นชื่อรับรอง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องเอกซเรย์จะคัดกรอง
ประวัติผู้ปุวย (แบบฟอร์มที่ 2) ลงนัดคิวกับทางศูนย์ MRI และออกบัตรนัดให้ผู้ปุวยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของ
โรงพยาบาล (HosXP) ในบัตรนัดจะระบุว่าผู้ปุวยต้องงดอาหารหรือไม่ งดอาหารเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมง วิธีการ
เดินทางของผู้ปุวย สถานที่ วันที่และเวลาที่นัดหมาย เมื่อถึงวันนัดท า MRI ทางศูนย์ MRI จะส่งไฟล์ภาพ 
(Digital Imaging and Communications in Medicine; DICOM) เข้าอีเมล์ของรังสีแพทย์เพ่ือให้รังสีแพทย์
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อ่านผล รังสีแพทย์จะเป็นผู้ลงรายการท า MRI และผลอ่านในระบบ HosXP จะไม่มีการลงรายการท า MRI ไว้
ล่วงหน้าเนื่องจากปูองกันรายการค้างในกรณีที่ผู้ปุวยไม่มาท าตามนัด สุดท้ายในวันที่ผู้ปุวยมาตามนัดของแพทย์
เจ้าของไข้ ผู้ปุวยจะต้องเอาภาพ MRI จากแผ่นซีดีมาลงระบบการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 
(Picture Archiving and Communication System; PACs) ที่ห้องเอกซเรย์ก่อน แล้วจึงไปพบแพทย์ที่ OPD 
เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 

1. ผู้ปุวยใน (IPD) (แผนภาพที่ 2) : เริ่มจากแพทย์เจ้าของไข้เขียนใบส่งตรวจ MRI โดยระบุส่วนที่ต้องการ
ตรวจ พร้อมลงรายละเอียดประวัติและการตรวจร่างกายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน หากผู้ปุวยเป็นสิทธิ์จ่ายตรง
ไม่จ าเป็นต้องส ารองจ่ายเงินที่ศูนย์ MRI และผู้ปุวยจะต้องเดินทางไปท า MRI พร้อมกับรถของศูนย์ MRI เท่านั้น 
ซึ่งจะแตกต่างจากการส่งตรวจผู้ปุวย OPD จากนั้นพยาบาลที่ตึกผู้ปุวยในจะเจาะเลือดเพ่ือดูระดับ Creatinine 
(ในกรณีที่มีผลล่าสุดภายใน 1 เดือนสามารถใช้ผลเก่าได้โดยที่ไม่ต้องเจาะเลือดซ้ า) จากนั้นให้ไปตรวจสอบสิทธิ์
และให้เจ้าหน้าที่แนบใบตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร (แบบฟอร์มที่ 1) ส่งต่อมาที่ห้องเอกซเรย์ที่อยู่
ในส่วนของห้องฉุกเฉิน จากนั้นเจ้าหน้าทีห้องเอกซเรย์จะส่งปรึกษารังสีแพทย์ว่าผู้ปุวยนั้นๆเหมาะสมที่จะส่ง
ตรวจ MRI หรือไม่ หากรังสีแพทย์เห็นด้วยกับการส่ง MRI ให้รังสีแพทย์มาเซ็นชื่อรับรอง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่
ห้องเอกซเรย์จะคัดกรองประวัติผู้ปุวย (แบบฟอร์มที่ 2) ลงนัดคิวกับทางศูนย์ MRI และออกบัตรนัดให้ผู้ปุวย
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล (HosXP) ซึ่งจะเป็นคนละใบกับบัตรนัดนอนโรงพยาบาล ในบัตรนัดจะ
ระบุว่าผู้ปุวยต้องงดอาหารหรือไม่ งดอาหารเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมง วิธีการเดินทางของผู้ปุวย สถานที่ วันที่และ
เวลาที่นัดหมาย ก่อนถึงวันตรวจ MRI 1 วันพยาบาลบนตึกผู้ปุวยจะเป็นผู้ประสานกับทาง MRI เพ่ือยืนยันชื่อ
และจ านวนผู้ปุวย เมื่อถึงวันนัดท า MRI ทางศูนย์ MRI จะน ารถมารับผู้ปุวยที่โรงพยาบาล กุมภวาปีโดยมี
พยาบาลบนตึกผู้ปุวยรับผิดชอบเรื่องการตามเปลและขนย้ายผู้ปุวย หากผู้ปุวยมีความจ าเป็นต้องดูแลใกล้ชิด 
ทางโรงพยาบาลจะต้องจัดสรรพยาบาลไปกับรถด้วย เนื่องจากทางศูนย์ MRI จะไม่มีพยาบาลมาด้วยไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม เมื่อผู้ปุวยท า MRI เสร็จแล้ว ทางศูนย์ MRI จะส่งภาพ DICOM เข้าอีเมล์ของรังสีแพทย์เพ่ือให้รังสี
แพทย์อ่านผล รังสีแพทย์จะเป็นผู้ลงรายการท า MRI และผลอ่านในระบบ HosXP ของโรงพยาบาล สุดท้ายเมื่อ
ผู้ปุวยกลับมาถึงโรงพยาบาล จะต้องเอาแผ่นซีดีมาลงระบบ PACs ที่ห้องเอกซเรย์ด้วย  แล้วจึงส่งผู้ปุวยกลับเข้า
หอผู้ปุวยใน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 
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แผนภาพที่ 1: แนวทางการส่งตรวจ MRI ของโรงพยาบาลกุมภวาปี กับบริษัทอุดร MRI ส าหรับผู้ปุวยนอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์เจ้าของไข้เขียนใบส่งตรวจและใบน าส่ง MRI (แบบฟอร์มที่1) 

ส่งเจาะ Creatinine 

ส่งไปตรวจสอบสิทธิ์ 

ห้องเอกซเรย์ (ER) 

1. ส่งใบส่งตรวจปรึกษารังสีแพทย์ทางโปรแกรมไลน์ (LINE) 
2. เจ้าหน้าที่นัดคิวกับทาง MRI 
3. เจ้าหน้าที่ .ในออกบัตรนัดให้ ผู้ปุวยลง Hosxp และคัดกรองประวัติ (แบบฟอร์มที่2) 
โดยที่สามารถเลือกได้ว่าจะไปรถส่วนตัวหรือรถโรงพยาบาล 

 

ทางศูนย์ MRI ติดต่อทางโปรแกรมไลน์ (LINE) กับรังสีแพทย์เพ่ือแจ้งว่าผู้ปุวย
ได้ท า MRI แล้ว และส่งภาพให้อ่านทางอีเมล์ 

วันท า MRI 

รังสีแพทย์ลงรายการและผลอ่าน MRI ใน HosXP 

วันนัด follow up - ผู้ปุวยเอาแผ่นซีดีมาลง PACS ทีแ่ผนก X-ray 
- ผู้ปุวยไป OPD เพ่ือรอตรวจ 

 

สิทธ์ิจ่ายตรงต้องส ารองจ่ายเงิน 
ที่ศูนย์ MRI 

ในกรณีที่มผีลล่าสดุภายใน 1 เดือน 
สามารถใช้ผลเก่าได ้
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แผนภาพที่ 2: แนวทางการส่งตรวจ MRI ของโรงพยาบาลกุมภวาปี กับบริษัทอุดร MRI ส าหรับผู้ปุวยใน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์เจ้าของไข้เขียนใบส่งตรวจและใบน าส่ง MRI (แบบฟอร์มที่1) 

ส่งเจาะ Creatinine 

ส่งไปตรวจสอบสิทธิ์ 

ห้องเอกซเรย์ (ER) 

1. ส่งใบส่งตรวจปรึกษารังสีแพทย์ทางโปรแกรมไลน์ (LINE) 

2. เจ้าหน้าที่นัดคิวกับทาง MRI 

3. เจ้าหน้าที .ในออกบัตรนัดให้ ผู้ปุวยลงHosxp และคัดกรองประวัติ (แบบฟอร์มที่2) 

ผู้ปุวยจะต้องไปด้วยรถโรงพยาบาลเท่านั้น 

ทางศูนย์ MRI ติดต่อทางโปรแกรมไลน์ (LINE) กับรังสีแพทย์เพ่ือแจ้ง
ว่าผู้ปุวยได้ท า MRI แล้ว และส่งภาพให้อ่านทางอีเมล์ 

วันท า MRI 

รังสีแพทย์ลงรายการและผลอ่าน MRI ใน HosXP 

- น าแผ่นซีดีมาลง PACS ทีแ่ผนก X-ray 
- ส่งผู้ปุวยกลับเข้าหอผู้ปุวยใน 

สิทธ์ิจ่ายตรงไมต่้องส ารองจ่ายเงิน 
ที่ศูนย์ MRI 

ในกรณีที่มผีลล่าสดุภายใน 1 เดือน 
สามารถใช้ผลเก่าได ้

- พยาบาลบนตึกผู้ปุวยจะเป็นผู้ประสานกับทาง MRI เพ่ือ
ยืนยันชื่อและจ านวนผู้ปุวย 

- หากผู้ปุวยมีความจ าเป็นต้องดูแลใกล้ชิด ทาง
โรงพยาบาลจะต้องจัดสรรพยาบาลไปกับรถด้วย 

ก่อนวันนัด1 วัน 
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แบบฟอร์มที่ 1 : ใบส่งตัวผู้ปุวยท า MRI 
ส่วนที่1 
 จาก โรงพยาบาลกุมภวาปี ถึง บริษัท Udon MRI ไทยกุดเฮลท์ จ ากัด 
 ขอส่งตัวผู้ปุวยชื่อ........................................นามสกุล....................................อายุ.... .....ป ี
การวินิจฉัย................................................................................HN.............................................. 
ห้องตรวจ/หอผู้ปุวย............................................................. 
 - น้ าหนัก ......................กิโลกรัม 
 - ผลตรวจ Cr ..................GFR ............................ (ผลตรวจไม่เกิน 1 เดือนก่อนหน้า) 
 - การเดินทาง  
  รถบริษัท MRI   รถส่วนตัว  รถโรงพยาบาลกุมภวาปี  
 
       ลงชื่อ ........................................... 
            (.............................................) 
        แพทย์เจ้าของไข้ 
................................................................................................................................................................ 
ส่วนที่2 
ผู้ปุวยรายนี้ได้ตรวจสอบสิทธิ์ดังนี้ 
 เรียกเก็บท่ีผู้ปุวย 
  น าใบเสร็จเบิกที่ต้นสังกัด  ลงชื่อ........................................................................ผู้ปุวย/ญาติ  
  ช าระค่าใช้จ่ายเอง  ลงชื่อ..................................................................... ...ผู้ปุวย/ญาติ 
 เรียกเก็บท่ีโรงพยาบาลกุมภวาปี 
  สิทธิการรักษา.................................................โรงพยาบาล...................................................  
   หลักฐาน 
   ส าเนาบัตรประชาชน  ใบ print out สิทธิ์ประกันสังคม 
   ใบอนุมัติสิทธิ์จ่ายตรง  ใบ print out สิทธิบัตรทอง 
         

ลงชื่อ ........................................... 
         (........................................)

            เจ้าหน้าที่ศูนย์สิทธิการรักษา 
ความเห็นของรังสีแพทย์ 
 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ 
        ลงชื่อ .............................................  
           (...........................................) 
 
 
 
 
 



 
36 ผลงาน CQI และ นวัตกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี 

แบบฟอร์มที่ 2 : เอกสารคัดกรองผู้ปุวยก่อนท า MRI 
ชื่อ-นามสกุล....................................อายุ..........ปี WARD………………HN……………....เบอร์โทร.............................. 
เพ่ือความปลอดภัยในการตรวจ MRI หากท่านอยู่ในภาวะเหล่านี้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ 

 ผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุและสงสัยว่ามีโลหะกระเด็นเข้าตา 
 ใส่เหล็กดัดฟันหรือฟันปลอมควรถอดออกก่อน 
 ต้องน าโลหะทุกชนิดออกจากตัว 
 ไม่ควรแต่งหน้า 
 ผู้ที่เคยรับการร้อยไหมทองค าบริเวณใบหน้า จะไม่สามารถเข้าห้องตรวจได้ 
 ห้องตรวจ MRI มีผลต่อการท างานของเครื่องมือที่ไวต่อแม่เหล็ก เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ ลบข้อมูลจ

เทปแม่เหล็ก เช่น ATM, บัตรเครดิต, นาฬิกา 
กรุณาวงกลม        ค าตอบในแบบสอบถามต่อไปนี้ 

 กลัวที่แคบ     ใช่  ไม่ใช่ 
 เคยผ่าตัดคลิปอุดหลอดเลือด   ใช่  ไม่ใช่ 
 ดามกระดูก     ใช่  ไม่ใช่ 
 เปลี่ยนข้อเทียม     ใช่  ไม่ใช่ 
 ใส่เครื่องกระตุ้นการท างานหัวใจ   ใช่  ไม่ใช่ 
 ใส่อวัยวะเทียมในหู    ใช่  ไม่ใช่ 
 เศษโลหะเข้าตา     ใช่  ไม่ใช่ 
 ฟันปลอม     ใช่  ไม่ใช่ 
 โรคไตวาย     ใช่  ไม่ใช่ 
 โรคภูมิแพ้     ใช่  ไม่ใช่ 
 โรคหอบหืด     ใช่  ไม่ใช่ 
 โรคประจ าตัวอื่นๆ ระบุ......................................................... 
 ท่านเคยตรวจ MRI มาก่อนหรือไม่   ใช่  ไม่ใช่ 
 ท่านเคยฉีดสารทึบรังสีมาก่อนหรือไม่  ใช่  ไม่ใช่ 
 ถ้าเคยฉีด ท่านมีอาการแพ้สารทึบรังสีหรือไม่ ................... ระบุอาการ 
 ท่านเคยแพ้ยาอ่ืนๆหรือไม่    ใช่   ไม่ใช่ 

ในบางกรณีฉีดสารทึบแสงทางหลอดเลือดด าเพ่ือความชัดเจนในการวินิจฉัย โดยทั่วไปแล้วพบอาการแพ้น้อย
มาก 
 ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปุวย) ....................................................................................................................... 
หรือตัวแทนของข้าพเจ้าชื่อ..............................................ซึ่งเก่ียวข้องเป็น ................................... ..ได้รับทราบ
ข้อมูลและรายละเอียดของการตรวจนี้ รวมทั้งโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ และยินยอมรับการตรวจนี้
ด้วยความสมัครใจ 

ลงชื่อ........................................ผู้ปุวย/ญาติ         (.........................................................) 
ผู้ให้ความยินยอม      
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9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  
ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจและเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ดังนี้ 

1. จากการด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงเดือนมิถุนายน 2565 พบว่ามีอัตราการรอคอย
คิว MRI ไม่เกิน 3 วันส าหรับโรคทั่วไป (จ านวน 5 ราย) และไม่เกิน 12 ชั่วโมงส าหรับโรคฉุกเฉิน (จ านวน 1 
ราย) 

2. การส่งตรวจ MRI มีประสิทธิภาพ (มาตรงวันออกตรวจ ) คิดเป็น 100%  

10. บทเรียนที่ได้รับ:  
1. เจ้าหน้าที่ OPD ส่งผู้ปุวยไปท า MRI โดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรังสีแพทย์ ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้

เกิดจากเจ้าหน้าที่ OPD ไม่ทราบขั้นตอนที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงท าการแจกเอกสารแนวทางการส่งตรวจไปตามจุด
ต่างๆ ร่วมกับชี้แจงในองค์กรแพทย์ให้เข้าใจชัดเจนโดยทั่วกัน 

2. เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบสิทธิ์ไม่เข้าใจระบบการส่งผู้ปุวยไปตรวจ MRI เนื่องจากเป็นโครงการแรกที่
ท าการส่งผู้ปุวยไปใช้บริการที่เอกชน โดยที่เอกชนที่ว่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวโรงพยาบาล จึงให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์  
MRI และเจ้าหน้าที่พัสดุชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบสิทธิ์ว่าโรงพยาบาลได้ท าสัญญาอย่างถูกต้อง 
 

11. การติดต่อกับทีมงาน: พ.ญ.ณัฎฐา วงศ์วิชิต โทรศัพท์ 0850089599, Email address: 
orbae@hotmail.com 
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1. ช่ือผลงาน/โครงการพัฒนา :  “การดูแลเด็กพิเศษ/เด็กพัฒนาการล่าช้า” 

2. ค าส าคัญ : การดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า 

3. หมวดหมู่ของผลงาน : การพัฒนาระบบงานบริการ 

4. สรุปผลงานโดยย่อ :   คลินิกพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลกุมภวาปี จัดระบบการให้บริการแบบ TWO-IN-
ONE ในคลินิกพัฒนาการ โดยแยกผู้รับบริการเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กพัฒนาการล่าช้าและกลุ่มเด็กที่มีปัญหา
พฤติกรรม   เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับการให้บริการและลักษณะของผู้รับบริการในแต่ละกลุ่ม 

5. สมาชิก :  กุมารแพทย์ทุกท่าน 
                นางฐานิตา         พรหมสิทธิ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                นางสาวชนิสรา    รัตนพงศ์      นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ 

6. เปูาหมาย :  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผู้รับบริการด้วย
กันเอง 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  
         โรงพยาบาลกุมภวาปี เริ่มเปิดให้บริการคลินิกพัฒนาการเด็ก ระดับปฐมภูมิ ในปี 2554 ตามนโยบาย
ของกรมสุขภาพจิต โดยเริ่มแรกเปิดให้บริการร่วมกับงาน well child clinic ภายในงานฝากครรภ์ของ
โรงพยาบาล  เมื่อโรงพยาบาลกุมภวาปีได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ   งานพัฒนาการเด็กจึงได้
แยกตัวออกจากคลินิกฝากครรภ์  และงาน well child clinic ได้จัดอยู่ในงานบริการปฐมภูมิในปี 2562     
เพ่ือความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ คลินิกพัฒนาการเด็กจึงได้อยู่ในหน่วยงานผู้ปุวยนอก 
คลินิกกุมารเวชกรรม จนถึงปัจจุบัน 
         เมื่อคลินิกพัฒนาการเด็กได้เปิดให้บริการเป็นหน่วยบริการหนึ่งในคลินิกกุมารเวชกรรม   เด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้า เช่น เด็กหัดคลาน หัดเดินหรือนอนติดเตียง และเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม  เช่น ออทิสติก  
ซน  เอะอะโวยวาย  สมาธิสั้น หรือใช้ความรุนแรง ได้รับบริการร่วมกันในวันที่คลินิกเปิดบริการ คือวันพุธของ
ทุกเดือน  พบว่า  เด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม รบกวนหรือท าร้ายเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า  ญาติรู้สึกไม่
ปลอดภัยส าหรับบุตรหลานของตน และรูปแบบในการให้บริการเด็ก 2 กลุ่มแตกต่างกัน  จึงได้ปรับปรุงระบบ
บริการภายในคลินิกเป็นระบบบริการ TWO-IN-ONE ( 2 บริการใน 1 หน่วยงาน คือ  คลินิกพัฒนาการเด็กและ
คลินิกพฤติกรรม ) ในวันพุธของทุกเดือน  สลับสัปดาห์  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกแก่ผู้รับบริการและให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพในรูปแบบเฉพาะมากขึ้น 

8. กิจกรรมการพัฒนา :  
 คลินิกพัฒนาการเด็ก เป็นระบบบริการแบบ One stop service  เพ่ืออ านวยความสะดวกทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ  มีวัตถุประสงค์และกลุ่มเปูาหมาย ดังนี้ 

1. เพ่ือติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะมีพัฒนาการล่าช้า ให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลได้เร็วขึ้น ได้แก่ ทารก
แรกเกิดที่คลอดก่อนก าหนด  มีภาวะขาดออกซิเจน  มีภาวะติดเชื้อแรกคลอด 
     2. เพ่ือประเมิน วินิจฉัยและดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า  ได้แก่  เด็กพูดช้า  เด็กพัฒนาการช้า
รอบด้าน  เด็กสมองพิการและเด็กกลุ่มอาการดาวน์  
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     3. เพ่ือประเมิน วินิจฉัยและดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน  ได้แก่  ซน สมาธิสั้น บกพร่องทางสติปัญญา 
และบกพร่องทางการเรียน 
     4. เพ่ือประเมิน วินิจฉัยและดูแลเด็กออทิสติก 
 5. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูบุตรหลานที่ถูกวิธี  
 6. เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า แก่ผู้ดูแลเด็กพิเศษ 

 

Flowchart ที่ 1  การให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีและการส่งต่อ รพ.กุมภวาปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รพ.สต/PCU รพ./รพ.ในโซน 
ประเมินพัฒนาการ เด็กด้วย DSPM  

  

ผิดปกติ ปกต ิ

นัดประเมินพัฒนาการซ้ า 
หลังกระตุ้น 1 เดือนแล้ว 

ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 

ดีขึ้น ไม่ดีข้ึน 

นัดเข้าคลินิกกระตุ้นพัฒนาการกับ           
คุณฐานิตา  โทร.  084 -7928544 

หรือ Line กลุ่ม พัฒนาการเด็กกุมภวาปี  
และ พัฒนาการเด็กโซน_ปาว 

  

ส่งเสริมพัฒนาการตาม
วัย 

คลินิกพัฒนาการ รพ.กุมภวาปี 
ประเมินด้วย TEDA IV และ DENVER II                  
แล้วส่งพบนักกิจกรรมบ าบัด  

  
ดีขึ้น ประสานส่งกลับพ้ืนที่ 

ไม่ดีข้ึน/พิจารณาเห็นควรส่งต่อ 
  

รพศ..อุดรธานี 
1.พบแพทย์เฉพาะทาง * จิตแพทย์เด็ก* 
แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
2.กระตุ้นพัฒนาการ  
3. กิจกรรมบ าบัด  
4.กายภาพบ าบัด 

ดีขึ้น ประสานส่งกลับพ้ืนที่ 

รพสต. + ผู้ปกครองกระตุ้น
พัฒนาการตาม DSPM / DAIM 

เป็นเวลา 1 เดือน  
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Flowchart ที่ 2  การด าเนินงานคลินิกพัฒนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระตุ้นพัฒนาการโดย 
- พยาบาลกระตุ้นพัฒนาการ 
- นักกิจกรรมบ าบัด 

ส่งตรวจเพิ่มเติม 
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- ตรวจการได้ยิน 
 

ศูนย์ดูแลสุขภาพต่อเนื่อง 
- ติดตามเยี่ยมบ้าน ( นักกิจกรรมบ าบัด ) 
- ประสานแหล่งประโยชน์/ความช่วยเหลือ 
  รพสต./อบต./ร.ร. 

กลับบ้าน 

เด็กท่ีสงสัย/พัฒนาการช้า 

คลินิกพัฒนาการเด็ก 

พยาบาล PG คัดกรองด้วยแบบประเมิน DSPM และTEDA 4I 
กระตุ้นพัฒนาการ  3  เดือน 

กุมารแพทย์ประเมิน DENVER II   วินิจฉัย/รักษา/          
ให้ค าปรึกษา/ออกใบรับรองความพิการ 

พัฒนาการช้า 

รับใบนัด  รับยา 



 
41 ผลงาน CQI และ นวัตกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี 

Flowchart ที่ 3  การด าเนินงานคลินิกพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กพูดช้า 

ตรวจการได้ยิน 

ซักประวัติ + ตรวจร่างกายประเมินความเข้าใจทางภาษา 

ปกติ ผิดปกติ 

- คัดกรองด้วยแบบ ประเมิน PDDSQ 
- ประเมินระดับสติปัญญา เชาว์เล็ก 
 

คลินิกพัฒนาการเด็ก 

กระตุ้นพัฒนาการโดย 
- พยาบาลกระตุ้นพัฒนาการ 
- นักกิจกรรมบ าบัดฝึกพูด 
- เครื่องช่วยฟัง ( refer รพศ.
อุดรฯ โดย ENT ) 

ปกติ ผิดปกติ 

- ให้ค าปรึกษาครอบครัว 
เกี่ยวกับการเลี้ยงดู 
- ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา 
- ประเมินซ้ า 6 เดือน 

กุมารแพทย์ประเมิน DENVER II /  
แปลผลแบบประเมิน PDDSQ /    
การประเมินระดับเชาว์เล็ก 
วินิจฉัย/รักษา/ให้ค าปรึกษา 

จัดกิจกรรมโดย 
-พยาบาลกระตุ้นพัฒนาการ 
-นักกิจกรรมบ าบัด 
 

รับใบนัด 

กลับบ้าน 

สงสัย ASD 
ปฏิบัติตาม       

Flowchart ที ่4 
คลินิกพฤติกรรม 
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Flowchart ที่ 4  การด าเนนิงานคลินิกพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว  :  สงสัย ASD 

   คลินิกพฤติกรรมเด็ก 

คัดกรองด้วยแบบประเมิน PDDSQ 

กุมารแพทย์ประเมิน DENVER II /แปลผลแบบ
ประเมิน PDDSQวินิจฉัย/รักษา/ให้ค าปรึกษา/ออก
ใบรับรองความพิการ 

 

สงสัยใช่ 

   จัดกิจกรรมโดย 
-พยาบาลกระตุ้นพัฒนาการ 
-นักกิจกรรมบ าบัด 
 

- ส่งตรวจเพิ่มเติม        
– ตรวจการได้ยิน 
 

  กิจกรรมคู่ขนาน 
- ให้ความรู้ / ค าปรึกษาผู้ดูแล 
- หาแหล่งประโยชน์ เช่น ศูนย์การศึกษา
พิเศษ 

กลับบ้าน 

รายใหม่ 

รับใบนัด รับยา 

พยาบาล PG คัดกรองพัฒนาการ
ด้วยแบบประเมิน DSPM และTEDA 
4I 
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Flowchart ที่ 5  การด าเนนิงานคลินิกพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

ใช่ 

ไม่ 

มี 

ใช่ 

พัฒนาการช้า คิดอ่านช้า แก้ปัญหาช้า  :  สงสัย ID 

แพทย์ส่งประเมิน 

- เชาว์เล็ก โดยพยาบาล PG  

- ประเมินพัฒนาการ  
 

IQ < 70 
- ให้ค าปรึกษาโดยพยาบาล PG 
- แจ้งผลครูท า IEP 

ไม่ใช่ 

แพทย์วินิจฉัย ID 
- ออกใบรับรองความพิการ ( กรณีผู้ปกครองยินยอม ) 
- แจ้งผลครูท า IEP 

มีโรคร่วมอ่ืน เช่น 
ADHD , ODD 

รักษาโรคร่วมด้วยยา 

และปรบัพฤติกรรม 

ดีขึ้น 
ปรึกษา

จิตแพทย์ 
 

วางแผนรักษา 
1. IQ 55 – 20 ( Mild ID ) 
   - ให้เรียนหนังสืออย่างน้อย ป.6 
   - ส่งฝึกอาชีพ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 
2. IQ 40– 54 ( Moderate ID ) 
   - ให้เรียนหนังสืออย่างน้อย ป.3 
   - ส่งฝึกอาชีพ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 
3. IQ 25 – 39 ( Severe ID ) 
   - ให้เรียนหนังสือถึงชั้น อ.3 
   - เน้นฝึกการช่วยเหลือตนเองและงานบ้านง่ายๆ 
4. IQ < 25 ( Profound ID ) 
   - ให้อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก / ศูนย์ศึกษาพิเศษ 
   - เน้นช่วยเหลือตนเองให้มากท่ีสุด 

   คลินิกพฤติกรรมเด็ก 
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Flowchart ที่ 6  การด าเนนิงานคลินิกพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่านเพี้ยน  เขียนผิด  คิดเลขพลาด :  สงสัย LD 

พยาบาล PG 
ให้ค าแนะน าด้านการเรียน 

พบแพทย์ 

คลินิกพฤติกรรมเด็ก 

Refer รพศ.อุดรฯ ส่งพบนักจิตวิทยา เพื่อ 
- วัด  IQ  ( อายุสมอง > 6 ปี ) 
- วัด WRAT  ( เรียนอย่างน้อย ป.3  เทอม 2 ) 

WRAT < IQ 

เกิน 20 คะแนน 

D/C 
แจ้งผลครู ท า IEP 

แพทย์วินิจฉัย LD 
-  D/C  แจ้งผลครู ท า IEP 
- ออกใบรับรองความพิการ    
 ( กรณีผู้ปกครองยินยอม ) 



 
45 ผลงาน CQI และ นวัตกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี 

Flowchart ที่ 7  การด าเนนิงานคลินิกพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้ 

ปกต ิ

ไม่ปกติ 

มี 

ไม่ดีขึ้น 

ดีขึ้น 

ไม่ดีขึ้น ดีขึ้น 

ผิดปกติ ปกติ 

ซนเกินไป  ใจลอย  รอคอยไม่ได้  :  สงสัย ADHD 

คัดกรองด้วย SNAP IV 
โดยครู และ ผู้ปกครอง 

คลินิกพฤตกิรรมเด็ก 

- พยาบาล PG ให้ค าแนะน าปรับ
พฤติกรรมอย่างน้อย 3 เดือน แพทย์วินิจฉัย ADHD 

ใช่ ไม่ใช่ 

อายุ < 6 ปี 
D/C 

- พบแพทย์แนะน าการ
ปรับพฤติกรรม 
- ฝึกกิจกรรมบ าบัด     
อย่างน้อย 3 เดือน 

มี ODD ร่วมด้วย
(SNAP IV part 3) 

 

Refer รพศ.อุดรฯ 
พบจิตแพทย์ 

- ใช้ยา Ritaline 0.3 mg/kg/dose วันละ 2-3 มื้อ 
หลังอาหาร ปรบัยาได้ทุกสัปดาห์ จนกว่า SNAP IV 
จะปกติหรือมีผลข้างเคียงรุนแรงหรือถึงขนาดสูงสุด 2 
mg/kg/day 
- ปรับพฤติกรรมรายเดี่ยว 

ไม่มี 

รักษาด้วยยา 
Ritaline 

ติดตามอาการด้วย SNAP IV จนมคี่าปกติ 
จากนั้น ประเมิน 1-2 ครั้ง/ปี หรือเวลาที่มี
อาการเปลีย่นแปลง 

SNAP IV 
ติดตามรักษา

จนถึงอายุ 15 ปี   
( ม.3 ) 

Refer รพศ.อุดรฯ 
พบจิตแพทย์ 

สามารถหยุดยา 

( ประเมินจาก SNAP IV ) 
 

ได้ 
D/C 
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1. การด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ  ประกอบด้วย 
1) การพัฒนาระบบบริการในคลินิกบริการ 

 คลินิกพัฒนาการ  
      วันพุธ  สัปดาห์ที่ 1 , 3 , 5  ของเดือน  เวลา 13.00-16.00 น. บริการกลุ่มผู้ปุวย                
Delay development , Global delay development , Down syndrome , กลุ่ม high risk , 
Delay speech และ CP                

 คลินิกพฤติกรรมเด็ก  
         วันพุธ  สัปดาห์ที่ 2 และ 4  ของเดือน  เวลา 13.00-16.00 น. บริการกลุ่มผู้ปุวย 
Autistic Spectrum Disorder, ADHD, MR และ LD 

 คลินิกกิจกรรมบ าบัด  โดยนักกิจกรรมบ าบัด  
 ให้บริการทุกวันในเวลาราชการ 08.00-16.00 น. 

   คลินิก Early  intervention 
             วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ให้บริการประเมินพัฒนาการเด็กที่ได้รับการคัดกรอง / ส่ง
ต่อ 

จาก รพสต.ในโซน / โรงพยาบาลในโซนลุ่มน้ าปาว  , OPD , walk in  
  วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ให้บริการประเมินระดับสติปัญญาโดยใช้เชาว์เล็ก 

2) การเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามพัฒนาการ  
           ติดตามเยี่ยมบ้านโดยนักกิจกรรมบ าบัดและศูนย์ดูแลสุขภาพต่อเนื่อง 3 - 4 ครอบครัวต่อ

เดือนในรายที่ขาดนัด พัฒนาการไม่ก้าวหน้า ครอบครัวด้อยโอกาส ปัญหาซับซ้อน มีการติดตามดูแลเรื่องการ
รับประทานยา  การกระตุ้นพัฒนาการ  การปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน เป็นต้น   

2. บุคลากรที่ด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
1) กุมารแพทย์  3  คน 
2) พยาบาลวิชาชีพกระตุ้นพัฒนาการ  1  คน 
3) นักกิจกรรมบ าบัด 1 คน 

 
9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

สถิติบริการ ( ปริมาณงาน ) 
 

ปี 2563 
 

ปี 2564 ปี 2565 

จ านวนผู้รับบริการทั้งหมดในเวลา ( คน/ครั้ง ) 162/328 129/214 92/161 
รายใหม่ในปี  ( คน ) 58 40 28 
รับ refer  ( ราย ) 42 20 12 
ส่ง refer  ( ราย ) 5 - - 
คลินิกพัฒนาการ  ( คน/ครั้ง ) 97/201 72/104 53/86 
คลินิกพฤติกรรม  (คน/ครั้ง ) 65/127 57/110 39/75 
คลินิก Early  intervention  ( คน/ครั้ง ) 11/32 7/18 5/9 
ประเมินระดับสติปัญญาด้วยเชาว์เล็ก 9 3 4 
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ล าดับ โรค 
คลินิก

พัฒนาการ 
คลินิก

พฤติกรรม   
1. ASD - 37 
2. ADHD - 8 
3. LD - 3 
4. ID - 1 
5. MR - 1 
6. Hyperactivity - 3 
7. Attention  deficit - 2 
8. CP 21 - 
9. Delay development 21 - 
10. Delay speech 34 - 
11. Down syndrome 12 - 
12. Global delay development 18 - 
13. Preterm 7 - 
14. Chromosome abnormality 4 - 
15. Waardenburg syndrome 2 - 
16. Turner syndrome 1 - 
17. Leigh syndrome 1 - 
18. William syndrome 1 - 
19. DiGeorge syndrome 1 - 
20. Rett  syndrome  1 - 
21. Epilepsy 1 - 
22. Post seizure 1 - 
23. Kernicterus 1 - 

 

10. บทเรียนที่ได้รับ :  
1) ปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินงาน 
 -  สถานการณ์โควิด เป็นอุปสรรคส าคัญท่ีส่งผลอย่างมากในการติดตามและกระตุ้นพัฒนาการ

เด็ก มีการปิดคลินิกพัฒนาการหลายครั้ง จึงต้องติดตามพัฒนาการด้วยการโทรศัพท์ติดตามอาการ  ในกรณีเด็ก
ที่มโีรคร่วม / รับยาต่อเนื่อง ให้มาติดตามอาการท่ี OPD กุมารเวชกรรม แทน    

2) ข้อแนะน าในสิ่งที่ควรปฏิบัติ 
 -  การสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  เกิดการรวมกลุ่มในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก   ผู้ปกครองตระหนัก เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการ
ดูแลเด็กและมารับบริการต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  

3) สิ่งที่จะท าแตกต่างไปจากเดิมในคราวหน้า      
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แผนการด าเนินการระยะยาว 
    -  การจัดกิจกรรมกลุ่มในผู้ปกครองเด็กพิเศษ ออทิสติก (Self help group เพ่ือนช่วยเพ่ือน

และ Support  group )  ในผู้ปกครองต้นแบบที่มีการดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม เด็กมีพัฒนาการก้าวหน้า  ให้
ค าแนะน า ให้ก าลังใจในผู้ปกครองรายใหม่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลเด็ก และการให้
ค าแนะน า ปรึกษารายกลุ่มระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง  อย่างน้อยเดือนละ 1  ครั้ง-  เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของสถานบริการและผู้ให้บริการ 

    -  ขยายเครือข่ายการให้บริการเชิงรุกไปสู่โรงพยาบาลชุนชน และ รพ.สต. 
    -  ประสานความต่อเนื่องในการดูแลไปยังหน่วยงานทางการศึกษา และสวัสดิการสังคม 

11. การติดต่อกับทีมงาน : คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ    คุณฐานิตา   พรหมสิทธิ์   โทร.  084 -7928544 
   Line กลุ่ม พัฒนาการเด็กกุมภวาปี และ พัฒนาการเด็กโซน_ปาว 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : ล้อเลื่อนเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ (Wheel of life) 

2. ค าส าคัญ : กระดานเลื่อนติดล้อได้, กระดานล้อเลื่อน, ล้อเลื่อน, คนพิการ 

3. หมวดหมู่ของผลงาน : 

4. สรุปผลงานโดยย่อ :  

เนื่องจากการออกเยี่ยมบ้านประจ าปีได้พบเห็นคนพิการที่ไม่สามารถเดินเองได้แต่ยังพอมีก าลังแขนที่
จะดันตัวเองไปได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งคนพิการกลุ่มดังกล่าวถ้าหากปล่อยไว้จะเป็นภาระให้กับผู้ดูแลและเป็นปัญหา
สุขภาพของคนพิการรื้อรังได้ จึงได้เอาปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้มาสร้างนวัตกรรมดัดแปลงโดยน าสิ่งของเหลือใช้
จากการท าขาเทียมมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่มีลักษณะเป็นแผ่นกระดานมีความแข็งแรงและน้ าหนักเบา สามารถ
เลื่อนไปได้โดยที่คนพิการไม่ต้องออกแรงมากและขึ้นลงเองได้โดยสะดวกโดยทดลองใช้ในคนพิการ Cerebral 
Palsy 1 ราย ในแต่ละขั้นตอนที่คนพิการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีนักกายภาพบ าบัดและช่างเครื่องช่วยความ
พิการคอยให้ค าแนะน ากับคนพิการจนสามารถใช้ได้คล่องแคล่วและถูกต้อง 

ผลลัพธ์ คนพิการสามารถใช้นวัตกรรมล้อเลื่อนเพ่ือเคลื่อนย้ายตัวเองไปท ากิจวัตรประจ าวัน ไปเข้า
ห้องน้ า เคลื่อนตัวไปทานอาหารได้ด้วยตัวเอง ออกมานอกบริเวณบ้านได้เอง โดยไม่ต้องพ่ึงผู้ดูแล และไม่เกิด
แผลกดทับและแผลถลอกจากการเคลื่อนย้ายตัว ท าให้คนพิการมีสุขภาพที่ดีข้ึน  

5. สมาชิก : นายชาติเชื้อ ประทาน และงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกุมภวาปี 

6. เปูาหมาย :  

6.1 เพ่ือสร้างนวัตกรรม ล้อเลื่อน (Wheel of life) ใช้ส าหรับคนพิการที่ไม่สามารถลุกเดินเองได้และมี
ก าลังแขนในระดับหนึ่ง เกรด 4 ถึง เกรด 5 ให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้ 

6.2 เพ่ือปูองกันการเกิดแผลถลอกจากการที่คนพิการเคลื่อนย้ายตัวเองด้วยการการคลาน การนั่งถัด
ตามพ้ืน ท าให้คนพิการมีสุขภาพที่ดีข้ึน 

6.3 เพ่ือให้คนพิการได้มีการออกก าลังกาย ในระหว่างการใช้นวัตกรรมโดยการใช้แขนดันตัวไป
ข้างหน้าขณะเคลื่อนย้ายตัว 

6.4 เพ่ือให้คนพิการช่วยเหลือตัวเองโดยไม่ต้องพ่ึงผู้ดูแล เช่น การไปท ากิจวัตรส่วนตัว การเข้าห้องน้ า 
และการไปพบปะเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  

 จากการออกชุมชนท าให้พบคนพิการที่เคลื่อนไหวล าบาก เดินไม่ได้ ต้องท ากิจวัตรประจ าวันอยู่กับที่ 
นานวันจะเกิดแผลกดทับและมีการเคลื่อนย้ายตัวเองด้วยวิธีการค่อยๆคลาน คืบ นั่งถัดตัวไปตามพ้ืนบ้านจนท า
ให้เกิดแผลถลอก และคนพิการไปห้องน้ าไม่ทันเพราะการคลาน และการนั่งถัดตัวไปท าให้เคลื่อนไหวได้ช้ามาก 
ท าให้เกิดการขับถ่ายเรี่ยราดอยู่บ่อยครั้ง จากการประเมินโดยนักกายภาพบ าบัดพบว่าผู้ปุวยมีก าลังกล้ามเนื้อ
แขนประมาณเกรด 4 ยังพอมีแรงในการดันตัวพอที่จะช่วยเหลือตนเองได้แต่ขา 2 ข้างอ่อนแรงและเกร็งใน
บางครั้ง ยืนเดินไม่ได้ ต้องอาศัยผู้แลในการอุ้มขึ้นรถเข็น ประกอบกับผู้ดูแลเป็นผู้หญิงสูงอายุและมีโรค
ประจ าตัว ท าให้ยกคนพิการขึ้นรถเข็นไม่ไหว แต่คนพิการยังต้องการช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเพ่ือลด
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ภาระผู้ดูแล และเนื่องจากอุปกรณ์ล้อเลื่อนที่ขายในท้องตลาดมีราคาแพงคนพิการไม่สามารถซื้อได้ ดังนั้นงาน
กายภาพบ าบัดจึงได้ร่วมกับช่างเครื่องช่วยความพิการคิดค้นนวัตกรรมล้อเลื่อนเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ (Wheel of 
life) ขึ้น เพื่อทดลองใช้ในคนพิการรายนี้ 

8. กิจกรรมการพัฒนา : 

8.1 สร้างอุปกรณ์ ล้อเลื่อน โดยการวัดขนาดสะโพกคนพิการในท่านั่งเพ่ือน ามาตัดแผ่นพลาสติก 
PCOC (วัสดุเหลือจากการท าขาเทียม) ให้เหมาะสมกับขนาดตัวคนพิการ โดยใช้พลาสติด ขนาด 40x40 
เซนติเมตร ตามรูปที่ 1  

 

รูปที่ 1 ตัดแผ่นพลาสติก 

8.2 เจาะรู 4 รูเพ่ือติดล้อทั้ง 4 ล้อ ที่จะใช้ในการเลื่อนไปมาได้ จากนั้นเปุาไดร์เปุาความร้อนให้
พลาสติกปิดรูน็อต ตามรูปที่ 2 

     

รูปที่ 2 เจาะรู 4 รูเพ่ือติดล้อทั้ง 4 ล้อ 

8.3 ตัดแผ่น P-lite ให้เท่ากับแผ่นพลาสติก ติดแผ่น P-lite เข้ากับแผ่นพลาสติกด้วยกาวเหลือง รอจน
กาวแห้งเพ่ือเป็นให้คนไข้ได้นั่งบนแผ่นล้อเลื่อนได้สบายจึงท าการติดแผ่นรองนั่ง ท าให้คนไข้ไม่เจ็บก้นเวลานั่ง
บนแผ่นล้อเลื่อนเป็นเวลานาน ตามรูปที่ 3 



 
51 ผลงาน CQI และ นวัตกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี 

 

รูปที่ 3 ติดแผ่น P-lite เข้ากับแผ่นพลาสติกด้วยกาวเหลือง 

8.4 ใช้เครื่องขัด ขัดตามขอบบริเวณแผ่นพลาสติกและแผ่น P-lite ให้เท่ากันเพ่ือปูองกันหัวน๊อตที่ยาว
ไปเสียดสีกับคนไข้อาจเกิดท าให้มีบาดแผลและเป็นอันตรายได้ ขั้นตอนสุดท้ายจึงท าการเจียร์ลบคมเก็บ
รายละเอียดเพื่อให้ชิ้นงานสวยงาม ตามรูปที่ 4 

     

รูปที่ 4 ใช้เครื่องขัดเก็บขอบชิ้นงาน 

8.5 นวัตกรรมที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทดลองใช้นวัตกรรมเพ่ือทดสอบคุณภาพก่อนที่จะส่ง
ให้คนพิการใช้จริงค่าใช้จ่ายในการท านวัตกรรมชิ้นนี้ ราคาประมาณ 180 บาท ได้แก่ ค่าล้อพลาสติก 4 ล้อ
และน็อต ส่วนแผ่นพลาสติก PCOC เป็นวัสดุเหลือใช้จากการท าขาเทียม ซึ่งเปรียบเทียบกับล้อเลื่อนคนพิการที่
ขายในท้องตลาด จะขายในราคา 680 ถึง 2,500 บาท ตามรูปที่ 5 

                   

นวัตกรรมล้อเลื่อน                                                    ล้อเลื่อนในท้องตลาด  
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  รูปที่ 5 นวัตกรรมล้อเลือน ราคา 180 บาท เปรียบเทียบกับล้อเลื่อนที่ขายในท้องตลาดราคา 680 บาท 

      

รูปที่ 6 คนพิการน านวัตกรรมไปใช้งาน ซึ่งนักกายภาพบ าบัดได้ฝึกให้ผู้ปุวยใช้งานอย่างถูกวิธี และสามารถใช้
งานได้ดีตามวัตถุประสงค์ โดยได้เพ่ิมรองเบาะนั่งเพ่ือลดแรงเสียดทานบริเวณสะโพกของคนพิการ 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 

หลังจากน านวัตกรรมล้อเลื่อนไปให้คนพิการทดลองใช้  1 ราย โดยพิการด้วยภาวะ Cerebral palsy 
เพศชาย อายุ 18 ปี น้ าหนักตัวประมาน 50 กิโลกรัมมีขาอ่อนแรง 2 ข้าง แขนข้างขวาพอมีแรงเกรด 4 แขน
ซ้ายเกรด 3  เริ่มมีแผลกดทับและแผลถลอกบริเวณก้นและขา 2 ข้างจากการคลานและการนั่งถัดตัวเป็น
เวลานาน หลังจากทดลองใช้นวัตกรรมผลปรากฏว่าคนพิการใช้งานได้ดี โดยผลลัพธ์มีดังนี้ 

9.1 คนพิการสามารถใช้นวัตกรรมล้อเลื่อนเพ่ือเคลื่อนย้ายตัวเองไปท ากิจวัตรประจ าวัน ไปเข้าห้องน้ า
ได้ทันเวลาไม่ขับถ่ายเรี่ยราด สามารถเคลื่อนตัวไปทานอาหารได้ด้วยตัวเอง ออกมานอกบริเวณบ้านได้เอง โดย
ไม่ต้องพ่ึงผู้ดูแล 

9.2 หลังใช้นวัตกรรม คนพิการไม่มีแผลกดทับ ไม่มีแผลถลอกบริเวณขา 

9.3 ผู้ดูแลสามารถไปประกอบอาชีพได้ โดยไม่ต้องมาเฝูาคนพิการดูแลคนพิการตลอดเวลา 

9.4 คนพิการที่ใช้งานนวัตกรรมล้อเลื่อนนั้น มีสุขภาพกายที่ดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น เพราะคนพิการได้
ออกไปพบปะกับผู้คนภายนอกและช่วยเหลือตัวเองได้มากข้ึน 

9.5 ปัจจุบันคนพิการใช้งานนวัตกรรมมา 2 ปี ยังใช้งานได้ปกติ  

10. บทเรียนที่ได้รับ:  
10.1 ควรมีการค านวณการรับน้ าหนักของแผ่นพลาสติก PCOC เพ่ือให้เหมาะสมกับคนพิการแต่ละ 

ราย ที่มีน้ าหนักแตกต่างกัน เพ่ือน าไปพัฒนานวัตกรรมนี้ในคนพิการ หรือผู้ปุวยรายใหม่ในอนาคต 

  10.2 เมื่อให้คนพิการได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวแล้วนั้น ควรมีการติดตามการใช้งานทั้งอุปกรณ์ และตัวคน
พิการเองเพ่ือตรวจสอบว่าใช้งานนวัตกรรมถูกวิธีหรือไม่ มีปัญหาที่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง 

10.3 จากการสังเกตุล้อรถเข็นทั่วไปท าจากเหล็กเมื่อล้อเหล็กโดนน้ าอาจท าให้ขึ้นสนิมและเกิดกา ร
ติดขัดจึงได้ เราจึงพัฒนาโดยเลือกใช้ล้อพลาสติกเพราะคนพิการต้องใช้เข้าห้องน้ าและอาบน้ า ผลปรากฏว่าการ
ใช้งานตรงตามเปูาหมายที่ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดสนิม 
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10.4 ควรมีการติดตามการใช้งานของนวัตกรรมนี้ต่อเนื่อง เพ่ือประเมินอายุการใช้งานของวัสดุและจะ 
ได้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้คนพิการ 

10.5 นวัตกรรมล้อเลื่อนเหมาะกับคนพิการที่ขาอ่อนแรง แต่ยังพอมีก าลังแขนเกรด3 ถึง 4 ขึ้นไป และ
ต้องนั่งได้อย่างมั่นคง 

10.6 นวัตกรรมนี้ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้และติดตามผล ซึ่งได้ทดลองใช้ในผู้ปุวยเพียง 1 รายเท่านั้น ใน
อนาคตควรมีการท านวัตกรรมให้มีจ านวนมากขึ้นเพ่ือน าไปใช้กับคนพิการที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว 

11. การติดต่อกับทีมงาน:  นายชาติเชื้อ  ประทาน ต าแหน่ง ช่างเครื่องช่วยความพิการ โทรศัพท์  084-
6809977, pt_kumpawa@hotmail.com 
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1. เรื่อง ที่แขวนกล้องส่องตรวจ (Endoscope)  
 

2. ค าส าคัญ  
 

3. สรุปผลงานโดยย่อ : เนื่องจากพบปัญหากล้องส่องตรวจมีการช ารุดอาการที่พบส่วนมากคือหน้าเลนส์แตกร้าว  
จากการวิเคราะห์สาเหตุ  เกิดกระบวนการจากการล้างการจัดเก็บไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งต้องส่งซ่อมโดยช่าง
จากทางบริษัทผู้ผลิต ท าให้การหมุนเวียนใช้กล้องที่เหลือถี่ขึ้น  และผู้ปุวยต้องรอระยะเวลาในช่วงล้าง แช่น้ ายา
ฆ่าเชื้อระหว่างราย ประมาณ 30 นาที  กล้องส่องตรวจเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพง ในปัจจุบันมีการใช้งานพร้อม
กันทีละหลายตัว หลังจากล้างกล้องส่องตรวจเสร็จแล้วท าให้ ไม่มีพ้ืนที่ในการแขวนตากกล้องที่เพียงพอ อุปกรณ์
ที่ใช้ผึ่งแขวนกล้องไม่มีความเหมาะสม เสี่ยงต่อการช ารุดและเสี่ยงต่อการตกกระแทกของกล้อง ท าให้เกิดปัญหา
การช ารุดของกล้องส่องตรวจ  ดังนั้นเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดจึงได้ตระหนักและคิดค้นนวัตกรรมแขวนกล้องขึ้นมา  
เพ่ือให้กล้องแห้งเร็วขึ้น ปูองกันการตกกระแทกของกล้อง สายกล้องไม่คดหักพับงอ  กล้องส่องตรวจไม่เกิดความ
เสียหายและลดอุบัติการณ์การช ารุดของกล้องซึ่งในปี 2565 ไม่พบการช ารุดของกล้องจนต้องส่งซ่อม 

4. ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน/ทีม : กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัด 

5. สมาชิกทีม :  เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 

6. เปูาหมาย :  
      1. มีที่แขวนตากกล้อง 
      2. เพ่ือยืดอายุการใช้งานของกล้อง  ปูองกันการตกกระแทกของกล้อง      

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
                เนื่องจากทางหน่วยงานห้องผ่าตัดยังไม่มีเครื่องล้างกล้องอัตโนมัติ  ขณะรอเครื่องล้างกล้อง มีความ
จ าเป็นต้องล้างด้วยวิธี manual และในขั้นตอนการล้างด้วยวิธี manual ต้องมีการผึ่งตากกล้องให้แห้ง ซึ่งพบว่า
อุปกรณ์ที่ใช้ผึ่งแขวนกล้องไม่มีความเหมาะสม เสี่ยงต่อการช ารุดของกล้อง เมื่อเกิดการช ารุดต้องส่งซ่อมโดยช่าง
ผู้ช านาญจากบริษัทผู้ผลิตซึ่งต้องใช้เวลาในการซ่อมนาน และราคาซ่อมสูงท าให้สูญเสียงบประมาณในการซ่อม  .
ในปี  2564 มีการช ารุดของกล้อง ERCP 1 ครั้ง ค่าซ่อม 22,000 บาท ทางห้องผ่าตัดจึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่
แขวนกล้องขึ้นมาซึ่งพบว่า สามารถยืดอายุการใช้งานของกล้องได้ เพ่ือให้การใช้งานได้อย่างยาวนานและคุ้มค่า
ที่สุด ลดอุบัติการณ์การช ารุดของกล้อง  ซึ่งต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์ท าที่แขวนกล้องอยู่ที่ประมาณ 870 บาท 

8. กิจกรรมการพัฒนา :  
- ประชุมทีมวางแผนการด าเนินการ 

          - วิเคราะห์หาสาเหตุของการช ารุด 
         - ด าเนินการจัดท าที่แขวนตากกล้อง 
  การเตรียมอุปกรณ์ 
    1. หวัสว่าน เบอร์ 6 ยาว 90 MM  จ านวน 1 ตัว  ราคา 50 บาท 
    2. สกรูเกลียวปล่อยปลายแหลม เบอร์ 7 ยาว 1.5 นิ้ว  จ านวน 10 ตัว  ราคา 70 บาท  
    3. กาวยาง จ านวน 1 กระปุก  ราคา 60 บาท  
    4. PVC clip พลาสติก ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 15 ตัว ราคา 150 บาท 
    5. PVC clip อะลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว  จ านวน 5 ตัว ราคา 250 บาท 
    6. ตะขอแขวนอะลูมิเนียม ขนาด จ านวน 5 ชิ้น ราคา 150 บาท 
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    7. แผ่นกันกระแทก ขนาด กว้าง 160 CM  ยาว 180 CM  หนา 5 CM (ขอจากงาน X-Ray) 
    8. แหวนรองสกรู  เบอร์ 14  จ านวน 10 ตัว  ราคา  50  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
   วิธีท า 
     1. วัดต าแหน่งความสูงของผนังจากพ้ืนถึงต าแหน่งที่จะเจาะรูท าการแขวนกล้อง ประมาณ 200 CM. 
ระยะห่างระหว่างที่แขวนกล้อง 50 CM. ท าการเจาะ 5 รู และติดตั้งท่ีแขวนให้เรียบร้อย 
     2. ทากาวยางลงบนแผ่นกันกระแทกให้ทั่วทั้งแผ่น เสร็จแล้วน าไปติดท่ีผนัง รอให้กาวแห้งประมาณ 15 
นาท ี

 
     3. วัดขนาดความสูงจากพ้ืน 50 CM เจาะรูบนแผ่นกันกระแทกที่ติดกับผนัง ท าการติดตั้ง PVC clip 
อะลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 5 ตัว ระยะห่างแต่ละตัว 40 CM.  
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     4. น า PVC clip พลาสติก ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 15 ตัวทากาวยาง น าไปติดบนแผ่นกันกระแทก ตาม
ความ ยาวของสายกล้อง เว้นระยะห่าง 10 CM  กล้องส่องตรวจ 1 ตัว จะใช้จ านวน PVC clip 3-5 ตัว ตาม
ขนาดความยาวของสายกล้อง เพื่อยึดสายกล้องให้อยู่กับท่ี ไม่แกว่งไปมา ปูองกันการกระแทกของสายกล้องและ
หน้าเลนส์ 

 
    5. หลังจากทดลองใช้ ร่วมประเมินผลประสิทธิภาพของนวัตกรรม  สอบถามความพึงพอใจในทีมผ่าตัด และ
ร่วมกันปรับปรุงแก้ไข 
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Before                                                               After 
     

 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 
        การประเมินผล  จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน  
ผลการประเมิน   
         - Scrub nurse 9 คน  และพนักงานห้องผ่าตัด จ านวน 5 คน มีความพึงพอใจในการใช้งานนวัตกรรม
ระดับ มากที่สุด ร้อยละ 100 
       - อุบัติการณ์การช ารุดของกล้องที่ต้อส่งซ่อม = 0    

10. บทเรียนที่ได้รับ 
        จากปัญหาการช ารุดของกล้องส่องตรวจ ที่เกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ผึ่งแขวนกล้องไม่มีความเหมาะสม จึงได้
ค้นหาสาเหตุที่ท าให้กล้องช ารุด เนื่องจากทางหน่วยงานห้องผ่าตัดยังไม่มีเครื่องล้างกล้อง  ขณะรอเครื่องล้าง
กล้อง  มีความจ าเป็นต้องล้างด้วยวิธี manual และในขั้นตอนการล้างต้องมีการผึ่งตากกล้องให้แห้ง จึงได้คิดค้น
นวัตกรรมที่แขวนกล้องข้ึนมา ซึ่งช่วยลดอุบัติการณ์การช ารุดของกล้อง  สามารถยืดอายุการใช้งานของกล้องได้ 

11. การติดต่อกับทีมงาน 
 นางสาว วารุณี พลเมือง ,นายมาณัฐพงษ์ กาลวิบูลย์  ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกุมภวาปี  เบอร์โทร  
0810495402  
Email : Vampire.20092009@hotmail.com 
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1. ชื่อผลงาน  เครื่องมือพร้อมใช้ 
 

2. ค าส าคัญ : การจัดระบบดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ 
 

3. สรุปผลงานโดยย่อ   
- มีแฟูมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สะดวกในการค้นหาข้อมูล 
- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้รับการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

4. ที่อยู ่: หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 

5. ผู้จัดท า : นางสาวอาริษา  แดนราช  พยาบาลวิชาชีพ 
 

6. เปูาหมาย :  
- เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ดีและมีมาตรฐาน 
- เพ่ือให้มีเครื่องมือพร้อมใช้ คงสภาพเดิมให้มากท่ีสุดและลดค่าใช้จ่าย 
- เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบ ารุงรักษาการใช้เครื่องมือ 

 

7. ปัญหาและโอกาส   
เครื่องมือทางการแพทย์มีความส าคัญมากในการช่วยตรวจหรือวินิจฉัยโรคได้อีกวิธีหนึ่ งเพ่ือความ

แม่นย าและชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งในหน่วยงานฉุกเฉินและอุบัติเหตุมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง 
ได้แก่ เครื่อง Defibulator ไม่ Shock และไม่เก็บแบต, เครื่องEKG Interfere  จุกไม่ดูด , เครื่องให้สารละลาย
ทางหลอดเลือดด าไม่เพียงพอ ขึ้น Air inline , เครื่อง Ultrasound จอมืด ,เครื่อง Moniter NIBP Cuff RP ฉีก
ขาด Cuff ของเด็กขาด , Video larynx จอภาพแตก เป็นต้น  ซึ่งการส่งซ่อมแต่ละครั้งให้ระยะเวลานาน 
บางครั้งซ่อมไม่ได้อาจจะต้องสั่งซื้อใหม่ท าให้เกิดค่าใช้จ่าย  สาเหตุจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการใช้และ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ ไม่ได้ตรวจสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน ดังนั้นทีมการดูแลเครื่องมือจึงเห็นความส าคัญ
การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ เพ่ือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายซ่อม
บ ารุงเครื่องมือทางการแพทย์ ส่งผลให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมใช้งานและคงสภาพเดิมให้มากที่สุด 

8. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

- มอบหมายบุคลากรในการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ทุกเครื่องและทุกเวร 
- อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิดถึง

วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
- จัดท าสมุดคู่มือการตรวจสอบ (Check List) เป็นการตรวจสอบประจ าวันในแต่ละเวร 
- จัดท าวิธีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ติดประจ าทุกเครื่อง 
- จัดท าแนวทางการบ ารุงและท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ทุกสัปดาห์ 
- ก าหนดนโยบายเมื่อเครื่องมือแพทย์เสียให้แจ้งซ่อมและติดปูาย ช ารุด ทันท ี
- ก าหนดนโยบายการเขียนใบความเสี่ยง เกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ของหน่วยงานทุกครั้ง 
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9. การเปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัด ปี2563 ปี 2564 

อัตราการตรวจสอบเครื่องมือทางการแพทย์ทุกเวร 
100% 

93.2 95.9 

จ านวนครั้งของความล่าช้าในการรักษาพยาบาล
เนื่องจากเครื่องมือช ารุดไม่เพียงพอหรือสภาพไม่พร้อม
ใช้งาน 

5 2 

อัตราบุคลากรมีความรู้และสามารถใช้เครื่องมือทาง
การแพทย์ได้ถูกต้อง 100% 

80 100 

 

10. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 
หลังจากปรับปรุงแฟูมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พบว่า สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้สะดวก เช่น การ

ติดตามช่างเข้ามาดูแลเมื่อเครื่องมือเสีย/ช ารุด และสามารถควบคุม ติดตาม ช่างเข้ามาบ ารุงรักษาเครื่องมือได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนดและมีข้อมูลในการพิจารณาเพ่ือเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆเมื่อช ารุดและการจัดท าแผนการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือประจ าปีและจัดซื้อเครื่องใหม่ 
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1. ชื่อผลงาน รถ ICD ติดล้อ  ปลอดภัยใช้แล้วขวดไม่แตก 

2. ค าส าคัญ : ICD ติดล้อ 

3. หมวดหมู่ของผลงาน :  

4. สรุปผลงานโดยย่อ : จากปัญหาการดูแลผู้ปุวยที่ใส่ขวด ICD ก่อนหน้านี้มีการใช้กะละมังในการวางขวด ICD 
จึงเห็นปัญหาว่าในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยจะท าให้ขวด ICD มีการล้มหรือแตกได้ จึงคิดค้นนวัตกรรมรถใส่ขวด 
ICD ขึ้นมา เพ่ือปูองกันไม่ให้ขวดแตกและสามารถเข็นเดินเข้าห้องน้ าได้อย่างไม่ล้มและขวดไม่แตกสะดวกต่อ
ผู้ปุวยได ้

5. สมาชิก  

1. นางปิยะนาฏ ประเทศสิงห์               2. นางยุพดี  ขันอาษา 

3. นางสาวจีราพรรณ ปัญจิตร          4. นางสาวอัญชุลีกร  ฮ่มซ้าย  

5. นางสาวมุขรวี  ค าสวนจิก            6. นางสาวณัฐธิดา ประภาสะโนบล  

7. นางสาวธวัลพร บัวทอง           8. นางสาวจุฑามาศ ศรีปะโค  

9. นางสาวกัณฐิกา จวงทอง          10. นางสาวจันจิรา  คา่ม่วง  

11. นางสาวจุฑามณี ทินจอง          12. นางสาวเพ็ญศิริ แสงนาค  

13. นางสาวปณิตตา พละแสน         14. นางสาววรรณิศา  จิตแก้ว          

15. นางสาวปาริฉัตร  เสมาม่ิง         16. นางสาวอรัญญา พลางวัน          

17. นางสาวณัฐริกา  พลพงษ์เพ็ก          18. นางสาวอรกมล  เสียงเย็น  

6. เปูาหมาย 

1. เพ่ือปูองกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ  เช่น ขวดแตกหรือล้มแตกอาจจะท าให้สายระบายหลุดได้  

2. เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ปุวยที่ใส่ขวด ICD  เช่น การเดินเข้าห้องน้ า, ลุกนั่งหรือท ากายภาพ 

7. ปัญหาและสาเหตุ  

เนื่องจากผู้ปุวยในตึกศัลยกรรมชั้น 5 มีผู้ปุวยที่เกิดอุบัติเหตุประจ า ท าให้ผู้ปุวยมีผล X –ray ผลเกิดว่า
มีภาวะ Pneumothorax และ Hemopneumothorax  ส่วนมากจะได้ใส่ ICD 2ขวด  และที่วางขวด ICD เป็น
กะละมัง อาจจะท าให้ขวดล้มแตกหรือสายระบายหลุดได้และผู้ปุวยเคลื่อนย้ายล าบาก ถ้าขวด ผู้ปุวยก็จะได้ใส่ 
สายระบายใหม่และเสียเวลาในการนอนรพมากขึ้น เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึงได้คิดค้นนวัตกรรม ที่ใส่ขวด ICD 
ขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ปุวยสะดวกในการท ากิจวัตรประจ าวันสามารถเข็นเดินเข้าห้องน้ าเองได้ และภาระการท างาน
ของพยาบาลได้และปูองกันภาวะปอดแฟบได้ 

8. กิจกรรมพัฒนา 

จากปัญหาการดูแลผู้ปุวย จึงเกิดแนวคิดค้นนวัตกรรมในการดูแลผู้ปุวยอย่างปลอดภัย คือการ ท ารถเข็น 
ใส่ขวด ICD  
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1. ก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกับทีมและพัฒนาออกแบบ การดูแลคิดค้นนวัตกรรม 
2. ออกแบบนวัตกรรม รถเข็นใส่ขวด ICD 18- 25 พ.ค.2565  
3. น านวัตกรรมมาทดสอบใช้จริงกับผู้ปุวยตึกศัลยกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. การประเมินผล 

จากการที่น ารถเข็นที่ใส่ขวด ICD มาทดลองใช้ที่ตึกศัลยกรรมชั้น 5 ผลปรากฏว่า ผู้ปุวยสามารถน า
รถเข็นท่ีใส่ขวด ICD เดินเข้าห้องน้ าเองได้ด้วยตนเอง และปูองกันขวดแตกหรือสายระบายหลุด และไม่เกิด
ภาวะปอดแฟบได้ และผู้ปุวยมีความพึงพอใจ ในการใช้รถเข็นใส่ขวด ICD สะดวกต่อการเคลื่อนที่ได้ 

10. การติดต่อกับทีมงาน 

หัวหน้าตึกศัลยกรรม  นางปิยะนาฏ ประเทศสิงห์  094 – 524 2844   นางสาวธวัลพร  บัวทอง  
097-3424432  และคณะพยาบาลตึกศัลยกรรมชั้น 5 เบอร์ตึก 061-0234455 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา :  สติกเกอร์บาร์โค้ด 

2. ค าส าคัญ : สติกเกอร์บาร์โค้ด 

3. สรุปผลงานโดยย่อ : เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการบันทึกประวัติผู้ปุวย(ฉุกเฉิน)  

4. ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  :  งานห้องบัตร  โรงพยาบาลกุมภวาปี                        

5. สมาชิกทีม : 
นางสาวนงค์ณภัทฐิณี  ธนเลิศกิตธาโสภณ เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 

6. เปูาหมาย : 
1. เพ่ือลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการ  
2. เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการบันทึกประวัติผู้ปุวย(ER)ของแพทย์และพยาบาล 
3. เพ่ือลดการสูญหายเวชระเบียนของผู้มารับบริการหากมีสติกเกอร์บาร์โค้ดท่ีจะน าไปสแกนจัดเก็บใน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
4. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการค้นดูประวัติการรักษา 

7. ปญัหาและสาเหตุโดยย่อ : 
 เวชระเบียนเป็นเอกสารที่มีข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ปุวยที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ การเงินการคลังและทางด้านกฎหมาย อีกท้ังเป็นเอกสารหลักฐานที่จะต้องเก็บไว้ เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ปุวย 
      จากที่ผ่านมาได้เกิดการล่าช้าในการส่งแฟูมประวัติผู้ปุวย จึงได้เกิดการพัฒนาเครื่องปริ้นสติกเกอร์
บาร์โค้ดข้ึนมาเพ่ือตอบสนอกผู้บันทึกข้อมูลประวัติผู้ปุวยลงในเอกสารแบบฟอร์มนั้นๆ 
จาการทบทวนการปฏิบัติงานและ CQI มาตั้งแต่ปี 2564 – 2565 นั้นทางหน่วยงานห้องบัตรได้มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในปีงบประมาณ 2565  

 

การปริ้นสติกเกอร์บาร์โค้ดออกจากระบบ Hos Xp 
เจ้าหน้าที่ห้องบัตรเปิดลงทะเบียนผู้ปุวยเพื่อลงทะเบียนในระบบHosXp 

 

  

ตัวช้ีวัด ปี 2564 
ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 

ปี 2565 
ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 

ร้อยละระยะเวลารอคอย 15.45 19.20 

1 
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ปริ๊นสติกเกอร์บาร์โค้ดเพื่อติดกับใบบันทึกข้อมูลของผู้ปุวย 

 
 

8. กิจกรรมการพัฒนา : 
1. แพทย์และพยาบาลสามารถบันทึกข้อมูลของผู้ปุวยได้เลยโดยไม่ต้องรอแฟูมประวัติจากห้องบัตร 
2. ลดระยะเวลารอคอยของผู้ปุวยไม่ต้องรอนานหากจะดูประวัติย้อนหลังก็สามารถดูในระบบได้เลย 

 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 
  1. ลดระยะเวลารอคอยของผู้ปุวย 
 2. เพ่ือความรวดเร็วของการบันทึกประวัติการรักษาผู้ปุวยฉุกเฉิน 
. 

10. บทเรียนที่ได้รับ 
 1. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานท าให้เห็นโอกาสในการพัฒนาระบบงาน 
 2. การติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร เพ่ือหาจุดบกพร่องของระบบ                                      
การประสานงานในทีม 
 

11. การติดต่อทีมงาน  
คุณนงค์ณภัทฐิณี งานห้องบัตร โรงพยาบาลกุมภวาปี   โทร  042-334400  ต่อ 7117 

Email : nattzuoou@gmail.com 
 
 
 

2 
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1. ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้คลอดที่ออกรับในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

2. สมาชิกทีม : นางกาญจนา พัวะแว่นและทีม 

3. ที่มาของปัญหา 
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของงานอุบัติเหตูฉุกเฉิน จากปัญหาในการออกรับหญิงคลอดใน

ระบบแพทย์ฉุกเฉินพบปัญหาในการออกรับหญิงคลอดที่ผ่านมาคือ ไม่ท าคลอดรก 2 ครั้ง อุณหภูมิร่างกายเด็ก
ต่ า 4 ครั้ง ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบถึง uterine atony หญิงคลอด ท าให้มารดาตกเลือดหลังคลอด 
มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย และยังต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น 
รวมถึงทารกมีภาวะแทรกซ้อนจากอุณหภูมิร่างกายต่ า จากการทบทวนปัญหาในการออกรับพบปัญหาคือ ไม่มี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น มีเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่ หลายคนและขาดการทบทวนปัญหาร่วมกันกับงาน
ห้องคลอด เพื่อคุณภาพ การดูแลหญิงคลอดที่ออกรับในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและตามโครงการลูกเกิดรอดแม่
ปลอดภัย งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินได้เล็งเห็นความส าคัญจากผลกระทบดังกล่าว จึงแก้ไขปัญหาและด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการดูแลหญิงคลอดออกรับในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

4. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นคู่มือ แนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรกู้ชีพในการดูแลมารดาคลอดและทารกที่ออกรับใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  2. เพ่ือปูองกันและลดภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดหลังคลอด 
    ตัวช้ีวัด 
   1. บุคคลากรกู้ชีพปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ 100% 
  2. ไม่มีมารดาหลังคลอดตกเลือดหลังคลอดจากการออกรับในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   
  3. ไม่มีมารดาและเด็กเสียชีวิตในการออกรับในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

5. เปูาหมาย 
มารดารและทารกปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

6. กระบวนการพัฒนา 
1. ทบทวนปัญหาร่วมกันในทีมเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและหน่วยงานห้องคลอด 
2. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุและหน่วยงานห้องคลอด ในเรื่อง

การท าคลอดและการดูแลทารกในการออกรับในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีมาปฏิบัติงานใหม่ ทบทวนการดูแลหญิงคลอดและทารกท่ีห้องคลอด 
4. จักท าคู่มือแนวทางปฏิบัติในการดูแลมารดาและเด็กในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ้งเนื้อหาในคู่มือมี

ดังนี้ 
- ระบบกรประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ห้องคลอดและห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
- การเตรียมอุปกรณ์ในการออกรับหญิงคลอดในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
- กลไกลการคลอด การดูแลขณะคลอด การท าคลอด การท าคลอดรก 
- การให้ยาหญิงคลอด 
- การดูแลมารดาและทารก 

5. จักเตรียมอุปกรณ์ในการออกรับในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมในการใช้งาน 
6. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกคนให้รับทราบแนวทางปฏิบัติ 
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7. ทบทวนปัญหาร่วมกันทุกครั้งที่เกิดปัญหา 
8. ทบทวนปรับปรุง แก้ไข แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา 

7. ผลการด าเนินงาน 
เริ่มเก็บข้อมูล  ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565 
 

ความเสี่ยง ปี 2565 
จ านวนที่ออกรับผู้คลอดทั้งหมด (ราย) 5 
ไม่ท าคลอดรก 5 
อุณหภูมิร่างกายต่ า 0 
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1. ชื่อผลงาน : การดูแลผู้ปุวยใส่ท่อช่วยหายใจและประกันภาวะแทรกซ้อน 

2. ค าส าคัญ : การใส่ท่อช่วยหายใจ 

3. สรุปผลงานโดยย่อ : พัฒนาระบบการบริการการดูแลผู้ปุวยใส่ท่อช่วยหายใจในภาวะวิกฤต 

4. ที่อยู่ขององค์กร : หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุมภวาปี 

5. สมาชิกทีม : นางสาวพิญชานันท์ สุวรรณศิริ และทีมสมาชิกงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

6. เปูาหมาย 
1. เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับออกเจนที่เพียงพอ 
2. เพ่ือปูองกันและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ปุวย 
3. เพ่ือการปูองกันการเลื่อนหลุดของ ET-tube และลดอุบัติการณ์การใส่ ET-tube ซ้ า 
4. เพ่ือปูองการภาวะ Aspirate pneumonia 

7. ปัญหาและสาเหตุ 
ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีจ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการใส่ ET-tube 

ทั้งหมดจ านวน 565 ราย พบอุบัติการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจเข้าปอดข้างใดข้างหนึ่งของผู้ปุวยจ านวน 5 ราย 
การเลื่อนต าแหน่งของ ET- tube จ านวน 8 ราย ผู้ปุวยดึง ET-tube ขณะอยู่ในห้อง Resuscitation จ านวน 4 
ราย และพบอุบัติการณ์อุปกรณ์ในการใส่ ET-tube ไม่พร้อมใช้ ได้แก่ ไม่เติม Stock ของ ET-tube แต่ละ
ขนาดให้ครบบนรถ emergency, ไฟ Base ใส่ ET-tubeไม่ส่องสว่าง เป็นต้น จากอุบัติการณ์ข้างต้น ท าให้การ
ใส่ท่อช่วยหายใจผู้ปุวยในภาวะวิกฤตเกิดความล้าช้าและผู้ปุวยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ
ได้ ท าให้ข้าพเจ้าและสมาชิกห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้มีการ ทบทวนปัญหาและหาแนวทางเพ่ือพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพด้านการดูแลผู้ปุวยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาล 

8. กิจกรรมการพัฒนา  

 อธิบายผู้ปุวยหรือญาติผู้ปุวยเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตุผลของการใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับ
ออกเจนอย่าง เพียงพอ 

 ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการใส่ท่อช่วยหายใจ เช็ดรถ Emergency และเติมของ stock บน
รถ Emergencyทุกเวร  

 ตรวจสอบซ้ าหลังใส่ ET-tube เช็ค cuff leak test เช็คต าแหน่งของ ET-tube ทีแ่พทย์ใส่ ฟัง
ปอดท้ัง 2 ข้างและดูการ เคลื่อนไหวของทรวงอกอย่างสม่ าเสมอ 

 การ Fix ET-tube โดยใช้เชือกผูกตามต าแหน่งที่แพทย์ท าการใส่ ET-tube ไม่ให้มีการเลื่อนหลุด 
และความแน่นเหมาะสม 

 กรณีท่ีผู้ปุวยดิ้นมากให้ผูกยึดตรึงผู้ปุวยด้วยผ้านิ่มโดยมัดผู้ปุวยเข้ากับเตียงหรือ long spinal 
board 

 จัดท่าผู้ปุวยในท่าตะแคงหน้าข้างใดข้างหนึ่งและมีการดูดเสมหะใน ET-tube และในปากผู้ปุวย
เป็นระยะๆ 

 ประเมินอาการผู้ปุวยทุก 15 – 30 นาที วัด V/S,N/S , monitor oxygen saturation  
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 ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับการต่อเครื่องช่วยหายใจตามแผนการรักษาของแพทย์ 
 เตรียม safety transfer 

9. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 

อุบัติการณ์ ปีงบ 2565 (ครั้ง) ปีงบ 2566 (ครั้ง) 

1. ใส่ท่อช่วยหายใจเข้าปอดข้างใดข้างหนึ่ง 1  
2. มีการเลื่อนหลุดของ ET-tub 0  
3. ผู้ปุวยดึง ET-tub 2  
3. อุปกรณ์บนรถ Emergency ไม่พร้อมใช้ 3  

10. บทเรียนที่ได้รับ 
การดูแลผู้ปุวยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ เจ้าหน้าที่ทีมงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินพบปัญหาในขณะการใส่

ท่อช่วยหายใจ มีการใสท่อช่วยหายใจเข้าปอดข้างใดข้างหนึ่ง อาจส่งผลให้ผู้ปุวยเกิดภาวะปอดแตกได้ การ Fix 
ET-tube ไม่แน่นพอหรือไม่ตรงต าแหน่งที่แพทย์ท าการใส่ ET-tube ท าให้ ET-tube มีการเลื่อนหลุด หรือ
ผู้ปุวยดึง ET-tube ท าให้ต้องมีการใส่ ET-tube ใหม่ซ้ าอีก หรือความไม่พร้อมใช้ของเครื่องมือภายในรถ 
Emergency เป็นต้น ซึ่งจากปัญหาและอุบัติการณ์ต่างๆเหล่านั้น ท าให้ข้าพเจ้าและทีมงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ได้ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ปุวยที่ใส่ท่อช่วยหายใจให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการพยาบาลต่อไป 

11. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โทรศัพท์ 042-334400 ต่อ 7130-7131 
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1. ชื่อผลงาน : การพัฒนาแนวทางการออกรับผู้ปุวยโควิด-19 

2. ค าส าคัญ :  ออกรับผู้ปุวยโควิด-19 

3. สรุปผลงานโดยย่อ : พัฒนาระบบการบริการออกรับผู้ปุวยโควิด-19 

4. ที่อยู่ขององค์กร : หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุมภวาปี 

5. สมาชิกทีม : นางจิราพร ทาระแพน และทีมสมาชิกงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

6. เปูาหมาย 

1. เพ่ือให้การออกรับ-น าส่งผู้ปุวยโควิด-19ส่งต่อโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
2. เพ่ือปูองกันและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ปุวยโควิด-19 

7. ปัญหาและสาเหตุ 

 โรคโควิด 19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว
ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศท่ัวโลก การแพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจาก จมกูหรือปากซ่ึงขับออกมา
เมื่อผู้ปุวย ไอหรือจาม เรารับเชื้อได้จากการ หายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ปุวย หรือจากการเอามือไปจับ
พ้ืนผิวที่มีฝอยละอองเหล่านั้นจากการติดเชื้อและการแสดงอาการ (ระยะฟักตัว)  มีตั้งแต่ 1-14 วัน และมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 วัน  ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีจ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการ
ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้งหมดจ านวน  599ราย (เม.ย-ก.ย64)  ออกรับผู้ปุวยโควิด-19 
โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669  จ านวน  589 คน  ผู้ปุวยมาเอง  โดยระบบการขนส่งสาธารณะ 10 ราย ซึ่ง
เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ท าให้ข้าพเจ้าและสมาชิกห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้มีการ ทบทวนปัญหาและหา
แนวทางเพ่ือพัฒนาระบบแนวทางการออกรับผู้ปุวยโควิด-19ให้มีประสิทธิภาพด้านการดูแลผู้ปุวยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการพยาบาล 

8. กิจกรรมการพัฒนา  

1. ค้นหาปัญหาในการดูแลผู้ปุวยที่มีภาวะติดเชื้อโควิด-19 
2. ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ในกลุ่มงานผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินน าแนวทางการดูแลผู้ปุวยโควิด 19 มา

ปรับใช้ในหน่วยงาน 
          3.จัดท าเกณฑ์แนวทางออกรับผู้ปุวยโควิด-19โดยจัดทีมออกรับผู้ปุวยโดยใช้เกณฑ์คัดแยกผู้ปุวยตาม
ระดับความรุนแรงของการเจ็บปุวย 

9. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 
1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ปุวยที่มีภาวะติดเชื้อโควิด 19 คิดเป็นร้อยละ 100 
2. อัตราผู้ปุวยทรุดลงขณะน าส่ง ร้อยละ 0 

     3. ผู้ปุวยและญาติมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95   

 

 



 
69 ผลงาน CQI และ นวัตกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี 

10. บทเรียนที่ได้รับ 

การออกรับผู้ปุวยโควิด-19 โดยทีมออกรับที่ไม่เหมาะสมตามระดับความรุนแรงของการเจ็บปุวย ได้
เกิดปัญหาท าให้ผู้ปุวยมีอาการทรุดหนักก่อนถึงรพ.  และเสี่ยงต่อแพร่การกระจายเชื้อในกรณีที่ผู้ปุวยมาเองท า
ให้เกิดการระบาดของโรคในสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ผู้ปุวย สัมผัส   อาจเกิดการระบาดของเชื้อโรคในวงกว้าง
มากขึ้น   ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น  ท าให้ข้าพเจ้าและทีมงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินได้ทบทวนแนวทางการออกรับ
ผู้ปุวยโควิด-19   ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการพยาบาลต่อไป 

11. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โทรศัพท์ 042-334400 ต่อ 7130-7131 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
70 ผลงาน CQI และ นวัตกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี 

1. ชื่อผลงาน ตารางให้ยาละลายลิ่มเลือด SK 

2. ค าส าคัญ : คู่มือการบริหารยาละลายลิ่มเลือด SK 

3. สรุปผลงานโดยย่อ : การเข้าถึงและสามารถบริการยาได้ยาถูกต้อง รวดเร็ว ผู้ปุวยได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้    
ทันเวลา ปลอดภัย 

4. ที่อยู่ขององค์กร : หน่วยงานอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน  

5. สมาชิกทีม : นางสาวอารีย์ยา แก้วมา 

6. เปูาหมาย :  
         1. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้และความเข้าใจในการดูและผู้ปุวยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด 
         2. ผู้ปุวยได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐาน 
         3. ผู้ปวุยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังได้รับ ยา Sk 

7. ปัญหาและสาเหตุ 
          ปัจจุบันโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับสาม กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุหลัก ได้แก่ 
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคลิ้นหั วใจ อัตราตายด้วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ ตามนโยบายการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ในเขตสุขภาพที่ 8
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมีระบบการส ารองยา Streptokinase ให้เพียงพอและพร้อมใช้ โรงพยาบาลกุมภวาปี 
ได้จัดทั้งทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจและได้มีการส ารองยา Streptokinase จัดเป็นยากลุ่ม High 
Alert Drugs และโดยมีโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายซึ่งมีระบบให้ค าปรึกษาก่อนให้ยา 
Sreptokinase และรับ refer ต่อ 
โรงพยาบาลกุมภวาปี มีแนวทางการใช้ยา Streptokinase ในการรักษา case STEMI ซึ่งผู้ปุวยต้องได้รับการ
รกัษาที่รวดเร็ว เพื่อลดอัตราการตายของกล้ามเนื้อหัวใจในผู้ปุวยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็น STEMI 
           ซึ่งปัญหาที่พบ คือ ไม่มีแนวทางมาตรฐานที่ในใช้ยา Streptokinase เช่น การเตรียมยา การใช้ยา 
Pre-medications ก่อนการได้รับยา Sreptokinase การติดตามผู้ปุวยระหว่างการได้รับยาและหลังจากได้รับ
ยาแล้ว ท าให้เกิดความสับสนต่อเจ้าหน้าที่ที่ท าการรักษาผู้ปุวย อาจส่งผลเสียแก่ผู้ปุวยได้ ดังนั้น ทีมสห-วิชาชีพ
ดูแลโรคหัวใจโรงพยาบาลกุมภวาปี จึงได้คิดค้นนวัตกรรมตารางการให้ยา ละลายลิ่มเลือด ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานในการดูแลผู้ปุวยได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือปูองกันการเกิดปัญหาความ
คลาดเคลื่อนทางยา (Medication errors) แก่ผู้ปุวยต่อไป 

8. กิจกรรมการพัฒนา 
 จากปัญหาที่ผ่านมาดังกล่าว จึงเห็นโอกาสในการจัดท าตารางการให้ยา SK เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สะดวก
และสามารถบริหารได้ยาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 

9. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ระหว่างด าเนินการและเก็บข้อมูล 
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10. บทเรียนที่ได้รับ 
1. ด้านบุคลากร แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินประกอบด้วยบุคคลากรที่มีประสบการณ์การท างานที่

แผนกฉุกเฉินมานานและมีบุคคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ซึ่งเมื่อมีผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับยา
ละลายละลิ่มลายอาจจะท าให้เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารยาที่ไม่ถูกต้อง 

2. คู่มือในการบริหารยา เดิมที่เป็นเอกสาร ต้องเปิดซึ่งใช้เวลาค่อนนาน ซึ่งเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ปุวย
สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ท าให้ต้องเปิดคู่มือและมีการค านวณยา ซึ่งในการบริหารยาต้องบริหารให้
ถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย  

จากการทบทวนความเสี่ยงเมื่อมีผู้ปุวยโรคที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดไม่ทันเวลาและการบริหารยาไม่
ถูกต้อง จากปัญหาดังกล่าว จึงเห็นโอกาสพัฒนาปฏิทินส าหรับการบริหารยาที่ถูกต้องรวดเร็ว  ปลอดภัย ผู้ปุวย
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะได้รับยา 

11. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน :   โรงพยาบาล 042-334400 ต่อ ER. 7130,7131 
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1. ชื่อผลงาน :การพัฒนาระบบส่งต่อ 

2. ค าส าคัญ : Refer Link System 

3. สรุปผลงานโดยย่อ :พัฒนาระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ปุวยให้รวดเร็ว และปลอดภัย  
เชื่อมโยงกับเครือขาย Refer Link  จังหวัดอุดรธานี 

4. ชื่อที่อยู่ : หน่วยงานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน 

5. สมาชิกทีม : นางสาวเนตรชนก  ศรีอุ่น และทีมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

6. เปูาหมาย :  
1. มีระบบส่งต่อเชื่อมระหว่างสถานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ แพทย์โทรประสานรับ-สง่ Case 

Emergency ทุกราย 100% 
2. ลดอุบัติการณ์การการเกิดภาวะแทรกซ้อน/อุบัติเหตุขณะส่งต่อ 
3. ลดอุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ของรถและอุปกรณ์ในรถ Refer 
4. ลดข้อร้องเรียน/ความไม่พึงพอใจ 

7. ปัญหาและสาเหตุ   จากการทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงระบบRefer link ปี2554 มีดังนี้ 
1. พยาบาลRefer มาช้า  > 15 นาที 
2. พนักงานขับรถ ขับรถโดยประมาท ผ่าไฟแดง  ขับเกินความเร็วที่ก าหนด 
3. พยาบาลRefer ไม่จดบันทึก V/S ขณะส่งต่อ และไม่Monitor V/S ในCase Emergency และ 

Resuscitate 
4. พยาบาลRefer ลืมน าอุปกรณ์ หรือลืมแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีreferไปกลับมายังรพ.  เช่น  spinal 

Board , เครื่อง Infution pump , ambubag , Hard collar ,สายOxygen canula ,mark c bag , collar 
mask 

5. พยาบาลRefer ลืมน ากล่องส่ง PCR for COVID-19 ไปยังรพ.ปลายทางด้วย 
6. ในกรณี case COVID-19 ที่ต้องส่งPCR  มีการIdentify ชื่อคนไข้ผิด และไม่ติดสติ๊กเกอร์ชื่อคนไข้ 
7. ในกรณีOK Case โทรติดต่อพยาบาลศูนย์ส่งต่อไม่ได้/ไม่รับสาย 
8. รถAmbulance เกิดอุบัติเหตุขณะน าส่งผู้ปุวย 

8. กิจกรรมพัฒนา 

1. พัฒนาระบบข้อมูลรับ-ส่งต่อผู้ปุวยโดยใช้โปรแกรม Refer Link ของจังหวัด 
2. จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย โทรศัพท์สายตรงER และวิทยุสื่อสารประจ ารถและวิทยุแบบพกพา

แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 
3. ทบทวนระบบประสานงาน Flow เชื่อมระหว่างสถานบริการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. ปรับปรุงแนวทางระบบรักษาส่งต่อ-รับกลับแบบเอ้ืออาทร  เพ่ือดูแลรักษาต่อเนื่องได้คุณภาพ 

ปลอดภัย ประหยัด ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกัน PCTกับศูนย์ส่งต่อ 
5. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติหน้าที่พยาบาล Refer และพนักงานขับรถให้ชัดเจน 
6. จัดระชุมชี้แจงระบบRefer Link แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในโรงพยาบาลให้เข้าใจ 
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7. ทบทวนการจัดเวรเสริมพนักงานขับรถโดยมีการมอบหมายในการอยู่เวรเสริม สามารถเรียกเสริมได้
ทันที 

8. จัดท าคู่มือการใช้  การเก็บอุปกรณ์ โดยพยาบาล Refer ตรวจเช็คความเรียบร้อยบนรถRefer ทุก
ครั้งที่กลับมาจากRefer 

9. ส ารวจ จัดหาและจัดระบบตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกเวร โดยพยาบาลEMSและทีม EMT-I 
10. ติดตามและประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ปุวยที่รับส่งต่ออย่างต่อเนื่อง สรุปผลทุกเดือนเพื่อ

น ามาพัฒนาคุณภาพบริการต่อไป 

9. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 

- มีการตรวจเช็คอุปกรณ์และจัดท าบนรถAmbulanceในทุกๆเวร 
- มีการส่งต่อข้อมูลคนไข้ในLineศูนย์ส่งต่อและโทรประสานcaseทุกครั้งก่อนRefer 
- โทรประสานติดตามอาการของผู้ปุวยในcase emergencyและresuscitate ทุกครั้ง 
- หากมFีeedbackความเสี่ยงจากศูนย์ส่งต่ออุดรหรือขณะReferคนไข้ไป  น ามาทบทวนmorning 

talkในทีมและแจ้งทีมรับทราบความเสี่ยงทุกครั้ง 
- หากมีกรณีพนักงานขับรถผ่าไฟแดงขณะน าส่งผู้ปุวย หรือขับรถไม่สุภาพ จะท าการเขียนรายงาน

ความเสี่ยงและแจ้งหัวหน้าพนักงานขับรถรับทราบโดยตรงทุกครั้ง 

10. บทเรียนที่ได้รับ 

โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้พัฒนาระบบส่งต่อมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับนโยบายให้จัดตั้งเป็นศูนย์ส่งต่อ
ระดับทุติยภูมิ หน้าที่ส่งต่อ-รับกลับผู้ปุวยมาดูแลต่อเนื่อง และได้ยกระดับพัฒนาขีดความสามารถให้เป็น 
Nodes ให้ค าปรึกษาการปฏิบัติการดูแลรักษาและส่งต่อผู้ปุวยแผนกต่างๆในโซลุ่มน้ าปาวประกอบไปด้วย 4 
อ าเภอ  จัดระบบเครือข่ายที่ปรึกษาเฉพาะทางโดยมีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนในกลุ่ มโรคส าคัญ เช่น ACS , 
สูตินรีเวช , ศัลยกรรม , โรคข้อกระดูก โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรับปรึกษา  ที่ผ่านมาพบอุบัติการณ์
ความเสี่ยงไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน  ทีมงานจึงได้น าปัญหามาวิเคราะห์ร่วมกัน  เพ่ือปรับปรุงระบบส่งต่อให้ได้
มาตรฐานทั้งขาขึ้นและขาลง  พบว่าด้านบุคลากรยังขาดความตระหนัก  ล่าช้า  ไม่ทันเวลา  ด้านอุปกรณ์ไม่
เพียงพอ  ไม่พร้อมใช้  การสื่อสาร/ประสานงานขณะส่งต่อและรับกลับไม่มีประสิทธิภาพ  รถขาดการดูแลเรื่อง
ความปลอดภัย เกิดอุบัติเหตุทุกปี  ดังนั้นทีมอุบัติเหตุ -ฉุกเฉินจึงได้ทบทวนปรับปรุงระบบส่งต่อให้มี
ประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐานเพื่อส่งต่อ-รับกลับผู้ปุวยที่รวดเร็วและปลอดภัย  ผู้รับบริการและญาติพึงพอใจ 

11. งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  โทรศัพท์ 042-344400 ต่อ 7130-7131 
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1. ผลงาน  การพัฒนาสมรรถนะการคัดแยกผู้ปุวย (Triage) ในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

2. ค าส าคัญ 

3. สรุปผลงานโดยย่อ 

4. ชื่อที่อยู่ : หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

5. สมาชิทีม   นางสาวรัตนา นาทันรีบ 

6. เปูาหมาย   

 1. เพ่ือให้พยาบาลผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถน าหลักการคัดแยกผู้ปุวยไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
            2. เพื่อให้พยาบาลผู้ปฏิบัติมีสรรถนะการคัดแยกผู้ปุวยตามเกณฑ์ 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ  

หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นหน่วยงานที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  มีผู้ที่มารับบริการทุกระดับ
ความรุนแรงทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน  ดังนั้นการใช้เกณฑ์การคัดกรองผู้ปุวยจึงมีความจ าเป็นเพ่ือจัดล าดับการ
ดูแลที่เหมาะสมและเมื่อมีเกณฑ์แล้วพยาบาลผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องสามารถใช้เกณฑ์การจ าแนกได้ถูกต้องเพ่ือ
การดูแลผู้ปุวยได้ปลอดภัย  ลดความรุนแรงของโรค  ลดความพิการ  ลดความไม่พอใจ  และลดข้อร้องเรียน 

ส าหรับห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกุมภวาปีได้น ากระบวนการคัดแยกผู้ปุวย  (Triage)  มาใช้
ในการคัดกรองผู้ปุวยที่เข้ามารับบริการโดยใช้  ESI scale 5 ระดับ  เพ่ือหาผู้ปุวยที่รอไม่ได้และจ าเป็นต้องให้
การช่วยเหลือทางการแพทย์ก่อน  ซึ่งจ านวนผู้ปุวยในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีแนวโน้มที่มากขึ้น  จากสถิติ  
ER visit ใน  ปี 2562  จ านวน56,651 ครั้ง  ปี  2563  จ านวน   ครั้ง  ปี 2564 จ านวน  ครั้ง  จึงจ าเป็นต้องมี
การใช้เครื่องมือกระบวนการคัดกรองที่แม่นย าและน่าเชื่อถือ  มีการปรับใช้ระบบคัดแยกที่แบ่งออกเป็น  5  
ระดับความรุนแรง  โดยอ้างอิงจากหลากหลายวิชาการ  เช่น  Emergency  Severity  Index  (ESI) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  และ  MOPH ED Triage  ของกระทรวงสาธารณสุข  จากการวิเคราะห์สาเหตุเกิดจาก
บุคลากรยังมีความเข้าใจในเกณฑ์การจ าแนกไม่เหมือนกัน  ขาดระบบการนิเทศติดตามการจ าแนกประเภท
ผู้ปุวยต่อเนื่อง  แนวทางการจ าแนกผู้ปุวยไม่ชัดเจน  ท าให้การคัดแยกและจัดล าดับผู้ปุวยได้ไม่มีประสิทธิภาพ
และมีการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมในการดูแลผู้ปุวยและผู้บาดเจ็บ  ส่งผลให้มีภาวะ  work  load  ใน
การปฏิบัติงานและพบผู้ปุวย 

8. กิจกรรมพัฒนา 

1. รวบรวมข้อมูล  ประเมินสภาพปัญหาต่างๆในการ  Triage 
2. จัดท าแนวทางในการ Triage  และน าเกณฑ์  MOPH ED Triage  น ามาปรับใช้หน้างาน 
3. น าเกณฑ์การคัดแยกผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี 2565 โรงพยาบาลกุมภวาปี มาทดลองใช้ 
4. นิเทศความถูกต้องและติดตามการ  Triage  ขณะปฏิบัติงานของพยาบาล 11 คน  คนละ  25 เคส  
โดยแบ่งเป็นสีแดง 5 เคส  สีชมพู 5 เคส  สีเหลือง 5 เคส  สีเขียว 5 เคส  และสีขาว 5 เคส 
5. น าผลการวิเคราะห์ปัญหามาทบทวนและพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น 
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9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง 

       เกณฑ์การคัดแยกผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี 2565 โรงพยาบาลกุมภวาปี 

ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต 
(Resuscitation) 

ผู้ปุวยฉุกเฉินหนัก 
(Emergency) 

ผู้ปุวยฉุกเฉินเร่งด่วน 
(Urgency) 

ผู้ปุวยฉุกเฉินไม่
เร่งด่วน 

(Semi-urgency 

ผู้ปุวยทั่วไป 
(Non-urgency) 

คัดแยกระดับ 1 คัดแยกระดับ 2 คัดแยกระดับ 3 คัดแยกระดับ 4 คัดแยกระดับ 5 
ต้องได้รับการตรวจ

ทันที 
 

ต้องได้รับการรักษา
ภายใน  

5-10 นาที 

ตรวจภายใน 30 นาที รอตรวจ 
ภายใน 60 นาที 

รอตรวจรักษา
ได้ภายใน 2 ชม. 

- CPR, ETT 
- ใส่ ICD 
- CGS < 8 
- SpO2< 90% 
- Life threatening 
Arrhythmia 
- Shock (Systolic 
BP <90, MAP < 60 
mmHg) 
- ชัก 
- Apnea 
- ผู้ปุวยอุบัติเหตุ
อย่างรุนแรงและไม่
ตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้น 
- ผู้ปุวยอบุัติเหตุที่
ต้องให้สารน้ าอย่าง
ทันที 
- เจ็บหน้าอก ซีด 
เหงื่อแตก ความดัน 
70 คล ามือ 
- Severe 
respiratory 
distress 
- severe 
bradycardia or 
tachycardia with 

- ซึม 
- Severe pain (PS 
>7) 
- Fast track 
- GCS 9-12 
- Dangerous zone 
V/S 
- New onset 
alternation of 
conscious 
- ภาวะท้องนอก
มดลูกท่ีสัญญาณชีพ
คงท่ี 
- ผู้ปุวยที่รับยาเคมี
บ าบัดมาด้วยไข้ 
- ผู้ปุวยฆ่าตัวตาย 

ผู้ปุวยที่ไม่ใช่คัดแยก
ระดับ 1, 2 แต่มี
แนวโน้มต้องการท า
กิจกรรม Resource 
เช่น 
- LAB 
- X-ray 
- EKG 
- Ultrasound 
- CT scan 
- หัตถการ 
- suture 
- Consult 
specialist 
- IV 

ผู้ปุวยที่ต้องได้รับการ
รักษาและต้องการ
การตรวจเพิ่มเติม
เพียงแค่ 1 อย่าง เช่น 
x-ray หรือ ตรวจ
เลือด 

- ผู้ปุวยที่
สามารถตรวจ
คลินิกท่ัวไปได้ 
หรือนัดมาตรวจ
วันอื่นได้ 
- ไม่มีความ
จ าเป็นต้อง
ตรวจ 
investigation 
อะไร 
- ท าแผลเก่า 
- ฉีดยาตามนัด 
- ขอรับยาเดิม 
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ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต 
(Resuscitation) 

ผู้ปุวยฉุกเฉินหนัก 
(Emergency) 

ผู้ปุวยฉุกเฉินเร่งด่วน 
(Urgency) 

ผู้ปุวยฉุกเฉินไม่
เร่งด่วน 

(Semi-urgency 

ผู้ปุวยทั่วไป 
(Non-urgency) 

คัดแยกระดับ 1 คัดแยกระดับ 2 คัดแยกระดับ 3 คัดแยกระดับ 4 คัดแยกระดับ 5 
ต้องได้รับการตรวจ

ทันที 
 

ต้องได้รับการรักษา
ภายใน  

5-10 นาที 

ตรวจภายใน 30 นาที รอตรวจ 
ภายใน 60 นาที 

รอตรวจรักษา
ได้ภายใน 2 ชม. 

sign of 
hypoperfusion 
- Hypoglycemia 
with mental 
status change 
-ผู้ปุวยเมาไม่
ตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้น 
- ทารกที่มาด้วยตัว
อ่อนไม่ร้องซึม 

ปรับปรุงโดย: งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลกุมภวาปี  9 พฤษภาคม 2565ผลการประเมิน triage ก่อน
การพัฒนา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวน case triage 5 ราย 
เหมาะสม Over triage Under triage 

1 นางปัจฉิมาพร ปัตถาทุม 4 0 1 
2 นายไพฑูรย์ ปัตถาทุม 3 2 0 
3 น.ส.ระทิตา น้อยวิบล 3 0 2 
4 นายนันทภพ ศุนย์จันทร์ 3 2 0 
5 นางวัลยา สะวิคามิน 4 1 0 
6 น.ส.อารีญ์ยา แก้วมา 2 2 1 
7 นางกาญจนา พ๊ัวะแว่น 1 2 2 
8 น.ส.เนตรชนก ศรีอุ่น 2 1 2 
9 น.ส.อาริษา แดนราช 2 2 1 
10 น.ส.พิญชานันท์ สุวรรณศิริ 3 1 1 
11 น.ส.กนกวลี นงภา 1 1 3 
12 น.ส.ศิริรัตน์  โคตรปัญญา 4 1 1 

 รวม 65 (100%) 32 (49.23%) 15 (23.07%) 14 (21.53%) 
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ผลการประเมิน triage หลังการพัฒนา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล จ านวน case triage 5 ราย 
เหมาะสม Over triage Under triage 

1 นางปัจฉิมาพร ปัตถาทุม 4 1 0 
2 นายไพฑูรย์ ปัตถาทุม 4 0 1 
3 น.ส.ระทิตา น้อยวิบล 4 0 1 
4 นายนันทภพ ศุนย์จันทร์ 4 1 0 
5 นางวัลยา สะวิคามิน 4 1 0 
6 น.ส.อารีญ์ยา แก้วมา 4 1 0 
7 นางกาญจนา พ๊ัวะแว่น 4 0 1 
8 น.ส.เนตรชนก ศรีอุ่น 4 1 0 
9 น.ส.อาริษา แดนราช 4 1 0 
10 น.ส.พิญชานันท์ สุวรรณศิริ 4 1 0 
11 น.ส.กนกวลี นงภา 3 1 1 
12 น.ส.ศิริรัตน์  โคตรปัญญา 4 1 0 

 รวม 65 (100%) 47 (72.30%) 9 (13.84%) 4 (6.15%) 

10. ผลลัพธ์การพัฒนา 

ประเมินผลการบันทึกทางการพยาบาล Over / under triage 
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ประจ าปี 2564(ต.ค.-64-เม.ย.65) 

 

เดือน สีแดง ชมพ ู เหลือง ร้อยละ over ร้อยละ Under 

Over Under Over Under Over Under แดง ชมพ ู เหลือง แดง ชมพ ู เหลือง 

ต.ค.-64 1 0 1 0 2 0 102 382 883 102 382 883 

พ.ย.-64 0 0 2 0 3 0 104 332 949 104 332 949 

ธ.ค.-64 0 1 1 0 4 0 136 453 966 136 453 966 

ม.ค.-65 0 1 2 0 2 0 128 413 1,029 128 423 1,029 

ก.พ.-65 1 0 2 0 3 0 133 428 812 133 248 812 

มี.ค.-65 1 0 2 0 3 0 180 487 923 180 487 923 

เม.ย.-65 1 0 3 0 2 0 260 484 938 260 484 938 

พ.ค.-65             

มิ.ย.-65             

ก.ค.-65             
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เดือน สีแดง ชมพ ู เหลือง ร้อยละ over ร้อยละ Under 

Over Under Over Under Over Under แดง ชมพ ู เหลือง แดง ชมพ ู เหลือง 

ส.ค.-65             

ก.ย.-65             

รวม 4 2 13 0 19 0 1,043 2,979 6,500 1,043 2,979 6,500 

ร้อยละ 0.38 0.19 0.43 0 0.29 0 0.38 0.43 0.29 0.19 0 0 

11. ภาพรวมในปี  2565 

1. กลุ่ม ESI 1:  Over triage 4 ราย แบ่งเป็น กลุ่มผู้ปุวย 1 รายdyspepsia R/O MI เจาะ Lab ACS 
, กลุ่มผู้ปุวย Alteration of conscious เตรียมใส่ท่อช่วยหายใจแต่ภายหลังตื่น   

Under triage 2 ราย แบ่งเป็น กลุ่มผู้ปุวยfebrile convulsion1 ราย,กลุ่มผู้ปุวย STEMI 1 ราย 
Refer for PCI 
โดยเกิดอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป2 ราย (6/2) 

2. กลุ่ม ESI 2: Over triage 13 ราย แบ่งเป็น กลุ่มผู้ปุวย Epigastric pain ส่งท า EKG และ Work 
up ACS --> dyspepsia 8 ราย,กลุ่มผู้ปุวยวิงเวียนศีรษะ Dx stroke 5 ราย (Final diagnosis: peripheral 
vertigo) 

3. กลุ่ม ESI 3: Over triage 19 ราย แบ่งเป็น กลุ่มผู้ปุวย Dyspepsia ส่งท า EKG ( EKG: normal) 
12 ราย, กลุ่มผู้ปุวย acute dyspne มีการพ่นยา (สุดท้าย dx dyspepsia, bronchitis) 3 ราย และกลุ่มผู้ปุวย 
Acute febrile illness -->activated sepsis Fast tract จ านวน 4 ราย    

12. โอกาสพัฒนาต่อเนื่อง 

          1. จัดให้มีพยาบาลผู้ปฏิบัติงานมีการ Triage ผู้ปุวยที่มารับบริการได้ตลอด 24  ชั่วโมง 

          2. ควรมีการทบทวน นิเทศการ Triage ขณะปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอโดยพยาบาลผู้มีประสบการณ์ 
และพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 

          3. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมนอกสถานที่กับผู้เชี่ยวชาญ 

          4. เทียบเคียงตัวชี้วดัร้อยละของผู้ปุวยได้รับการคัดกรองถูกต้องกับโรงพยาบาลขนาด M1 ที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน 
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1. ชื่อผลงาน : การพัฒนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

2. ค าส าคัญ : งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

3. สรุปผลงานโดยย่อ : เพ่ือให้มีระบบดูแลผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน 

4. ชื่อที่อยู่ : หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

5. สมาชิทีม กนกวลี นงภา 

6. เปูาหมาย  

1. พัฒนาส่งต่อผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ 
2. ลดอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บปุวยฉุกเฉิน 
3. มีบุคลากรฉุกเฉินคุณภาพพอเพียง 
4. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
5. มีเครือข่ายพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 

7. ปัญหาและสาเหตุ 

1. ขยายหน่วยบริการเพิ่มมากขึ้นครอบคลุม 
2. บุคลากรการแพทย์เฉพาะทางมีเพ่ิมมากข้ึน 
3. บุคลากรทางการพยาบาลจบใหม่มีมากข้ึน 
4. บุคลากรลูกจ้างมีมากขึ้น 
5. ความเจริญเติบผู้ใช้รถใช้ถนนมากข้ึน 

8. กิจกรรมพัฒนา 

1. พัฒนาระบบบริการ 
1.1 กระบวนการปฎิบัติงานใน ER  

       - จัดท าแผนหลักพัฒนา 
        - จัดให้มีระบบคัดกรองนอกเวลาราชการ 

1.2 กระบวนการจัดงานใน Ward 
       - ทบทวน case dead MM conferment 

1.3 การส่งต่อผู้ปุวยระดับจังหวัด 
       - การประชุมร่วมกับจังหวัดก าหนดเกณฑ์ในการส่งต่อแต่ละสาขา 
       - ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการดูแลผู้ปุวยก่อน ระหว่างขณะส่งต่อ 

1.4 การบริหารความเสี่ยง 
       - มีระบบ Risk Management ในหน่วยงาน 
     - ร่วมเข้าประชุมอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ 
      - อบรมเรื่องการจัดการความขัดแย้ง 

1.5 ระบบสารสนเทศ 



 
80 ผลงาน CQI และ นวัตกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี 

      - ร่วมอบรมใช้โปรแกรม Hos-XPของโรงพยาบาล 100% 
      - ร่วมประชุมระบบ REFER LINK ของจังหวัดและประชุมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ในหน่วยที่เก่ียวข้องให้ปฏิบัติได้ 
      - การจัดระบบข้อมูลฝุายอุบัติเหตุ / ระบบ EMS  

1.6 การพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 
      - จัดท าแผนอุบัติเหตุหมู่ อุบัติภัยระดับ รพ 
      - จัดการเรียนการสอนอุบัติเหตุหมู่ 

2. พัฒนาบุคลากร 
     - จัดอบรมส าหรับพยาบาลวิชาชีพ EMT 1 โดยอายุรแพทย์ 
     - การดูแลผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉินกลุ่ม ACS , Stroke HI , Sepsis , Asthma  
     - ACLS 
     - การอ่านและแปลผล EKG 

การประเมินบาดแผลการดูแลผู้ปุวย HI 

จัดอบรมฟื้นฟู NA / เวรเปล / Worker ในเรื่อง CPR , IC , จริยธรรมการอบรม FR เน้นการ CPR 
/ การยกการเคลื่อนย้าย / การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

3. ระบบการส่งต่อจังหวัด 

3.1 การร่วมประชุมรับนโยบายจากจังหวัด หาแนวทางร่วมกัน 

       - ร่วมจัดท าแนวทางปฏิบัติงานส่งต่อ – รับกลับผู้ปุวยแบบเอื้ออาทร 

       - จัดท า Call Center ติดตั้งที่  ER ระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนโดยมีโทรศัพท์สาย
ตรงที่ ER ตลอด 24 ชั่วโมง 

3.2 การระดมเครือข่ายสนับสนุนเมื่อเกิดสาธารณภัยหรืออุบัติเหตุกลุ่มชน 

       - มีการประสานขอสนับสนุนด้านทรัพยากรด้านต่างๆในเครือข่าย 

      - เครือข่ายมีการประสานงานที่ชัดเจนโดยใช้ Call Center  

       - มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจ าปี 

       - มีทีม Buddy CPR ระหว่างตึก 

9. การวัดผลการเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน   ยอดผู้มารับบริการ 10 ปีย้อนหลัง แยกตาม
ประเภทความรุนแรง 

ประเภทผู้ปุวย 2555 2565 
1. EMERGENCY 733 720 
2. URGEN 10,227 11,059 
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ประเภทผู้ปุวย 2555 2565 
3. NON-URGENT 19,131 19,236 
4. NON-ACUTE 23,255 25,388 
5. จ านวนผู้ปุวยทั้งหมด 50,163 56,275 
6. จ านวนผู้ปุวยเฉลี่ยต่อวัน 137 154 
7. Productivity เกณฑ์เฉลี่ย 90-110% 114.67 114.67 

แยกตามกิจกรรมการบริการ 

กิจกรรม 2555 2565 
1. อุบัติเหตุจราจร 1,438 1,481 
2. ออกรับ EMS  287 134+ 
3. REFER 938 1,086 
4. เย็บแผล 1172 1,207 
5. ล้างแผล 10146 11,859 
6. ใส่เฝือก 322 346 
7. icd / เจาะท้อง 16/33 15/103 
8. CPR 48 54 
9. ET-TUBE  227 148 
10. Defrib 15 41 
11. EKG 1943 1,665 
12. สวนปัสสาวะ 819 673 
13. พ่นยา 2654 3,622 
14. เจาะเลือด DTX , HCT 6511 22,080 

10. บทเรียนที่ได้รับ 

          โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้พัฒนาระบบงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่องปี 2555ได้รับนโยบาย
พัฒนาระบบส่งต่อเนื่องและได้ยกระดับพัฒนาขีดความสามารถให้เป็น Nodes ให้ค าปรึกษาด้านการปฏิบัติการ
ดูแลรักษาและส่งต่อผู้ปุวยแผนกต่างๆในโซนลุ่มน้ าปาวประกอบไปด้วย 4 อ าเภอจัดระบบเครือข่ายที่ปรึกษา
เฉพาะทางโดยมีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนในกลุ่มโรคส าคัญโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรับปรึกษาที่
ผ่านมาพบว่าบุคลากรไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานท าให้เจ้าหน้าที่ขึ้นเวรถี่ เหนื่อยล้าเกิดความเสี่ยง
หลากหลายส่งผลต่อการเสียชีวิตและความไม่ปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ 

           ดังนั้นทีมอุบัติเหตุและฉุกเฉินจึงได้ทบทวนปรับปรุงระบบบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานผู้ปุวย ได้รับการบริการที่รวดเร็วและปลอดภัยผู้ใช้บริการพึงพอใจ 

11.การติดต่อทีมงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน : สายตรง +FAX 042-334095 โรงพยาบาลกุมภวาปี 042-334400-02 
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1. ชื่อผลงาน : การดูแลผู้ปุวยใส่ท่อช่วยหายใจและประกันภาวะแทรกซ้อน 

2. ค าส าคัญ : การใส่ท่อช่วยหายใจ 

3. สรุปผลงานโดยย่อ : พัฒนาระบบการบริการการดูแลผู้ปุวยใส่ท่อช่วยหายใจในภาวะวิกฤต 

4. ทีอ่ยู่ขององค์กร : หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุมภวาปี 

5. สมาชิกทีม : นางสาวพิญชานันท์ สุวรรณศิริ และทีมสมาชิกงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

6. เปูาหมาย 

1. เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับออกเจนที่เพียงพอ 

2. เพ่ือปูองกันและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ปุวย 

          3. เพ่ือการปูองกันการเลื่อนหลุดของ ET-tube และลดอุบัติการณ์การใส่ ET-tube ซ้ า 

           4. เพ่ือปูองการภาวะ Aspirate pneumonia 

7. ปัญหาและสาเหตุ 

ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีจ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการใส่ ET-tube 
ทั้งหมดจ านวน 565 ราย พบอุบัติการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจเข้าปอดข้างใดข้างหนึ่งของผู้ปุวยจ านวน 5 ราย 
การเลื่อนต าแหน่งของ ET- tube จ านวน 8 ราย ผู้ปุวยดึง ET-tube ขณะอยู่ในห้อง Resuscitation จ านวน 4 
ราย และพบอุบัติการณ์อุปกรณ์ในการใส่ ET-tube ไม่พร้อมใช้ ได้แก่ ไม่เติม Stock ของ ET-tube แต่ละ
ขนาดให้ครบบนรถ emergency, ไฟ Base ใส่ ET-tubeไม่ส่องสว่าง เป็นต้น จากอุบัติการณ์ข้างต้น ท าให้การ
ใส่ท่อช่วยหายใจผู้ปุวยในภาวะวิกฤตเกิดความล้าช้าและผู้ปุวยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ
ได้ ท าให้ข้าพเจ้าและสมาชิกห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้มีการ ทบทวนปัญหาและหาแนวทางเพ่ือพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพด้านการดูแลผู้ปุวยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาล 

8. กิจกรรมการพัฒนา  

 อธิบายผู้ปุวยหรือญาติผู้ปุวยเพ่ือให้เข้าใจถึงเหตุผลของการใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับ
ออกเจนอย่าง เพียงพอ 

 ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการใส่ท่อช่วยหายใจ เช็ดรถ Emergency และเติมของ stock บน
รถ Emergencyทุกเวร  

 ตรวจสอบซ้ าหลังใส่ ET-tube เช็ค cuff leak test เช็คต าแหน่งของ ET-tube ที่แพทย์ใส่ ฟัง
ปอดท้ัง 2 ข้างและดูการ เคลื่อนไหวของทรวงอกอย่างสม่ าเสมอ 

 การ Fix ET-tube โดยใช้เชือกผูกตามต าแหน่งที่แพทย์ท าการใส่ ET-tube ไม่ให้มีการเลื่อนหลุด 
และความแน่นเหมาะสม 

 กรณีท่ีผู้ปุวยดิ้นมากให้ผูกยึดตรึงผู้ปุวยด้วยผ้านิ่มโดยมัดผู้ปุวยเข้ากับเตียงหรือ long spinal 
board 



 
83 ผลงาน CQI และ นวัตกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี 

 จัดท่าผู้ปุวยในท่าตะแคงหน้าข้างใดข้างหนึ่งและมีการดูดเสมหะใน ET-tube และในปากผู้ปุวย
เป็นระยะๆ 

 ประเมินอาการผู้ปุวยทุก 15 – 30 นาที วัด V/S,N/S , monitor oxygen saturation  
 ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับการต่อเครื่องช่วยหายใจตามแผนการรักษาของแพทย์ 
 เตรียม safety transfer 

9. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 

อุบัติการณ์ ปีงบ 2565 (ครั้ง) ปีงบ 2566(ครั้ง) 
1. ใส่ท่อช่วยหายใจเข้าปอดข้างใดข้างหนึ่ง 1  
2. มีการเลื่อนหลุดของ ET-tub 0  
3. ผู้ปุวยดึง ET-tub 2  
3. อุปกรณ์บนรถ Emergency ไม่พร้อมใช้ 3  

10. บทเรียนที่ได้รับ 

การดูแลผู้ปุวยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ เจ้าหน้าที่ทีมงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินพบปัญหาในขณะการใส่
ท่อช่วยหายใจ มีการใสท่อช่วยหายใจเข้าปอดข้างใดข้างหนึ่ง อาจส่งผลให้ผู้ปุวยเกิดภาวะปอดแตกได้ การ Fix 
ET-tube ไม่แน่นพอหรือไม่ตรงต าแหน่งที่แพทย์ท าการใส่ ET-tube ท าให้ ET-tube มีการเลื่อนหลุด หรือ
ผู้ปุวยดึง ET-tube ท าให้ต้องมีการใส่ ET-tube ใหม่ซ้ าอีก หรือความไม่พร้อมใช้ของเครื่องมือภายในรถ 
Emergency เป็นต้น ซึ่งจากปัญหาและอุบัติการณ์ต่างๆเหล่านั้น ท าให้ข้าพเจ้าและทีมงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ได้ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ปุวยที่ใส่ท่อช่วยหายใจให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการพยาบาลต่อไป 

11. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โทรศัพท์ 042-334400 ต่อ 7130-7131 
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1. ชื่อผลงาน : การส่งต่อผู้ปุวยระหว่างสถานพยาบาล(Safety Transfer) 

2. ค าส าคัญ :  ผู้ปวุย หมายถึง บุคลากรที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย หมายถึง 
การรับ-ส่งผู้ปุวยระหว่างหน่วยบริการภายในโรงพยาบาล ได้แก่ หอผู้ปุวย ห้องฉุกเฉิน หน่วยงานต่างๆ ห้อง
ผ่าตัดและพักฟ้ืน ห้องตรวจและห้องท าหัตถการที่อยู่ภายในโรงพยาบาล 

3. สรุปผลงานโดยย่อ: 

1. ร้อยละผู้ปุวยได้รับการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม ในเดือน ต.ค 64-มี .ค 65  คิดเป็น ร้อยละ 90 % 

3. อุบัติการณ์ผู้ปุวยอาการทรุดลงขณะเคลื่อนย้าย/ส่ง เดือน  ต.ค 64- มี.ค 65คิดเป็นร้อยละ 0 % 

4. จ านวนครั้งที่เจ้าหน้าที่ไม่ท าตามแนวทางที่ก าหนดในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย คิดเป็นร้อย 0 % 

4. ชื่อและท่ีอยู่องค์กร : โรงพยาบาลกุมภวาปี  เลขที่ 97 ม.7 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ. อุดรธานี 41110(กลุ่ม
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 

5.  สมาชิกทีม : นายนันทภพ ศูนย์จันทร์(งานออุบัติเหตุฉุกเฉิน) รพ.กุมภวาปี 

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : ผู้ปุวยภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มที่มีอาการและอาการแสดงของโรค
ที่รุนแรง ของโรค เช่น Case stroke F/T ที่ได้ rtPA ,  Case stemi ที่ได้ยา Sk , ผู้ปุวยที่ได้ให้ยา (High Alert 
Drug: HAD) ,ผู้ปุวยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือแม้กระทั้งผู้ปุวย trauma ต่างๆซึ้งมีโอกาสที่จะมีอาการทรุด
หนักขณะน าส่ง  

7. วัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยในโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงพยาบาล 
2. เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ และปลอดภัยระหว่างการเคลื่อนย้ายภายในโรงพยาบาล 
3. เพ่ือบันทึกอาการและอาการแสดงของผู้ปุวยขณะน าส่ง 
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบปฏิบัติการส่งระหว่างสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 

8. การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง : 
          1. ควรใช้ใบ Checklist ในการเตรียมผู้ปุวยและเตรียมอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย 
          2. การดูแลระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
                (2.1) ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การเต้นของหัวใจ การหายใจ ค่าความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือด และความดันโลหิต กรณีที่สัญญาณชีพไม่คงที่ นอกจากนี้ อาจประเมินอาการอ่ืนๆ แล้วแต่
กรณี เช่น GCSหรือระดับความรู้สึกตัวของผู้ปุวยและการเสียเลือดเป็นต้น 
                (2.2) การดูแลที่ได้รบขณะเคลื่อนอนย้ายควรท าให้ได้เทียบเท่ากับการดูแลที่ได้รบในหอผู้ปุวย
ได้แก่การใช้เครื่องช่วยหายใจ  การได้รับออกซิเจนและการได้รับยาลด/เพิ่มความดันโลหิต 
                (2.3) ผู้ปุวยที่ใช้ mobile ventilator ให้ติดตามประเมินลักษณะการหายใจ อัตราการหายใจ 
tidalvolume, airway pressure และค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
                (2.4) ดูแลปูองกันการเลื่อนหลุดของท่อ/สายระบายต่างๆ ดูแลไม่ให้หัก พับ งอ และดูแลให้ไหล
สะดวกเช่น ICDในรายที่มีmassive hemothorax, pneumothorax เป็นต้น 
                (2.5) กรณีฉุกเฉินให้ท าการช่วยเหลือผู้ปุวยเบื้องต้นขอความช่วยเหลือและ/หรือน าผู้ปุวยไปยังหอ 
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ผู้ปุวยที่ใกล้ที่สุดเพ่ือการช่วยเหลือผู้ปุวยอย่างเร่งด่วน 
                (2.6)  บันทึกผลการติดตามอาการของผู้ปุวยระหว่างการเคลื่อนย้ายลงในแบบบันทึกทางการ
พยาบาล (Nurse’snote) ดังนั้นวัดสัญญาณชีพ พร้อมทั้งบันทกลงในแบบบันทึกก่อนออกจากหอผู้ปุวย และ
เมื่อไปถึงหน่วยงานปลายทางหากการเคลื่อนย้ายนั้นใช้ระยะเวลานานแนะน าให้บันทึกสัญญาณชพทุก 15-20 
นาทีบันทึกอาการเปลี่ยนแปลงการได้รับยาและการรักษาพยาบาลที่ได้รับระหว่างการเคลื่อนย้ายบันทึก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้ายพร้อมทั้งการช่วยเหลือหรือแนวทางแก้ไข 

9. การน าผลงานไปใช้: 
1.ผู้ปุวยในระบบปฏิบัติการส่งต่อผู้ปุวยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาลได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ            

มาตรฐานและปลอดภัย 
2.ผู้ปฏิบัติสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการส่งต่อผู้ปุวยระหว่างสถานพยาบาล 
3.ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางพัฒนาระบบปฏิบัติการส่งต่อผู้ปุวยระหว่างสถานพยาบาลและเครือข่ายการ

ส่งต่อผู้ปุวยฉุกเฉินที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

10. การติดต่อกับทีมงาน :  นายนันทภพ ศูนย์จันทร์ (งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)E:mail 
(Sam.nantaphob@gmail.com) โทร :095-6349333 

ตัวอย่างการใช้ใบ Sefty transfer 
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1. เรื่อง ระบบการดูแลผู้ปุวยเด็กแรกเกิดท่ีมีภาวะลิ้นติด  

2. ค าส าคัญ : ภาวะลิ้นติดในเด็กแรกเกิด 

3. สรุปผลโดยย่อ : กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม/nursery และคลินิกนมแม่ ได้ร่วมกันจัดท า 
แนวทางการดูแลผู้ปุวยเด็กแรกเกิดที่มีภาวะลิ้นติด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในเด็ก
หลังคลอด อีกท้ังยังช่วยให้เด็กสามารถดูดนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ชื่อและท่ีอยู่องค์กร : กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม/nursery และคลินิกนมแม่ โรงพยาบาล
กุมภวาปี 

5. สมาชิกทีม  
 ทพ.ภาณุพงษ์ ภิญโญ ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มงาน กลุ่มงานสูติ
นรีเวชกรรม/nursery และคลินิกนมแม่  

6. เปูาหมาย : เพ่ือช่วยให้เด็กแรกเกิดสามารถดูดนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลังคลอด 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  

เด็กแรกเกิดท่ีมีปัญหาภาวะลิ้นติด บางรายจะไม่สามารถดูดนมแม่ได้มีประสิทธิภาพ ท าให้มีความเสี่ยง
ในการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น น้ าหนักตัวลดมากกว่าเกณฑ์ปกติ มีภาวะเหลือง กลายเป็นเด็กปุวยเป็นต้น ซึ่ง
ในอดีตผู้ปุวยที่มีภาวะลิ้นติดจ าเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพ่ือเข้ารับการรักษาท่ีรพ.อุดรธานี แต่ในปัจจุบันทางรพ.
กุมภวาปีมีความพร้อมมากข้ึนสามารถให้การรักษาในผู้ปุวยกลุ่มนี้ได้สถิติบริการในรพ.ภุมภวาปี ป2ี559ปี 2560 
ปี 2561 เด็กแรกเกิด (ราย) 1,271 1,301 1,283 เด็กแรกเกิดที่มีภาวะลิ้นติด (ราย)  

8. กิจกรรมพัฒนา :  
8.1 ผู้ปุวยเด็กแรกเกิดที่มีภาวะลิ้นติดทุกรายจะได้รับการตรวจและประเมินระดับความรุนแรงและ

ได้รับการสอนการฝึกดูดนมโดยทีมคลินิกนมแม่ อ้างอิงตาม Siriraj tongue-tie score 
8.2 ประเมิน latch score โดยทีมสูติ นรีเวชกรรม/nursery  
8.3 ประเมินความสัมพันธ์กับมารดาและทารก เช่น การเจ็บเต้านม น้ าหนักของตัวเด็ก วิธีการเข้าเต้า

ภายหลังการสอนโดยคลินิกนมแม่แล้ว ความกังวลเรื่องพัฒนาการด้านการพูดของเด็ก   
8.4 วางแผนผ่าตัดภาวะลิ้นติด frenectomy  ในรายที่ยังมีปัญหาดังนี้  

- เคสทีเ่ป็น Moderate-severe tongue tie ร่วมกับมีปัญหา เข้าเต้าเจ็บ น้ าหนักตัวลดกว่า
เกณฑ์ปกติและผู้ปกครองกังวลเรื่องพัฒนาการด้านการพูด  
  - เคสที่ มี คะแนน Siriraj tongue-tie score น้อยกว่า 8 คะแนน 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง : ภายหลังจากการผ่าตัดได้อธิบายการดูแลผู้ปุวยหลังผ่าตัดและนัดติดตาม
ผลหลังสามวันภายหลังการผ่าตัดที่คลินิกนมแม่ เพ่ือประเมินปัญหาที่พบก่อนผ่าในเคสนั้นๆ เช่น การเข้าเต้า 
น้ าหนักตัวเด็ก เป็นต้น  
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10. บทเรียนที่ได้รับ :  

การรักษาผู้ปุวยในกลุ่มนี้ควรดูแลรักษาแบบองค์รวมและดูแลร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพ หากสามารถ
วินิจฉัยได้เร็วและได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะสามารถลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้ปุวยกลุ่ม
นี้ได้ นอกจากนี้การอธิบายผู้ปกครองให้เข้าใจถึงความส าคัญในการรักษารวมไปถึงการผ่าตัดก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ
เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนอาจจะมีความวิตกกังวลมากที่ลูกจะต้องได้รับการผ่าตัดตั้งแต่แรกเกิด 

11. การติดต่อกับทีมงาน : นายภาณุพงษ์  ภิญโญ เบอร์โทรศัพท์ 0963659255 
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1. เรื่อง  การคัดกรองและการรักษาความผิดปกติของการสบฟันในระยะฟันชุดผสม 

2. ค าส าคัญ : ความผิดปกติของการสบฟัน ฟันชุดผสม ทันตกรรมจัดฟันเชิงปูองกัน ทันตกรรมจัดฟันเชิงปูอง
ปราม 

3. สรุปผลโดยย่อ : ผู้ปุวยที่มีความผิดปกติของการสบฟันในระยะฟันชุดผสมได้รับการตรวจ วินิจฉัย และการ
รักษาด้วยทันตกรรมจัดฟันเชิงปูองกัน (Preventive orthodontics) และทันตกรรมจัดฟันเชิงปูองปราม 
(Interceptive orthodontics) อย่างเหมาะสม 

4. ชื่อและท่ีอยู่องค์กร : งานทันตกรรม  โรงพยาบาลกุมภวาปี 

5. สมาชิกทีม :                                                                                                                            

ทพญ.สายสุนีย์ นาคะวัจนะ  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ                                                                                    
ทพญ.ดารา ฤทธิ์งาม             ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ                                                               
ทพญ.สมิตา ศรีกุลวงศ์  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ                                                     
ทพญ.กันทิมา ชัยปริญญา  ทันตแพทย์ช านาญการ                                                                 
ทพ.ภาณุพงษ์     ภิญโญ              ทันตแพทย์ช านาญการ                                                                    
ทพญ.ภัทรลภา   หล่อสุวรรณศิริ  ทันตแพทย์ช านาญการ                                                               
ทพ.เตชน์ศิษฐ์  ธนสรรวนิช   ทันตแพทย์ช านาญการ 
ทพญ.มันทนา     ศิริเวชพงค์กุล  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ     

 
6. เปูาหมาย : ผู้ปุวยอายุระหว่าง 6 – 12 ปี หรืออยู่ในช่วงฟันชุดผสมที่มีความผิดปกติของการสบฟันแบบไม่
รุนแรงได้รับการตรวจ วินิจฉัย การรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีระบบการส่งต่อผู้ปุวยที่มี
ความผิดปกติของการสบฟันแบบรุนแรงให้ได้รับการรักษากับทันตแพทย์เฉพาะทางอย่างเหมาะสม เพ่ือให้
ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการรักษา 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  

 จากผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งท่ี 8 พ.ศ.2560 ในเด็กอายุ 12 ปี พบว่ามากกว่า
ร้อยละ 50 พบฟันผุโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชุกของการเกิดโรคฟันผุร้อยละ 61 ซึ่งมากกว่าภาคอ่ืน
และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในทุกปี ดังนั้นความชุกของการสูญเสียฟันน้ านมก่อนก าหนดในกลุ่มผู้ปุวยอายุ 6 – 
12 ปีจึงมีมากขึ้น เนื่องจากฟันน้ านมมีประโยชน์ในการรักษาพ้ืนที่ของขากรรไกรเพ่ือให้มีที่ส าหรับฟันแท้ขึ้นมา
ในช่องปาก ดังนั้นการสูญเสียฟันน้ านมก่อนก าหนดท าให้ฟันข้างเคียงล้มและสูญเสียเนื้อที่ของขากรรไกร จึงท า
ให้ฟันแท้ไม่สามารถข้ึนมาในต าแหน่งที่ปกติได้น าไปสู่การเกิดการสบฟันที่ผิดปกติระยะฟันชุดผสมได้ อีกทั้งการ
สบฟันที่ผิดปกติยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยในด้านต่างๆ ได้แก่ การบดเคี้ยว ความสวยงาม และ
สภาพจิตใจของผู้ปุวย ทันตแพทย์จึงมีบทบาทส าคัญในการรักษาความผิดปกติของการสบฟันแบบไม่รุนแรงใน
ระยะฟันชุดผสมด้วยการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแบบปูองกันและปูอมปรามเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปุวย 

8. กิจกรรมการพัฒนา :               

 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการสบฟันที่ผิดปกติในระยะฟันชุดผสมแก่ทันตบุคลากรได้แก่ ทันตแพทย์และ
ทันตาภิบาล  
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 ก าหนดแนวทางการรักษาทางทันตกรรมในผู้ปุวยที่มีความผิดปกติของการสบฟันในระยะฟันชุดผสม 
o การตรวจ หากทันตแพทย์และทันตาภิบาลตรวจพบผู้ปุวยอายุระหว่าง 6 – 12 ปี มีการสบ

ฟันที่ผิดปกติที่ต้องได้รับการรักษาตามข้อบ่งชี้จะต้องส่งต่อผู้ปุวยให้ทันตแพทย์เฉพาะทางจัด
ฟัน 

o การวินิจฉัย โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันวินิจฉัยความผิดปกติของการสบฟันและจ าแนก
ออกเป็น ความผิดปกติของการสบฟันแบบไม่รุนแรงและรุนแรง 

o การรักษา  
 กรณีความผิดปกติของการสบฟันแบบไม่รุนแรงสามารถให้การรักษาแบบทันตกรรม

จัดฟันแบบปูองกันและปูองปรามโดยทันตแพทย์ทั่วไปหรือทันตแพทย์เฉพาะทางจัด
ฟันได้  

 กรณีความผิดปกติของการสบฟันแบบรุนแรงจะต้องได้รับการรักษาแบบทันตกรรม
จัดฟันเชิงแก้ไข (Corrective orthodontics) โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
เท่านั้น 

o ข้อบ่งชี้ของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ปุวยที่มีการสบฟันผิดปกติในฟันชุดผสม 
 ฟันหน้าล่างสบคร่อมฟันหน้าบน (Anterior crossbite) 
 ฟันหลังล่างสบคร่อมฟันหลังบน (Posterior crossbite) 
 ฟันหน้าสบเปิด (Anterior openbite) 
 ฟันสบกระแทก (Occlusal interference) 

9. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  ผู้ปุวยอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ที่มีการสบฟันผิดปกติในระยะฟันชุดผสม 
ได้รับการรักษาด้วยทันตกรรมจัดฟันเชิงปูองกันและปูองปรามทุกราย 

10. บทเรียนที่ได้รับ : การตรวจ วินิจฉัย และรักษาผู้ปุวยที่มีความผิดปกติของการสบฟันในระยะฟันชุดผสม
อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

11. การติดต่อกับทีมงาน : นายเตชน์ศิษฐ์  ธนสรรวนิช เบอร์โทรศัพท์ 0874215777 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: พัฒนางานกายภาพบ าบัดในคลินิกหมอครอบครัวพันดอน 

2. ค าส าคัญ: Primary Care Cluster, PCC , กายภาพบ าบัดชุมชน, แผนกกายภาพบ าบัด, คลินิกหมอ
ครอบครัว 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: 

4. สรุปผลงานโดยย่อ: คลินิกหมอครอบครัวเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งเริ่มประกาศใช้ในปี 2559 เป็นการท างานเชิงรุกให้บริการที่บ้าน 
และในชุมชนเพ่ิมการบริการฟื้นฟูในชุมชน  มีเปูาหมายมุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงคุณภาพและลดจ านวนคนไข้ที่มีความ
ต้องการรับบริการทางด้านกายภาพบ าบัดที่จะส่งต่อเข้ามาในโรงพยาบาล  

โดยงานเวชกรรมฟ้ืนฟู รพ.กุมภวาปี ได้เริ่มด าเนินการส่งนักกายภาพบ าบัดไปประจ าที่ คลินิกหมอ
ครอบครัวในปี 2560 จ านวน 1 คน และมีการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องจากเริ่มแรกเน้นการบริการออก
ฟ้ืนฟูผู้ปุวยและคนพิการตามบ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.พันดอน รพ.สต.เชียงแหว 
และ รพ.สต.บ้านผือ ต่อมาในปีได้มีการเปิดบริการ OPD กายภาพบ าบัด ที่คลินิกหมอครอบครัวพันดอน โดยมี
เครื่องมือทางกายภาพบ าบัดครบส าหรับการให้บริการระดับปฐมภูมิ  ส่งผลให้ฝุายเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาล
กุมภวาปีสามารถส่งต่อคนไข้ในกลุ่มโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และกลุ่มผู้ปุวยที่
จ าเป็นต้องติดตามเยี่ยมบ้านเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพในเขตรับผิดชอบ 3 รพ.สต. นี้ ไปสู่ คลินิกหมอครอบครัวพัน
ดอน เป็นการลดความแออัดของผู้ปุวยในโรงพยาบาลและท าให้ผู้ปุวยได้รับการรักษาทางกายภาพบ าบัดใกล้
บ้าน  

5. สมาชิก :  
5.1 น.ส.สู่ขวัญทิพย์ กาญจน์เบญญาภา ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดช านาญการ หัวหน้างานเวชกรรม

ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกุมภวาปี และเจ้าหน้าที่งานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกุมภวาปี  
5.2 น.ส.รติรัตน์  ศรีกงพาน ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบ าบัดประจ าคลินิก

หมอครอบครัวพันดอน 
5.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพันดอน 

6. เปูาหมาย:  
6.1 เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการในกลุ่มผู้ปุวยโรคส าคัญในชุมชน ได้แก่ ผู้ปุวยระยะกึ่งเฉียบพลัน (Sub 

acute) เช่น ผู้ปุวยโรค Stroke ให้กลับมาเคลื่อนไหวปกติ ลดภาระแก่ครอบครัวและชุมชน ผู้ปุวยระยะเรื้อรัง
หรือคนพิการ ผู้ปุวยผู้สูงอายุที่มีความต้องการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ร่างกายคงสภาพที่ดีให้นานที่สุดลด
ภาวะแทรกซ้อน เช่น ผู้ปุวยโรคหัวใจ ถุงลมโปุงพอง เป็นต้น 

6.2 เพ่ือกระจายผู้ปุวยกายภาพบ าบัดจากโรงพยาบาลกุมภวาปี สู่คลินิกหมอครอบครัว ท าให้ลดความ
แออัดของผู้ปุวยในโรงพยาบาล และท าให้ผู้ปุวยได้รักษาใกล้บ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

6.3 เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องอัตราก าลังไม่เพียงพอในโรงพยาบาล ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถออกเยี่ยมผู้ปุวย คน
พิการ ผู้ปุวยเรื้องรังในชุมชนได้ครบทุกรายและจ านวนครั้งที่เยี่ยมไม่มากพอเพราะข้อจ ากัดด้านบุคลาการ 

6.4 เพ่ือสนองนโยบายการจัดบริการตามแนวคิดเกิดการดูแลที่มีคุณค่า ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการมี
ความสัมพันธ์ดุจญาติ มิตร เป็นการท าความดีสร้างความผูกพัน ซึ่งจะท าให้เกิดความเชื่ อมั่นศรัทธาต่อระบบ
สาธารณสุข และการ จัดรูปแบบบริการที่เป็นองค์รวมทุกมิติของสุขภาพนี้จะสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการดูแลตนเอง (Self-care) ของคนทุกกลุ่ม คนทุกวัย จนเกิดเป็นการสร้างสุขภาพจากภายในตัวเอง ภายใน
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ครอบครัว ไปสู่การร่วมกัน ลดการเข้าไม่ถึงบริการฟ้ืนฟู ลดจ านวนคนไข้ที่มีความต้องการรับบริการทางด้าน
กายภาพบ าบัดที่จะส่งต่อเข้ามาในโรงพยาบาล  

6.5 เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน นับตั้งแต่การส ารวจ ค้นหา ขึ้น ทะเบียน และให้การ
รักษาฟ้ืนฟูแก่คนพิการ รวมทั้งการให้ความรู้แก่ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และ
บุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการ ทั้งในด้านกาย ใจ สังคม อาชีพ และการศึกษา อีก
ทั้งนักกายภาพบ าบัดยังสามารถมีบทบาทในการ กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มของคนพิการ และการด าเนินงาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดย ชุมชนอีกด้วย  

6.6 เพ่ือเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง อาการปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นต้น เพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ้อนและ
ลดความรุนแรงของโรค  

6.7 เพ่ือน าความรู้ด้านการฟื้นฟูไปพัฒนาศักยภาพ อสม. และบุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ โดยการอบรม
ความรู้และวิธีการปฏิบัติ ที่เก่ียวกับการดูแลเบื้องต้นทางกายภาพบ าบัด  

6.8 เพ่ือขยายบริการด้านกายภาพบ าบัดโดยการจัดตั้งคลินิกกายภาพบ าบัดขึ้นในคลินิกหมอครอบ
ครับพันดอน เพ่ือให้บริการผู้ปุวยกลุ่มโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ในรูปแบบ OPD 
Clinic และดูแลกลุ่มผู้ปุวยที่จ าเป็นต้องติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตรับผิดชอบ 3 รพ.สต. 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:   
จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 มีการก าหนดนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐม

ภูมิ โดยจัดท าโครงการ คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) เพ่ือปรับสามเหลี่ยมให้กลับตั้งอยู่บน
ฐานที่มีความมั่นคง ลดความ เหลื่อมล้ า เป็นการดูแลแบบองค์รวม ด้วยแนวคิด บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ 
ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีด้วยทีม หมอครอบครัว ประกอบกับปริมานผู้ปุวยกายภาพบ าบัดที่เข้ามารับบริการใน
โรงพยาบาลกุมภวาปีมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ตามการขยายตัวของโรงพยาบาลทั่วไปที่รับส่งต่อผู้ปุวยจาก
โรงพยาบาลลูกข่าย ส่งผลให้อัตราก าลังนักกายภาพบ าบัดไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถออกชุมชนเพ่ือไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ปุวย Stroke  คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ปุวยโรคเรื้อรังได้ครบถ้วน  

ดังนั้นในปี พ.ศ.2560 ฝุายเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกุมภวาปี จึงรับนักกายภาพบ าบัดเพ่ิม  1 อัตรา 
เพ่ือให้ประจ าที่คลินิกหมอครอบครัวพันดอน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบบริการด้านการฟ้ืนฟูสภาพผู้ปุวยกลุ่มโรค
ส าคัญในชุมชน ทั้งหมด 3 รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.พันดอน  รพ.สต.เชียงแหว และ รพ.สต.บ้านผือ โดยในช่วง
แรกเน้นการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชน ติดตามเยี่ยมผู้ปุวย Stroke  คนพิการ ผู้ปุวยเรื้องรังที่บ้าน
ผู้ปุวย และขยายงานโดยเปิดเป็นคลินิกกายภาพบ าบัดในคลินิกหมอครอบครัวพันดอน โดยการให้บริการ
ทางด้านกายภาพบ าบัดแบบ OPD Visit จะให้บริการทั้งผู้ปุวยนอก และผู้ปุวยในชุมชน โดยมีเครื่องมือทาง
กายภาพบ าบัดครบส าหรับการให้บริการระดับปฐมภูมิ ส่งผลให้ฝุายเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกุมภวาปี
สามารถส่งต่อคนไข้ในกลุ่มโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และกลุ่มผู้ปุวยที่จ าเป็นต้อง
ติดตามเยี่ยมบ้านเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพในเขตรับผิดชอบ 3 รพ.สต. นี้ ไปสู่คลินิกหมอครอบครัวพันดอน เป็น
การลดความแออัดของผู้ปุวยในโรงพยาบาลและท าให้ผู้ปุวยได้รับการรักษาทางกายภาพบ าบัดใกล้บ้าน ได้รับ
การรักษาอย่างเต็มที่ไม่ต้องรอนาน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปุวย 

8. กิจกรรมการพัฒนา: 
8.1 ในปี 2560 เปิดให้บริการกายภาพบ าบัดที่คลินิกหมอครอบครัวพันดอนโดยเน้นบริการในชุมชน

ด้วยการเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ปุวยโรคส าคัญในชุมชน ได้แก่ ผู้ปุวยระยะกึ่งเฉียบพลัน (Sub acute) เช่น ผู้ปุวยโรค 
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Stroke ให้กลับมาเคลื่อนไหวปกติ ลดภาระแก่ครอบครัวและชุมชน ผู้ปุวยระยะเรื้อรังหรือคนพิการ ผู้ปุวย
ผู้สูงอายุที่มีความต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพเพ่ือให้ร่างกายคงสภาพที่ดีให้นานที่สุดลดภาวะแทรกซ้อนตามรูปที่1   

รูปที่ 1 การให้บริการในชุมชน ในเขต 3 รพ.สต. ที่รับผิดชอบ 

8.2 เปิดให้บริการ OPD กายภาพบ าบัดที่คลินิกหมอครอบครัวพันดอน โดยเน้นการรักษาด้วย
เครื่องมือทางกายภาพกายภาพบ าบัดเป็นหลักร่วมกับกิจกรรมที่สามารถน ากลับไปประยุกต์ใช้เองที่บ้านให้กับ
ผู้ปุวยโดยมีตารางการบริการในช่วงเช้า ของวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ให้บริการ OPD visit ในช่วงเช้าที่ รพ.สต.พัน
ดอน และออกเยี่ยมบ้านเขต 
พันดอนในช่วงบ่าย  ในวันอังคาร ให้บริการผู้ปุวยที่ รพ.สต.เชียงแหว และวันพฤหัสบดี ให้บริการผู้ปุวยที่ รพ.
สต.บ้านผือ  ตามรูปที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การให้บริการทางกายภาพบ าบัดผู้ปุวยนอกในคลินิกหมอครอบครัวพันดอน 

8.3 ฝุายเวชกรรมฟ้ืนฟู รพ.กุมภวาปี มีการส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยที่จ าเป็นต้องท ากายภาพบ าบัดต่อเนื่อง 
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต 3 รพ.สต.นี้ ให้ไปรับบริการกายภาพบ าบัดต่อเนื่องที่ คลินิกกายภาพบ าบัดในคลินิก
หมอครอบครัวพันดอน โดยใช้ใบส่งต่อของงานกายภาพบ าบัดให้ผู้ปุวยถือไปยื่นที่ PCC พันดอน และมีการโทร
ประสานงานส่งต่อผู้ปุวยกับนักกายภาพบ าบัดประจ า PCC พันดอน 

8.4 มีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของคลินิกกายภาพบ าบัดใน PCC พันดอน ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพ่ือติดตามวิเคราะห์ผลลัพธ์การด าเนินงานเพื่อน ามาพัฒนางานต่อไป 
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9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: เริ่มด าเนินงาน ปี พ.ศ.2560 

 9.1 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ การเปิดบริการกายภาพบ าบัดที่ คลินิกหมอครอบครัวพันดอน สามารถเพ่ิม
การเข้าถึงบริการกายภาพบ าบัดในชุมชนและลดภาระงานในโรงพยาบาลได้ ดังผลงานตามกราฟท่ี 1  

 
กราฟที่ 2 แสดงจ านวนผู้ปุวยแยกตามกลุ่มโรค 

 

 
 
  
   
 
 
 
 
           

 จากกราฟที่ 1 และ 2 ในปี 2560 ได้เริ่มเปิดบริการกายภาพบ าบัดที่คลินิกหมอครอบครัวพันดอน
ประมาณเดือน พฤษภาคม 2560 และได้พัฒนางานด้านการบริการมากขึ้นมีผู้เข้ามาใช้บริการที่คลินิก
กายภาพบ าบัดทั้งจากการค้นหาในชุมชนและการส่งต่อจากโรงพยาบาลกุมภวาปี ท าให้ยอดผู้รับบริการเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆในปี 2561 ถึง 2562 แต่ในปี 2563 เกิดสถานการณ์โควิด19 ระบาด ท าให้คนมาเริ่มรับบริการที่
กายภาพบ าบัดลดลง ในปี 2564 สถานการณ์ระบาดโรคโควิด19 รุนแรงในพ้ืนที่อ าเภอกุมภวาปี ทางงานเวช
กรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกุมภวาปี จึงได้งดบริการกายภาพบ าบัดที่ คลินิกหมอครอบรัวพันดอนตั้งแต่ เมษายน 
2564 จนถึงปัจจุบัน และดึงอัตราก าลังกลับเข้ามาให้บริการในโรงพยาบาลเพ่ือช่วยเหลืองานด้านโควิด19ตาม
นโยบายผู้บริหาร 
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9.2  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  ร้อยละการหายหรือบรรเทาของผู้ปุวยกลุ่มโรคส าคัญที่รับบริการ
กายภาพบ าบัดในคลินิกหมอครอบครัวพันดอน เปูาหมายร้อยละ 90 สามารถท าผลงานได้ดังนี้ 

 

 
จากกราฟท่ี 3 แสดงร้อยละการหายหรือบรรเทาของผู้ปุวยที่รับบริการกายภาพบ าบัด 5 ปีย้อนหลัง ซึ่ง

มีเปูาหมายร้อยละ  90 จากการด าเนินงานพบว่าปี 2561 -2564 ไม่สามารถท าผลงานได้บรรลุเปูาหมาย 
เนื่องจากกลุ่มโรคของผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายที่รักษาไม่หายขาด และ
กลุ่มโรค Stroke ที่มีอาการรุนแรง และส่วนหนึ่งเกิดอาการเจ็บปุวยซ้ าเนื่องจากจ าเป็นต้องประกอบอาชีพ ท า
ให้ผู้ปุวยมีอาการเจ็บปุวยเรื้อรังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นโอกาสพัฒนาต่อไป 

10. บทเรียนที่ได้รับ: 
10.1. จากข้อมูลพบว่าผู้ปุวยในเขตรับผิดชอบของ 3 รพ.สต. ได้แก่ รพ.สต.พันดอน รพ.สต.เชียงแหว 

และ รพ.สต.บ้านผือ สามารถเข้าถึงบริการทางกายภาพบ าบัดได้มากขึ้น ลดการส่งต่อผู้ปุวยเข้ามารับบริการใน
โรงพยาบาล ลดความแออัดของกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลกุมภวาปี 

10.2 การบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ ท าให้ผู้ปุวยเดินทางสะดวก ลดระยะเวลารอคอย และลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปุวยในการเดินทางมาโรงพยาบาล 

10.3 การบริการกายภาพบ าบัดที่คลินิกหมอครอบครัวมีการให้บริการที่ต่อเนื่องมากกว่ามารักษาที่
โรงพยาบาลและนักกายภาพบ าบัดยังมีการออกฟ้ืนฟูที่บ้าน สามารถให้การรักษาฟ้ืนฟูให้ทันเวลาโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ปุวย Stroke ที่มีระยะการฟ้ืนฟูช่วงแรกในช่วง Golden period ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 

10.4 ต้องมีการประสานงานกันและส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยระหว่างนักกายภาพบ าบัดประจ าคลินิกหมอ
ครอบครัวและทีมงานเวชกรรมฟ้ืนฟูในโรงพยาบาล เพ่ือส่งต่อเคสและติดตามการด าเนินงาน 

10.5 ต้องมีการพัฒนางานและปรับเปลี่ยนการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของผู้บริการ 
10.6 ต้องประสานงานหลายฝุายในการด าเนินงานให้ส าเร็จ ระหว่างฝุายเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาล

กุมภวาปี นักกายภาพบ าบัดประจ าคลินิกหมอครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ 
รพ.สต.พันดอน เพ่ือให้การด าเนินราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล  

10.7 ต้องพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนมากขึ้นในรูปแบบ excel  เพ่ือให้สะดวกส าหรับการ
เก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต 

11. การติดต่อกับทีมงาน: นางสาวรติรัตน์  ศรีกงพาน ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ หน่วยงานเวช
กรรมฟ้ืนฟูโรงพยาบาลกุมภวาปี  092 952 3799 หรือเบอร์โทรศัพท์ส านักงาน 042 334400 ต่อ 2100 
E-mail:tuck.ahs@gmail.com 
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กราฟที่ 3 แสดง ร้อยละการหายหรือบรรเทาของผู้ปุวยกายภาพบ าบัด 

ชดุขอ้มลู 1 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: พัฒนาระบบงานขาเทียมพระราชทานเพื่อคนพิการขาขาด  

2. ค าส าคัญ: Amputation, Prostheses, Prosthetic leg, Disability 

3. หมวดหมู่ของผลงาน:  

4. สรุปผลงานโดยย่อ:  
ฝุายเวชกรรมฟ้ืนฟู รพ.กุมภวาปี ได้พัฒนาระบบงานในด้านการให้บริการกายอุปกรณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อน

โดยการ “จัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทานเพื่อคนพิการขาขาดในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” 
ที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการท าขาเทียมแก่คนพิการขาขาดฟรี
ทุกสิทธิ์การรักษา โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ หรือสัญชาติ เนื่องจากต้องการให้คนพิการขาขาดทุกคนเข้าถึงบริการ
ท าขาเทียมเพ่ือสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิต ในท ากิจวัตรประจ าวันต่างๆ และการประกอบอาชีพ รวมถึง
เข้าสังคมได้  ผลลัพธ์หลังจากเปิดบริการแล้ว 6 ปี พบว่ามีคนพิการขาขาดทั้งจากในเขตและนอกเขตเข้าถึง
บริการมากขึ้นดังนี้ คนพิการขาขาดท่ีมาขอรับบริการรวมทั้งหมด 108 คน แบ่งเป็นในเขต 64 คน และนอกเขต 
44 คน และสามารถท าขาเทียมได้ครบถ้วนตามจ านวนที่ขอมาเฉลี่ย 6 ปี คิดเป็น 96.29% ท าให้ลดภาระใน
ครอบครัว และสังคม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

5. สมาชิก:  
 5.1 น.ส.สวรรยา ค าแก้ว ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ(ผู้ดูแลโรงงานขาเทียมพระราชทานฯ) 
และเจ้าหน้าที่งานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกุมภวาปี 

5.2 นายชาติเชื้อ ประทาน  ต าแหน่ง ช่างเครื่องช่วยความพิการ (ช่างท าขาเทียม) 

6. เปูาหมาย:  

6.1 เพ่ือจัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทานฯ ที่โรงพยาบาลกุมภวาปี เปิดบริการท าขาเทียมให้แก่คน
พิการขาขาดฟรีทุกสิทธิ์การรักษา โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ หรือสัญชาติ โดยให้บริการทั้งในเขตอ าเภอกุมภวาปี
และอ าเภอลูกข่าย 

6.2 เพ่ือให้สามารถแจกกายอุปกรณ์เฉพาะบุคคลที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น โดยให้บริการคนพิการขาขาดฟรี
ทุกสิทธิ์การรักษาทั่วประเทศไทย ได้แก่ การท าขาเทียมระดับระดับข้อเท้า, ขาเทียมระดับใต้เข่า, ขาเทียมระดับ
เหนือเข่า, การซ่อมแซมกายอุปกรณ์ที่ช ารุด เป็นต้น 

6.3 เพ่ือเพ่ิมอัตราการเข้าถึงขาเทียมในกลุ่มคนพิการขาขาดในเขตอ าเภอกุมภวาปี 
6.4 เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้คนพิการขาขาดในการเดินทางมารับบริการขาเทียมที่ รพ.ใกล้บ้าน จาก

เดิมต้องไปรับบริการที่ โรงพยาบาลอุดรธานี 
6.5 คนพิการขาขาดสามารถน าไปใช้ในการเดินเคลื่อนที่ท ากิจวัตรประจ าวัน สามารถประกอบอาชีพ 

กระตุ้นการสร้างเสริมศักยภาพแก่คนพิการ และลดภาระการดูแลของญาติ เพ่ิมคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ          
  6.6 เพ่ือพัฒนาการเก็บข้อมูลการขอกายอุปกรณ์ ท าจัดซื้อจัดจ้างจ่ายกายอุปกรณ์ การคีย์ข้อมูลเบิกเค
ลมตามสิทธิ์ผู้ปุวย สรุปผลงานทั้งด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเกิดกับผู้ปุวยพร้อมทั้งสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เพ่ือค านวณงบการเงินของโรงพยาบาล 
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7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
ในปี 2558 อ าเภอกุมภวาปี มีคนพิการขาขาดจ านวน 69 คน แต่กลุ่มนี้มีคนที่ต้องการขาเทียมในการ

ด ารงชีวิต จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.18 ของคนพิการขาขาดทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2558 และปัจจุบันยังมีคนพิการขาขาดเพ่ิมจ านวนมากขึ้นทุกปี คนพิการขาขาดจ านวนมากที่ต้องการขาเทียม
แต่เข้าไม่ถึงบริการ เนื่องจากคนพิการขาขาดที่ต้องการท าขาเทียมมีความยากล าบากในการเดินทางไปท า    ขา
เทียมท่ีโรงพยาบาลประจ าจังหวัดหลายๆครั้ง (ประมาณ 2 – 4 ครั้ง กว่าขาเทียมจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน) 
และต้องรอคิวนาน ท าให้คนพิการไม่ได้รับความสะดวกและต้องมีภาระด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการ
ด ารงชีวิต  
      ดังนั้นในปี 2559 เพ่ือเป็นการขยายบริการให้ทั่วถึง และอ านวยความสะดวกแก่คนพิการในพ้ืนที่
ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการให้ง่ายขึ้น  โรงพยาบาลกุมภวาปีจึงประสานงานกับทางมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือขอเข้าร่วมโครงการจัดตั้งโรงงานขาเทียม และได้จัดท า 
“โครงการขาเทียมพระราชทานเพื่อคนพิการขาขาด” ขึ้นเพ่ือให้บริการคนพิการขาขาดในอ าเภอกุมภวาปี
และอ าเภอใกล้เคียง ซึ่งเริ่มจัดตั้งโรงงานขาเทียมและเปิดบริการท าขาเทียมขึ้นในเดือน เมษายน 2559  

8. กิจกรรมการพัฒนา:  
8.1 เดือนตุลาคม 2558 ทางโรงพยาบาลกุมภวาปีได้ส่งเจ้าหน้าที่จ านวน 2 คน เข้าอบรมหลักสูตรช่าง

ขาเทียมทีมู่ลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 5 เดือน จน
ส าเร็จหลักสูตรสามารถท าขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดได้ ตามรูปที่ 1 

  

   
 

รูปที่ 1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรช่างขาเทียมที่มูลนิธิขาเทียมฯ 

8.2 หลังจากนั้นทางโรงพยาบาลกุมภวาปีส่งนักกายภาพบ าบัด เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลช่าง
เครื่องช่วยคนพิการ (ช่างขาเทียม) เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนเปิดโรงงานขาเทียม ตามรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 นักกายภาพบ าบัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลช่างเครื่องช่วยคนพิการ 

8.3 เดือน เมษายนปี 2559 ได้เริ่มจัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน ประจ าโรงพยาบาลกุมภวาปี 
โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการท าขาเทียมจากมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตามรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 จัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน 

8.4 ส ารวจคนพิการขาขาดในเขตอ าเภอกุมภวาปี โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้รับผิดชอบงานคน
พิการแต่ละ รพ.สต. ให้ช่วยส ารวจคนพิการขาขาดที่ต้องการขาเทียม  การออกชุมชนไปเยี่ยมคนพิการขาขาด 
เพ่ือส ารวจความต้องการขาเทียม และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆที่เหมาะสมกับคนพิการแต่ละราย รวมถึ ง
ประชาสัมพันธ์ไปยังอ าเภอใกล้เคียง โดยท าหนังสือราชการประชาสัมพันธ์แก่โรงพยาบาลลูกข่าย , 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊คของโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นต้น ตามรูปที่ 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 การส ารวจคนพิการขาขาดในชุมชน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
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8.5 จัดท าขาเทียมให้กับคนพิการขาขาด สอนการใช้งานขาเทียม ฝึกเดินให้ถูกต้องตามรูปแบบการเดิน

ที่ปกติ พร้อมกับทดสอบการใช้งานของขาเทียมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งาน ตามรูปที่ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 จัดท าขาเทียมแก่คนพิการขาขาด 
 

8.6 ติดตามเยี่ยมบ้านประจ าปี เพื่อประเมินการใช้งานขาเทียม และให้ค าแนะน าส าหรับผู้ที่ต้องการขา
เทียมใหม่ หรือต้องการซ่อมขาเทียม ตามรูปที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 6 ติดตามการใช้งานขาเทียมในชุมชน 

8.7 ช่างเครื่องช่วยคนพิการ และนักกายภาพบ าบัด เข้ารับการอบรมวิชาการเพ่ือเพ่ิมทักษะการท าขา
เทียม และร่วมออกหน่วยขาเทียมพระราชทานฯเพื่อสะสมองค์ความรู้และความช านาญมากข้ึน ตามรูปที่ 7,8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ปี พ.ศ.2558 เข้าร่วมอบรมวิชาการ และออกหน่วยขาเทียม ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก 
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รูปที่ 8 ปี พ.ศ.2560 เข้าร่วมอบรมวิชาการ และออกหน่วยขาเทียม ณ แพลตทินั่ม 168 จังหวัดอุดรธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 ปี พ.ศ.2561 เข้าร่วมอบรมวิชาการ และออกหน่วยขาเทียม  ณ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิรา
ลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: เริ่มด าเนินงาน เมษายน 2559 
9.1 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ จ านวนคนพิการขาขาดที่มารับบริการที่โรงงานขาเทียมพระราชทาน 

โรงพยาบาลกุมภวาปี ผลงานตามกราฟท่ี 1  

 
จากกราฟที่ 1  พบว่าจ านวนคนพิการขาขาดในเขตอ าเภอกุมภวาปีและอ าเภอใกล้เคียงมาท าขาเทียม

ที่โรงพยาบาลกุมภวาปีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพราะใกล้บ้าน สะดวกในการเดินทาง และไม่มีค่าบริการ แต่มีแนวโน้ม
ลดลงในปี พ.ศ.2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้โรงงานขาเทียมต้องปิดบริการชั่วคราว ในช่วงป ี
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14 
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16 

11 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กราฟที่ 1 จ านวนคนพิการขาขาดที่มารับบริการท าขาเทียม 7 ปีย้อนหลัง 

Series 1
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พ.ศ.2563-2564 และในปี พ.ศ.2564 ช่างขาเทียมได้ลาออกจากโรงงานขาเทียม 1 คน จึงท าให้แนวโน้มการรับ
บริการลดลง    

9.2 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ อัตราการ Coverage ของผู้ปุวยในเขตอ าเภอกุมภวาปีและอ าเภอใกล้เคียงที่
ต้องการขาเทียม เปูาหมายร้อยละ 100  

 
จากกราฟที่ 2 แสดงอัตราการ Coverage ของคนพิการขาขาดในเขตอ าเภอกุมภวาปีและอ าเภอ

ใกล้เคียง จากกราฟจะเห็นว่าความครอบคลุมในการได้รับขาเทียมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี แม้จะ ไม่ได้ตาม
เปูาหมายร้อยละ 100  เนื่องจากคนพิการบางรายไม่มีความพร้อมในการท าขาเทียม เช่น มีตอขาสั้น มีแผลที่
ตอขาเรื้อรัง  กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น และอีกหนึ่งสาเหตุคือ มีบางช่วงที่ขาดอุปกรณ์ในการจัดท าขาเทียม
ชั่วคราว ท าให้ไม่สามารถท าขาเทียมได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

- ปี 2559 มีคนขาขาดต้องการขาเทียม 18 คน  ท าได้ 12 คน   คิดเป็น  66.66% 
- ปี 2560 มีคนขาขาดต้องการขาเทียม 12  คน  ท าได้ 10 คน   คิดเป็น  83.33% 
- ปี 2561 มีคนขาขาดต้องการขาเทียม 16 คน   ท าได้ 14 คน  คิดเป็น  87.50% 
- ปี 2562 มีคนขาขาดต้องการขาเทียม 24 คน  ท าได้ 21 คน  คิดเป็น  87.50% 
- ปี 2563 มีคนขาขาดต้องการขาเทียม 23 คน  ท าได้ 20 คน  คิดเป็น  86.94% 
- ปี 2564 มีคนขาขาดต้องการขาเทียม 18 คน  ท าได้ 16 คน   คิดเป็น  88.24% 
- ปี 2565 มีคนขาขาดต้องการขาเทียม 12 คน  ท าได้ 11 คน  คิดเป็น  91.66% 
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กราฟ 2 อัตราการ Coverage ของคนพิการขาขาดในเขตอ าเภอกุมภวาปี 

รอ้ยละการ Coverage เชิงเสน้ (รอ้ยละการ Coverage) 
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9.3 วิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของโครงการ 7 ปีย้อนหลัง 

   

จากกราฟที่ 3 จากกราฟพบว่าโดยรวมแล้วมีค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการขาเทียมค่อนข้างน้อย เพราะ
ทางมูลนิธิขาเทียมฯ มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท าขาเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีเพียงวัสดุบางรายการที่
ทางโรงงานขาเทียมต้องจัดซื้อเองโดยเบิกค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาล และหลังจากจ่ายขาเทียมให้คนพิการแล้ว
สามารถน าข้อมูลไปคีย์เพ่ือเบิกเคลมจาก สปสช. และกรมบัญชีกลางได้เต็มจ านวน ส่งผลให้มียอดเงินคงเหลือ
เข้าโรงพยาบาลในแต่ละปีค่อนข้างมากตามที่แสดงในกราฟ 

9.4 ผู้ปุวยและญาติมีความพึงพอใจต่อการรับบริการท าขาเทียม 91.33% (ประเมินจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการรับบริการท าขาเทียม ปี 2565) 

10. บทเรียนที่ได้รับ: 
10.1 ในช่วงปีแรกพบว่า ผู้รับบริการท าขาเทียม มีเฉพาะในเขตอ าเภอกุมภวาปี จึงเริ่มมีการ

ประชาสัมพันธ์โดยการท าหนังสือแจ้งไปยังอ าเภอในโซนลุ่มน้ าปาว และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ ท าให้ช่วงต่อมาเริ่มมีคนพิการขาขาดจากอ าเภอใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามารับบริการ
เพ่ิมมากข้ึน 

10.2 คนพิการขาขาดบางรายสวมใส่อุปกรณ์แล้วเกิดการช ารุด เนื่องจากมีน้ าหนักตัวที่มาก ท าให้ต้อง
เปลี่ยนอุปกรณ์ขาเทียมใหม่หลายครั้ง จึงมีการส่งปรึกษาแพทย์ศัลยกรรมกระดูกในการปรับแต่งตอขาผู้ปุวยให้
มีรูปร่างที่เหมาะสมมากขึ้น เพ่ือลดการลงน้ าหนักที่อุปกรณ์ขาเทียม ช่วยให้ขาเทียมมีอายุการใช้งานมากข้ึน 

10.3 คนพิการขาขาดสวมใส่ขาเทียมแล้วเกิดแผลที่ตอขา เนื่องจากบางรายมีโรคประจ าตั วเบาหวาน
เดิมท าให้เกิดแผลได้ง่าย และบางรายมีความสับสนในการใช้งาน เช่น ผู้สูงอายุที่มีความหลงลืม ผู้ปุวยที่จิตเวช 
เป็นต้น จึงต้องมีการแนะน าญาติให้ดูแลการใช้งานอย่างใกล้ชิดมากขึ้น หลีกเลี่ยงไม่ให้เดินและการใส่ตอขา
ต่อเนื่องนานๆ จึงท าให้ลดภาวะแทรกซ้อนได้มากข้ึน 

10.4 อัตราการ Coverage ของคนพิการขาขาดในเขตอ าเภอกุมภวาปีและอ าเภอใกล้เคียงที่ต้องการ
ขาเทียม ยังไม่ครบ 100% เนื่องจากพบว่าคนพิการบางรายไม่มีความพร้อมในการท าขาเทียม เช่น มีตอขาสั้น 
มีแผลที่ตอขาเรื้อรัง  กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น จึงมีการจ่ายอุปกรณ์อ่ืนๆที่เหมาะสมให้คนพิการขาขาดใช้ใน
การเคลื่อนที่ และอีกหนึ่งสาเหตุคือ มีบางช่วงที่ขาดอุปกรณ์ในการจัดท าขาเทียมชั่วคราว ท าให้ไม่สามารถท า
ขาเทียมได้ 

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
รายรับ 197,000 151,000 238,000 178,600 282,200 143,000 82,000

รายจ่าย 650 1,200 4,340 2,000 6,400 770 2,261

คงเหลือ 196,350 149,800 233,660 176,600 275,800 142,230 79,739

กราฟที่ 3 วิเคราะห์รายรับรายจ่ายของโครงการ 7 ปีย้อนหลัง 
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10.5 จากสถานการณ์โควิค 19 ท าให้ต้องปิดบริการโรงงานขาเทียม คนพิการขาขาดจึงไม่สามารถมา
รับบริการได้ ท าให้ผู้ปุวยดัดแปลงแก้ไขขาเทียมเอง เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์  จึงแก้ไขโดยจัดท าขาเทียม
ใหม่ และให้ค าแนะน าเรื่องการดูแล รักษาอุปกรณ์อย่างถูกวิธี 

10.6 ขาดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู นักกายอุปกรณ์ คอยให้ค าแนะน าช่างขา
เทียมเมื่อเกิดปัญหาในการท างาน ในอนาคตหากมีแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูมาประจ าการที่โรงพยาบาลกุมภวาปี 
จะสามารถส่งปรึกษาเคสที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น ท าให้เพิ่มโอกาสในการรับบริการของคนพิการ 

10.7 จากการประเมินหลังการใช้งาน พบว่ามีคนพิการขาขาดจ านวน 2 ราย สวมใส่ขาเทียมแล้วเกิด
ภาวะแทรกซ้อนคือ มีแผลจ านวน เนื่องจากผู้ปุวยมีความสับสนในการใช้งาน (มีปัญหาทางสุขภาพจิต 1 ราย
,เป็นผู้ปุวยสูงอายุ 1 ราย) ซึ่งทางเราต้องน ามาพัฒนาต่อไปโดยการเน้นให้ความรู้แก่คนพิการและญาติให้มาก
ขึ้น 

11. การติดต่อกับทีมงาน: นางสาวสวรรยา ค าแก้ว ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  
หน่วยงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกุมภวาปี โทรศัพท์ 095-4966535 หรอื เบอร์โทรศัพท์ส านกังาน  
042 334400 ต่อ 2100   E-mail: sawanyakh@outlook.co.th 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke 
Rehabilitation) 

2. ค าส าคัญ: Stroke Rehabilitation, Golden period, Stroke, Rehabilitation, โรคหลอดเลือดสมอง, 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: 

4. สรุปผลงานโดยย่อ: เป็นการพัฒนาการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง เพ่ือให้ได้รับการฟ้ืนฟูทาง
กายภาพบ าบัด อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม ทั้งผู้ปุวยใน ผู้ปุวยนอก และผู้ปุวยในชุมชน เพ่ือได้รับการบริการ
ที่เข้าถึงง่าย รวดเร็วและครอบคลุม เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการบริการในช่วง  Golden period ซึ่งเป็นช่วงที่
จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู และผู้ปุวยจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องตามระดับความสามารถ
ในการท ากิจวัตรประจ าวัน เพ่ือให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามพยาธิสภาพ ลดภาวะพ่ึงพิง ลดความพิการ และ
พัฒนาการส่งต่อข้อมูลการท ากิจวัตรประจ าวัน (Barthel Index Scale) ของผู้ปุวยแต่ละรายเพ่ือสื่อสารในทีม
รักษาฟ้ืนฟูให้มีความครอบคลุม มีประสิทธิภาพ เหมาะสมเพื่อน ามาเป็นตัวก าหนดแผนการรักษาฟ้ืนฟูและออก
เยี่ยมบ้านในผู้ปุวยแต่ละราย 

5. สมาชิก:  
5.1 นายเมธี  พบบุญ ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดช านาญการ และเจ้าหน้าที่งานเวชกรรมฟ้ืนฟู  
โรงพยาบาลกุมภวาปี 
5.2 ตึกอายุรกรรมหญิง 
5.3 ทีม COC และ สหวิชาชีพ 

6. เปูาหมาย:  
6.1 เพ่ือพัฒนาระบบการ Consult กายภาพบ าบัดโดยแพทย์ในกลุ่มผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ให้มี

ความรวดเร็ว ฉับไว ไม่ตกหล่น ท าให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองทุกคนสามารถเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ได้อย่างรวดเร็วภายใน 72 ชั่วโมง 

6.2 เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งผู้ปุวยใน ผู้ปุวยนอก และผู้ปุวยในชุมชนในเขตอ าเภอกุมภวา
ปี ได้รับบริการฟ้ืนฟูและเข้าถึงการบริการทางกายภาพบ าบัดอย่างต่อเนื่อง ตามระดับความสามารถในการท า
กิจวัตรประจ าวัน (Barthel Index Scale) 

6.3 เพ่ือให้ผู้ปุวยและญาติสามารถดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามพยาธิ
สภาพ เพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และลดอัตราความพิการ 

6.4 เพ่ือพัฒนาการเก็บข้อมูลการท ากิจวัตรประจ าวัน Barthel Index Scale ให้ถูกต้องครบถ้วน และ
สามารถสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพในทีมรักษาฟ้ืนฟู รวมถึงการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนางานต่อไป 

6.5 เพ่ือพัฒนาการส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองระหว่างหอผู้ปุวย นักกายภาพบ าบัด ทีมสห
วิชาชีพในโรงพยาบาลกุมภวาปี และการส่งต่อผู้ปุวยที่ต้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อเนื่องไปยังโรงพยาบาลลูกข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลกุมภวาปี เมื่อถูกวินิ จฉัยแล้วแพทย์จะส่งปรึกษานัก

กายภาพบ าบัดภาพบ าบัดบ าบัด เพ่ือให้ได้รับการฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัดก่อนกลับบ้านทุกราย ภายหลังการ
ติดตามข้อมูลพบว่ามีผู้ปุวยบางรายขาดการท ากายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลโดยเกิดจากปัญหาดังต่อไปนี้ 

7.1 การใช้วิธีรอให้แพทย์ส่งปรึกษานักกายภาพบ าบัดท าให้เกิดความล่าช้าในการรักษาฟ้ืนฟู เพราะ
กว่าจะได้รับการ Consult จะเป็นวันท้ายๆของการนอนรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งท าผู้ปุวยได้รับการท า
กายภาพบ าบัดเพียง 1 – 2 ครั้งก่อนจ าหน่าย ท าให้ไม่เพียงพอต่อการจดจ าท่าออกก าลังกายของผู้ปุวยและ
ญาติ และไม่สามามารถเห็นพัฒนาการในการฟ้ืนฟาสมรรถภาพ 

7.2 เกิดปัญหาการตกหล่นในการส่งปรึกษาเคส เช่น การส่งปรึกษาก่อนกลับบ้านในช่วง
วันหยุดราชการที่งานกายภาพบ าบัดปิดบริการ การหมุนเวียนของแพทย์ที่บางครั้งไม่ได้ส่งปรึกษา
กายภาพบ าบัดในกลุ่มผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น 

7.3 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโรคหลอดเลือดสมองยังขาดความต่อเนื่องในผู้ปุวยบางราย โดยขาดการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพต่อเนื่องจากในโรงพยาบาลสู่ชุมชน ซึ่งหลังจากจ าหน่ายไปแล้วไม่ได้นัดมาท ากายภาพบ าบัดต่อ พอ
ไปเจออีกครั้งตอนเยี่ยมบ้านประจ าปีก็พบว่าไม่สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้หายขาดได้ บางรายต้องขึ้นทะเบียน
คนพิการ  

7.4 การเก็บข้อมูลการท ากิจวัตรประจ าวัน Barthel Index Scale เก็บได้ไม่ครบถ้วน โดยใช้วิธีให้นัก
กายภาพบ าบัดแต่ละคนจดค่าคะแนน Barthel Index Scale มาจากหอผู้ปุวยแล้วจดใส่สมุดไว้ พบว่ามีการตก
หล่นของข้อมูลค่อนข้างมากและมีการจดข้อมูลแค่วันแรกรับไม่มีการจดข้อมูลวัน D/C ท าให้ประมวลผลไม่ได้ว่า
ดีขึ้นหรือไม่  

7.5 ใช้การส่งต่อข้อมูลโดยการ Consult จากแพทย์ แล้วนักกายภาพบ าบัดเขียนใบตอบกลับ แต่ยังไม่
มีการส่งต่อไปยัง รพ. ลูกข่าย 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะพบว่าผู้ปุวยจากโรคหลอดเลือดสมองที่ค่าคะแนนการท ากิจวัตรประจ า
วันที่อยู่ในช่วงคะแนน 4 – 15 ซึ่งเป็นช่วงที่ เหมาะแก่การฟ้ืนฟู หากได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทาง
กายภาพบ าบัดอย่างต่อเนื่องตามระดับความสามารถในช่วงระยะกึ่งเฉียบพลัน (Sub Acute) ซึ่งเป็นช่วงนาที
ทอง Golden period ของการฟื้นฟูสมรรถภาพ จะส่งผลให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดภาวะพ่ึงพิงและลด
อัตราความพิการได ้

8. กิจกรรมการพัฒนา:     
8.1 ก าหนดแนวทางการท ากายภาพบ าบัดในผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองในระดับของโรงพยาบาล(CPG 

Stroke ) ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จะต้องได้รับการท ากายภาพบ าบัดทุกราย ภายใน 72 ชม. โดยที่แพทย์
ไม่ต้อง Consult นักกายภาพบ าบัดภาพบ าบัด แต่พยาบาลประจ าตึกจะช่วยประเมินเบื้องต้นก่อนการเข้าจะท า
กายภาพบ าบัด โดยประเมินจากสัญญาณชีพคงที่ และไม่มีข้อห้ามที่อันตราย ตามแนวทางการรักษาทาง
กายภาพบ าบัดในผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง IPD และ OPD 
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แนวทางการรักษาทางกายภาพบ าบัดในผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (IPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

B: เดินเซ ทรงตัวไม่ได้ วิงเวียนศีรษะ 
E: ตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อน ตามืดบอด 
F: ปากเบี้ยว มุมปากตก หน้าเบี้ยว 
A: แขนขาอ่อนแรง ข้างใดข้างหนึ่ง 
S: พูดไม่ชัด พูดไม่เป็นภาษา 
T: อาการดังกล่าวเกิดขึ้นทันที รีบน าส่ง
โรงพยาบาล 

เมื่อ V/S stable ภายใน 72 ชม. Consult 
กายภาพบ าบัดทุกราย ตามCPG 

ให้การรักษาทางกายภาพบ าบัด
กับผู้ปุวยและญาติ 

IPD 

เข้า - ปVisit ที่ 1 ออกเยี่ยมกับที่สหวิชาชีพ และ 
COCภายใน 2 สัปดาห์ปูองกันข้อต่อติดแข็ง 
กล้ามเนื้อเกร็ง  
- ปูองกันแผลกดทับ 
- ปูองกันปอดติดเชื้อ 
ระบบ Stroke fast tract 

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหว           
( Barthel 5-20 ) 
1.ฝึกการเคลื่อนไหว, ฝึกการใช้เครื่องช่วย
เดิน, ฝึกกิจวัตรประจ าวัน,  ปรับพฤติกรรม
การออกก าลังกาย  
2. ดูแลปูองกัน Complicationเช่น 
Pneumonia, UTI, Bed sore, Joint 
stiffness 
3. Eduucation เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 
 

 

Visit ต่อไป จ าแนกกลุ่มผู้ปุวยตามค่าบาร์เธล ออกเยี่ยม
บ้านตามเกณฑ์ IMC และ ระดับคะแนนบาร์เธล  

ปูองกันภาวะแทรกซ้อน (Barthel 0-4) 
- ปูองกันข้อต่อติดแข็ง กล้ามเนื้อเกร็ง  
- ปูองกันแผลกดทับ 
- ปูองกันปอดติดเชื้อ 
- การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง 
- การจัดVisit ต่อไป จ าแนกกลุ่มผู้ปุวยตามค่าบาร์
เธล          ออกเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์ และ ระดับ

นัด F/U ที ่OPD กายภาพบ าบัดภายใน 2 อาทิตย์ เพ่ือให้ Rehap และ Home program 

Visit ที่ 1 ออกเยี่ยมกับทสหวิชาชีพ และ 
COC ภายใน 2 สัปดาห์                
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แนวทางการรักษาทางกายภาพบ าบัดในผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (OPD) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IPD case หลัง D/C ที่ต้องการ Rehap 
ต่อเนื่อง เป็น OPD case 

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหว           
( Barthel 5-20 ) 
1.ฝึกการเคลื่อนไหว, ฝึกการใช้เครื่องช่วยเดิน,   
ฝึกกิจวัตรประจ าวัน,  ปรับพฤติกรรมการออก
ก าลังกาย  
2. ดูแลปูองกัน Complicationเช่น 
Pneumonia, UTI, Bed sore, Joint 
stiffness 
3. Eduucation เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 

OPD 

แพทย์ consult ผู้ปุวยนอกเพ่ือท า Rehap 

OPD กายภาพบ าบัด 

ประเมินผู้ปุวยและญาติ สามารถท า Home Program, ADL, ท ากายภาพบ าบัดได้ถูกต้อง , 
ปรับพฤติกรรมการออกก าลังกาย, ความรู้เรื่องการปรับสภาพบ้านเพ่ือให้เหมาะกับผู้ปุวย 
(ภายใน 3 เดือน) 

ปูองกันภาวะแทรกซ้อน (Barthel 0-4) 
- ปูองกันข้อต่อติดแข็ง กล้ามเนื้อเกร็ง  
- ปูองกันแผลกดทับ 
- ปูองกันปอดติดเชื้อ 
- การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง 
- การจัด Position 
- Education โรคหลอดเลือดสมอง 

ออกเยี่ยมร่วมกับทีม COC และ สหวิชาชีพ visit แรกภายใน 2 สัปดาห์   
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 8.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการฟื้นฟูหลังการจ าหน่าย โดยก าหนดให้ว่าหลังจากพบแพทย์ เพ่ือ 
Follow up ต้องส่งลงมาพบกายภาพบ าบัดทุกครั้ง เพ่ือให้การรักษาฟ้ืนฟูต่อเนื่อง และประเมินคะแนน 
Barthel Index scale หากนักกายภาพบ าบัดเห็นว่าควรท ากายภาพบ าบัดต่อเนื่องจะท าการนัดผู้ปุวยมาฝึกที่ 
OPD กายภาพบ าบัด ตามรูปที่ 1 และ 2  
 

    
รูปที่ 1 การฝึกผู้ปุวย Stroke ในแผนกกายภาพบ าบัด กรณี OPD    

 

    
รูปที่ 2 การฝึกผู้ปุวย Stroke ในแผนกกายภาพบ าบัด กรณี IPD    

 

 8.3 หลังจากผู้ปุวยจ าหน่ายจากตึกอายุรกรรมหญิงจะมีการประสานทีม COC เยี่ยมบ้านภายใน 2 
สัปดาห์ โดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย พยาบาลดูแลต่อเนื่อง นักกายภาพบ าบัด เภสัชกร และโภชนากร 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ า รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ ตามรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 ออกเยี่ยมผู้ปุวย Stroke ในชุมชน ตามโปรแกรม 
 

8.4 มีการแบ่งกลุ่มผู้ปุวยเพ่ือแยกความถี่ในการออกเยี่ยมฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัดในชุมชน เพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาวะของผู้ปุวยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความพิการ โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มตามระดับ
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้                                              

กลุ่ม 1 ผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองได้ส่วนใหญ่ (มีผลรวมคะแนน 
Barthel Index Scale ตั้งแต่ 15-20 คะแนน) ขึ้นไป ออกเยี่ยมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เดือนที่1, 3, 6                                                                                                                              

กลุ่ม 2 ผู้ที่ดูแลและช่วยเหลือตนเองได้บ้าง ยังต้องมีผู้อ่ืนช่วยในการท ากิจวัตรประจ าวันบางอย่าง 
(กลุ่มติดบ้าน) มีผลรวมคะแนน Barthel Index Scale อยู่ในช่วง 5-15 คะแนน กลุ่มที่มี Impairment ออก
เยี่ยมฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทุก 1 เดือน จนครบ 6 เดือน                                                                                                                                             

กลุ่ม 3 ผู้ที่พ่ึงตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ (กลุ่มติดเตียง) มีผลรวม
คะแนน Barthel Index Scale อยู่ในช่วง 0-4 คะแนน กลุ่มท่ีมี Multiple impairment ออกเยี่ยมฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ทุก 1 เดือน จนครบ 6 เดือน 

8.5 ปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูล Barthel Index Scale จากเดิมใช้วิธีให้นักกายภาพบ าบัดแต่ละคน
จดค่าคะแนน Barthel Index Scale มาจากหอผู้ปุวยแล้วจดใส่สมุดไว้ พบว่าขาดความคลอบคลุมไม่เป็น
ปัจจุบัน จึงใช้การสร้างอัลบั้ม ใน Application LINE ด้วยการให้นักกายภาพบ าบัดทุกคนถ่ายรูปข้อมูล 
Barthel Index Scale ลงในกลุ่มไลน์ ทั้งวันแรกรับและวันจ าหน่าย เพ่ือให้นักกายภาพบ าบัดคนอ่ืนได้เห็น
ข้อมูล REAL TIME และเป็นการส่งผลผลการรักษาฟ้ืนฟู กรณีผลัดเปลี่ยนนักกายภาพบ าบัดในการรักษา  

8.6 ก าหนดการส่งต่อข้อมูลเพ่ือการฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัด เป็นค่าคะแนนการท ากิจวัตรประจ าวัน 
(Barthel Index Scale) โดยประชุมร่วมกับนักกายภาพบ าบัดภาพบ าบัดทั้งจังหวัดอุดรธานี ให้ใช้เป็นแบบ
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 8.7 พัฒนาการเก็บข้อมูลผู้ปุวย เพ่ือให้ครอบคลุม โดยร่วมกับทีม IT โรงพยาบาล สร้างโปรแกรม
รายงาน เพ่ือดึงรายชื่อผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองจาก HosXP ออกมาทุกเดือน เพ่ือวิเคราะห์และติดตามผู้ปุวย
เพ่ือไม่ให้เกิดการตกหล่น 
 8.8 เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการทางกายภาพบ าบัดในช่วง Covid-19 เพราะต้องปิดแผนก
กายภาพบ าบัด และงดเยี่ยมบ้าน โดยใช้ระบบ Application LINE ระหว่างผู้ปุวยหรือญาติ กับนัก
กายภาพบ าบัดในเรื่องของการติดตามการรักษาตามระยะของโรค เพ่ือให้มีการรักษาฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 
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9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: เริ่มด าเนินงาน  
9.1 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

 

 

หมายเหตุ : ผลงาน ปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 

จากกราฟที่ 1 จะพบว่าจ านวนผู้ปุวย Stroke ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลกุมภวาปีมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี จากระบบงานที่พัฒนาเรื่อง CPG ในการส่งผู้ปุวย Stroke มาท ากายภาพบ าบัดร้อยละ 100  พบว่า
สามารถช่วยให้ผู้ปุวยเข้าถึงบริการได้มากข้ึน  

 9.2 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ปุวย Stroke ที่ได้รับการฝึกกายภาพบ าบัดมีค่าคะแนน BI เพ่ิมข้ึน+ค่าคะแนน BI 
คงท่ี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 
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กราฟที่ 1 เปรียบเทียบจ านวนผู้ปุวย Stroke ที่ได้รับการท ากายภาพบ าบัดในเขตกุมภาปี
และอ าเภอลูกข่าย 

ผูป่้วยในเขต ผูป่้วยนอกเขต 
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กราฟที่ 2 ร้อยละของคะแนน BIS ดีขึ้น+คงที ่

ร้อยละของคะแนน BIS 
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หมายเหตุ : ผลงาน ปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 

จากกราฟที่ 2 อธิบายได้ดังนี้ ในปี 2561 ยังไม่ผ่านตัวชี้วัดเนื่องจากยังใช้ระบบการ Consult โดย
แพทย์ซึ่งมีการตกหล่นในการเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ท าให้เกิดความล่าช้าในการรักษาฟ้ืนฟู ทั้งยังขาด
ความต่อเนื่องในผู้ปุวยบางราย โดยขาดการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องจากในโรงพยาบาลสู่ชุมชน ซึ่งหลังจาก
จ าหน่ายไปแล้วไม่ได้นัดมาท ากายภาพบ าบัดต่อ พอไปเจออีกครั้งตอนเยี่ยมบ้านประจ าปีก็พบว่าไม่สามารถ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้หายขาดได้ ในปี 2562 เป็นต้นมา หลังจากเริ่มใช้ระบบ CPG ท าให้ประสิทธิภาพการบริการ
รักษาฟ้ืนฟูต่อเนื่องดีขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ที่รุนแรงในปี 2565 ทางเราได้ปิดแผนก
กายภาพบ าบัดจึงส่งผลให้ผู้ปุวยไม่ได้รับการนัดมาฝึกอย่างเต็มที่และทางโรงพยาบาลมีนโยบายห้ามญาติเฝูา
เพ่ือปูองกันการติดเชื้อ เน้นการให้ Home Program แก่ผู้ปุวย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการฟ้ืนฟูที่มีประสิทธิภาพ จึง
ส่งผลให้ผลการรักษาฟ้ืนฟูไม่ได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตามทางทีมงานก็พัฒนาการให้บริการ
ค าปรึกษาผ่านทาง Application LINE เพ่ือพัฒนางานให้เข้ากับยุคโควิดและผู้ปุวยได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

 

หมายเหตุ : ผลงาน ปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 

 จากกราฟที่ 3 อธิบายได้ดังนี้ ในช่วงปี 2561 - ปี 2562 เป็นช่วงของการปรับระบบการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ยังมีผู้ปุวย Stroke ที่ยังไม่เข้าถึงบริการและไม่ได้รับการรักษาฟ้ืนฟูต่อเนื่องจึงส่งผลให้เกิดความ
พิการถาวร ประกอบกับพยาธิสภาพของผู้ปุวยที่รุนแรงไม่สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้กลับมาเป็นปกติได้ จึงมี
ความพิการหลงหลืออยู่ ในปี 2563 เป็นต้นมา หลังจากทางทีมงานจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวย Stroke 
และวางระบบอย่างดีจะพบว่าปริมาณคนพิการจากโรค Stroke ลดน้อยลง คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

10. บทเรียนที่ได้รับ:  
10.1 การเข้าถึงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ในช่วง golden period 

เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง จึงต้องด าเนินนโยบายของโรงพยาบาล ให้มีการรองรับและสนับสนุน เพ่ือให้ผู้ปุวยได้
เข้าถึงการบริการอย่างต่อเนื่องเหมาะสม จากผลลัพธ์ในการด าเนินงานเบื้องต้นมีแนวโน้มที่ดี 
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กราฟที่ 3 ร้อยละความพิการจาก STROKE 

รอ้ยละความพิการจาก Stroke 
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10.2 การออกฟ้ืนฟูผู้ปุวยในชุมชน จะสามารถหาปัญหาที่แท้จริง และปรับวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับ
ผู้ปุวยเฉพาะราย 

10.3 การเพิ่มช่องทางการบริการทางกายภาพบ าบัด ต้องสอดคลองกับจ านวนภาระงาน เพ่ือให้ผู้ปุวย
ได้รับการฟ้ืนฟูที่มีประสิทธิภาพ เพราะผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองแต่ละคนมีปัญหาหลายด้านและต้องใช้เวลา
ในการรักษา และความต่อเนื่อง 

10.4 การพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อการเข้าถึงบริการ ผลการรักษาฟ้ืนฟู และสามารถ
ลดความพิการถาวรได้ 

10.5 มีการเชื่อมประสานงานกับหลายหน่วยงานและวิชาชีพ เกิดการท างานเป็นทีมในระดับ
โรงพยาบาลและ รพ.สต. และชุมชนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ปุวย Stroke 

10.6 ในอนาคตต้องมีการพัฒนาด้านการส่งต่อในระดับโซน และการติดต่อสอนผู้ปุวยผ่านทาง 
Application LINE ให้มีประสิทธิภาพและแพร่หลายมากขึ้น 

11. การติดต่อกับทีมงาน: นายเมธี พบบุญ ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดช านาญการ หน่วยงานเวชกรรมฟ้ืนฟู
โรงพยาบาลกุมภวาปี 086 5807202 หรือเบอร์โทรศัพท์ส านักงาน 042 334400 ต่อ 2100 
E-mail:meng_sad@hotmail.com 
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1. ช่ือผลงาน/โครงการพัฒนา : พัฒนาศูนย์กายอุปกรณ์แบบครบวงจรในโซนลุ่มน้ าปาว 

2. ค าส าคัญ:  ศูนย์กายอุปกรณ์, ผู้ปุวยที่จ าเป็นต้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพ, คนพิการ (Disability), การฟ้ืนฟูคน
พิการในชุมชน, โรงงานขาเทียม, อุปกรณ์เสริม, อุปกรณ์เทียม 

3. หมวดหมู่ของผลงาน:  

4. สรุปผลงานโดยย่อ:  
           พัฒนารูปแบบการจ่ายกายอุปกรณ์แก่คนพิการและผู้ปุวยทุกสิทธิ์ให้เข้าถึงบริการฟรี สะดวก รวดเร็ว 
ไม่ต้องรอนาน One Stop Service โดยการจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์แบบครบวงจรในโซนลุ่มน้ าปาว โดยมีการ
จัดท าขาเทียม แจกจ่ายกายอุปกรณ์ และซ่อมแซมกายอุปกรณ์ที่ช ารุดให้ฟรีทุกสิทธิ์ ครอบคลุมทั้งโซนลุ่มน้ า
ปาว โดยเริ่มจัดตั้งศูนย์มาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน และพัฒนาระบบการลงข้อมูลในการสั่งจ่ายกายอุปกรณ์
ในระบบ Hos XP รวมไปถึงติดตามการเบิกเคลมให้ถูกต้องครบถ้วน วิเคราะห์ผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ รวมถึงงบการเงินที่ต้องน ามาใช้ในโครงการโดยต้องไม่เกิดการขาดทุนของโรงพยาบาล 

ผลลัพธ์ มีการเข้าถึงกายอุปกรณ์ในกลุ่มสิทธิ์คนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 36.67 และเพ่ิมการเข้าถึง
กายอุปกรณ์ในกลุ่มสิทธิ์บัตรทองและสิทธิ์อื่นๆร้อยละ 100  ความรวดเร็ว ทันเวลา พร้อมใช้งานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
100  ความพึงพอใจผู้รับบริการร้อยละ 91.67  โรงพยาบาลมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการคีย์เคลมเฉลี่ยร้อยละ 
46.14 ของยอดการจัดซื้อ  

5. สมาชิก:  

นางสาวสู่ขวัญทิพย์  กาญจน์เบญญาภา  ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดช านาญการ และเจ้าหน้าที่ 

งานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกุมภวาปี 

6. เปูาหมาย:   

6.1 เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการกายอุปกรณ์ให้ครอบคลุมทุกสิทธิ์ ได้แก่ สิทธิ์คนพิการ สิทธิ์เบิกจ่ายตรง 
สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์บัตรทอง  

6.2 เพ่ือจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ในโซนลุ่มน้ าปาว โดยมีคลังของกายอุปกรณ์หลากหลายชนิดที่งาน
กายภาพบ าบัด  ได้แก่ รถเข็นผู้ปุวย รถสามล้อโยก ไม้เท้า 3 ขา  ไม้เท้าก้านร่ม โครงเหล็กช่วยเดิน ไม้ค้ ายัน ขา
เทียม ฯลฯ  

6.3 เพ่ือวางระบบการคีย์สั่งจ่ายกายอุปกรณ์ในระบบ Hos XP ซึ่งสามารถสั่งจ่ายได้ทุกสิทธิ์ใน
โรงพยาบาลโดยแพทย์และสั่งจ่ายในชุมชนเฉพาะสิทธิ์คนพิการโดยนักกายภาพบ าบัด ซึ่งครอบคลุมผู้ปุวยทุก
สิทธิ์รวมทั้งกลุ่มเปูาหมายในโซนลุ่มน้ าปาวที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลกุมภวาปีด้วย    

6.4 เพ่ือให้สามารถแจกกายอุปกรณ์เฉพาะบุคคลที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น โดยให้บริการคนพิการขาขาดฟรี
ทุกสิทธิ์การรักษาทั่วประเทศไทย ได้แก่ การท าขาเทียมระดับระดับข้อเท้า, ขาเทียมระดับใต้เข่า, ขาเทียมระดับ
เหนือเข่า, การซ่อมแซมกายอุปกรณ์ที่ช ารุด เป็นต้น  
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6.5 เพ่ือพัฒนาการเก็บข้อมูลการขอกายอุปกรณ์ ท าจัดซื้อจัดจ้างจ่ายกายอุปกรณ์ การคีย์ข้อมูลเบิกเค
ลมตามสิทธิ์ผู้ปุวย สรุปผลงานทั้งด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเกิดกับผู้ปุวยพร้อมทั้งสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เพ่ือค านวณงบการเงินของโรงพยาบาล 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: 

           ฝุายเวชกรรมฟ้ืนฟูได้ท าโครงการออกชุมชนเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและแจกกายอุปกรณ์แก่คน
พิการมาตั้งแต่ปี 2552 มาจนถึงปัจจุบัน โดยเราได้ออกค้นหาคนพิการรายใหม่ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และจ่ายกาย
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิต จากการด าเนินงานที่ผ่านมา เราพบปัญหาดังต่อไปนี้ 

7.1 การเข้าถึงกายอุปกรณ์ฟรีมีเฉพาะสิทธิ์คนพิการ ท.74 เท่านั้น หากคนพิการที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรง
หรือประกันสังคมจะไม่สามารถเบิกจ่ายกายอุปกรณ์ฟรีได้ เนื่องจากเป็นการเบิกผ่านโปรแกรมคนพิการของ 
สปสช. ท าให้เกิดปัญหาว่าคนพิการเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงบริการฟรีได้ต้องจ่ายเงินเอง 

7.2 การขยายตัวของโรงพยาบาลเป็นระดับทั่วไปท าให้มีกลุ่มผู้ปุวย ผู้สูงอายุ ที่จ าเป็นต้องใช้กาย
อุปกรณ์ในการด ารงชีวิตหรือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายมากขึ้น เช่น ผู้ปุวยกลุ่ม Fracture, ผู้ปุวยหลังผ่าตัดข้อเข่า ข้อ
สะโพก, ผู้ปุวยติดเตียง, ผู้ปุวยที่เคลื่อนไหวล าบาก ไม่สามารถจ่ายกายอุปกรณ์ฟรีได้ เนื่องจากยังไม่ใช่สิทธิ์คน
พิการ ท าให้ผู้ปุวยต้องซื้ออุปกรณ์เหล่านี้เองซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ผู้ปุวยบางคนไม่สามารถซื้อได้จึง
ส่งผลต่อสภาพการใช้ชีวิตที่ยากล าบากและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายท่ีไม่เต็มประสิทธิภาพ 

  7.3 การด าเนินงานที่ผ่านมายังไม่มีคลังกายอุปกรณ์ เป็นลักษณะการส ารวจคนพิการที่ต้องการกาย
อุปกรณ์ในช่วงครึ่งปีแรก และท าอนุมัติจัดซื้อในช่วงครึ่งปีหลัง ท าให้ล่าช้าสามารถจ่ายกายอุปกรณ์ได้ช่วง
ปลายปีงบประมาณหรือบางปีข้ามปีงบประมาณ และท าให้คนพิการรอนานส่งผลให้คนพิการบางรายมีความ
พิการที่มากข้ึนหรือเสียชีวิตไปก่อน 

7.4 ยังไม่มีระบบคีย์ข้อมูลใน Hos XP ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลคนที่ขอมาเป็นเอกสารให้แพทย์เซ็นทีหลัง 
เน้นการท างานเป็นโครงการน าข้อมูลมาลงครั้งเดียวตอนสรุปโครงการซึ่งเกิดความล่าช้าในการเบิกเคลม 
บางครั้งมีการคีย์เคลมข้ามปีงบประมาณท าให้เงินเข้าโรงพยาบาลล่าช้า 

7.5 เน้นบริการในชุมชนเท่านั้น ไม่มีการจ่ายกายอุปกรณ์ในโรงพยาบาล หากใครประสงค์ขอต้อง
กลับไปกรอกเอกสารและตรวจสอบสิทธิ์ที่ รพ.สต.ของตนเอง โดยต้องให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ส ารวจความ
ต้องการแล้วส่งเอกสารเข้ามาขอที่งานกายภาพบ าบัด จะต้องตรวจสอบสิทธิ์ ความครบถ้วนของเอกสาร และ
ท าจัดซื้อจัดจ้างให้ในภายหลัง จึงเกิดความล่าช้าในการได้รับกายอุปกรณ์ 

7.6 ให้บริการมีเฉพาะเขตอ าเภอกุมภวาปี ไม่ครอบคุลมในโซนลุ่มน้ าปาว เนื่องจากไม่สามารถแจก
สิทธิ์อ่ืนๆได้นอกจากสิทธิ์คนพิการ  ท.74 ส่วนการประชาสัมพันธ์เรื่องการท าขาเทียมยังมีน้อย เน้นบริการใน
พ้ืนที่อ าเภอกุมภวาปี 

8. กิจกรรมการพัฒนา:  

8.1 จัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ครบวงจรในโซนลุ่มน้ าปาว เพ่ือให้บริการจ่ายกายอุปกรณ์ฟรีแก่คนพิการ
และผู้ปุวยทุกสิทธิ์ โดยให้บริการท าขาเทียมเฉพาะบุคคล รถเข็นผู้ปุวย รถสามล้อโยก ไม้ค้ ายันรักแร้  ไม้เท้า
สามขา ไม้เท้าก้านร่ม และซ่อมแซมกายอุปกรณ์ที่ช ารุด 
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ภาพกายอุปกรณ์ในศูนย์ฯ 

                

                       รถสามล้อโยก                                                  รถเข็นนั่งผู้ปุวย 

      

                   โครงเหล็กช่วยเดิน                               ไม้ค้ ายันรักแร้ และไม้เท้าสามขา 
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ภาพการแจกกายอุปกรณ์ให้คนพิการในชุมชน 

     

                                    ภาพการแจกกายอุปกรณ์ให้คนพิการในโรงพยาบาล 

    

        

ภาพผลงานโรงงานขาเทียมพระราชทาน 

   8.2 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการขอกายอุปกรณ์ของหลายปีที่ผ่านมาเพ่ือน ามาค านวณการสั่งซื้อกาย
อุปกรณ์ส ารองในคลังในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งาน เสนอแผนงานโครงการต่อผู้บริหาร
เพ่ือขออนุมัติ และท าเสนอขอจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
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8.3 วางระบบการคีย์สั่งจ่ายกายอุปกรณ์ในระบบ Hos XP ให้สามารถสั่งจ่ายได้ทันทีทุกสิทธิ์ใน
โรงพยาบาลโดยแพทย์และสั่งจ่ายในชุมชนเฉพาะสิทธิ์คนพิการโดยนักกายภาพบ าบัด ซึ่ งครอบคลุมผู้ปุวยทุก
สิทธิ์รวมทั้งกลุ่มเปูาหมายในโซนลุ่มน้ าปาวที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลกุมภวาปีด้วย    

8.4 ประสานงานเคลมในการลงรหัสและราคาในการคีย์เบิกจ่ายให้ถูกต้อง ให้มีการดึงข้อมูลไปท าเรื่อง
เบิกเคลมตามสิทธิ์การรักษาของผู้ปุวยในสิทธิ์บัตรทอง สิทธิ์เบิกจ่ายตรง และสิทธิ์อ่ืนๆ ส่วนสิทธิ์คนพิการงาน
กายภาพบ าบัดต้องน าไปคีย์เคลมกับ สปสช. ด้วยตนเอง ซึ่งท าเป็นปัจจุบันทุกเดือน 

8.5 ประชาสัมพันธ์ศูนย์กายอุปกรณ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เช่น ท า
หนังสือเวียนแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ OPD ER องค์การแพทย์, ท าหนังสือราชการประชาสัมพันธ์
แก่โรงพยาบาลลูกข่าย , แจ้งข่าวไปที่ผู้รับผิดชอบงานคนพิการของ รพ.สต.ผ่านทาง Group Line, 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดีย เฟสบุ๊คของโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นต้น 

8.6 สรุปผลงานทั้งด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกิดกับผู้ปุ วยและสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือ
ค านวณงบการเงินของโรงพยาบาล 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  

ผลลัพธ์มีดังนี้ 

9.1 การเข้าถึงกายอุปกรณ์ในกลุ่มสิทธิ์คนพิการเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 36.67 การเข้าถึงกายอุปกรณ์
ในกลุ่มสิทธิ์บัตรทองและสิทธิ์อื่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 100   
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กราฟที่ 1 เปรียบเทียบการจ่ายกายอุปกรณ์แยกสิทธิ์ 5 ปีย้อนหลัง 

สิทธิ์อื่น สิทธิ์คนพิการ 
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จากกราฟที่ 1 และ 2 ในปี 2561 - ปี 2562 ยังไม่มีศูนย์กายอุปกรณ์จึงจ่ายให้เฉพาะสิทธิ์คนพิการ
เท่านั้นสิทธิ์อ่ืนจะไม่ได้รับจึงมีปริมาณผู้ใช้บริการน้อย แต่ในปี 2563 - ปี 2565 เริ่มจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ท าให้
มีการจ่ายในสิทธิ์อ่ืนร่วมด้วยยอดการให้บริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปี 2563 และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในปี 2565 
(ผลงาน 6 เดือน)  

 

จากการกราฟที่ 3 แสดงถึงความครบถ้วน ทันเวลาของการจ่ายกายอุปกรณ์ซึ่งมีแนวโน้มลดลงในปี 
2563 เนื่องจากสถานการณ์ Covid19 ท าให้การส ารวจความต้องการและฟ้ืนฟูคนพิการในชุมชนล่าช้าไป
ปลายปีงบประมาณ จึงไม่สามารถจัดซื้อและแจกได้ทันเวลา ประกอบกับเป็นช่วงปีแรกที่ก่อตั้งศูนย์กายอุปกรณ์
จึงต้องใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างและวางระบบงาน แต่พอมาปี 2564 การด าเนินงานของศูนย์ฯเริ่มเข้าที่
ท าให้สามารถจ่ายกายอุปกรณ์ได้เป็นระบบและรวดเร็วขึ้นมาก และในปี 2565 นี้ภายใน 6 เดือนแรกสามารถ
จ่ายกายอุปกรณ์ไปได้ถึงร้อยละ 88.33  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (6เดือน) 

ยอดจ่ายกายอปุกรณ ์ 100 115 267 344 200
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กราฟที่ 2 แสดงจ านวนทั้งหมดในการจ่ายกายอุปกรณ์ 5 ปีย้อนหลัง 
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กราฟที่ 3 ร้อยละความครบถ้วน ทันเวลา ในการจ่ายกายอุปกรณ์ 5 ปี
ย้อนหลัง 

รอ้ยละ 
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จากกราฟท่ี 4 และ 5 การให้บริการขาเทียมในช่วงปีแรก 2559 - 2562 จะเน้นการบริการในเขตพ้ืนที่
อ าเภอกุมภวาปีโดยการออกส ารวจความต้องการในชุมชนด้วยการเยี่ยมบ้านมีการประสานงานผ่าน รพ.สต.และ
สามารถให้บริการอย่างครอบคลุมในพ้ืนที่แล้ว แต่ไม่สามารถให้บริการได้ร้อยละ 100 เพราะคนพิการขาขาด
บางคนต้องการกายอุปกรณ์ชนิดอื่นในการเคลื่อนไหว เช่น รถเข็นนั่ง ไม้ค้ ายันรักแร้ เป็นต้น ตั้งแต่ปี 2563 เป็น
ต้นมาจึงได้เริ่มประชาสัมพันธ์ไปยังโรงพยาบาลลูกข่ายและคนพิการขาขาดทั่วประเทศที่สนใจเข้ามารับบริการ
ได้ฟรี  

9.2  การค านวณการสั่งซื้อและการวิเคราะห์งบการเงินของโครงการ 
ปี 2563 ทุนในการจัดซื้อกายอุปกรณ์ 178,050 บาท ก าไร 81,950 บาท ก าไรคิดเป็นร้อยละ 46.03 
ปี 2564 ทุนในการจัดซื้อกายอุปกรณ์ 261,900 บาท  ก าไร 117,120 บาท ก าไรคิดเป็นร้อยละ 44.72 
ปี 2565 ทุนในการจัดซื้อกายอุปกรณ์ 323,570 บาท ก าไร 154,230 บาท ก าไรคิดเป็นร้อยละ 47.67 
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กราฟที่ 4 จ านวนคนได้รับขาเทียม 5 ปีย้อนหลัง 
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กราพที่ 5 ร้อยละคนพิการขาขาดที่ได้รับขาขาเทียม 5 ปี ย้อนหลัง 

ร้อยละ 
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 จากกราฟท่ี 6 เราจัดซื้อกายอุปกรณ์ในปริมาณมากท าให้สามารถต่อรองราคากับทางผู้ขายส่งผลให้ซื้อ
ได้ในราคาที่ต่ าลง แต่สามารถคีย์เบิกจ่ายเต็มตามราคากลางที่ สปสช. และกรมบัญชีกลางก าหนดไว้ ท าให้เหลือ
ส่วนต่างเข้าโรงพยาบาลเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 46.14 ของยอดการสั่งซื้อ 

9.3 ความรวดเร็ว ทันเวลา พร้อมใช้งานเพิ่มข้ึนร้อยละ 100   
9.4 ความพึงพอใจผู้รับบริการร้อยละ 91.67  

10. บทเรียนที่ได้รับ:  

1. การจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เกิดประโยชน์ต่อผู้ปุวยเป็นอย่างมาก 
ช่วยให้ผู้ปุวยทุกสิทธิ์และคนพิการสามารถเข้าถึงกายอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นได้ทันเวลา และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

2. ผู้ปุวยที่ได้รับกายอุปกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้รวดเร็วกว่าไม่มีอุปกรณ์
ช่วยเหลือ 

3. ยังมีปัญหาความล่าช้าในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งท าให้ผู้ปุวยต้องมีการรอคอยในช่วงระยะแรกที่
ยังด าเนินการไม่เรียบร้อย  

4. การมีสต็อกกายอุปกรณ์ในปริมาณมาก มีปัญหาเรื่องสถานที่จัดเก็บ แต่ได้รับการแก้ไขแล้วใน
ภายหลังโดยการเปิดห้องจัดเก็บเพ่ิมอีก 2 แห่ง 

5. การประมาณการจัดท าแผนสั่งซื้อตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ อาจไม่ตรงกับความต้องการของคนพิการ
และผู้ปุวยที่เกิดขึ้นจริง ท าให้มีกายอุปกรณ์บางชนิดจ่ายหมดก่อนสิ้นปีงบประมาณท าให้ผู้ปุวยต้องรอจัดซื้อใน
ปีต่อไป และกายอุปกรณ์บางชนิดเหลือตกค้างในคลัง จะแก้ไขโดยท าการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ และช่วงไตรมาส2 จะท าการส ารวจคงคลัง และท าแผนจัดซื้อเพ่ิมเติมในช่วงกลางปีงบประมาณ 

6. โรงพยาบาลมีรายรับเพ่ิมขึ้นจากการเบิกเคลมกายอุปกรณ์ที่มากขึ้น เนื่องจากราคาในการจัดซื้อต่ า
กว่าราคาในการเบิกเคลม 

7. สามารถให้บริการกายอุปกรณ์อย่างครบวงจร รวดเร็ว ทันเวลา ทันใช้ ไม่ต้องรอเหมือนแต่ก่อน  

178,050 

261,900 

323,570 

81,950 
117,120 

154,230 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กราฟที่ 6 วิเคราะห์งบการเงินของโครงการ 

ทุน ก าไร 

ร้อยละ46.03 
ร้อยละ44.72 

ร้อยละ47.67 
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การสั่งจ่ายโดยแพทย์ในโรงพยาบาลแบบ one stop service “สั่งปฺุป จ่ายปั๊ป” มีการท าขาเทียม และการ
ซ่อมแซมกายอุปกรณ์ที่ช ารุด ที่สามารถให้บริการในเขตอ าเภอกุมภวาปีและโรงพยาบาลลูกข่าย 

11. การติดต่อกับทีมงาน: นางสาวสู่ขวัญทิพย์ กาญจน์เบญญาภา เบอร์โทร. 080-0746331 ส านักงานโทร. 
042 334400 ต่อ 2100 อีเมล์ tip-salang@hotmail.com 
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การพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กออทิสติก 
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลกุมภวาปี 

ค าส าคัญ: Autism , Care system development 

หมวดหมู่ของผลงาน 

สรุปผลงานโดยย่อ 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ส่งผลให้ผู้ปุวยไม่สะดวกเดินทางมารับบริการกิจจกรรมบ าบัดที่

โรงพยาบาล งานกิจกรรมบ าบัดจึงพัฒนาการให้บริการกิจกรรมบ าบัดแบบการให้ค าปรึกษาแนะน า เกิดจาก
การปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19 
เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กออทิสติกสามารถน าไปส่งเสริมพัฒนาการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของเด็กออทิสติกในการดูแลได้อย่างถูกต้อง น าไปสู่การลดความเครียด ความวิตกกังวลของผู้ดูแล/
ผู้ปกครองได้ 

ชื่อหน่วยงาน: งานกิจกรรมบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  

สมาชิกทีม: น.ส. ชนิสรา  รัตนพงศ์ ต าแหน่ง นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ 

เปูาหมาย:  
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กออทิสติก    

ให้กับผู้ดูแล/ผู้ปกครอง ในช่วงการระบาดของโควิด 19 
2. เพ่ือลดความเครียดความวิตกกังวลของผู้ดูแล/ผู้ปกครองเด็กออทิสติกในช่วงโรคระบาดโควิด-19  

เนื่องจากการเดินทางมารักษาท่ีโรงพยาบาลมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19 
3. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารติดตามอาการของเด็กออทิสติกแก่ญาติผู้ปุวย 

ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
 กลุ่มผู้รับบริการออทิสติกที่มารับบริการที่งานกิจกรรมบ าบัด โรงพยาบาลกุมภวาปีมีจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้นทุกปี โดยในปี 2563 มีจ านวน 22 ราย และปี 2564 มีจ านวน 31 ราย ซึ่งเป็นเด็กออทิสติกที่มีช่วงวัยและมี
ระดับความรุนแรงอาการที่ต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้มารับ
บริการและผู้ให้บริการท าให้เด็กและผู้ดูแล/ผู้ปกครอง ไม่สามารถเข้ามารับบริการที่คลินิกกิจกรรมบ าบัดได้ ท า
ให้ขาดความต่อเนื่องในการฝึกกระตุ้นพัฒนาการ   และการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก  อาจส่งผล
ให้เด็กมีพฤติกรรมที่แย่ลงเนื่องจากผู้ดูแล/ผู้ปกครอง ขาดทักษะในการฝึกกระตุ้นพัฒนาการ น าไปสู่
ความเครียดความวิตกกังวลขึ้นในผู้ดูแล/ผู้ปกครองได้ ดังนั้นงานกิจกรรมบ าบัดจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรักษา
โดยให้โปรแกรมฝึกทางโทรศัพท์และผ่านแอปพริเคชั่น LINE เพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและผู้ปุวย
ได้รับการฝึกต่อเนื่องอย่างถูกวิธีโดยญาติ 

กิจกรรมการพัฒนา 
 เนื่องจากผู้รับบริการเด็กออทิสติกและผู้ดูแล/ผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่งาน
กิจกรรมบ าบัดได้ทางงานกิจกรรมบ าบัดจึงจัดรูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กออทิสติกโดยการเลือกระบบการสื่อสารใน 2 รูปแบบ คือ 
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กราฟที่ 1 แสดงร้อยละพัฒนาการที่ดีขึ้นของเด็กออทิสติก 
ในด้านพฤติกรรมอารมณืและการสื่อความหมาย 

กลุ่มเข้าร่วม 

กลุ่มไม่เข้าร่วม 

  1. การให้ค าปรึกษาและโปรแกรมการฝึกกระตุ้นพัฒนาการแก่ญาติผู้ปุวยและปรับพฤติกรรมเด็กกลุ่มนี้
ทางโทรศัพท์ในทุกรายที่มีการลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ไว้กับทางคลินิกกิจกรรมบ าบัด 
  2. ติดต่อสื่อสารผ่านแอปพริเคชั่น LINE ในการส่งโปรแกรมการฝึกและติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้ปุวย ในรายที่สะดวกให้ติดต่อในวิธีการนี้ 

3. ตอบปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการฝึกกิจกรรมบ าบัดให้แก่ผู้ปกครองโดยนักกิจกรรมบ าบัด
สอบถามและประเมินข้อมูลอาการและพฤติกรรมล่าสุดผ่านทางการพูดคุยสัมภาษณ์ จากนั้นแนะน าวิธีการ
บ าบัดและปรับพฤติกรรมเบื้องต้นที่นักกิจกรรมบ าบัดประเมินแล้วว่าผู้ดูแลมีศักยภาพที่ท าได้และมีความ
ปลอดภัยในการน าไปฝึกพัฒนาและปรับพฤติกรรมเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นการแนะน าและออกแบบเป็นรายบุคคลที่
มีความจ าเพาะเจาะจงและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ท าให้ผู้ดูแล/ผู้ปกครองคลายความวิตกกังวลได้ 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟที่ 1 ในปี พ.ศ. 2564 ประเมินผลด้วยวิธีการ สัมภาษณ์ สอบถามผู้ดูแล/ผู้ปกครอง  สังเกต 
และทดสอบเด็กที่มารับบริการในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 ราย ในปีพ.ศ.2564 เป็นเด็กออทิสติกทั้งหมดที่
กลับมารับบริการหลังจากสถานการโควิด-19 คลี่คลายและคลินิกกิจกรรมบ าบัดเปิดให้บริการผู้ปุวยนอก ซึ่ง
เด็กออทิสติกกลุ่มนี้มีปัญหาด้านการพูดและการสื่อสาร คือ ไม่พูดเป็นค าที่มีความหมาย ไม่บอกความต้องการ
เป็นค าพูด ไม่เข้าใจค าสั่งง่ายๆ หรือค าบอกง่ายๆ เรียกชื่อไม่หันหาเสียงเรียก เป็นต้น ปัญหาด้านพฤติกรรม
อารมณ์ เช่น ไม่นิ่ง วิ่ง โวยวายเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการ แต่เมื่อ มีการติดตามและมีการสื่อสารกับผู้ดูแล/ผู้ปกครอง 
หลังจากที่ได้รับค าแนะน าเพ่ือน าไปปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมของ
เด็กออทิสติกที่อยู่บ้านโดยนักกิจกรรมบัดแล้ว เด็กมีการพัฒนาด้านพฤติกรรมอารมณ์ที่ดีขึ้น นิ่งขึ้น เริ่มหันหา
เสียงเมื่อมีเสียงเรียกบ้างบางครั้ง โวยวายลดลงบ้างแต่ยังต้องควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงหมั่นท าตาม
ค าแนะน าของนักกิจกรรมบ าบัดอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งเม่ือสถานการณ์ของโรคระบาดดีขึ้นแล้ว ยังจะต้องน าเด็ก
มาเข้ารับ  การฝึกบ าบัดกับนักกิจกรรมบ าบัดโดยตรง ให้ตรงตามนัดหมายเพ่ือให้เด็กได้รับการฝึกอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน 
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จากกราฟที่ 2 ในปี พ.ศ. 2564 ประเมินผลด้วยวิธีการ สัมภาษณ์ สอบถามผู้ดูแล/ผู้ปกครอง ในกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 10 ราย พบว่าผู้ดูแล/ผู้ปกครองที่เข้ารับบริการในกลุ่มตัวอย่างมีความเครียดอยู่ในคะแนน 5.2 
อยู่ในระดับความเครียดปานกลาง ส่วนกลุ่มปกติมีคะแนนความเครียดในคะแนน 8.1 อยู่ในระดับความเครียด
มาก (ตามแบบประเมินความเครียด ST-5 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการให้
ค าปรึกษาแนะน า และมีการวางแผนกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมร่วมกันแล้วท าให้ผู้ดูแล/
ผู้ปกครองสามารถมีทักษะและลดความเครียดความวิตกกังวลในการดูแลเด็กออทิสติกได้ดีขึ้น 

บทเรียนที่ได้รับ 

 การพัฒนาระบบดูแลส่งเสริมพัฒนาการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กออทิสติกในช่วงระบาด   
ของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นที่ต้องการของผู้ดูแล/ผู้ปกครองซึ่งระบบ
การดูแลที่นักกิจกรรมบ าบัดพัฒนาขึ้นมานี้ เป็นการให้บริการได้อย่างตรงจุด ที่สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ผู้ดูแล/ผู้ปกครองได้อย่างเฉพาะเจาะจง อีกท้ังยังสามารถลดความเครียด และความวิตกกังวลได้ เป็นอย่างดี 

แผนการพัฒนา 

1. ใช้การให้การบ้านผู้ดูแล/ผู้ปกครองกลับไปฝึกพัฒนาการเด็กท่ีบ้าน เมื่อถึงนัดครั้งต่อไป ให้น า 
การบ้านกลับมาส่ง เขียนพัฒนาการ หรือเล่าพฤติกรรมของเด็กขณะอยู่ที่บ้าน เพ่ือเป็นข้อมูลในการฝึก
พัฒนาการ จากนั้นนักกิจกรรมบ าบัดประเมิน/วิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบการบ้านให้เหมาะสมกับพัฒนาการ
ล่าสุดแล้วให้การบ้านที่จะให้ผู้ดูแล/ผู้ปกครองกลับไปฝึกต่อเพ่ือการฝึกที่ต่อเนื่องยิ่งขึ้น 

2. จัดท าแนวทางการฝึกกิจกรรมบ าบัดในเด็กออทิสติกด้วยตนเองส าหรับผู้ดูแล/ผู้ปกครองเพ่ือ 
พัฒนาทักษะในด้านที่จ าเป็นของเด็กออทิสติกให้แก่ผู้ที่มารับบริการ 

การติดต่อกับทีมงาน: น.ส.ชนิสรา รัตนพงศ์ นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
โรงพยาบาลกุมภวาปี โทร 042-334400 ต่อ 2104 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: การพัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสภาพผู้ปุวย IMC แบบผู้ปุวยใน (Intermediate 
care ward) 

2. ค าส าคัญ: Intermediate care (IMC), Intermediate care ward, Intensive rehabilitation, Golden 
period 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: 

4. สรุปผลงานโดยย่อ: เป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อเชื่อมโยงบริการเครือข่ายระดับ
จังหวัดและเครือข่ายระดับอ าเภอ ในกลุ่มผู้ปุวยระยะกลาง ( intermediate Care) ส าหรับผู้ปุวยระยะกึ่ง
เฉียบพลัน (Subacute) ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความพิการคงค้าง จาก 3 กลุ่มโรค ได้แก่ Stroke , 
Trauma brain injury (TBI) และ Spinal cord injury (SCI) เพ่ือบูรณาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
แบบ Intensive rehabilitation อย่างต่อเนื่องใน 6 เดือนแรก (Golden period) หลังพ้นระยะวิกฤติและ
อาการคงที่โดยทีมสหวิชาชีพ และเพ่ิมการเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสภาพ โดยในโรงพยาบาลมี Intermediate ward 
จ านวน 6 เตียง ซึ่งเริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลลัพธ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท า
ให้ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายเข้าถึงบริการได้มากขึ้นและมีคะแนน Barthel index scale เพ่ิมขึ้น มีชีวิตที่ดีในระยะ
ยาวทั้งผู้ปุวยและครอบครัว ลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์จากภาวะแทรกซ้อน ลดปริมาณผู้ปุวยที่ต้องดูแลแบบ 
Long term care ในอนาคต และลดความพิการถาวรให้กับผู้ปุวยกลุ่มนี้  

5. สมาชิก:  
5.1 นางสาวธนิตา ธิวะโต ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดช านาญการ และเจ้าหน้าที่ 

งานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกุมภวาปี 

5.2 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีม COC และสหวิชาชีพ 
5.3 ทีมงานตึกผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง, ตึกผู้ปุวยอายุรกรรมชาย, ตึกผู้ปุวยกระดูกและข้อ 

6. เปูาหมาย:  
6.1 เพ่ือพัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสภาพผู้ปุวยผู้ปุวยระยะกลาง ( intermediate Care) ส าหรับผู้ปุวย

ระยะกึ่งเฉียบพลัน (Subacute) ในรูปแบบผู้ปุวยใน (Intermediate bed) โดยกลุ่มเปูาหมาย 3 กลุ่มโรค 
ได้แก่ Stroke , Trauma brain injury (TBI) และ Spinal cord injury (SCI) ที่รอดชีวิตและมีคะแนน 
Barthel Index ≤ 15 รวมทั้งคะแนน Barthel Index ≥ 15 with multiple impairment ในเขตอ าเภอกุม
ภวาปี และอ าเภอลูกโซน  

6.2 เพ่ือจัดตั้งหอผู้ปุวยระยะกลาง (Intermediate ward) จ านวน 6 เตียง เพ่ือให้บริการผู้ปุวยตาม
กลุ่มเปูาหมาย 3 กลุ่มโรคหลักท่ีเข้าเกณฑ์ IMC โดยให้ผู้ปุวย 1 คนและผู้ดูแล 1 คน ในการฝึกฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แบบ Intensive Care อย่างน้อย 4 วัน หรือมากกว่านั้นจนกว่าผู้ปุวยจะท าได้ดีหรือตรงตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว้ ขึ้นกับทีมนักกายภาพบ าบัดและสหวิชาชีพในการวางแผนจ าหน่าย 

6.3 เพ่ือให้ผู้ปุวยกลุ่ม IMC ได้เข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพการทางแพทย์ที่เข้มข้นเฉพาะบุคคล 
Intensive rehabilitation และสอนญาติท ากายภาพบ าบัดอย่างถูกต้องก่อนจ าหน่าย 

6.4 เพ่ือเพ่ิมคะแนนการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้ปุวย (Barthel Index scale)  
6.5 เพ่ือให้ผู้ปุวยกลุ่ม IMC ได้รับการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน เพ่ือปรับเปลี่ยน

การฟ้ืนฟูให้เหมาะสมหรือจนกว่าคะแนน Barthel Index จะครบ 20 
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6.6 เพ่ือพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยกลุ่ม IMC ในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: จากแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้มีกรอบการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ในรูปแบบเครือข่ายบริการภายใต้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” ที่เชื่อมโยง 
บริการระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงเข้าด้วยกัน Intermediate care service 
plan นับเป็น Service plan สาขาใหม่ที่ช่วยเติมเต็มระบบบริการให้มีความสมบูรณ์ โดยในปี 2562 
โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้เริ่มให้การฟ้ืนฟูสภาพผู้ปุวยระยะกลางในกลุ่มโรค Stroke ในรูปแบบ Intermediate 
care bed ที่ Stroke Unit ตึกผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง ซึ่งการบริการที่ผ่านมามุ่งเน้นเฉพาะในผู้ปุวย Stroke ไม่
ครอบคลุมกลุ่มโรค TBI และ SCI ที่มีความผิดปกติของร่างกายคงค้าง และมุ่งเน้นฟ้ืนฟูเฉพาะทาง
กายภาพบ าบัด ซึ่งไม่ครอบคลุมความจ าเป็นทางการแพทย์ด้านอ่ืน เนื่องจากขาดการส่งปรึกษากับวิชาชีพอ่ืน 
และด้านสถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการฝึกของผู้ปุวยและญาติ อีกทั้งผู้ปุวยบางรายหลังจากผู้ปุวยมีอาการคงที่
และแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนั้น บางรายขาดการส่งต่อข้อมูลให้ทีมสหวิชาชีพ ผู้ปุวยบางส่วนจึงไม่ได้
รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในช่วง 6 เดือนแรก ซึ่งเป็น Golden period ใน การฟ้ืนสภาพของสมองและไขสันหลัง 
เพ่ือปูองกันและลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพคงค้าง 

8. กิจกรรมการพัฒนา:  
8.1 การร่วมพัฒนาระบบบริการเครือข่ายระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

-  ก าหนด node ในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลรองรับ IMC หรือส่งต่อข้อมูลผู้ปุวย IMC 
ให้โรงพยาบาลลูกโซน คือ โรงพยาบาลกุมภวาปี โรงพยาบาลหนองหาน โรงพยาบาลบ้านผือ และ โรงพยาบาล
เพ็ญ เป็นต้น 

         - การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลรูปแบบ google sheet/line group ส าหรับ IMC bed /IMC 
case 

8.2 ในปี 2562 ได้เริ่มเปิดให้บริการฟ้ืนฟูผู้ปุวยรูปแบบ Intermediate care bed ที่ Stroke unit ตึก
ผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง โดยเน้นกิจกรรมฝึกกายภาพบ าบัดเป็นหลัก ยังไม่ได้ท าเป็นรูปแบบสหวิชาชีพ 

8.3 ในเดือน กันยายน ปี 2563 ทางทีมงาน IMC โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ไปศึกษาดูงานที่  รพร. 
สว่างแดนดิน เพือ่เตรียมความพร้อมในการเปิด Intermediate care ward ตามรูปที่ 1 
 

     
รูปที่ 1 ศึกษาดูงานที่รพร.สว่างแดนดิน 
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รูปที่ 1 ศึกษาดูงานที่รพร.สว่างแดนดิน 

 

8.4 ประชุมทีมคณะกรรมการด าเนินงาน IMC ระดับโรงพยาบาล เพ่ือจัดท ารูปแบบการด าเนินงาน 
IMC ward กรณีผู้ปุวยถูกส่งต่อมาจาก รพศ.อุดรธานี และกรณี admit ที่โรงพยาบาลกุมภวาปี  รายละเอียด
ตาม Flow chart เริ่มด าเนินงาน IMC ward เดือนตุลาคม 2563 

 

  
รูปที่ 2 แนวทางการฟ้ืนฟูผู้ปุวย IMC ward 
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8.5 น าร่องเปิด Intermediate care bed ที่ห้องพุทธรักษา ตึกผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง จ านวน 2 เตียง 
ให้บริการฟื้นฟูผู้ปุวยแบบ Intensive rehabilitation ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นัก
กายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด แพทย์แผนไทย นักจิตวิทยา นักโภชนากร และทีมสหวิชาชีพ ตามรูปที่ 3 

  
รูปที่ 3 เปิดบริการ Intermediate care bed ที่ห้องพุทธรักษา ตึกผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง จ านวน 2 เตียง 

 

8.6 เปิดบริการหอฟ้ืนฟูผู้ปุวยระยะกลาง Intermediate care ward ในเดือนตุลาคม 2563 พร้อม
ให้บริการ Intensive rehabilitation โดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งมีจ านวนเตียง 6 เตียง ตามรูปที่ 4 และ รูปที่ 5 
 

    
 

รูปที่ 4 Intermediate care ward 

 
 

รูปที่ 5 การให้บริการฟื้นฟูผู้ปุวยใน IMC ward โดยทีมสหวิชาชีพ 
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8.7 ท า Team meeting ทุกบ่ายวันพฤหัสบดี ร่วมกันระหว่างแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทีมสห

วิชาชีพ พร้อมกับผู้ปุวยและญาติ เพ่ือวางแผนการดูแลผู้ปุวย และเตรียมความพร้อมเมื่อกลับบ้าน โดย
ตั้งเปูาหมายร่วมกันระหว่างทีมรักษาและผู้ปุวยและญาติ ในกรณีที่ผู้ปุวยและญาติสะดวกมาท ากายภาพบ าบัด
ต่อเนื่องที่แผนกกายภาพบ าบัด จะออกบัตรนัดเพ่ือให้ผู้ปุวยมาฝึกกายภาพบ าบัดต่อเนื่องลักษณะ OPD case 
ตามรูปที่ 6 

 

    
รูปที่ 6 การท า Team meeting 

 

8.8 ออกเยี่ยมบ้าน ฟ้ืนฟูผู้ปุวย  IMC ในชุมชน โดยทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับเจ้าที่ รพ.สต. และ อสม.ทุก
เดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผู้ปุวยมีค่าคะแนน BI เท่ากับ 20 ตามรูปที่ 7 

 

     
รูปที่ 7 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวย IMC ในชุมชน 

 

8.9 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณเพ่ือติดตามวิเคราะห์ผลลัพธ์การ
ด าเนินงาน โดยทีมกายภาพบ าบัด 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: เริ่มด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 
9.1 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ  
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กราฟที่ 1 แสดงจ านวนผู้ปุวย IMC ทั้งหมดในแต่ละปี (รวมจ านวนผู้ปุวยที่ได้รับข้อมูลส่งต่อจากรพศ .
อุดรธานี ซึ่งไม่ได้มา admit ที่โรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นเคสที่ออกติตามเยี่ยมบ้าน) และจ านวนผู้ปุวย IMC ที่
ได้รับบริการ IMC bed/ward  จะพบว่ามีการพัฒนาอย่างเนื่องโดยมีจ านวนผู้ปุวย IMC ที่ได้รับการ Admit ที่ 
Ward IMC เพ่ิมข้ึนสูงสุดในปี 2563 และมีลดลงในปี 2564 ถึงปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 

9.2 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ  
 

 
 

 จากกราฟที่ 2 จ านวนผู้ปุวย IMC มีการเข้าถึง IMC bed มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา
แต่เนื่องจาดสถานการณ์โควิด19 ที่ระบาดรุนแรงในช่วงปีงบประมาณ 2564 ท าให้ยอดการ Admit ผู้ปุวยกลุ่ม
นี้ลดลง และในปี 2565 ที่สถานการณ์การระบาดของโรคเริ่มคลี่คลายจึงมียอดการ Admit ของผู้ปุวยเพิ่มมาก
ขึ้น 

- ปีงบ 2562 ผู้ปุวย IMC bed 29 คน จากทั้งหมด 45 คน (รับข้อมูลให้ติดตามเยี่ยมจากรพศ.16 คน) 
คิดเป็น 64.44% 

- ปีงบ 2563 ผู้ปุวย IMC bed 56 คน จากทั้งหมด 67 คน (รับข้อมูลให้ติดตามเยี่ยมจากรพศ.11 คน) 
คิดเป็น 83.58% 

- ปีงบ 2564 ผู้ปุวย IMC ward 33 คน จากทั้งหมด 44 คน (รับข้อมูลให้ติดตามเยี่ยมจากรพศ.6 คน) 
คิดเป็น 75% 

- ปีงบ 2565 ผู้ปุวย IMC bed 26 คน จากทั้งหมด 27 คน (รับข้อมูลให้ติดตามเยี่ยมจากรพศ.1 คน) 
คิดเป็น 96.30% 
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ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 ปีงบ 2565 

กราฟที่ 1 แสดงจ านวนผู้ปุวย IMC ทั้งหมด 4 ปีย้อนหลัง  

จ านวนผูป่้วย IMCทัง้หมด จ านวน IMC bed/ward ที่ไดa้dmit 
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83.58 75 
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ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 ปีงบ 2565 

กราฟที่ 2 ร้อยละผู้ปุวยท่ีเข้าถึง IMC bed/ward ที่เหมาะสม 

รอ้ยละผูป่้วยที่เขา้ถงึ IMC bed/ward ที่เหมาะสม 
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กราฟที ่3 แสดงร้อยละของผู้ปุวย IMC มีคะแนน BI เพ่ิมขึ้น มีเปูาหมายร้อยละ 70 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
- ปีงบ 2562 ผู้ปุวย IMC bed มีคะแนน BI เพ่ิมข้ึน 35 คน จากทั้งหมด 45 คน คิดเป็น 77.78% 
- ปีงบ 2563 ผู้ปุวย IMC bed มีคะแนน BI เพ่ิมข้ึน 59 คน จากทั้งหมด 67 คน คิดเปน็ 88.06% 
- ปีงบ 2564 ผู้ปุวย IMC ward มีคะแนน BI เพ่ิมข้ึน 35 คน จากทั้งหมด 44 คน คิดเป็น 79.55% 
- ปีงบ 2565 ผู้ปุวย IMC bed มีคะแนน BI เพ่ิมข้ึน 19 คน จากทั้งหมด 27 คน คิดเป็น 70.37% 

(ผลงานถึง มิ.ย.2565) 
จากผลงานจะเห็นว่าสามารถท าได้ผ่านตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ทุกปี แต่อย่างไรก็ตามทางทีมงานก็จะพัฒนา

ต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปุวย 

9.3 ผู้ปุวยและญาติมีอัตราความพึงพอใจต่อการดูแลฟ้ืนฟูใน Intermediate care ward 91.33% 
(ประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการใน IMC ward ผลงานปีงบประมาณ 2564) 

10. บทเรียนที่ได้รับ: 
10.1 จากข้อมูลพบว่าผู้ปุวย TBI และ SCI มีปริมาณน้อยมาก ท าให้ต้องทบทวนระบบส่งต่อภายใน

เครือข่ายจังหวัด และการ Consult case จากตึกผู้ปุวย อาจใช้ข้อมูลในระบบ HDC เพ่ือค้นหาผู้ปุวยที่
จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพแต่ไม่ได้เข้าสู่ระบบต่อไป และประสาน รพ.สต. เพ่ือค้นหาผู้ปุวยเชิงรุกในชุมชน 

10.2 เนื่องจากโรงพยาบาลกุมภวาปีขาดบุคลากรในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ ท า
ให้มีข้อจ ากัดในเรื่องการฝึก Bladder/bowel training ในอนาคตอาจต้องไปศึกษาดูงานเรื่องการฝึก 
Bladder/bowel training ที่ โรงพยาบาลอุดรธานี และส่งพยาบาลไปศึกษาหลักสูตรพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ 

10.3 จากสถานการณ์โควิค 19 ท าให้ต้องปิดบริการที่ Intermediate care ward (ปิดตึกตั้งแต่ พ.ค.
2564 - ธ.ค.2564) และทางโรงพยาบาลมีนโยบายไม่ให้ญาติเฝูาผู้ปุวย ท าให้ญาติไม่ได้รับการฝึกการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ปุวย และทางแผนกกายภาพได้ปิดบริการผู้ปุวยนอก ท าให้ไม่ได้นัดผู้ปุวยมาฝึกที่แผนก จึงปรับ
รูปแบบการดูแลผู้ปุวยเป็นลักษณะออกเยี่ยมผู้ปุวยในชุมชน การโทรศัพท์ติดตามเยี่ยม และประสานส่งต่อเคส 
กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. โดยสอน CG (care giver) ประจ าต าบลไปท ากายภาพบ าบัดให้ผู้ปุวยสัปดาห์ละ 2-3 ครัง้  

10.4 พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล การส่งต่อข้อมูลในโปรแกรม Smart IMC เพ่ือให้สะดวกส าหรับการ
เก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งเริ่มใช้งานเมื่อเดือนเมษายน 2565 

10.5 ผู้ปุวยบางคนเข้าเกณฑ์แต่ผู้ปุวยและญาติไม่สะดวกนอนโรงพยาบาลต่อเพ่ือเข้าฝึก IMC ท าให้ไม่
สามารถให้บริการ IMC bed กับผู้ปุวยรายนั้นได้ 
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80.06 79.55 

70.37 

ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 ปีงบ 2565 

กราฟที่ 3 ร้อยละผู้ปุวย IMC ที่มีคะแนน BI เพิ่มข้ึน 

รอ้ยละผูป่้วย IMC มีคะแนน BI เพิ่มขึน้ 
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11. การติดต่อกับทีมงาน: นางสาวธนิตา ธิวะโต ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดช านาญการ หน่วยงานเวชกรรม
ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกุมภวาปี 086 5807202 หรือเบอร์โทรศัพท์ส านักงาน 042 334400 ต่อ 2100 
E-mail:tt_bum@hotmail.com 
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1.ชื่อผลงาน : การพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลมารดาที่มีเลือดทางช่องคลอด  

2.ชื่อและที่อยู่ขององค์กร : สตูิกรรมห้องคลอดโรงพยาบาลกุมภวาปี 

3.สรุปผลงานโดยย่อ :  จากเหตุการณ์ความเสี่ยงส าคัญที่ผ่านมา พบว่า จนท.ประเมินปริมาณเลือดที่ออก
ในขณะรอคลอดได้ไม่ชัดเจน  บางเวรออกมาก บางเวรออกน้อย มีการส่งเวรกัน แต่ไม่มีการ Alert ถึงปริมาณ
เลือดที่ออกมากน้อยเท่าไหร่  ท าให้คนไข้ไม่ได้รับการวินิจฉัยซ้ า รวมทั้งไม่มีการวางแผนการดูแลและเฝูาระวัง
เมื่อมีเลือดออกในแต่ละเวร  เพ่ือค้นหาสาเหตุของเลือดออกที่แท้จริง  ส่งผลให้ทารกมีภาวะขาดออกซิเจนและ
เสียชีวิตในครรภ์ จากรกลอกตัวก่อนก าหนด  ทางหน่วยงานจึงต้องมีทบทวนแนวปฏิบัติในการประเมินมารดา
ที่มาด้วยมีเลือดออกทางช่องคลอด เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการปูองกันการเกิดความเสี่ยงซ้ า  

4.สมาชิกทีม : เจ้าหน้าที่ห้องคลอด/สูติแพทย์  

5. เปูาหมาย:     
1) ผู้คลอดได้รับการประเมินภาวะเสี่ยงจากการมีเลือดออกทางช่องคลอดตั้งแต่แรกรับ ระยะรอคลอด ไป

จนถึงหลังคลอด   
 2)  มารดาได้รับการดูแลและเฝูาระวังเลือดออกทางช่องคลอดตามแนวทางปฏิบัติ   
 3) เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะในการเฝูาระวังความผิดปกติในระยะคลอดและดูแลช่วยเหลือมารดาและทารกได้

อย่างปลอดภัย  

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
จากปี 2564 ที่ผ่านมา มีทารกเสียชีวิตในครรภ์ 1 ราย  จาก Birth Asphyxia ในระยะรอคลอด     

มาในปี 2565 ยังพบมีทารกเสียชีวิตในครรภ์ อีก  1 ราย จากรกลอกตัวก่อนก าหนด  ซึ่งทางหน่วยงานได้
ร่วมกันทบทวนวิเคราะห์ปัญหา จึงพบว่ามีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากกระบวนการ Assessment และ Plan 
of Care ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถปูองกันได้  ท าให้หน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหา  และพัฒนา แนวทาง
ปฏิบัติในการดูแลมารดาที่มาด้วยมีเลือดออกทางช่องคลอด ให้มีแนวที่ชัดเจนและสามารถน าไป 
ใช้ปฏิบัติได้จริงในหน่วยงาน   

7.  ระยะเวลาด าเนินการ   :  เมษายน 2565  –  มิถุนายน 2565      

8.  วิธีด าเนินการ 
1. ทบทวน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน    
2. ร่วมกันก าหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลมารดาที่มาด้วยมีเลือดออกทางช่องคลอด   
3. ทบทวนหลักฐาน เอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม   
4. จัดท าแบบประเมินการพยาบาลผู้คลอดที่มีเลือดออกทางช่องคลอด (แนบท้ายเอกสาร) 
5. มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลมารดาที่มาด้วยมีเลือดออกทางช่องคลอด มีข้ันตอนดังนี้  

           5.1 การซักประวัติ  ประเมินโดยใช้ ใบคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Admission test  ร่วมกับการซัก
ประวัติการถูกกระทบ กระแทกบริเวณหน้าท้อง, ประวัติการมีเพศสัมพันธ์, อุบัติเหตุลื่นล้ม, ประวัติ U/S                 
ว่ามีรกเกาะต่ าหรือไม่  
               5.2 การตรวจร่างกาย ปฏิบัติดังนี้   
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                          1) การตรวจครรภ์ มดลูกหดรดตัวแข็งตลอดเวลา คล าส่วนต่างๆของทารกได้ไม่
ชัดเจนHFลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  
                          2) มีอาการเจ็บครรภ์มากผิดปกติ และการหดรัดตัวของมดลูกมักถี่และแรง    
              3) เลือดออกทางช่องคลอดอาจไม่สัมพันธ์กับความรุนแรงของโรค  
            4) ความผิดปกติของการเต้นของหัวใจทารก  FHS > 160 /min   FHS < 120/min 
             5) ตรวจ Hct แรกรับ  ถ้า <  30% หรือลดลงจากเดิม > 3% ,ประเมินสัญญาณชีพมีชีพจร
เต้นเร็ว  > 100/BPM  หรือ มีความดันโลหิตต่ าลง < 90/60 mmHg  
             6) ประเมินจากผล Untrasound  พบมีเลือดออกที่หลังรก  
     5.3 การดูแลในระยะรอคลอด ให้ปฏิบัติดังนี้    

1)  ประเมินปริมาณเลือดที่ออกทุกเวรให้ชัดเจน   เป็น Blood clot หรือเลือดสดๆ 
ออกปริมาณมากน้อยเท่าไหร่   ให้ส่งต่อเวรกัน โดยการถ่ายรูปปริมาณเลือด  และรายงานแพทย์ให้เห็นเชิง
ประจักษ์ด้วยรูปถ่าย  เพื่อให้แพทย์พิจารณาประเมินซ้ าด้วยการท า Untrasound ค้นหาสาเหตุที่เลือดออก 
                         2) ตรวจ Hct ทุก 4-6 ชม. เพ่ือประเมินการสูญเสียเลือด  ถ้า Hct ลดลง ≥ 3% จาก
เดิมรายงานแพทย์เพ่ือวางแผนการดูแล 
                               3) On EFM ทุก 2 ชั่วโมง ในระยะ Latent Phase และ ในระยะ Active Phase ให้
On EFM  Continuous  เพ่ือเฝูาระวัง FHS ที่เปลี่ยนแปลง  ถ้าพบความผิดปกติให้รายงานแพทย์ทันที       
                          4) การสังเกตอาการปวดท้อง เจ็บถี่รุนแรงมากกว่าปกติ ให้รายงานแพทย์       
                          5) ตรวจภายในประเมินความก้าวหน้าการคลอดหรือพบน้ าคร่ าแตกอาจมีเลือดปน
ออกมา     
                          6) กรณีได้ให้ยากระตุ้นการเร่งคลอดเฝูาระวังและดูแลปรับยา ทุก 30 นาที ตาม
แนวทางปฏิบัติการได้ยาเร่งคลอด    
                          7) ประเมนิสัญญาณชีพ หากพบมีสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง  ชีพจรเต้นเร็ว > 100/m  BP 
เริ่ม  Drop < 90/60 mmHg  หายใจเร็ว O2 sat < 95%   ให้รายงานแพทย์ทันที   
                                8) ผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้สูติศาสตร์  ให้ประสานทีมผ่าตัด, กุมารแพทย์, แพทย์เวร       
เตรียมเลือดอย่างน้อย  1- 2 U  และเตรียมอุปกรณ์ในการ Resuscitation ทารกแรกเกิดให้พร้อม,          
เตรียมรถ Transport Incubator ในการน าส่งทารก และประสาน NS เตรียมตู้อบและ O2 รับเด็ก 
               5.4 การดูแลมารดาในระยะหลังคลอด ให้ปฏิบัติดังนี้  
                         1) ประเมินการสูญเสียเลือดหลังคลอด ≥ 300 CC  ให้ค้นหาสาเหตุที่เลือดออก และ
ตรวจ Hct Stat และรายงานแพทย์ทันที 
      2) ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกหลังคลอด นวดคลึงทุก 15 นาที ให้มดลูกหดรัด
ตัวดีสอนมารดานวดคลึงให้ถูกวิธี  
      3) ประเมินสัญญาณชีพหลังคลอด ทุก 15-30 นาที หากมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ี
กล่าวข้างตัน ให้รายงานแพทย์ทันที  
                        4) แนะน ามารดาให้สังเกต อาการผิดปกติหลังคลอด เช่น มีเลือดออกมากชุ่ม
ผ้าอนามัยหรือปวดท้องมาก คล าได้มดลูกนุ่ม ให้แจ้งจนท.ทันที 
                        5) ตรวจประเมินแผลมารดาก่อนย้าย และส่งต่ออาการให้ตึกหลังคลอดดูแลและเฝูา
ระวังอาการผิดปกติ เพ่ือการดูแลต่อเนื่อง  
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9. ผลการด าเนินงาน   หลังใช้แนวปฏิบัติการดูแลมารดาที่มาด้วยมีเลือดออกทางช่องคลอด  จากการ       
เก็บข้อมูล ตั้งแต่ เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565  
 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
(ร้อยละ) 

ก่อนท า 
ปี 2565  

( ต.ค-มี.ค) 

หลังท า 
ปี 2565  

( เม.ษ-มิ.ย) 
การคัดกรองแรกรับด้วยใบ Admission test 100 100 100 
มีการประเมินอาการแรกรับตามแนวทางปฏิบัติ 100 NA 100 
มีการดูแลในระยะรอคลอดตามแนวทางปฏิบัติ 100 NA 100 
มีการดูแลในระยะหลังคลอดตามแนวทางปฏิบัติ  100  NA  100  
ทารกเสียชีวิตจากรกลอกตัวก่อนก าหนด  0  1 0  

10. ประโยชน์ที่ได้รับ   
1. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  สามารถสื่อสารให้บุคลากรปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน   
2. ผู้คลอดได้รับการดูแลตามมาตรฐานและส่งผลให้ทารกแรกเกิดมีความปลอดภัย ไม่มีทารกเสียชีวิต 

ภายหลังการใช้แนวปฏิบัติการดูมารดาที่มาด้วยมีเลือดออกทางช่องคลอด   
3. หน่วยงานมีการน าปัญหามาทบทวนและมีการนิเทศการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้คลอดอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดูแลการคลอดอย่างมีคุณภาพ  
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แบบประเมินการพยาบาลผู้คลอดที่มีเลือดออกทางช่องคลอด 
ของหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลกุมภวาปี 

 

                            กิจกรรมการพยาบาล ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หมายเหตุ 

1. มีการซักประวัติแรกรับ 
1.1.การถูกกระทบ กระแทกบริเวณหน้าท้อง/ถูกท าร้ายร่างกาย 

   

1.2 ประวัติการมีเพศสัมพันธ์    
1.3 ประวัติอุบัติเหตุ ลื่นล้ม/ มอเตอร์ไซด์ล้ม    
1.4 คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยใบ Admission test     
2. การตรวจร่างกาย 
2.1 ประเมินอาการเจ็บครรภ์  เจ็บถี่ เจ็บรุนแรง 

   

2.2  สังเกตปริมาณเลือดที่ออก    

2.3  ถ่ายรูปปริมาณเลือดที่ออก    

2.4  ประเมินการเต้นของหัวใจทารก    

2.5  ประเมิน Hct แรกรับ    

2.6  ประเมินสัญญาณชีพแรกรับ    

2.7  ประเมินอาการกดเจ็บที่มดลูก    

3. การดูแลในระยะรอคลอด    

3.1 ประเมินปริมาณเลือดที่ออกทุกเวรให้ชัดเจน โดยการถ่ายรูปส่งต่อเวร    

3.2  รายงานแพทย์ทุกครั้ง ส่งรูปให้แพทย์ดูให้เห็นเชิงประจักษ์    

3.3  ตรวจ Hct ทุกเวร หรือทุก 6 ชั่วโมง    

3.4  ถ้า Hct ลดลง ≥ 3% ให้รายงานแพทย์    

3.5 ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกทุก 1 ชม.ในระยะ Latent Phase    

3.6 ประเมินการเต้นของหัวใจทารกทุก 15-30 นาที ในระยะ Active  
Phase 

   

3.7  On EFM ทุก 2 ชม. ในระยะ Latent Phase    

3.8  On EFM Continuous ในระยะ  Active  Phase    

3.9 ประเมินความก้าวหน้าของการคลอดทุก 4 ชม. ในระยะ Latent 
Phase หรือตามอาการที่เจ็บถี่ข้ึน 
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                            กิจกรรมการพยาบาล ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ หมายเหตุ 

3.10 ประเมินความก้าวหน้าของการคลอดทุก 1-2 ชม. ในระยะ   
Active Phaseหรือตามอาการที่เจ็บถี่ขึ้น 

   

3.11 ประเมินสัญญาณชีพ ทุก 4ชม     
3.12 รายงานแพทย์ ถ้าพบสัญญาณชีพมีการเปลี่ยนแปลง  ได้แก่ 
     ชีพจรเต้นเร็ว > 100 BPM ,RR > 26 BPM , BP < 90/60 mmHg 

   

4. กรณีให้ยากระตุ้นการเร่งคลอด 
4.1 มีการปรับยาทุก 30 นาที จนมดลูกหดรัดตัวดี ( D 45-60วินาที I 2-
3 นาที) 

   

4.2 มีการประเมินการหดรัดตัวของมดลูกทุก 30 นาที     

4.3 มีการประเมินการเต้นของหัวใจทารกทุก 30 นาที     

4.4 On EFM ทุก 2 ชม. ในระยะ Latent Phase    

4.5 On EFM Continuous ในระยะ  Active  Phase    

5. การดูแลมารดาในระยะหลังคลอด    

5.1 ประเมินการสูญเสียเลือดหลังคลอด  ≥ 300 CC  ให้ตรวจ Hct     

5.2  รายงานแพทย์ทันที    

5.3  ค้นหาสาเหตุที่เลือดออก    

5.4 ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกหลังคลอด นวดคลึงทุก 15 นาที    

5.5 สอนมารดานวดคลึงมดลูกให้ถูกวิธี    

5.6 ประเมินสัญญาณชีพหลังคลอด ทุก 15-30 นาที    

5.7 รายงานแพทย์ ถ้าพบสัญญาณชีพมีการเปลี่ยนแปลง  ได้แก่ 
     ชีพจรเต้นเร็ว > 100 BPM ,RR > 26 BPM , BP < 90/60 mmHg 

   

5.8 แนะน ามารดาให้สังเกต อาการผิดปกติหลังคลอด เช่น เลือดออก
ชุ่ม Pad 
    หรือ ปวดท้องมาก หรือ คล าได้มดลูกนุ่ม ให้แจ้งจนท.ทันท ี

   

5.9 ตรวจประเมินแผล มารดาก่อนย้าย และส่งต่ออาการให้ตึกหลัง
คลอด 

   

6. กรณีผ่าตัดคลอด 
6.1 ประสานทีมที่เกี่ยวข้องให้ครบได้แก่ ทีมผ่าตัด,สูติแพทย์ ,กุมาร
แพทย์,      แพทย์เวร ,แผนกNS  
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1. ชื่อผลงาน : การพัฒนาแนวปฏิบัติในการปูองกันการคลอดติดไหล่ 

2. ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร : หน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลกุมภวาปี 

3. สรุปผลงานโดยย่อ :  การคลอดติดไหล่หรือการคลอดไหล่ยากนับเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม  เป็นภาวะ
ที่เกิดภายหลังศีรษะทารกคลอดออกมาแล้ว บริเวณไหล่มีการติดแน่นที่บริเวณใต้รอยต่อกระดูกหัวเหน่า ท าให้
ไม่สามารถคลอดส่วนของล าตัวทารกได้ตามวิธีการช่วยคลอดปกติ อาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแก่มารดาและ
ทารกได้จากที่ผ่านมา พบว่า มีการคลอดติดไหล ปีละ 1 ราย เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งความผิดพลาดที่เกิด
จากการประเมินน้ าหนักเด็ก และ การวางแผนการคลอด จนท าให้เกิดสถานการณ์การคลอดติดไหล่ ทารกส่วน
ใหญ่มีภาวะขาดออกซิเจนตามมา ดังนั้นทางหน่วยงานจึงร่วมกันจัดท าแนวทางในการประเมินและค้นหาความ
เสี่ยงต่อการคลอดยาก เพ่ือน ามาวางแผนการคลอดที่ปลอดภัย 

4. สมาชิกทีม  : จนท.ห้องคลอด 

5. เปูาหมาย :  
      1. เพ่ือให้พยาบาลสามารถประเมินความผิดปกติหรือภาวะเสี่ยงต่อการคลอดติดขัดหรือคลอดยาก ได้
อย่างถูกต้อง  
      2. เพ่ือให้พยาบาลสามารถวางแผนการดูแลการคลอด โดยใช้แบบประเมิน CPD Score ได้อย่างถูกต้อง 

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : โรงพยาบาลกุมภวาปี มีการคลอดติดไหล่ต่อปี  2563-2565  ดังแสดงในตาราง   
อุบัติการณ์/ปัจจัยการคลอดติดไหล่ ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565  

(ต.ค-พ.ค) 
จ านวนการคลอดติดไหล่ 1   1   1  

High  Risk  Elderly  1   1   -   

High  Risk  Near Post term -   -   1   

การประเมินแรกรับคลาดเคลื่อน > 500 gm 1   - -   

รายงานแพทย์มาประเมินซ้ า  เมื่อพบว่า 
EFW ≥ 3,500 gm    

ประเมินได้ 
น้อยกว่า3,500gm 
จึงไม่ได้รายงาน
แพทย์ 

ประเมินได้ 
3,800gmแต่
คนไข้บอกว่าG2 
คลอ3,600 gm 
คลอดง่าย  
 จึงไม่ได้รายงาน
แพทย์ 

รายงานสูติ
แพทย์แต่เป็น
แพทย์เวรใน
มาตรวจ U/S 
ได้ BW 
3,409 gm  
ให้คลอดทาง
ช่องคลอด  

ใช้เทคนิคการท าคลอดไหล่ยากไม่เป็น 1  1  -  

 Severe Birth 
Asphyxia 

Severe Birth 
Asphyxia 

Birth 
Asphyxia  c  
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อุบัติการณ์/ปัจจัยการคลอดติดไหล่ ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565  
(ต.ค-พ.ค) 

เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด Brachial 
Plexus 

Injury Rt. 
Arm 

 วิเคราะห์สาเหตุการคลอดติดไหล่  

การAssessment   
-  การประเมินเมื่อแรกรับ พบว่าจนท.ประเมินน้ าหนักทารกด้วย สายเทปวัดมีความคลาดเคลื่อน > 

500 gm ขึ้นไป 
   -  การประเมินในระยะรอคลอด พบว่า การเคลื่อนต่ าของส่วนน า ยังไม่ถึง Station O  ในขณะที่ปาก
มดลูกเปิด 4-5 cm แล้ว น่าจะน่าจะนึกถึงทารกอาจตัวโต ท าให้การเคลื่อนลงของศีรษะเกิดข้ึนได้ช้า  

 Plan of care 
- จนท.ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการรายงานแพทย์เมื่อวัด HFได้ ≥ 35 cmให้การคลอดด าเนินต่อไปจน

ปากมดลูกเปิดหมด ทารกจึงคลอดติดไหล่ 
- จนท.รายงานสูติแพทย์ให้มาประเมิน แต่เป็นแพทย์เวรใน U/S ให้พบว่า ทารกไม่ตัวโต 3,409 gm 

ให้คลอดทางช่องคลอด  
- เทคนิคการท าคลอดไหล่ยาก ไม่เป็น ท าให้ทารกติดศีรษะนาน กว่าแพทย์จะมา ผ่านไปไม่ต่ ากว่า 10 

นาท ี

แนวทางแก้ไขพัฒนา 
1. การ Assessment  

1.1 ตั้งแต่แรกรับ ให้มีความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 300 gm   ฝึกเทคนิคในการวัด ให้ใกล้เคียงความเป็น
จริงมากท่ีสุด 

1.2 การประเมินวัดซ้ าโดยคู่เวร หรือพ่ีเวรที่มีประสบการณ์ ในรายที่ประเมินแล้วไม่แน่ใจว่าทารกตัว
ใหญ่จริง 

2. Plan of care 
2.1 ใช้เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงต่อการคลอดยาก โดยใช้ CPD score ในการประเมินเบื้องต้น 

ก่อน เข้าสู่ระยะคลอด   มีขั้นตอนดังแสดงในตารางข้างล่าง 
2.2 แพทย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการท าคลอดไหล่ยากให้กับบุคลากรทุกคนในห้องคลอด           

        แบบประเมิน CPD Score เมื่อแรกรับ เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนการคลอด 

ประเมินลักษณะเสี่ยง คะแนน คะแนนผู้คลอด 
1.อายุผู้คลอด                   < 20  ปี  
                                    20-25 ปี  
                                    26-30 ปี  
                                    31-34 ปี  

1 
2 
3 
4 
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ประเมินลักษณะเสี่ยง คะแนน คะแนนผู้คลอด 
                                     >35   ปี  5 
2. จ านวนการตั้งครรภ์         ครรภ์ที่ 1  
                                    ครรภ์ที่ 2    
                                 > ครรภ์ที่ 3                                                                            

3 
2 
1 

 

3. จ านวนการคลอด                   0 
                                           1 
                                           2 
                                           3 
                                         >4 

5 
4 
3 
2 
1 

 

 4. ส่วนสูง                     < 150   (cm)             
                                    151-159              
                                 > 160 

3 
2 
1 

 

5.ขนาดยอดมดลูก           < 33 (cm)             
                                     34 
                                   >35 

0 
1 
3 

  

 คะแนนรวม            19  
  

การแปลผลคะแนน CPD  Score   เพ่ือใช้ประกอบในการวางแผนการคลอด 
        1)  ความเสี่ยงน้อย (คะแนน<7)    สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ ดูแลความก้าวหน้าของการคลอด
จากกราฟ 
        2)  ความเสี่ยงปานกลาง (คะแนน 8-13)    ดูแลความก้าวหน้าของการคลอดจากกราฟ  ถ้าไม่มีความ 
ก้าวหน้าของการคลอด  หรือมีข้อบ่งชี้สามารถพิจารณาผ่าตัดคลอดได้ 
        3)  ความเสี่ยงมาก (คะแนน >13 )  ดูแลให้งดน้ าและอาหาร  รายงานแพทย์ประเมินซ้ า เพื่อพิจารณา
เตรียมผ่าตัดคลอดตามดุลยพินิจแพทย์ 

ประเมินผลหลังการพัฒนา  จากการเก็บข้อมูลการใช้ CPD Score ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2565 – กรกฎาคม 
ยังไม่พบการคลอดติดไหล่  
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1.ชื่อผลงาน  การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวยบ าบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง  (Continuous renal 
replacement therapy, CRRT )              
 

2. ค าส าคัญ    แนวทางการดูแลผู้ปุวยบ าบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง  (Continuous renal replacement 
therapy, CRRT )              
 

3. สรุปผลงานโดยย่อ    การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวยบ าบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง                 
(Continuous renal replacement therapy, CRRT )              
 

4. ที่อยู่ขององค์กร   หอผู้ปุวยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี        
 

5. สมาชิก   นางโสภา  โพธิมา  และทีมงานสมาชิก หอผู้ปุวยหนักอายุรกรรม   
 

6. เปูาหมาย 
1. เพ่ือเพ่ิมอัตราการขจัดน้ าและของเสียออกจากร่างกายอย่างช้าๆ 
2. เพ่ือลดการส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 
3. เพ่ือเป็นแนวทางการดูแลพยาบาลผู้ปุวยบ าบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง                  
4. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะพยาบาลการดูแลผู้ปุวยบ าบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง                  

 

7. ปัญหาและเหตุผล 
หอผู้ปุวยหนักรับดูแลผู้ปุวยวิกฤตด้านอายุรกรรม ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีภาวะติดเชื้อในร่างกายจนท า

ให้เกิดภาวะล้มเหลวหลายระบบพร้อมๆกัน  บางรายต้องส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าที่เกินขอบเขต
ความสามารถของโรงพยาบาล อาทิเช่น การผ่าตัดสมอง  การใส่สายสวนหัวใจ หรือการผ่าตัดหัวใจต่างๆ การ
ท าCRRT จากสถิติการส่งต่อโรงพยาบาลรพ.ศูนย์อุดร เพ่ือไปล้างไตและเปิดเส้นท าCRRT, Hemodialysis  
ประจ าปี 2563 จ านวน  3 รายต่อเดือน ทั้งภาวะไตเสื่อมฉุกเฉินและเรื้อรัง อาทิเช่น  AKI , ความไม่สมดุลของ
สารน้ า และอิเลคโตรไลท์ ,ภาวะน้ าเกินของร่างกาย ต่างๆ โรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นโรงพยาบาลระดับ  M 1 
ได้เพ่ิมศักยภาพการบริการที่ขีดความสามารถสูงขึ้นมีแพทย์เฉพาะทางไตดูแล แต่ทีมการพยาบาลยังขาดความรู้
ในการดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวม ปัญหาจากการท างานพบขณะ run เครื่องพบตัวกรอง filter  อุดตันบ่อยครั้งท า
ให้การท างานเครื่องหยุดชะงัก เสียเวลาและเสียเงินจากการเปลี่ยนตัวกรองที่มีราคาแพงชิ้นละ5,500บาท ถ้า
เกิดการอุดตันบ่อยครั้ง จะเกิดการสิ้นเปลืองจ านวนมาก หอผู้ปุวยหนักจึงมองเห็นปัญหาจากการปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงสุดผู้รับบริการพึงพอใจ ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน  

8. กิจกรรมการพัฒนา 

1. ทบทวนปัญหาการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
2. แนะน าและให้ความรู้พยาบาลที่ยังไม่ผ่านการอบรมจากพ่ีเวรที่ผ่านการอบรมแล้วและลงปฏิบัติงาน

จริง 

ปัจจัยด้านอุปกรณ์และวงจร
CRRT(xtracorporeal circuit) 

การตั้งเครื่อง CRRT 
( CRRT machine setting) 

ปัจจัยด้านผู้ปุวย 
(human interface) 

สารฟอกเลือดที่รูใหญ่ และความยาว
เพียงพอ 

Pre-dilution เพ่ือเจือจางเลือด 
และลดการอุดตันในตัวกรอง 

ทดสอบสายฟอกเลือดก่อนต่อ
เข้ากับผู้ปุวยทุกครั้ง 
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3. ข้อแนะน าการต่อวงจร CRRT เพ่ือปูองกันการอุดตันวงจร 
       4. สรุปผลการปฏิบัติงานทุกปี  

9. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  ระหว่างด าเนินการ 

10. บทเรียนที่ได้รับ 
1. ด้านผู้ปุวยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
2. ด้านบริหารงานหอผู้ปุวยหนักสามารถลดการส่งต่อเพ่ือไป CRRT, Hemodialysis  โรงพยาบาลอุดร

ได้ 100% 
3. บุคลากรมีความรู้เรื่องการดูแลเครื่องและให้การพยาบาลได้ดีมากข้ึน 

11. งานหอผู้ปุวยหนักอายุรกรรม  โรงพยาบาลกุมภวาปี โทร  042-334400 ต่อ  6100,                            
061-10272555 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ปูองกันการหักพับงอและการอุดตันใน
การฟอกเลือด 

Post- dilutionให้มีการละลายใน
venous chamber 

ตรวจสอบpressure history
และแก้ไขpressureที่ไม่
เหมาะสม 

Prime วงจรด้วย heparinและ
crystalloids 

Blood pump speed    150-
200มิลิลิตรต่อนาที 

ก าจัดฟองอากาศช่องวงจร
prime วงจร 

เลือกตัวกรองที่เหมาะสม ตรวจสอบalarm historyเพ่ือ
ค้นหาปัญหาและแก้ไขอย่าง
เหมาะสม 

มีการอบรมทีมการรักษา
เกี่ยวกับCRRT สม่ าเสมอ 
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1. เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยผ่าตัดกรณีติดเชื้อ COVID 19    ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกุมภวาปี   

2. ค าส าคัญ : ติดเชื้อ COVID 19     

3. สรุปผลงานโดยย่อ : จากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ COVID19  ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั่ว
ประเทศ ในปี 2563 -2564 เป็นต้นมางานห้องผ่าตัดได้ มีการพัฒนาระบบการให้บริการผ่าตัดผู้ปุวย Covid 19 
และผู้ปุวยที่เข้าข่ายสงสัย (PUI) ตามนโยบายของโรงพยาบาล  โดยเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ปุวย และ
บุคลากรผู้ให้บริการในห้องผ่าตัด  ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการท าหัตถการผู้ปุวยติดเชื้อ Covid 19 และผู้ปุวย
เข้าข่ายสงสัย (PUI)  โดยก าหนด ให้บริการผ่าตัดเฉพาะผู้ปุวย รายEmergency case และราย Urgency case   
มีแนวทางในการ ตรวจ Rapid test และRT PCR ผู้ปุวยก่อนผ่าตัดทุกราย  การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ก าหนดเส้นทางการสัญจร ผู้ปุวย การจัดเตรียมห้องผ่าตัด วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และทีม
ผ่าตัดที่มีความรู้ ความสามารถ ให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง  ผลลัพธ์ในปี 2565 ห้องผ่าตัดมีแนวทางปฏิบัติใน
การให้บริการผ่าตัดผู้ปุวยติดเชื้อ Covid 19 ที่ชัดเจน สามารถให้บริการผ่าตัดผู้ปุวยติดเชื้อ Covid 19 ได้อย่าง
ปลอดภัย    

4. ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน/ทีม : กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยห้องผ่าตัด  

5. สมาชิกทีม : เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด 

6. เปูาหมาย : 

- เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน กรณีผ่าตัดผู้ปุวยติดเชื้อ Covid 19 และผู้ปุวยที่เข้าข่ายสงสัย 
(PUI)  

- เพ่ือให้สามารถบริการผ่าตัดฉุกเฉิน ในผู้ปุวยติดเชื้อ COVID 19 ในโซนลุ่มน้ าปาวได้ทุกราย 
- เพ่ือให้บุคลากรห้องผ่าตัดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติได้ถูกต้อง > ร้อยละ 85   
- ลดอุบัติการณ์การติดเชื้อ COVID 19 จากการปฏิบัติงานของบุคลากร = 0 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  

จากการระบาดของโรค COVID19 อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันซึ่งยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง และมีการ
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วมีการติดเชื้อในประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ และบุคลากรสาธารณสุข  ซึ่งเป็นปัญหา
ระดับประเทศ ที่ทุกหน่วยงานต้องมีการเตรียมรับสถานการณ์ในการปูองกัน และควบคุมการระบาดอย่าง
เข้มงวด โรงพยาบาลกุมภวาปีเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ M1ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา และ เป็น
โรงพยาบาลแม่ข่ายที่ต้องการรับส่งต่อผู้ปุวย COVID 19 จากโรงพยาบาลลูกข่ายในโซนลุ่มน้ าปาว  งานห้อง
ผ่าตัดจึงได้มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยผ่าตัดติดเชื้อ COVID 19 กรณีเข้าข่ายสงสัย (PUI) และ กรณี
ฉุกเฉิน ที่ผล RT PCR ยังไม่ออก ขึ้นมา เพื่อให้สามารถให้การรักษาโดยการผ่าตัดได้ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน  
ระบบอากาศห้องผ่าตัด เป็นชนิด positive pressure ที่มีการไหลเวียนอากาศออกจากห้อง ซึ่งถ้ามีการท า
หัตถการผู้ปุวยผ่าตัด COVID19  มีโอกาสการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคลากร และผู้ปุวยที่มารับบริการผ่าตัดได้  ใน
ปี 2564 มีจ านวนผู้ปุวยผ่าตัดที่ติดเชื้อ COVID 19 จ านวน 12 ราย  พบบุคลากรติดเชื้อ Covid 19  จากการ
ปฏิบัติงาน 1 ราย  กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยห้องผ่าตัด จึงได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยที่ผ่าตัดในช่วงมีการ
ระบาด ทั้งที่ไม่ติดเชื้อ และติดเชื้อ COVID 19  หรือเข้าข่ายสงสัย (PUI)  และผู้ปุวย Emergency รอผล RT 
PCR  ต่อเนื่องขึ้นมา ในปี 2565  เพ่ือปูองกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในผู้รับบริการและบุคลากร
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ห้องผ่าตัด  ตามนโยบายความปลอดภัย Patient safety และเพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติในห้องผ่าตัดที่ชัดเจน 
สามารถน าไปปฏิบัติได้  

8. กิจกรรมการพัฒนา :  

1. ร่วมประชุมPCT ศัลยกรรม จัดท าเรื่องนโยบายการผ่าตัดในผู้ปุวย ติดเชื้อ COVID 19 หรือ เข้าข่าย
สงสัย (PUI) และผู้ปุวยผ่าตัดฉุกเฉินที่ผล RT PCR ยังไม่ออก 

2. ประชุมเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัดเพ่ือ ชี้แจงนโยบาย /แนวทาง การผ่าตัดในผู้ปุวยติดเชื้อ COVID 19 
ผู้ปุวย  เข้าข่ายสงสัย (PUI) ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน ต่อเนื่องในปี 2565 

3. ศึกษาคู่มือและร่วมจัดท าแผน / แนวทางปฏิบัติการผ่าตัดในผู้ปุวยติดเชื้อ COVID 19 หรือผู้ปุวยเข้า
ข่ายสงสัย (PUI)   ให้เหมาะสมกับบริบทโรงพยาบาลกุมภวาปี  

4. ปรับ Flow เส้นทางการรับผู้ปุวย ผ่าตัด และชี้แจงแผน/แนวทางการดูแลผู้ปุวยเข้าข่ายสงสัย (PUI) 
และผู้ปุวยติดเชื้อ COVID 19 ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบ 

5. จัดเตรียมห้อง/เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ในการดูแลผู้ปุวยผ่าตัดติดเชื้อCOVID 19 หรือผู้ปุวยเข้าข่าย
สงสัย (PUI) ให้พร้อมใช้  

         - ก าหนดห้องผ่าตัดส าหรับใช้ห้องผ่าตัดผู้ปุวยติดเชื้อ COVID 19 หรือเข้าข่ายสงสัย (PUI)   
โดยใช้ห้องผ่าตัด 6 

- จัดเตรียมอุปกรณ์การผ่าตัด และบุคลากรเฉพาะที่จ าเป็น     
- เตรียมเวชภัณฑ์เสริมอ่ืนๆไว้นอกห้อง และจัดเตรียมมาเมื่อมีผู้ปุวยมาใช้บริการ  
- ก าหนดแนวทางการท าความสะอาดหลังผ่าตัดและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือออกจาก

ห้องผ่าตัด 
          - จัดเตรียมน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  ถังขยะ ถุงแดง และชี้แจงการท าความสะอาดตามมาตรฐานห้อง

ผ่าตัดทุกครั้ง 
          - จัดเตรียมชุดดูแลผู้ปุวย COVID 19  level3 ให้เพียงพอในผู้ปุวยที่เข้าข่ายสงสัย (PUI)หรือ

ผู้ปุวยผล Rapid test negative แต่ผล RT PCR ยังไม่ออก 
                - จัดหาชุด PAPR เพ่ือใช้ในการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัย และเพ่ือความสะดวกของบุคลากร
ทีมผ่าตัด   

        - มอบหมายให้มีผู้ดูแลชุดPAPR ทบทวนปัญหา แก้ไขปัญหา ให้มีเพียงพอ พร้อมใช้   
- จัดชุดผ่าตัด/อุปกรณ์อาบน้ าหลังผ่าตัดให้พร้อมใช้ หลังเสร็จเคส 

          - จัดหาโปสเตอร์การสวมใส่และถอดอุปกรณ์ปูองกัน  ติดไว้ในจุดที่มีการสวม และถอด
อุปกรณ์ปูองกัน 

          - จัดท าแผ่นปูายแจ้งเตือนหน้าห้องผ่าตัด กรณีมีเคสผ่าตัดผู้ปุวยเข้าข่ายสงสัย (PUI) และติด
เชื้อ COVID 19  
                    - จัดระบบการเบิกอุปกรณ์/ของใช้ทดแทน เมื่อมีการใช้ไป เพ่ือให้มีความพร้อมใช้ตลอด24
ชั่วโมง 
                    - จัดระบบการดูแลห้องผ่าตัด พร้อมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมง 

6. จัดซักซ้อมขั้นตอนและการใส่ และการถอดอุปกรณ์ปูองกันที่ถูกต้องของบุคคลากรทั้งหมด 
          7. ซ้อมแผนการรับผู้ปุวยผ่าตัดผู้ปุวยติดเชื้อ COVID 19 เข้าขา่ยสงสัย (PUI) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ/ทุก
คน  

8. ชี้แจงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ 
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9. ทบทวนปัญหาในการผ่าตัดผู้ปุวยติดเชื้อ COVID 19 ทุกราย  หรือเข้าข่ายสงสัย (PUI) ร่วมกับทีมท่ี
เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยในการผ่าตัด 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 

      1. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานโดยการใช้ 
            - แบบประเมินการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการผ่าตัดในผู้ปุวยติดเชื้อ COVID 19 ผู้ปุวยเข้า
ข่ายสงสัย (PUI) และผู้ปุวยกรณีฉุกเฉิน ที่ผล RT PCR ยังไม่ออก   
            - อุบัติการณ์ การส่งต่อผู้ปุวยผ่าตัดฉุกเฉินที่ติดเชื้อ Covid 19 ไป รพศ.อุดรธานี  
      2. ผลการเปลี่ยนแปลง    
 

No ตัวช้ีวัด เปูาหมาย ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 บุคลากรห้องผ่าตัดปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

>ร้อยละ 85 NA ....รอ
ประเมิน 

....รอ
ประเมิน  

2 อุบัติการณ์ ส่งต่อผู้ปุวยผ่าตัดฉุกเฉินที่ติด
เชื้อ COVID 19    

0 ครั้ง NA NA 1 

3 อุบัติการณ์ติดเชื้อ COVID 19 จากการ
ปฏิบัติงานโดยตรงกับผู้ปุวย ของบุคลากร
ห้องผ่าตัด 

0 ครั้ง 0 ครั้ง 1ครั้ง 0 ครั้ง 

       

      3. จากการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในการจัดบริการผ่าตัดผู้ปุวยช่วง COVID 19 ระบาด และน าไป
ปฏิบัติในผู้ปุวยที่มาผ่าตัดทุกราย ทั้งท่ีติดเชื้อ COVID 19 ผู้ปุวยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย (PUI) และผู้ปุวยฉุกเฉิน
ที่ผล RT PCR ยังไม่ออก ท าให้สามารถแก้ปัญหา ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID 19 ของบุคลากรที่เกิด
จากการติดเชื้อโดยตรงจากผู้ปุวยติดเชื้อ COVID 19 ที่มาผ่าตัดได ้

10. บทเรียนที่ได้รับ 

         - กรณีที่มีผู้ปุวยที่ต้องผ่าตัดฉุกฉิน มากกว่า 1 รายในวันหยุดราชการซึ่งมีทีมผ่าตัด 1 ทีม การส่งต่อ
ผู้ปุวย แพทย์เจ้าของไข้ได้พิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้ปุวยเป็นส าคัญ     
         - ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานในช่วงที่มีการระบาดมากขึ้นของเชื้อ COVID 19 คือการใช้ผลตรวจ 
Rapid test Negative เพียงอย่างเดียว โดยไม่รอผล RT PCR ในผู้ปุวยผ่าตัด Elective case ท าให้เกิดความ
เสี่ยงการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องมีการเคร่งครัดในการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 
         - การจัดการกับปัญหาที่พบคือ การร่วมทบทวน ถอดบทเรียนเมื่อพบปัญหาในการปฏิบัติงาน ของทีม
ผ่าตัด และแพทย์เจ้าของไข้  น ามาปรับปรุง และแก้ไข          

ข้อเสนอแนะในการจัดการเพิ่มเติมคือ 

1.การจัดอัตราก าลังส ารองกรณีผู้ปุวยที่ต้องผ่าตัดฉุกเฉินที่ไม่สามารถรอได้ มากกว่า 1 ราย  
2. การบริหารจัดจัดการ ชุด PAPR ให้เพียงพอต่อการหมุนเวียน 
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11. การติดต่อกับทีมงาน    นางร าไพ อินทร์วิเศษ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกุมภวาปี  เบอร์โทร  0810495402  
Email : rumpai425@gmail.com 
 
1. ช่ือผลงาน/โครงการพัฒนา: การจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
คลินิกหมอครอบครัวต าบลกุมภวาปี โรงพยาบาลกุมภวาปี (เทศบาลต าบลกุมภวาปี) ต าบลกุมภวาปี อ าเภอกุม
ภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

2. ค าส าคัญ: long term care management system, care manager, care giver, สหวิชาชีพ 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: Promotion Prevention & Protection Excellence 

4. สรุปผลงานโดยย่อ: มีการเปลี่ยนแปลงถึงความถูกต้องของการปฏิบัติงานของ CG ตาม care plan มีการ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เหมาะสมถูกตามสิทธิประโยชน์ (ครั้ง) ไม่มีอุบัติการณ์ในการน าวัสดุไปใช้
ไม่ถูกต้องและเหมาะสม เช็คได้จาก care plan  และปริมาณการขอค าปรึกษา และการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุที่
ภาวะพ่ึงพิง (ราย) และผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพครอบคลุมร้อยละ 100 

5. สมาชิก:  
 1. นางสาวกฤษณา ทวีทรัพย์  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
       2. นางปิยะนุช    ไชยสาส์น   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
          3. นางสาวมยุรา    แสนสุข    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 4. นางสาวจุรีพร            สงวนนาม          ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
          5. นางสาวพิชญาพร    กิติราช    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
          6. นางดัชนี    สาบุตร    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
          7. นางสาวสุภาภรณ์  โจมแก้ว        ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ 
          8. นางสาวปิยะพร    นิลดาศร ี   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   9. นายสถาพร    อาบสุวรรณ  ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
         10. นางสาวระริสา  แก้วเก็บค า  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
  11. นางสาวสาวิตรี    ราชมะโฮง   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
  12. ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงต าบลกุมภวาปี 13 คน 

6. เปูาหมาย:   
1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิงโดยหน่วยบริการสถานบริการและผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (care giver) ผลงานการ
ให้บริการดูแลในชุมชนร้อยละ 100 ในระยะเวลา 12 เดือน 
  2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ือการบ าบัดและฟ้ืนฟู
ตามความเหมาะสมร้อยละ 100 โดยมีการวัดผลจากการท าแบบทะเบียนยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และกายอุปกรณร์ะยะเวลา 3 เดือน 
  3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้ได้รับการเข้าถึงบริการ มี
การปฏิบัติทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องจากประวัติการรับบริการทางการแพทย์ การออกติดตามเยี่ยมบ้าน
ของทีมสหวิชาชีพ การร่วมมือระหว่าง อปท. ในส่วนของ CG มีแบบบันทึกการท างาน ตารางแผนการ
ปฏิบัติงานรายเดือน ภาพถ่ายจากการท างานที่สามารถตรวจสอบได้ระยะเวลา 1 เดือนแรก 

mailto:rumpai425@gmail.com
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7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพิงพ่ึงกลุ่ม 1,2,3, และ 4 ในเขตต าบลกุมภวาปี 
จ านวน 47 รายจะต้องได้รับการบริการตามสิทธิประโยชน์ ซึ่งจากการด าเนินการพบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
มีปัญหาที่ต้องรับการดูแลช่วยเหลือ ทั้งผู้แล การบริการทางการแพทย์ต่างๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ที่แตกต่างกันตาม care plan และนอกเหนือจากนั้นยังต้องติดตามการท างานของ care 
giver (CG) เพ่ือค้นหาปัญหาที่ต้องช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และเป็นระบบ ทั้งนี้ปัญหาด้านความเข้าใจในของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุคือ ขาดการดูแลผู้สูงอายุตาม care plan การส่งกิจกรรมการดูแลรายสัปดาห์ของผู้ดูแลเพ่ือ
ติดตามปัญหาใหม่ และการดูแลอย่างต่อเนื่องของ CG ปริมาณการปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านติดตามประเมินผล
ผู้สูงอายุ และการท างานของ CG โดย care manager (CM) และ สหวิชาชีพ ทั้งนี้การด าเนินกิจกรรมยังไม่
เป็นไปตามแผน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุม ทั่วถึง และระบบการส่งเอกสารการ
ปฏิบัติงานของ CG ยังไม่ได้เป็นระบบและมีแฟูมจัดเก็บอย่างเหมาะสม จึงท าให้ระบบการปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามแผน ผู้สูงอายุพ่ึงพิงไม่ได้รับการดูแลตามสิทธิประโยชน์ได้อย่างเต็มที่   

8. กิจกรรมการพัฒนา:  
  1. ประชุมอบรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และแนะแนวทางปฏิบัติงานของ CG จ านวน 3 ครั้ง 

1) การจัดประชุม เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ การดูแลผู้สูงอายุพ่ึงพิง ตาม care plan 
และการบันทึกข้อมูลการท ากิจกรรม 

2) การจัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องค่าตอบแทนตามสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ CG 
และการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องในแบบบันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติงาน 

3) การจัดอบรมเรื่องการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุพึ่งพิง และสร้างความเข้าใจเรื่องระบบการเบิกจ่ายอุปกรณ์ 

2. จัดท าแผนการปฏิบัติงานการลงพื้นที่ปฏิบัติของทีมสหวิชาชีพให้ครอบคลุมจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงตามรอบการดูแลรายเดือน 
3. จัดท าแบบติดตามการส่งงานและการจัดการข้อมูลสารสนเทศชั้นต้น 

1) จัดท าแฟูมการดูแล ล าดับขั้นของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการการดูแลระยะยาว 
(long term care management system) 

2) จัดท าแฟูมการเก็บรวบรวมข้อมูล CG รายบุคคลเพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้งาน 
3) จัดท าแฟูมเก็บข้อมูลการเยี่ยม และการท างานรายสัปดาห์ของ CG โดยให้ส่งงานในแบบ

บันทึกการท างานโดยมีช่องเช็คการส่งงานแบบขีดถูก และเก็บเข้าแฟูมรายบุคคล ซึ่ง
สามารถติดตาม CG ที่ยังไม่ด าเนินงานได้ นอกจากนั้นสามารถเช็คการปฏิบัติงานจริงจาก
รูปถ่ายในการส่งข้อมูล ปัญหา และติดตามความช่วยเหลือ ผ่านทาง social :  LINE กลุ่ม 

4) การจัดท าแฟูมการเบิกจ่าย อุปกรณ์ที่เหมาะสม และจ าเป็นในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
โดย CG เป็นผู้เบิกและน าไปใช้กับผู้สูงอายุ โดยประเมินแนบตาม care plan และความ
เหมาะสมในขณะนั้นของผู้สูงอายุ 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: เก็บข้อมูลโดยแยกเป็น 3 ตัวชี้วัดดังนี้ 1. ความถูกต้องของการปฏิบัติงาน
ของ CG ตาม care plan เช็คจากแบบบันทึกและการการขอความช่วยเหลือผ่าน CM เพ่ือแก้ไขปัญหาใหม่ที่
พบในผู้สูงอายุ 2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพครอบคลุม 3.ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ได้รับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเหมาะสม ครบตามกระบวนการดูแล ซึ่งสามารถดูได้ตามตารางดังนี้ 
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ตัวชี้วดั ต.ค 60 ผลงาน 
พ.ย 
60 

ผลงาน 
ธ.ค 
60 

ผลงาน 
ม.ค 
61 

ผลงาน ก.พ 61 ผลงาน 
มี.ค 
61 

ผลงาน 

ความถูกต้องของ
การปฏิบัติงานของ 
CG ตาม care 
plan เช็คจากแบบ
บันทึกและการการ
ขอความชว่ยเหลือ
ผ่าน CM เพื่อแก้ไข
ปัญหาใหม่ที่พบใน
ผู้สูงอาย ุ

                        

การส่งแบบบันทึก
กิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของ CG 
(ราย) 

0 0 0 0 0 0 10 77 12 92 13 100 

การเบิกจา่ยวัสดุ
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ไม่
เหมาะสมถูกตาม
สิทธิประโยชน ์
(ครั้ง) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ปริมาณการขอ
ค าปรึกษา และการ
ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ
ที่ภาวะพึ่งพิง (ราย) 

1 3 1 3 2 5 1 3 2 5 4 11 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงได้รับการ
ดูแลจากทีมสห
วิชาชีพครอบคลุม 
(ผู้สูงอายุจ านวน 
47 ราย เสียชวีิต 8 
ราย อยู่นอกพื้นที่
การดูแล 1 ราย 
ยอดคงเหลือ 38 
รายคิดเป็น 100 
%) 

1 3 2 5 1 3 4 11 4 11 8 21 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงได้รับวัสดุ
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์อยา่ง
เหมาะสม ครบตาม
กระบวนการดูแล 
(ราย) 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 33 87 

 จากตารางพบว่าความถูกต้องของการปฏิบัติงานของ CG ตาม care plan เช็คจากแบบบันทึกและการ
การขอความช่วยเหลือผ่าน CM เพ่ือแก้ไขปัญหาใหม่ที่พบในผู้สูงอายุ โดยการส่งแบบบันทึกกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของ CG (ราย) พบว่า CG มีการส่งงานครับในเดือนล่าสุด เช็คจากตารางการรับงาน รายบุคคล ส่วน
เรื่องการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เหมาะสมถูกตามสิทธิประโยชน์  (ครั้ง) ไม่มีอุบัติการณ์ในการน า
วัสดุไปใช้ไม่ถูกต้องและเหมาะสม เช็คได้จาก care plan  และปริมาณการขอค าปรึกษา และการช่วยเหลือ 
ผู้สูงอายุที่ภาวะพ่ึงพิง (ราย) หลังจากมีการอบรมชี้แนะทบทวนการท างาน CG ได้มีการปรึกษา และร่วมกัน
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แก้ปัญหา เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือแสดงว่าปัญหาในผู้สูงอายุ 1 คนมีให้แก้ไขอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเด็นผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพครอบคลุม จะพบว่ายังมีจ านวนการดูแลต่อเดือนใน 38 รายน้อย 
อาจเนื่องมาจากลักษณะงานประจ าเจ้าหน้ามีจ านวนมาก จึงจะน าพิจารณาแผนด าเนินงานต่อไป และเรื่อง
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเหมาะสม ครบตามกระบวนการดูแล  จะพบว่า
การให้อุปกรณ์ผู้สูงอายุไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตาม care plan  และปัญหาที่พบในผู้สูงอายุ ท าให้ได้เข้าถึง
บริการมากกว่า 80 % 

10. บทเรียนที่ได้รับ: เมื่อเกิดปัญหาในการด าเนินงานอาจจะต้องทบทวนและแก้ไขให้ตรงจุดโดยเฉพาะการ
สื่อสารกับบุคคลผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ CG ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุจ าเป็นจะต้องได้ค่อยๆ เรียนรู้เรื่องราวทางวิชาการ
เพ่ิมขึ้นและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน นอกจากนั้นการติดต่อสื่อสารดี จะมีผลดีต่อการท างาน
ต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดเป็นแนวทางและระบบการดูแลผู้สูงอายุพ่ึงพิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

11. การติดต่อกับทีมงาน: นายสถาพร  อาบสุวรรณ นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ โทรศัพท์ : 0892864649, 
Email address: mynameisboy9@gmail.com 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: เกณฑ์การพิจารณาพารามิเตอร์จากเครื่องมือวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ 
Mindray BC-5600 และการจัดระดับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง เพ่ือลดระยะเวลารอคอยผลในงานโลหิต
วิทยา โรงพยาบาลกุมภวาปี   

2. ค าส าคัญ: การจัดระดับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: พัฒนาศักยภาพในการท างาน 

4. สรุปผลงานโดยย่อ:  
งานโลหิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลกุมภวาปีใช้เครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ ยี่ห้อMindray  BC 

5600 ในการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดทั้งเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด เพ่ือ
รายงาน WBC count, RBC count,Platelet count, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW และ%
Neutrophil, %Lymphocyte,% Monocyte, % Eosinophil, % Basophil  ให้ผู้รับบริการ แพทย์ พยาบาล 
ผู้ปุวยรวมถึงผู้ที่ตรวจสุขภาพได้ผลการตรวจที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยาและลดภาระงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
ปัจจุบัน มีผู้มารับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นจ านวนการส่งตรวจ CBC 
เพ่ิมมากข้ึน จากปี งบประมาณ 2561 จ านวน 33,338 ราย และ 35,527 ราย,35,945 ราย, 43,620 ราย ในปี 
งบประมาณ 2562, 2563, 2564  ตามล าดับ จากปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี แต่บุคลากรมีจ านวนจ ากัด  
(1-2 คนต่อวัน ) และมีการรายงานรูปร่างเม็ดเลือดแดงโดยดูสเมียร์เลือดทุกราย  ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษา
เกณฑ์พิจารณาพารามิเตอร์จากเครื่องมือวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติที่ใช้ในงานโลหิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาล
กุมภวาปี ได้แก่เครื่อง Mindray รุ่น BC-5600 เพ่ือใช้เป็นพารามิเตอร์หลัก ในการบ่งชี้ความปกติของ Blood 
smear และหาค่าอ้างอิงผลการตรวจ CBCของประชากร (Reference range) ในเขตอ าเภอกุมภวาปี  กรณีที่มี
ผลพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถรายงาน RBC morphology เป็น Normochromic normocytic 
RBC ได้ทันที โดยไม่ต้อง ดู Blood smear และศึกษาพารามิเตอร์ที่ผิดปกติเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดระดับ
ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่งานโลหิตวิทยาคลินิก ให้มีแนวทางการตัดสินใจในการ
รายงานผลด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

5. สมาชิก: น.ส. จันทิมา  พิมพ์จ่อง  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 

6. เปูาหมาย:  เพ่ือจัดระดับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง และลดระยะเวลารอคอยผลในงานโลหิตวิทยา 
โรงพยาบาลกุมภวาปี   

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  มีการรายงานผลล่าช้า : ผู้ปุวยต้องรอผลตรวจนานขึ้นจากการประกันเวลาการ
ตรวจ CBC 60 นาที ปัจจุบันระยะเวลารายงานผล CBC เฉลี่ยที่  73.30  นาที 

8. กิจกรรมการพัฒนา:  
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง             
2. วิเคราะห์ประเด็นและปัญหา 
3. ก าหนดหัวข้อที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน             
4. ก าหนดช่วงระยะเวลาของข้อมูลที่ต้องการศึกษา 
5. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง Inclusion criteria, Exclusion criteria             
6. จัดเก็บข้อมูลตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆ ที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์จากโปรแกรม RaX             
7. เก็บรวบรวมข้อมูล 
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8. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติได้แก่ จ านวนและร้อยละ             
9. สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา      

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: สามารถลดระยะเวลารอคอยผล CBC จากเดิม 73.30 นาที  เหลือ 
48.00 นาที  

11. การติดต่อกับทีมงาน: นส.จันทิมา พิมพ์จ่อง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ เบอร์โทร 088-5609994 
Email address : Jantimaphim@gmail.com 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในการตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 (COVID-19) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก 
โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี 
 

2. ค าส าคัญ: Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), coronavirus disease 2019 (COVID-
19), 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: พัฒนาศักยภาพ 

4. สรุปผลงานโดยย่อ: การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในการตรวจหาสารพันธุกรรม
ของเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 (COVID-19) เพ่ือรองรับผู้ปุวยในโซนลุ่มน้ าปาว ให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่
ทันเวลา 

5. สมาชิก: นักเทคนิคการแพทย์ทุกคนในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก รพ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี 

6. เปูาหมาย:  การเปิดตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจที่รวดเร็ว 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: โรงพยาบาลกุมภวาปีได้ส่งตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี 
RT-PCR ในช่วงการระบาดที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี ซึ่งจะท า
การส่ง วันละ 2 รอบ คือรอบ 08.00 น. และรอบ 13.00 น. ท าให้ได้รับผลการทดสอบในเวลา 24 -72 ชม. 
เพราะศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี รองรับสิ่งส่งตรวจจากผู้ปุวยที่สงสัยการติดเชื้อไวรัส COVID-
19 ทั้งเขตสุขภาพที่ 8 ท าให้ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ช้า ไม่ทันต่อการรักษาของผู้ปุวย ผู้บริหาร
โรงพยาบาลกุมภวาปี และกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก รพ.กุมภวาปี จึงท าการการเปิด
ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจที่
รวดเร็ว โดยรายการตรวจวิเคราะห์นี้จะต้องผ่านรับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาโมเลกุลนี้จะต้องแยกออกจากห้องปฏิบัติการทั่วไปเพราะจะต้องมีความปลอดภัยภัย
ทางชีวะภาพห้องปฏิบัติการ ระดับ2  เสริมสมรรถนะ ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุช 

8. กิจกรรมการพัฒนา:  
8.1  ศึกษาดูงานสถานที่ๆได้รับมาตรฐานและเป็นต้นแบบในการตรวจวิเคราะห์ คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี 
8.2 ศึกษาดูงานสถานที่ๆได้รับมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีขนาดใกล้เคียงกับ

โรงพยาบาลกุมภวาปี คือ โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 
8.3 คัดเลือกผู้จ าหน่ายเครื่องและน้ ายาในการตรวจวิเคราะห์ที่มีมาตรฐาน และมี Reference site ที่

เชื้อถือได้ 
8.4 ท าการเลือกสถานที่และเครื่องมือที่เหมาะสมกับการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือความปลอดภัยของ

ผู้ปฏิบัติงาน 
8.5 ท าการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจจากรมวิทยาศาตร์การแพทย์  
8.6 จัดการรอบการตรวจวิเคราะห์และระยะเวลาของการรอผล โดยท าการตรวจวิเคราะห์จ านวน 3 

รอบคือ รอบท่ี 1 ตรวจเวลา 9.30 น.  รายงานผลเวลา  13.00 น. 
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รอบท่ี 2 ตรวจเวลา 13.30 น.  รายงานผลเวลา  17.00 น. 
รอบท่ี 3 ตรวจเวลา 18.30 น.  รายงานผลเวลา  21.00 น. 

ถ้ามีการตรวจซ้ าจะท าการรายงานผลภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  
9.1 มีการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR 

ภายใน 4-8 ชม.  ร้อยละ 100  
9.2 สามารถแยกผู้ปุวยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ในรายที่ Rapid test Ag COVID-19 Negative) ได้

ภายในเวลา โดยลดการที่ผู้ปุวยเข้าไปแพร่เชื้อในตึกผู้ปุวย 
9.3 สามารถลดระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วย

วิธี RT-PCR การแอดมิทเข้าตึกผู้ปุวย 

10. บทเรียนที่ได้รับ:  
  10.1 เมื่อเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หนึ่งในบทบาทของ รพ.แม่ข่าย คือการเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือรองรับผู้ปุวยในพ้ืนที่ๆรับผิดชอบ โดยกลุ่มงานเทคนิคแพทย์ได้เปิดการตรวจวิเคราะห์หาสาร
พันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR เนื่องจากการรอคอยผลที่นานกว่า 24-72 ชั่วโมง และยังต้อง
เสียอัตราก าลังบุคลากร และทรัพยากร เพ่ือน าส่งตรวจที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี 
 10.2 ความท้าทายของการเปิดตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR คือการ
เตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจะต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจะต้องด าเนินการเปิดรายการตรวจวิเคราะห์นี้ให้ทันต่อการ
ระบาด ซึ่งในการด าเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ท่านผู้อ านวยการ รพ.กุมภวาปี และหัวหน้ากลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกเป็นอย่างดี 
 10.3 การเปิดตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR เมื่อมีการตรวจที่
ลดลง ทางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่ องตรวจที่สามารถตรวจ
แบบFast RT-PCR COVID-19 ได้ เพื่อคุมค่าใช้จ่ายของรายการตรวจวิเคราะห์ ส่วนเครื่องตรวจวิเคราะห์เดิมที่
สามารถตรวจได้ทีละ 96 ราย เรายังสามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบอย่างอ่ืนได้ เช่น Viral 
load, Harpies simplex virus (HPV) ต้น 
 10.4 ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR มีการ
ตรวจจ านวนที่น้อยลงตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข แต่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ก็จะมีการทบทวน
รายการตรวจวิเคราะห์ชนิดนี้เรื่อยๆเพื่อเตรียมความพร้อม ส าหรับโรคระบาดชนิดอื่นๆ ต่อไป  

11. การติดต่อกับทีมงาน: นส.สุวิมล  สอนสุภาพ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เบอร์โทร 083-7939463, 
Email address : Suvimol_pp2532@hotmail.com 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: ความชุกของเชื้อCarbapenems-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) 
จากตัวอย่างท่ีส่ง เพาะเชื้อที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง2563 

2. ค าส าคัญ: Carbapenems-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: พัฒนาศักยภาพในการท างาน 

4. สรุปผลงานโดยย่อ: ทราบถึงความชุกของเชื้อCarbapenems-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) 
ของผู้ปุวยที่เข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาลกุมภวาปี สามารถสะท้อนข้อมูลให้ทีมแพทย์พยาบาล และทีมสห
วิชาชีพรับทราบ สถานการณ์เชื้อCarbapenems-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) ของโรงพยาบาลกุม
ภวาปี ร่วมกัน สามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อต่อไป 

5. สมาชิก: นส.สุวิมล  สอนสุภาพ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 

6. เปูาหมาย:  เพ่ือศึกษาความชุกของเชื้อCarbapenems-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) จาก
ตัวอย่างที่ส่ง เพาะเชื้อที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง2563 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: การติดเชื้อ Carbapenems-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) ใน
โรงพยาบาลเป็นปัญหาส าคัญ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงทั้งต่อผู้ปุวย บุคลากร และโรงพยาบาล โดยเป็นสาเหตุที่
ท าให้ผู้ปุวยต้องนอนโรงพยาบาล เป็นเวลานานขึ้นและมีอัตราการเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบการติดเชื้อทั่วไป 
การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเชิง พรรณนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาความชุกของเชื้อ CRE 
จากตัวอย่างที่ส่งเพาะเชื้อที่ โรงพยาบาลกุมภวาปี ระหว่าง พ.ศ. 2560 ถึง 2563 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ จ านวน และ ร้อยละ  โดยผลการศึกษาพบว่าปี พ.ศ. 2560 ถึง 2563 มีการตรวจพบเชื้อ CRE 
ร้อยละ 2.08, 2.83, 3.26 ตามล าดับ  ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยเทียบกับ พ.ศ. 2560 พบว่ามีอัตราการพบ
เชื้อ CRE เพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.05 และ พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 56.73 ตามล าดับ จากข้อมูลการติดเชื้อ CRE 
ที่พบทั้งหมด พบว่าเพศ ชายมีอัตราการติดเชื้อ CRE มากกว่าเพศหญิงคือ ร้อยละ 58.04  ส่วนเพศหญิงมีอัตรา
การติดเชื้อ CRE ร้อยละ 34.40 และกลุ่มอายุของผู้ปุวยที่ติดเชื้อ CRE พบในผู้ปุวยอายุ 60 ขึ้นไปมากที่สุด  คือ
ร้อยละ 71.70 รองลงมา คือผู้ปุวยในกลุ่มอายุ 50-59 ปี พบร้อยละ 15.12 การติดเชื้อ CRE เมื่อแยกตามชนิด
ของสิ่งส่งตรวจ พบเชื้อใน ตัวอย่างที่เป็นเสมหะมากที่สุดคือ ร้อยละ 39.02 รองลงมาคือ ปัสสาวะ หนอง เลือด 
และสารน้ าในร่างกาย พบ ร้อยละ 23.41 , 19.51, 12.19 และ 5.85 ตามล าดับ ชนิดของเชื้อในกลุ่ม 
Enterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยากลุ่ม Carbapenems  พบว่าเชื้อที่มีการตรวจพบมากที่สุดคือ Klebsiella 
pneumoniae ซึ่งพบร้อยละ 53.65 รองลงมาคือ Escherichia coli และ Enterobacter cloacae ร้อยละ 
31.22 และ 7.31 ตามล าดับ และหอผู้ปุวยที่พบอัตราการติดเชื้อ CRE มากที่สุดคือ หอผู้ปุวยอายุรกรรมชาย 
พบร้อยละ  28.78 รองลงมาคือหอ ผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง หอผู้ปุวยศัลยกรรม และหอผู้ปุวยหนัก พบร้อยละ 
22.92, 18.53 และ 15.12 ตามล าดับ ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ
ด าเนินการปูองกันและควบคุมการ ติดเชื้อ CRE โดยเฉพาะในหอผู้ปุวยอายุกรรมและศัลยกรรม และในผู้ปุวยที่
สูงอายุ ผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลเป็นเวลานานและผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาโดยการใช้อุปกรณ์สอด
ใส่เข้าไปในร่างกาย และสามารถ สรุปขั้นตอนการด าเนินการได้ดังนี้  
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8. กิจกรรมการพัฒนา:  
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง             
2. วิเคราะห์ประเด็นและปัญหา 
3. ก าหนดหัวข้อที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน             
4. ก าหนดช่วงระยะเวลาของข้อมูลที่ต้องการศึกษา 
5. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง Inclusion criteria, Exclusion criteria             
6. จัดเก็บข้อมูลตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆ ที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์จากโปรแกรม MLAB             
7. เก็บรวบรวมข้อมูล 
8. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติได้แก่ จ านวนและร้อยละ             
9. สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา       

9.การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: จากการศึกษาท าให้ทราบข้อมูลอัตราการพบเชื้อ Carbapenems-
Resistant Enterobacteriaceae (CRE) ที่เพ่ิมสูงขึ้นของโรงพยาบาลกุมภวาปี และความชุกของเชื้อ CRE ใน
แต่ละหอผู้ปุวย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลจากการศึกษานี้ไปก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพ่ือ
ควบคุมและปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ และรณรงค์ให้แพทย์มีการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมในผู้ปุวยต่อไป 

10. บทเรียนที่ได้รับ: จากการศึกษาความชุกของเชื้อ Carbapenems-Resistant Enterobacteriaceae 
(CRE) จาก ตัวอย่างที่ส่งเพาะเชื้อที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง 2563 มี จ านวนทั้งสิ้น 205 
ตัวอย่าง มี อัตราการตรวจพบเชื้อ CRE ร้อยละ2.08, 2.83 และ 3.26 ตามล าดับซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดย
เมื่อเทียบ กับปีพ.ศ. 2561 พบว่ามีอัตราการพบเชื้อCREเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.05 และปีพ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
56.73 ตามล าดับซึ่งให้ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาศึกษาย้อนหลังในผู้ปุวยเด็กโรงพยาบาลศิริราช(4)  
พบว่าการติดเชื้อCRE มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ0.5 (ค.ศ. 2011) เป็นร้อยละ2.5 (ค.ศ. 2015) 
พบว่าเพศชายมีอัตราการพบเชื้อCRE มากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีอัตราการพบเชื้อ ร้อยละ 58.04 และ
เพศหญิงมีอัตราการพบเชื้อ ร้อยละ34.40 ซึ่งให้ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับการศึกษาความชุก ของเอนไซม์
ดื้อยากลุ่มCarbapenems ที่แยกได้จากเชื้อCREในโรงพยาบาลพระปกเกล้าปีพ.ศ. 2555 ถึง2556(7 ) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการติดเชื้อCRE ไม่เกี่ยวข้องกับเพศของผู้ปุวยแต่อาจเกิดจากปัจจัยอ่ืนๆที่ชักน าให้เกิดการติด
เชื้อCREได้มากกว่า 

การติดเชื้อCRE พบในผู้ปุวยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมากที่สุด คือร้อยละ71.70 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 50-59 
ปีพบร้อยละ15.12 ซึ่งให้ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาในโรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีพ.ศ.2555 ถึง
2556(7 ) เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีระบบภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ าและสภาพความเสื่อมโทรมของร่างกายใน ผู้สูงอายุ
จะมีการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะได้ไม่ดี จึงท าให้มีภาวะการติดเชื้อดื้อยาได้ง่ายกว่าผู้ปุวยกลุ่มอายุ อ่ืนๆ 
การติดเชื้อCRE จากสิ่งส่งตรวจ3 อันดับแรกที่พบในการศึกษาครั้งนี้คือ พบสูงสุดคือร้อยละเสมหะ 39.02 ของ
การติดเชื้อทั้งหมดรองลงมาคือ ปัสสาวะ ร้อยละ23.41 นอกจากนั้นยังพบการติดเชื้อจากหนอง ร้อยละ19.51 
จากเลือด ร้อยละ12.19 และจากสารน้ าในร่างกายร้อยละ5.85 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ระบาดวิทยาของ
Carbapenems-Resistant Enterobacteriaceae ของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี2012-2013(8 ) และ
การศึกษาในโรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี พ2555.ศ. ถึง2556(7) โดยพบการติดเชื้อCRE จาก เสมหะมากที่สุด 
คือร้อยละ63.20 รองลงมาคือปัสสาวะ ร้อยละ54.00 พบการติดเชื้อจากหนอง ร้อยละ25.00 ต าแหน่งSterile 
site ร้อยละ14.00 และเลือด ร้อยละ6.00 เห็นได้ว่าต าแหน่งที่มีการติดเชื้อจ านวนมากเป็นต าแหน่งที่มีเชื้อ
ประจ าถิ่นอาศัยอยู่ แต่ต าแหน่ง Sterile site เป็นต าแหน่งปลอดเชื้อจึงพบน้อยกว่า แสดงว่าเชื้อมีการถ่ายทอด
ยีนดื้อยาสู่กันได้ อีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชื้อและอาจเกิดจากการที่ผู้ปุวยได้รับการรักษาโดยการคาสายสวน
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ปัสสาวะ การสอดใส่ท่อทางเดินหายใจและการใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานาน มีผลให้อากาศสามารถผ่าน
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างของผู้ปุวยได้โดยไม่ผ่านระบบภูมิคุ้มกัน ชนิดไม่จ าเพาะในทางเดินหายใจ
ส่วนบน เช่น ระบบการกรอง และการโบกพัดของขนกวาดในโพรงจมูก ท าให้เชื้อจุลชีพสามารถเข้าสู่ทางเดิน
หายใจผู้ปุวยได้โดยตรงร่วมกับอากาศและละอองน้ าที่เข้าสู่ปอด และผู้ปุวยกลุ่ มนี้ยังจ าเป็นต้องได้รับการดูแล
โดยการช่วยดูดเสมหะซึ่งอาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะน าเชื้อเข้าสู่ร่างกายผู้ปุวยได้ หากอุปกรณ์ที่ใช้มีการ
ปนเปื้อนด้วยเชื้อจุลชีพ(10) 

เชื้อในกลุ่มEnterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยากลุ่มCarbapenems พบว่า เชื้อที่มีการตรวจพบมาก 
ที่สุดคือ Klebsiella pneumoniae พบร้อยละ53.65 รองลงมาคือ Escherichia coli และ Enterobacter 
cloacae ร้อยละ31.22 และ 7.31 ตามล าดับเช่นเดียวกับการศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม 
Enterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยาCarbapenems โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีปี2559 พบว่าเชื้อที่มีการตรวจ 
พบมากที่สุดคือKlepsiella pneumoniae ซึ่งพบร้อยละ60.70 รองลงมา คือEscherichia coli และ
Enterobacter cloacae ร้อยละ26.80 และ 8.93 ตามล าดับ(10) และการศึกษาในทวีปเอเชียช่วง ค.ศ.2000-
2012(9) พบว่าเชื้อCRE ที่พบบ่อย4 อันดับแรก คือ Klebsiella spp. ร้อยละ39.30, Escherichia coli ร้อยละ
21.90 ตามมาด้วยSerratia spp. และ Enterobacter spp. ซึ่งโดยปกติเชื้อ Klebsiella pneumoniae และ 
Escherichia coli เป็นเชื้อประจ าถิ่นในล าไส้และไม่ก่อโรค หากเชื้อกลุ่มนี้มีพัฒนาการดื้อยาจากการ
แลกเปลี่ยน Genetic element ที่ก ากับการดื้อยากับแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันพบมากกว่า1,000 ยีน
เชื้อสามารถแพร่กระจายยีนดื้อยา และถ่ายทอดยีนดื้อยาข้ามกลุ่มได้ หากเชื้อเหล่านี้มีการแพร่กระจายไปยัง
อวัยวะอ่ืนๆในร่างกาย เชื้อจะสามารถก่อโรคต่างๆได้ เช่น โรคติดเชื้อในปอด โรคติดเชื้อในทางเดิ นปัสสาวะ 
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และโรคติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง เชื้อ Escherichia coli บางสายพันธุ์ที่
อาศัยในปศุสัตว์ก็สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อในล าไส้ของคนได้เช่นกันส่วนเชื้อในกลุ่ม Enterobacteriaceae 
ตัวอ่ืนๆที่ดื้อต่อยากลุ่มCarbapenems ได้แก่ Proteus spp., Morganella spp., Citrobacter spp. และ 
Serratia spp. ที่มีการตรวจพบในจ านวนที่ไม่สูงมากก็ควรมีการเฝูาระวัง รวมถึงมีแนวทางในการควบคุมและ
ปูองกัน เพ่ือช่วยลดปัญหาการเพ่ิมจ านวนของเชื้อชนิดนี้ต่อไป 

ผู้ปุวยส่วนใหญ่ที่ตรวจพบเชื้อCRE เป็นผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ปุวยอายุรกรรมชายสูงสุดคือ
ร้อยละ 28.78 รองลงมาคือหอผู้ปุวยอายุรกรรมหญิงหอผู้ปุวยศัลยกรรม และหอผู้ปุวยหนัก พบร้อยละ 22.92 , 
18.53 และ 15.12 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในโรงพยาบาลพระปกเกล้าปี พ.ศ.2555 ถึง2556(7) 
พบว่าหอผู้ปุวยอายุรกรรม มีสัดส่วนการพบเชื้อสูงสุดคือร้อยละ70.00 ซึ่งเป็นไปได้ว่าการเข้ารับ การรักษาใน
โรงพยาบาลเป็นเวลานาน การสัมผัสกับผู้ปุวยที่มีเชื้อCRE colonization หรือสัมผัสกับผู้ปุวยที่มีการติดเชื้อ
CRE อยู่การสอดใส่อุปกรณ์การแพทย์เข้าสู่ร่างกาย เช่น การใช้เครื่องช่วยหายใจ การได้รับการเจาะคอ การใส่
สายสวน ก็เป็นปัจจัยส าคัญในการชักน าให้เกิดการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ระยะเวลาที่ผู้ปุวยได้รับการรักษาในหอ
ผู้ปุวยท าให้ผู้ปุวยเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อสูงขึ้นและที่ส าคัญคือ การแพร่กระจายเชื้อจากมือ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมือของบุคลากร ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนเชื้อจากการสัมผัสบริเวณผู้ปุวย ที่มีเชื้ออยู่หรือการสัมผัส
อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้หรือพ้ืนผิวสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปื้อนสิ่งคัดหลั่งจากผู้ปุวยที่มีเชื้อดื้อยา โดยเฉพาะผู้ปุวยที่
ไวติดเชื้อต่อการติดเชื้อ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวผู้ปุวยเอง ก็อาจถ่ายทอดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพมาสู่ผู้ปุวย
ทางอ้อมได้ เนื่องจากแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพสามารถถ่ายทอดผ่านการสัมผัสผิวหนัง แผลเยื่อบุ รวมทั้ง
อุปกรณ์การแพทย์ที่อยู่ใกล้ตัวอุปกรณ์ หรืออาจสอดใส่อุปกรณ์เข้าสู่ร่างกาย  

จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่าการติดเชื้อCRE ในโรงพยาบาลกุมภวาปี มีลักษณะ 
คล้ายคลึงกับการศึกษาจากหลายๆแห่ง ทั้งต่างประเทศและในประเทศข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเหล่านี้ซึ่ง เป็น
ประโยชน์ในด้านระบาดวิทยาของเชื้อ สามารถน าไปสอบสวนโรคเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงการติดเชื้อ ดังกล่าว
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อาจเป็นการติดเชื้อแบบ Colonization หรือเป็นเชื้อก่อโรคจริงๆ หากเป็นแค่การ Colonization ก็ ต้องมี
มาตรการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อของยีนข้ามกลุ่มกันได้และต้องมีการท าความเข้าใจที่ถูกต้องมีการ 
เผยแพร่ข้อมูลการดื้อยาของเชื้อ CRE ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้แพทย์มีการใช้ยาที่ 
ถูกต้องเหมาะสม รณรงค์เรื่องการล้างมือหลังสัมผัสผู้ปุวยหรือสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนแบคทีเรียและ ใช้เครื่อง
ปูองกันร่างกายตามความเหมาะสม เพ่ือปูองกันการแพร่กระจายเชื้อและผลการศึกษายังแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อCRE ในหอผู้ปุวยอายุกรรมและ 
ศัลยกรรม โดยเฉพาะในผู้ปุวยที่สูงอายุผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานและผู้ปุวยที่ได้การ
รักษาโดยการใช้อุปกรณ์สอดใส่เข้าไปในร่างกาย เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกคนควรร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติเพื่อให้อัตราการปุวยและการเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาลดลง 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกที่ได้ท าการบันทึกข้อมูลไว้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่ได้ตัดผู้ปุวยซ้ ารายที่ติดเชื้อชนิดเดียวกัน เนื่องจากผู้ปุวยบางรายตรวจมากกว่า 1 ครั้ง 
หรือพบเชื้อมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งอาจส่งผลให้การศึกษาคลาดเคลื่อนได้ 

จากผลการศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ได้ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ เพ่ือ
รณรงค์ให้มีแนวทางการควบคุมและปูองกันการดื้อยาต้านจุลชีพทั้งในชุมชนและในโรงพยาบาลร่วมกัน โดยการ
หยุดสร้างเชื้อดื้อยา หยุดรับเชื้อดื้อยา และหยุดแพร่เชื้อดื้อยาเพ่ือให้อัตราการเจ็บปุวยและเสียชีวิต จากเชื้อดื้อ
ยาลดลง 

11. การติดต่อกับทีมงาน:  นส.สุวิมล  สอนสุภาพ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เบอร์โทร 083-7939463, 
Email address : Suvimol_pp2532@hotmail.com 
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1. ชื่อผลงาน  : แนวทางปฏิบัติเฝูาระวังการเกิด Pulmonary  Aspiration     ในผู้ปุวยให้ยาระงับความรู้สึก
แบบทั่วไป (General Anesthesia) 

2. ค าส าคัญ : Pulmonary  Aspiration     ในผู้ปุวยให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป (General Anesthesia) 

3.หมวดหมู่ของผลงาน : ประเภท CQI 

4. สรุปผลงานโดยย่อ :  การเฝูาระวังการเกิดภาวะ Pulmonary  Aspiration        โดยการค้นหาสาเหตุและ
ปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะดังกล่าว เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบ อีกทั้งเพ่ือให้มีการปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน เพื่อให้อัตราการเกิดภาวะ Pulmonary  Aspiration    ลดลง หรือไม่เกิดภาวะ Pulmonary  
Aspiration     ในผู้ปุวยให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป (General Anesthesia) 

5. สมาชิกทีม : เจ้าหน้าที่วิสัญญีพยาบาล, วิสัญญีแพทย์ / หน่วยงานวิสัญญี รพ.กุมภวาปี Tel  042-334400 
ต่อ 5304 

6. เปูาหมาย   
             5.1  อัตราการเกิด Pulmonary  Aspiration     ลดลง 
              5.2  ไม่เกิดภาวะ Pulmonary  Aspiration      

7. วัตถุประสงค์ 

             7.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป (General Anesthesia) 
             7.2 เพ่ือพัฒนาระบบการ Pre – Operative ในผู้ปุวยที่มาให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป 
(Gerneral Anesthesia) 

8. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : เนื่องด้วยโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการรับส่งต่อผู้ปุวยจาก
โรงพยาบาลลูกโซนลุ่มน้ าปาวจ านวน 5 โรงพยาบาล จึงมียอดจ านวนผู้ปุวยที่ต้องมารับการผ่าตัดมากขึ้น อีกทั้ง
ยังมีภาวะแทรกซ้อนและโรคประจ าตัวหลายโรคร่วมด้วย และพบว่าผู้ปุวยที่มารับการผ่าตัดทั้งแบบ Elective 
และ Emergency มีความเสี่ยงที่จะ เกิดภาวะแทรกซ้อน  pulmonary aspiration  ได้  โดยเฉพาะผู้ปุวย
ฉุกเฉิน (Case Emergency) ที่ต้องได้รับการผ่าตัดโดยไม่ต้องรอ NPO time ครบ  ดังนั้นจึงมีโอกาสในการเกิด 
Pulmonary  Aspiration    ขณะให้ยาระงับความรู้สึกสูงขึ้น  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ในปี 2561 
พบผู้ปุวยเกิดภาวะ Pulmonary  Aspiration  หลังให้ยาระงับความรู้สึก 0 ราย, ปี 2562 = 1 ราย, ปี 2563 = 
2 ราย,และในปี 2564 = 0 ราย   ดังนั้นเพ่ือให้อัตราการเกิด Pulmonary  Aspiration    ลดลง   ทีมวิสัญญี
แพทย์และวิสัญญีพยาบาลจึงได้ร่วมกันจัดท าแนวทางเพ่ือลดอัตราการเกิด Pulmonary  Aspiration    และให้
ผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

9. กิจกรรมด าเนินงาน                                                                                                                                                     
9.1 มีการประเมิน ซักประวัติ + ตรวจร่างกายผู้ปุวยก่อนให้ยาระงับความความรู้สึกซ้ าอีกรอบ โดยเฉพาะผู้ปุวย 
Case emergency                                                                                                                                              
9.2 วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบร่วมกันระหว่างวิสัญญีแพทย์และพยาบาลโดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้                                                                                                                                                         
1.) ประเมินผู้ปุวยที่มาท าการผ่าตัดว่าอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว ( Identify  
Risk) ได้แก่ 
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         -  ผู้ปุวยที่มารับการผ่าตัดในช่องท้อง  (Full stomach)   

         -  ผู้ปุวยที่มีโรคประจ าตัวเบาหวาน  (DM,  DM poor control) 

         -  ผู้ปุวยที่ได้รับยาแก้ปวด Opioid 

         -  ผู้ปุวย Trauma  

         -  ผู้ปุวยที่มีภาวะ stress 

         -  ผู้ปุวยที่เป็นโรคไต  (chronic renal fail) ที่มีค่า Cr สูง, ESRD 

         -  ผู้ปุวยที่มี  Mass ในช่องท้อง ขนาด > 20 wks  size 

        2.) แนวทางการปูองกัน 
         - เตรียมอุปกรณ์ในการให้ยาระงับความรู้สึกให้พร้อมใช้  โดยเฉพาะ Suction 
         - ใส่ Stylet ใน ET tube ให้เรียบร้อย 
         - กรณีท่ีผู้ปุวยมาผ่าตัดในช่องท้อง และได้  Retaind  NG  มาด้วย   ให้ดูด Content ใน NG  
ออกก่อนที่จะท าการใส่ท่อ ช่วยหายใจ 
         - Pre  Oxygenation  ผู้ปุวย นาน 3-5 นาที , ไม่ Ventilation  และเปิด APL vale ที ่ 0 
         - ใส่ท่อช่วยหายใจอย่างรวดเร็ว แบบ  RSI  + ciciod  pressure  (Rapid  Sequence 
Intubation) 
         3 .) แนวทางการแก้ไขเมื่อเกิดภาวะ  Pulmonary aspiration 
           -  Management  Airway  โดยจัดท่านอนหัวต่ า  + ตะแคงหน้า 
           -  Suction  clear air way   ใน ET tube+ในปาก  ( อาจพิจารณาใส่ OG/NG ได้)   และ
ควรใช้ suction เบอร์ขนาดใหญ่ เพ่ือความรวดเร็ว 
          - ประเมินอาการผู้ปุวยหลังเกิด ภาวะ Pulmonary aspiration  หาก lung มี wheezing 
/crepitation   (อาจเกิด bronchospasm + Dypnea)   
          - ให้พ่นยา เมื่อฟัง  lung  มี  wheezing 
          - เมื่อ D-sat   ให้เพ่ืม  FiO2  สูงขึ้นจากเดิม 
         - หากเป็น case elective พิจารณา off case ไปก่อน 
         - ใน case emergency  เมื่อผู้ปุวยผ่าตัดเสร็จ  ประเมินความรุนแรง  หาก clinical severe  
พิจารณาไม่ off  ET tube + Port chest  + consult Med     ในกรณีท่ีไม่  Severe + cinical  ปกติดี + 
Port chest   รักษาตามอาการ                                                                                                                                                                               
9.3 เริ่มด าเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้แนวทางปฏิบัติเฝูาระวังการเกิด Pulmonary  Aspiration     ในผู้ปุวยให้
ยาระงับความรู้สึก  แบบทั่วไป (General Anesthesia) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564                          
9.4 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและหาผลลัพธ์จากการด าเนินงาน                                                                  
9.5 น าเสนอผลงาน                                                                                                                                                        
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ผลการด าเนินงาน : จากการวิเคราะห์ข้อมูลหลังด าเนินงาน สามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้ 

อุบัติการณ์ ก่อนการด าเนินการ หลังด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ต.ค.63-ก.ย.64 

จ านวนผู้ปุวยที่เกิด Pulmonary  Aspiration    
( <2%) 

0 1 2 0 

(คิดเป็น)ร้อยละจ านวนผู้ปุวยที่เกิด Pulmonary  
Aspiration      

0 0.05 0.06 0 

จากตารางดังกล่าวสามารถสรุปผลการด าเนินการได้ว่า อัตราการเกิดภาวะ Pulmonary  Aspiration 
ในผู้ปุวยให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป (General Anesthesia)  หลังน าแนวทางปฏิบัติเฝูาระวังการเกิด 
Pulmonary  Aspiration   มาใช้ เป็นระยะเวลา 1 ปี  พบว่ายังไม่มีอุบัติการณ์เกิดข้ึน 

10. บทเรียนที่ได้รับ 
1.) การปูองกัน/การเฝูาระวังภาวะ Pulmonary  Aspiration     ต้องเริ่มจากการประเมินผู้ปุวยและปฏิบัติ
ตามแนวทางที่วางไว้ เพื่อลดอัตราการและให้ผู้ปุวยมีความปลอดภัย                                                                                            
2.) ในการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ปุวยแบบทั่วไป (General Anesthesia) ให้ปฏิบัติเสมือนเป็น Case Full 
stomach ทุกเคส เพื่อปูองกันการเกิด Pulmonary  Aspiration      
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1. ช่ือผลงาน  : แนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก (ใบโทร Set case Emergency ) 

2. ค าส าคัญ :  : แนวทางการโทร Set case Emergency  

3. สรุปผลงานโดยย่อ : เนื่องจากเคสฉุกเฉินที่ต้องมารับการผ่าตัด + ให้ยาระงับความรู้สึก เป็นเคสที่เร่งด่วน
และต้องได้รับการผ่าตัดโดยเร็วดังนั้นจึงจ าเป็นต้องได้รับการส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยที่รวดเร็ว   กระชับและครบถ้วน   
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของผู้ปุวยและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังให้ยาระงับความรู้สึก และได้รับการ
รักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. สมาชิกทีม : เจ้าหน้าที่วิสัญญีพยาบาล, วิสัญญีแพทย์ / หน่วยงานวิสัญญี รพ.กุมภวาปี Tel  042-334400 
ต่อ 5304 

5. เปูาหมาย  : เจ้าหน้าที่สามารถส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยที่มารับการผ่าตัดฉุกเฉินได้ครบถ้วนและรวดเร็ว ≥  70 % 

6.วัตถุประสงค์  

                   6.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ Set case emergency ได้รวดเร็วและเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การส่งต่อข้อมูล 
                  6.2  เพื่อให้ผู้ปุวยเกิดความปลอดภัยและลดภาวะแทรกซ้อนหลังให้ยาระงับความรู้สึก 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  เนื่องด้วยโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ต้องรับการส่งต่อ
ผู้ปุวยจากโรงพยาบาลลูกโซนลุ่มน้ าปาวทั้ง 5 โรงพยาบาล  จึงพบว่าผู้ปุวย case Emergency, case trauma 
ที่ต้องได้รับการผ่าตัดแบบเร่งด่วนหรือรอไม่ได้มีจ านวนมากขึ้น   การซักประวัติผู้ปุวยจึงมีความส าคัญเป็นอย่าง
มาก   ในการส่งต่อข้อมูลเพ่ือ Set Case ผ่าตัด   จากการสังเกตและเก็บข้อมูลในการ Set case ผ่าตัด   ยัง
พบว่าเจ้าหน้าที่ตามตึกผู้ปุวยต่างๆ  ยังซักประวัติและแจ้งข้อมูลส าคัญได้ไม่ครบถ้วน   และจับประเด็นส าคัญ
ไม่ได้    ท าให้ต้องมีการมาซักประวัติผู้ปุวยเพ่ิมเติมอีกครั้งที่ห้องผ่าตัด     ดังนั้นทีมวิสัญญีแพทย์ และวิสัญญี
พยาบาลจึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยก่อนการผ่าตัดและได้ยาระงับความรู้สึกให้
ครบถ้วนและรวดเร็ว (Set case Emergency)    เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  

8. กิจกรรมด าเนินงาน     
               8.1  จัดประชุมร่วมกันในทีมวิสัญญี 
                8.2 วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยและจัดท าแนวทางในการส่งต่อข้อมูลที่ส าคัญในการ Set case ผ่าตัด 
เพ่ือความรวดเร็วและครบถ้วน (ใบบันทึกข้อมูลผู้ปุวยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก)  
                8.3 น าเสนอในที่ประชุมฝุายการเพ่ือแจ้งให้หัวหน้าตึกต่างๆรับทราบและน าไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ตามตึกรับทราบและน ามาปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
                8.4 เริ่มเก็บข้อมูลและใช้แนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก (Set case 
Emergency ) ตั้งแต่ พฤษภาคม 2564  – 30 กันยายน 2564 
                8.5 รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลและหาลัพธ์จากการด าเนินงานโดยใช้ แบบประเมินการโทร 
Set case  
                8.6 น าเสนอผลงาน 
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9. ผลการด าเนินงาน : จากการวิเคราะห์ข้อมูลหลังด าเนินงาน สามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้ 

การโทรเซทเคสผ่าตัดฉุกเฉิน  ( ≥ 70 %) ( คิดเป็น % ) 

พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค.64 รวม 

1. ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 40  66 85 63.67 

2. ตึกสูตินรีเวช    55 - - 55 

3. ห้องคลอด 77.5 87.1 98.5 87.7 

4. ตึก ICU 90 96.6 60 82.2 

5. ตึกศัลกรรมกระดูกและข้อ 83.3 92.5 90 88.6 

6. ตึกศัลยกรรม 86.1 83.91 92.5 87.5 

7. ตึกพิเศษ 72.5 90 - 81.25 

8. ตึกอายุรกรรมหญิง - 70 60 65 

9. ตึกอายุรกรรมชาย - 76.66 - 76.66 

10. ตึกกุมารเวชกรรม - 80 70 75 

รวม 72.05 82.52 79.42 76.26 

จากตารางดังกล่าวสามารถสรุปผลการด าเนินการในภาพรวมโรงพยาบาลกุมภวาปี แยกตามตึกดังนี้                  
1. ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เดือน พ.ค.ระดับคะแนน = 40 %  เดือน มิ.ย. = 66% และเดือน ก.ค. =  85%  พบว่า
มีระดับคะแนนที่ดีข้ึนแต่ผลรวมเฉลี่ยทั้งสามเดือน = 63.67%  ซึ่งยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้                                                 
2. ตึกสูตินรีเวช มีการ Set Case Emergency น้อยมาก เดือน พ.ค. คะแนน = 55%  ส่วนเดือน มิ.ย. และ 
เดือน ก.ค. ไม่มีการ Set Case Emergency โดยผลรวมคะแนนทั้งสามเดือน = 55%  ถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้               
3. ห้องคลอด มีคะแนนการ Set Case Emergency  เพ่ิมข้ึนจากเดือน พ.ค. – ก.ค. คดิเป็น 87.7%  ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้                                                                                                                                                             
4. ตึก ICU ภาพรวมคะแนนการ Set Case Emergency ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แต่
พบว่า เดือน ก.ค. มีคะแนน = 60 % ลดลงจากเดิมมาก  เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ใหม่มาปฎิบัติงานในตึกจ านวน
มากขึ้น แต่ผลรวมเฉลี่ยสามเดือน = 82.2% ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้                                                                                          
5. ตึกศัลยกรรมกระดูกและข้อ มีคะแนน Set Case Emergency ผ่านเกณฑ์ท้ังสามเดือน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
= 88.6 %                                                                                                                                                                        
6. ตึกศัลกรรม เป็นตึกท่ีมีการ Set Case Emergency มากที่สุด มีคะแนนผ่านเกณฑ์ทั้งสามเดือน โดยผลรวม
คะแนน =  87.5%                                                                                                                                                                
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7.ตึกพิเศษ มีการ Set Case Emergency จ านวนน้อย แต่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสามเดือน คิดเป็น 
81.25% 
8.ตึกอายุรกรรมหญิง มีการ  Set Case Emergency จ านวนน้อย โดยคะแนนเฉลี่ยทั้งสามเดือน = 65% ซึ่งไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้                                                                                                                                 
9. ตึกอายุรกรรมชาย มีการ Set Case Emergency ในเดือน มิ.ย เพียงเดือนเดียวเท่านั้น  คิดเป็น 76.6%  ซ่ึง
ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้                                                                                                                                                     
10.ตึกกุมารเวชกรรม มีการ Set Case Emergency อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยคะแนนเฉลี่ยทั้งสามเดือน = 72.26% 

10. บทสรุปท่ีได้รับ                                                                                                                                                     
จากผลการเก็บข้อมูลทั้งหมดในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 3 เดือน  คะแนนเฉลี่ย = 76.26 % ซึ่งตึกที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน  Set Case Emergency (คะแนน < 70 %)    ได้แก่   ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ตึกสูตินรีเวช  
และตึกอายุรกรรมหญิง ที่จะต้องท าความเข้าใจเรื่องการใช้แบบฟอร์มการโทร   Set Case Emergency  
รวมทั้งล าดับความส าคัญของข้อมูลที่จะต้องซักประวัติในผู้ปุวยที่มารับการผ่าตัดกับเจ้าหน้าที่ในตึก  และจะมี
การประเมินซ้ าอีกครั้งใน 3  เดือน                                                                                             
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1. ช่ือผลงาน/โครงการพัฒนา: การพัฒนาระบบการนัดและกิจกรรมประจ าวันในคลินิกหู คอ จมูก 

2. ค าส าคัญ: นัดถูกวัน นัดถูกแพทย์ ไม่เกิดปัญหารอคอยนาน 

3. หมวดหมู่ของผลงาน 

4. สรุปผลงานโดยย่อ: การเช็คยอดนัดทุกวัน ท าให้วางแผนการท างานได้ 

5. สมาชิก: นางลัดดาวัลย์ สุทวา พยาบาลวิชาชีพชาญการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานคลินิกหู คอ จมูก 

6. เปูาหมาย: เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการนัด ถูกวัน ถูกแพทย์ และกิจกรรมต่อวันเหมาะสม 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: จากปัญหาออกใบนัดไม่ตรงแพทย์ นัดไม่ตรงวันที่แพทย์ออกตรวจ เนื่องด้วย
คลินิก หู คอ จมูก มีแพทย์ประจ าคลินิก 2 ท่าน ออกตรวจสลับวันกัน นายแพทย์พิทยาออกตรวจ วันจันทร์ วัน
พฤหัสบดี วันศุกร์ที่1,3,5  แพทย์หญิงภควรรณ ออกตรวจ วันอังคาร วันพุธ วันศุกร์ที่2,4  เมื่อนัดไม่ตรงวัน ไม่
ตรงแพทย์ท าให้ผู้ปุวยไม่ได้รักษาต่อเนื่องจากแพทย์ท่านเดิม และการนัดเด็กหลังคลอดที่ตรวจOAE ครั้งแรกไม่
ผ่าน คลินิกหู คอ จมุก ตรวจได้ไม่เกินวันละ2คน เมื่อNusery นัดมาโดยไม่โทรประสานก่อนจะท าให้เกิดการ
ล่าช้าขณะรอตรวจเพราะใช้ห้องตรวจการได้ยินประมาณ 30-60นาที/ราย  

8. กิจกรรมการพัฒนา 
ออกแบบตารางยอดนัด ท ายอดไว้ทั้งหมด 8 สัปดาห์ 

          เช็คยอดนัดทุกวันในช่วงบ่าย สามารถตรวจสอบได้จากตารางนัดใน Hos XP ว่ามีนัดผิดวันหรือนัด
ไม่ตรงแพทย์หรือไม่ ถ้าเจอกรณี ward นัดมาไม่ตรงวันที่แพทย์ออกตรวจ โทรประสานward แก้ไขได้ทันที
ก่อนที่จะถึงวันนัด 
           แบ่งสีวันออกตรวจของแพทย์ในตารางให้สังเกตได้ง่าย โดย นพ.พิทยา/ สีเทาและ พญ.ภควรรณ/ 
สีขาว                            
           บันทึกยอดนัดแต่ละวันลงตาราง 
           บันทึกยอดadmitแต่ละวันลงตาราง 
           บันทึกยอดการตรวจOAE ลงตาราง 
           บันทึกแพทย์ลา/เจ้าหน้าที่ลา/ติดประชุม แพทย์จะลงนัดน้อยลงในวันที่เจ้าหน้าที่อยู่ไม่ครบทีม 
           บันทึกส่ง Set OR ลงตาราง 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 
 1. อัตราการนัดผิดพลาดของคลินิกหู คอ จมูก เป็น 0% 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อหน่วยงานอื่นๆ นัดไม่ถูกแพทย์ นัดไม่ถูกวัน 
 3. ไม่เกิดปัญหาภาระงานมากเกินไปเมื่อมีเจ้าหน้าที่ลา 
 4. ไม่เกิดปัญหา ลืม ส่งSet OR 
 5. ไม่เกิดปัญหานัดผู้ปุวยตรวจOAE มากกว่า 2 คน/วัน 

6. สามารถตรวจเช็คผู้ปุวยมานอนโรงพยาบาล เมื่อยังไม่มา โทรตามได้ 
7. แจ้งตารางยอดนัดทุกวันเมื่อ Up date ตารางในช่วงบ่ายในกลุ่มไลน์ คลินิกหู คอ จมูก 
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10. บทเรียนที่ได้รับ: 
การนัดผู้ปุวยให้ตรงวัน ตรงแพทย์ที่นัด เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลรักษาอย่าง

ต่อเนื่องจากแพทย์ท่านเดิม 
การระบุยอดนัดผู้ปุวย ระบุกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน ท าให้เราวางแผน การท ากิจกรรมต่างๆจน

ครบทุกกิจกรรม ไม่เกิดปัญหาการร้องเรียน การรอคอยนาน ท าให้ผู้ปุวยและญาติพึงพอใจ 

11. การติดต่อกับทีมงาน: หน่วยงานหู คอ จมูก โทรศัพท์ 061-0270555           E-
mail:Daladdawan4899@gmail.com 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: การพัฒนาการถูกงดผ่าตัดการเลื่อนผ่าตัดในกลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก
คลินิกหู คอ จมูก  

2. ค าส าคัญ: ลดการถูกงดผ่าตัด การเลื่อนผ่าตัด  

3. หมวดหมู่ของผลงาน: กลุ่มงานผู้ปุวยนอก คลินิกหู คอ จมูก  

4. สรุปผลงานโดยย่อ:  

ผู้ปุวยที่จะเข้ารับการAdmit เพ่ือเตรียมผ่าตัด วันนัดนอนรพ.จะต้องได้ใบค าแนะน าในการเตรียมตัว
ผ่าตัด ใบหยุดยาละลายลิ่มเลือดก่อนผ่าตัด เพ่ือการถูกงด/เลื่อนผ่าตัดจากการที่ผู้ปุวยไม่ได้งดยาละลายลิ่ม
เลือด /ยาต้านเกล็ดเลือด ผู้ปุวยมีพยาธิสภาพโรคหรือมีอาการเจ็บปุวยอื่น เช่น มีไข้ ไอ มีน้ ามูก ท้องเสีย ที่ไม่
สามารถผ่าตัดได้ และผู้ปุวยเปลี่ยนใจขอยกเลิกการผ่าตัด ซึ่งสาเหตุจากการถูกงด/เลื่อนผ่าตัดในกลุ่มนี้ถ้าได้รับ
การประเมินตั้งแต่OPD ก่อนส่งผู้ปุวย Admit จะท าให้ช่วยลดอัตราการถูกงดผ่าตัด และเลื่อนผ่าตัด ลดลงได้ 

5. สมาชิก:   

1. นางลัดดาวัลย์ สุทวา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
2. นางสาวพรเพ็ญ ตุศีลา   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ            
3. นางสาวหทัยรัตน์ ขันแข็ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  

6. เปูาหมาย:  

1 เพื่อลดอุบัติการณ์ ผู้ปุวยถูกงดผ่าตัด เลื่อนผ่าตัดเนื่องจากเตรียมตัวไม่พร้อม  
2 เพ่ือให้โรงพยาบาลได้ใช้ทรัพยากรเตียง Admit และห้องผ่าตัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3) ลดค่าใช้จ่ายทั้งของผู้ปุวย และของโรงพยาบาล 
4) ช่วยให้ผู้รับบริการและญาติมีความพึงพอใจไม่เกิดข้องร้องเรียนจากการถูกงด/เลื่อนผ่าตัด 
5) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่พยาบาล 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 

จากปัญหาการรายงานอุบัติการณ์ผู้ปุวยถูกยกเลิกผ่าตัด/เลื่อนผ่าตัด ของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวย
คลินิกหู คอ จมูก  กรณีผู้ปุวยจะ Admit เพ่ือเตรียม แต่ถูกล้ม Admit เนื่องจากความไม่พร้อมด้านต่างๆ ในปี
งบ 2564 พบจ านวน 3 ราย ซึ่งสาเหตุของการถูกล้ม Admit เกีย่วข้องกับหน่วยงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก
คลินิกหู คอ จมูก  จ านวน 3  ราย ได้แก่ ผู้ปุวยไม่ได้งดยาละลายลิ่มเลือด/ยาต้านเกล็ดเลือด จ านวน 1 ราย 
ผู้ปุวยเปลี่ยนใจขอยกเลิกการผ่าตัดแต่เพิ่งแจ้ง เมื่อถึงวันผ่าตัด จ านวน 1ราย  ผู้ปุวยเตรยีมท า Excission อายุ 
17 ปี ถูกเลื่อนผ่าตัดเนื่องจากไม่ได้น าผู้ปกครองมาด้วย 1 รายท าให้เกิดปัญหาผู้ปุวยและญาติไม่พึงพอใจที่ถูก
เลื่อนผ่าตัด ผู้ปุวยเสียเวลาและค่าเสียค่าใช้จ่ายผู้ปุวยและญาติท่ีต้องลางานและเตรียมตัวมารับการผ่าตัดแต่
ไม่ได้รับการผ่าตัดตามท่ีวางแผนไว้ และยังส่งผลเสียต่อผู้ปุวยรายอื่นที่ต้องเสียโอกาสที่จะเข้ารับการผ่าตัดแทน 
โรงพยาบาลไม่ได้ใช้ทรัพยากรเรื่องเตียงAdmit และห้องผ่าตัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการน าปัญหาเข้าปรึกษา
ในการประชุมทีม และหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหา 
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กิจกรรมการพัฒนา: 

กระบวนการท างานของหน่วยงานการพยาบาลผู้ปุวยนอกคลินิกหู คอ จมูก ผู้ปุวยที่มีแผนการรักษาโดย
การผ่าตัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กระบวนการท างานของหน่วยงานการพยาบาลผู้ปุวยนอกคลินิกหู คอ จมูก ผู้ปุวยที่มีแผนการรักษาโดย
การท าExcission  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การงานแผนการการ
รักษาโดยการผา่ตัด  

นัด Pre op Lap 

 

การลงทะเบยีนผ่าตัด
ในสมุดผ่าตัด  

การนัด Admit 

เพื่อเตรียมผ่าตัด  

ได้ใบนัดเจาะ Pre op Lab และ
แนะน าให้ผู้ปุวยถือยาโรค
ประจ าคัวมาด้วย  

ผู้ปุวยได้บัตรนัดนอนรพ. ได้ใบหยดุยา
ละลายลิม่เลือดโดยตดิไว้ท่ีหน้าซองยา 
และใบค าแนะน าการเตรียมความพร้อม
ก่อนผ่าตัดและน าใหส้ังเกตุอาการ
ผิดปกติ เช่น มไีข้ ไอ เจ็บคอ   ท้องเสีย 
หรือถ้าต้องการยกเลิก หรือเลื่อนผ่าตัด 
ให้โทรมาแจ้งเจา้หน้าท่ีคลินิกหู คอ จมูก 
ในวันและเวลาราชการ  

ซักประวัติ พบแพทย์ เพื่อ
ประเมินอาการ ก่อนAdmit เข้า
ตึกศัลยกรรมกระดูกและข้อ  

การงานแผนการการ
รักษาโดยการExcision  

การลงทะเบียนผ่าตัด
ในสมุดผ่าตัด  

ผู้ปุวยได้บัตรนัดเตรียมท าExcisson. ได้ใบหยุดยา
ละลายลิ่มเลือดโดยติดไว้ที่หน้าซองยา และใบ
ค าแนะน าการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดและน า
ให้สังเกตุอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ 
ท้องเสีย  หรือถ้าต้องการยกเลิก หรือเลื่อนผ่าตัด 
ให้โทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่คลินิกหู คอ จมูก ในวัน
และเวลาราชการ  

คียS์et OR ในระบบ
ล่วงหน้า 1 วัน  

วันท าExcission 

 

ซักประวัติและประเมิน V/S 
ประเมินอาการ โดยเน้น
สอบถามการงดยาละลาย
หรือยาต้านเกล็ดเลือด การ
น าญาติหรือผู้ปกครองมาด้วย
ในผู้ปุวยอายุต่ ากว่า 18 ปี 
ติดปูายข้อมือ  โทรประสาร
ห้องผ่าตัดก่อนส่งผู้ปุวยไป
ห้องผ่าตัด  และประสารเวร
เปลน าส่งผู้ปุวยไปห้องผ่าตัด  

โทรตามผู้ปุวยก่อนถึงวัน

นัดผ่าตัด 1 วัน เพื่อยื่น

ยันการผ่าตัด 

โทรตามผู้ปุวยก่อนถึงวันนัดผา่ตัด 
1 วัน เพื่อยื่นยันการผ่าตดั 
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หลังเริ่มท าการพัฒนาการถูกงดผ่าตัดการเลื่อนผ่าตัดกลุ่มผู้ปุวยคลินิกหู คอ จมูก โดยใช้ใบค าแนะน าใน
การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด และใช้ใบหยุดยาละลายลิ่มเลือด หรือยาต้านเกล็ดเลือด และสมุดลงทะเบียนผ่าตัด
พบว่าก่อนถึงวันนัดนอนโรงพยาบาล มีผู้ปุวยโทรมาแจ้งขอปรึกษาเนื่องจาก มีไข้ มีน้ ามูก  1 ราย  และผู้ปุวย
ต้องการเลื่อนนัดผ่าตัด 1 ราย ท าให้ผู้ปุวยไม่ต้องมาโรงพยาบาล และแพทย์สามารถเลื่อนผู้ปุวยรายอ่ืนมาผ่าตัด
แทนได้ พบอัตราการเลื่อนผ่าตัดเนื่องจากการเตรียมตัวไม่พร้อมลดลง สามารถบริหารจัดการให้มีการใช้
ทรัพยากรของโรงพยาบาลอย่างคุ้มค่ามากขึ้น และผู้ปุวยได้รับการประเมินความพร้อมอย่างครอบคลุมตั้งแต่ 
OPD ไม่เกิดปัญหาล้ม Admit ทั้งนี้ยังช่วยลดปัญหาความไม่พึงพอใจของผู้ปุวยและญาติได้ 

8. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  
 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย ผลการด าเนินการ รายเดือน / ปี 

ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

1. อัตราการงด/เลื่อนผ่าตัดเนื่องจาก
เตรียมตัวไม่พร้อมก่อนผ่าตัดในด้าน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน OPD   

<1% 1 0% 

2. อัตราการประเมินจ านวนผู้ปุวยที่ 
ประเมินพบความผิดปกติก่อน admit  

<1%            1 0% 

 

9. บทเรียนที่ได้รับ :เกิดการเรียนรู้จากการน าอุบัติการณ์ของหน่วยงาน มาปรับปรุงกระบวนการท างาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

10. การติดต่อกับทีมงาน : หน่วยงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลกุมภวาปี     
เบอร์โทร 042-334400-3 ต่อ 7207 หรือมือถือ 061-0270555 หรือ คุณพรเพ็ญ ตุศีลา                           
E- mail pornpentusila@gmail.com  

เอกสารแนบ 
ใบค าแนะน าการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด  

         ยาที่ต้องหยุดก่อนผ่าตัด เช่น ละลายลิ่มเลือด /ยาต้านเกล็ดเลือด ,ยากดภูมิ หรือยาอ่ืนๆตามค าสั่งของ
แพทย์ ได้แก่ยา .............. …………………….........ให้งดตั้งแต่วันที่..................................................เป็นต้นไป 
         ให้น ายาโรคประจ าตัว หรือยาที่ทานเป็นประจ ามา ( ถ้ามี ) 
         เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น แปลงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู กระดาษทิชชู่ รองเท้า เสื้อผ้า 1 ชุด เพื่อใส่วัน
กลับบ้าน 
         หากท่านมีฟันโยก ฟันปลอม หรือ ใส่คอนแทคเลนส์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ 
         กรุณาน าญาติมาด้วยในวันที่มานอนโรงพยาบาล / ผ่าตัด  
         ผู้ปุวยที่ต้องการใบรับรองแพทย์ แจ้งแพทย์ผู้ดูแล หรือพยาบาลประจ าหอผู้ปุวย 
         ผู้ปุวยที่ต้องการเคลมประกันชีวิต โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนนอนโรงพยาบาลและให้น าใบเคลมประกัน
ชีวิต มาด้วย  
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เอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วยในวันนอนรพ. 
 
         หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือใบแทนใบส่งตัวมาด้วย 
         น าบัตรประจ าจัวประชาชน ,บัตรผู้พิการ , ของผู้ปุวยมาด้วย  
         เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้น าส าเนาสูติบัตร และทะเบียนบ้าน มาด้วย 
หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ ามูก ,ท้องเสีย ,มีการอักเสบของผิวหนังบริเวณที่จะผ่าตัด หรือมี
แผลมีบาดแผลส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือหากท่านต้องการเลื่อน หรือ ยกเลิกการผ่าตัด 

** กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลกุมภวาปี ที่เบอร์โทรศัพท์ 061-0270555    
ก่อนถึงวันนัดหมาย หรือโทรในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.00 น- 16.00 น 

 

ใบงดยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด  

คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลกุมภวาปี 

ให้หยุดยาละลายลิ่มเลือด หรือยาต้านเกล็ดเลือด 

เพ่ือเตรียมผ่าตัด................................ตั้งแต่วันที่.....................................เป็นต้นไป 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: การพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ าประปาระบบส ารอง 

2. ค าส าคัญ: ระบบกระจายน้ าประปาของถังส ารองน้ าในโรงพยาบาลกุมภวาปี 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: CQI 

4. สรุปผลงานโดยย่อ:  
การท าให้มีน้ าให้บริการต่อผู้รับบริการเสมอ แม้ในวันที่น้ าประปาส่วนภูมิภาคไม่ไหล อย่างน้อย 48 

ชม. ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการและการวางแผนบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที 

5. สมาชิก:  นายพิชัย ดีสินธุ์   นายช่างเทคนิค 
      นายณัฐพล อุทัยทิพย์  นายช่างเทคนิค 

6. เปูาหมาย:   

1.ตึกที่ไม่มีระบบส ารองน้ า สามารถมีน้ าใช้ 100% สามารถให้บริการ   ถึงแม้น้ าจากการประปาส่วน
ภูมิภาคไม่ไหล 48 ชม. เป็นอย่างน้อย 

2.เพ่ิมการจัดเก็บน้ าของถังสูงให้มีอยู่ปริมาณขั้นต่ า75%และสูบขึ้นเสมอเมื่อต่ ากว่า 75% เพ่ือให้เต็ม
ความจุถังสูง 100% จากการแก้ไขชุดสั่งสูบอิเล็กโทรด เพ่ือให้มีน้ าเต็มระบบเสมอ 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
ปัญหาที่เกิดข้ึนบ่อยครั้งของระบบน้ าประปาของโรงพยาบาลกุมภวาปี   เนื่องจากระบบส ารองน้ าของ

บางจุดไม่มี เช่น โดยเฉพาะตึกเด็กและ Ortho รวมไปถึงแฟลต1,แฟลต2 และโซนบ้านพักเก่า  เมื่อน้ าประปา
ส่วนภูมิภาค ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้อยู่เป็นประจ า  ท าให้ไม่สามารถให้บริการเรื่องระบบ
สุขาภิบาลและการใช้น้ าได้      

8. กิจกรรมการพัฒนา:  
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9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  
วิธีการประเมินการเปลี่ยนแปลงโดยนับจ านวนครั้งของการแจ้งซ่อมปัญหาน้ าประปาไม่ไหลผ่าน

โปรแกรมแจ้งซ่อม และเก็บข้อมูลจากการร้องเรียนปัญหาน้ าไม่มีให้บริการของหน่วยงานและผู้รับบริการ  

10. บทเรียนที่ได้รับ:  
 การน าปัญหาที่เกิดจากการให้บริการของหน่วยงานต่างๆประชาชนผู้รับบริการ มาพัฒนาแก้ไขให้
สามารถตอบสนองต่อผู้บริการได้ เป็นหัวใจของการให้บริการที่ดี  ผู้รับบริการพึงพอใจ โดยการใช้องค์ความรู้ใน
ทุกๆแขนง มาปรับใช้ในการท างาน ไปสู่ทิศทางท่ีดีขึ้น 

11. การติดต่อกับทีมงาน: นายพิชัย ดีสินธุ์ โทร.0868572032  นายณัฐพล อุทัยทิพย์ โทร.0801896093 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: การพัฒนาการดูแลผู้ปุวย Alcohol withdrawal 

2. ค าส าคัญ: Alcohol withdrawal 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: การดูแลผู้ปุวยโรคอายุรกรรม 

4. สรุปผลงานโดยย่อ: การพัฒนาการดูแลผู้ปุวย Alcohol withdrawal ที่มีแนวทางที่ชัดเจนมากข้ึนทั้งในส่วย
การรักษาและการพยาบาล ลดการเกืดภาวะแทรกซ้อนหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

5. สมาชิก: จารุณี ดวงศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการและเจ้าหน้าที่หอผู้ปุวยอายุรกรรมชาย 

6. เปูาหมาย: เพ่ือให้การดูแลผู้ปุวย Alcohol withdrawal ได้มาตรฐานและลดความเสี่ยงการกระโดดตึก ตก
เตียง 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: ตึกอายุรกรรมชายมีผู้ปุวย Alcohol withdrawal มารับบริการติด 1 ใน 5 
อันดับแรกของทุกปี และมีความเสี่ยงเกิดขึ้นโดยเฉพาะระดับ E-I ทั้งเรื่อง Unplan Dead กระโดดตึก ตกเตียง
และการท าร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่และผู้ปุวยอื่น จากการทบทวนภายในหอผู้ปุวยอายุรกรรมร่วมกับทีมรักษา
พบว่าเราไม่มีแนวทางการดูแลผู้ปุวย Alcohol withdrawal ที่ชัดเจนทั้งส าหรับแพทย์และพยาบาลที่ดูแล 

8. กิจกรรมการพัฒนา:  

1. รวบรวมปัญหา ความเสี่ยง และทบทวนหาสาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไขเบื้องต้น 
2. น าปัญหาและความเสี่ยง มาทบทวนกับงานความเสี่ยงและ PCT เพ่ือหาแนวทางปูองกันความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้นและพัฒนาการดูแลผู้ปุวย Alcohol withdrawal ให้ชัดเจนและได้มาตรฐานมากขึ้น 
3. น าแนวทางท่ีได้มาใช้และปรับปรุง ดังนี้ 

  - การปรับโครงสร้างอาคารในบริเวณท่ีผู้ปุวยอาจกระโดดตึกได้ 
  - การเตรียมห้องส าหรับผู้ปุวย Alcohol withdrawal โดยเฉพาะ ชื่อ “ห้องสงบ” เพ่ือให้
ผู้ปุวยที่ให้ยาได้รับการพักผ่อนไม่ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก 
  - ติดกล้องวงจรปิดในห้องสงบเพ่ือสามารถ Monitor ผู้ปุวยหลังให้ยาไอย่างใกล้ชิด 
  - ท าแนวทางการดูแลทั้งการรักษาและการพยาบาล แก่แพทย์และพยาบาลเพ่ือง่ายในการ
ดูแล ทั้ง แนวปฏิบัติ การประเมินผู้ปุวยโดยใช้ AWS และมี Standing order ส าหรับผู้ปุวย Alcohol 
withdrawal 

4. ประเมินผลและติดตามการใช้แนวทางใหม่ 

9. การประเมินผลและการเปลี่ยนแปลง: ตั้งแต่มีห้องสงบ ลดการร้องเรียนมลภาวะทางเสียงจากผู้ปุวยอื่นได้ 
ไม่มีเสียงบ่นจากผู้ปุวยเตียงอื่น ไม่มีความเสี่ยงเรื่องผู้ปุวยตกเตียง กระโดดตึก ตั้งแต่ เม.ย.2565 หลังจากใช้
แนวทางดังกล่าว 

10. บทเรียนที่ได้รับ:  

ปัญหา/ความท้าทาย ข้อแนะน าสิ่งท่ีควรปฏิบัติ สิ่งท่ีจะท าแตกต่างจากเดิม 

1. เรื่องโครงสร้างของตึกและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้หรือปรับปรุงให้

- ถ้ามีการติดตามท่ีต่อเนื่องทั้งใน
ส่วนงานพัสดุ งานซ่อมบ ารุง และ

- การติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้การประเมินผลและการ
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ปัญหา/ความท้าทาย ข้อแนะน าสิ่งท่ีควรปฏิบัติ สิ่งท่ีจะท าแตกต่างจากเดิม 

เป็นไปตามแนวทางท่ีตั้งไว้ช้าไม่
เป็นไปตามเวลาเปูาหมายที่เรา
เริ่มด าเนินการ 

2. การท า CPG หรือแนวทางการ
รักษาที่เป็น Individual case ท า
ให้อายุรแพทย์ทีมรักษาไม่เห็น
ด้วยที่จะมี CPG 

บันทึกท่ีขออย่างต่อเนื่อง  

 

- มีการน าตัวอย่าง CPG ของ
โรงพยาบาลอื่นท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ในโรค Alcohol withdrawal 
และใช้ได้ดีท าให้อายุรแพทย์เห็น
ควรที่จะมี CPG  

วางเปูาหมาย มีเวลาที่ตรงกัน 

 

- มีการคุยกันบ่อยขึ้นในทีมการ
รักษาและลองใช้ก่อนเพ่ือการ
พัฒนา 

11. การติดต่อกับทีมงาน: นางจารุณี ดวงศรี 087-7757660 , Duangsrij@gmail.com 
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แบบประเมินความรุนแรงอาการถอนพิษสุราด้วยเครื่องมือ AWS 

ALCOHOL WITHDRAWAL SCALE 
ชื่อ:……………………………………………………………………………… 

อายุ:…………..ปี  HN……………….ตึก....................................... 

วันที่ดื่มครั้งสุดท้าย:…………………………….. 

เวลา........................................................ 

วันที่    

เวลา          

เหงื่อ 0 ไม่มีเหงื่อ 
1 ขึ้นเฉพาพะที่ฝุามือ 
2 ฝุามือชื้น มีเม็ดเหงื่อตามใบหน้า
ตามตัว 
3 เหงื่อเปียกชื้นไปทั้งตัว 
4 เหงื่อออกอย่างมากจนเสื้อผ้าเปียก 

         

ส่ัน 0 ไม่มีอาการสั่น 
1 สั่นเฉพาะเวลายื่นมือไปจับสิ่งของ 
2 มีมือสั่นเล็กน้อยตลอดเวลา 
3 มีมือสั่นอย่างมากตลอดเวลา 

         

วิตกกังวล 0 สงบ ไม่มีอาการวิตกกังวล 
1 รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ 
2 รู้สึกหวาดหวั่น ตกใจง่าย 
3 วิตกกังวล กลัว สงบได้ยาก 
4 ควบคุมอาการวิตกกังวลไม่ได้  
panic 

         

กระสับกระส่
าย 

0 ปกติ 
1 งุ่นง่าน อยู่ไม่นิ่ง 
2 พลิกตัวไปมา ไม่สามารถนอนพัก
นิ่งๆ ได้ 
3 กระสับกระส่าย พักได้ช่วงสั่นๆ 
4 กระสับกระส่ายมาก ไม่สามารถอยู่
นิ่งได้ 

         

อุณหภูมิ 0 อุณหภูมิ 37.0 C หรือน้อยกว่า 
1 อุณหภูมิ 37.1 C ถึง 37.5 C 
2 อุณหภูมิ 37.6 C ถึง 38.0 C 
3 อุณหภูมิ 38.1 C ถึง 38.5 C 
4 อุณหภูมิ 38.6 C หรือมากกว่า 

         

ประสาท
หลอน 
V= ภาพ

0 ไม่มี 
1 มีบ้าง แต่รู้ตัว 
2 มีเปน็ช่วงสั้นๆ เชื่อบ้าง 
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ALCOHOL WITHDRAWAL SCALE 
ชื่อ:……………………………………………………………………………… 

อายุ:…………..ปี  HN……………….ตึก....................................... 

วันที่ดื่มครั้งสุดท้าย:…………………………….. 

เวลา........................................................ 

วันที่    

เวลา          

หลอน 
T= มีอะไรไต่ 
     ตามตัว 
A= หูแว่ว 

3 มีบ่อยๆ รู้สึกทุกข์ทรมาน 
4 ไม่รับรู้ความเป็นจริง 

การรับรู้ 
บุคคล 
วันเวลา 
สถานที่ 

0 รับรู้ได้ดี 
1 ไม่แน่ใจเรื่องวันเวลา 
2 ไม่แน่ใจเรื่องวันเวลา และสถานที่ 
3 ไม่แน่ใจเรื่องวันเวลา สถานที่ และ
บุคคล 
4 เสียการรับรู้ 

         

คะแนะรวม AWS          
 

Mild  1-4  ไม่จ าเป็นต้องให้ยา 
Moderate 5-9  ใช้ยาช่วยลดโอกาสเกิดอาการขาดสุราที่รุนแรง *ประเมิน AWS และ V/S ทุก 4ชม.* 
Severe  10-14 ต้องได้รับการรักษาด้วยยาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด *ประเมิน AWS และ V/S 
ทุก 2 ชม.* 
Very Severe ≥ 15 ต้องได้รับการรักษาด้วยยาอย่างสูง เพ่ือท าให้อาการสงบอย่างรวดเร็ว *ประเมิน AWS 
และ V/S ทุก 1/2 ชม.* 
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Standing order of alcoholic withdrawal syndrome 

Alcoholic withdrawal seizure(24-48hr)     Alcoholic withdrawal delirium (24-72hr) 

Date Order for one day Date Order for continuous 

 -Admit 
-DTX stat……….. 
-CBC,Bun,cr,electrolyte, 
ca,mg,LFT,CPK 
-lactate 
-urine amphetamine,  
urine THC 
-EKG 12 leads 
-Thiamine 100 mg iv stat at ER(ให้ 
Thiamine ก่อนให้ 50%glucose) 
-if hypoglycemia(DTX <50mg% 
 50%glucose 50 ml iv slowly push 
-5%DNSS 1000 ml +bco2 ml iv 
80ml/hr 
CT brain NC ถ้ามี focal neuro deficit 
คือ......................................... 
-Diazepam 10 mg iv slowly push, prn 
for seizure or confusion q 4 hr 
-record BP,HR,RR, O2sat before 
diazepam iv 
If BP < 90/60 mmHg 
   HR < 60  
   RR < 12  
   O2 sat < 90 % 
Note 

 Diazepam 40-200mg/day 
dosing for alcoholic 
withdrawal syndrome 

 Lorazepam 8-40 mg/day 
dosing for alcoholic 
withdrawal syndrome 

 

 -Record V/S, I/O 
-NPO if drowsiness or confusion 
-Regular diet if gain conscious 
-Aspirate precaution 
Med 
-Thiamine 100 mg iv OD* 5days 
-BCO 1*3 po pc 
-losec(20) 1*1 po ac 
-Folic 1*1 po pc 
propranolol(10) 1*2 po pc if HR >100 or 
elevate SBP >20 from baseline BP 
Day1 
Lorazepam (0.5) 4 tab oral q 6hr 
Day2 
Lorazepam (0.5) 3 tab oral q 6hr 
Day3 
Lorazepam (0.5) 2 tab oral q 6hr 
Day4 
Lorazepam (0.5) 2 tab oral q 8hr 
Day5 
Lorazepam (0.5) 2 tab oral q 12hr 
Day6 
Lorazepam (0.5) 2 tab oral q hs 
Day7 
Lorazepam (0.5) 1tab oral q hs 

 

Notify  

แพทย ์
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1. ช่ือผลงาน/โครงการพัฒนา: การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวย CAPD  

2. หมวดหมู่ของผลงาน:  

3. สรุปผลงานโดยย่อ:  

4. สมาชิก: นางรัชมล  ศรียาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางการบ าบัดทดแทนทางไต หน่วย CAPD กลุ่มงาน
ตรวจและรักษาพิเศษ 

5. เปูาหมาย:   
5.1 ปูองกันและลดการเกิดการติดเชื้อทางช่องท้อง 
5.2 ผู้ปุวย  CAPD  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด ารงชีวิตได้ตามอัตภาพ 

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
6.1 จากการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวย CAPD  พบว่า  กระบวนการเปลี่ยนยาน้ ายาล้างไตมีการปฏิบัติไม่
ครบกระบวนการและไม่ถูกต้องร้อยละ  15 
6.2  แนวปฏิบัติเดิม  ผู้ปุวยที่มีการติดเชื้อ  CAPD inf. จะได้รับการ retraining ทุกราย ท าให้ผู้ปุวย 
และCare giver ที่ท าระยะเฉลี่ย 5 ปี  ลืมทักษะการเปลี่ยนน้ ายาที่ถูกต้องได้ 

7. กิจกรรมการพัฒนา 
7.1 วางแผนร่วมกันในทีมระหว่าง  ผู้ดูแล แพทย์ พยาบาล เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาและ
วางแผนแนวทางปฏิบัติใหม่ 
7.2 พัฒนาแนวปฏิบัติ  โดยเฉพาะการ  Retraining  ผู้ปุวยและ  Care  giver   (ฉบับใหม่)  
7.3 การ  Retraining  ผู้ปุวยและ  Care  giver  การ  Retraining  ผู้ปุวย  CAPD inf . ทุกราย และ  
Care  giver ร้อยละ 100 
7.4 จัด Retraining  ผู้ปุวยและ  Care  giver  ปีละ 2 ครั้ง ในผู้ปุวยที่ระยะเวลาท า≥5 ปี และ ที่มี
การเปลี่ยน  Care  giver 
7.5 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
7.6 ติดตาม และประเมินผลทุก 3 เดือน 

8. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  
8.1  ผู้ปุวย CAPD และ  Care  giver  ทุกคนได้รับการประเมิน ค้นหา ปัญหาเมื่อเกิด CAPD  inf. 

 8.2  มีการพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ปุวย CAPD 
8.3  จัด Retraining  ผู้ปุวยและ  Care  giver  ปีละ 2 ครั้ง ในผู้ปุวยที่ระยะเวลาท า≥5 ปี และ ที่มี
การเปลี่ยน  Care  giver มีผลการ Retraining 

9. บทเรียนที่ได้รับ:  
ผู้ปุวยCAPD  ก็ยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ผิดปกติมากขึ้น การ Retraining ผู้ปุวย

และ  Care  giverปีละ 2 ครั้ง และถือเป็นองค์ประกอบหลักของการดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้าน  และปัจจัยหลัก
ที่ช่วยเพ่ือ ปูองกันและลดการเกิดการติดเชื้อทางช่องท้อง  ผู้ปุวย  CAPD  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด ารงชีวิตได้
ตามอัตภาพ 
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รวมถึงปัจจัยก้าน  Care  giver ที่ควบคุมได้ยาก  ส่วนปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ง่ายที่สุด คือ ผู้
ให้บริการที่ต้องน า 

แนวปฏิบัติ ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการศึกษาและทบทวนความรู้จากผลงานวิชาการจากแหล่ง
อ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  

โดยยึดความปลอดภัย ปูองกันและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถปูองกันได้ และประโยชน์
สูงสุดของผู้ปุวย     
         เป็นหลัก ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้มีการ ด าเนินการประชุมหารือกับทีม ทั้งแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เร็ว
ที่สุด เพ่ือ  

ปรึกษาและร่วมกันวางแผนแก้ปัญหา และพัฒนาแนวปฏิบัติก่อนรับยาเคมีบ าบัดของผู้ปุวยมะเร็งเต้า
นม มะเร็งล าไส้และทวารหนักทันที  

10. การติดต่อกับทีมงาน: นางรัชมล  ศรียาวงศ์ tel.5131,0841466198 
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1. ช่ือผลงาน/โครงการพัฒนา: การพัฒนาแนวปฏิบัติผู้ปุวยมะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้และทวารหนักก่อนรับยา
เคมีบ าบัด 

2. ค าส าคัญ: - 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ปุวย 

4. สรุปผลงานโดยย่อ:  
ยาเคมีบ าบัด คือ ยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง นอกจากยาเคมีบ าบัดจะเข้าไปท าลายเซลล์มะเร็งแล้ว ยังมี

ผลกระทบต่อเซลล์ปกติที่ก าลังแบ่งตัว เช่น เซลล์รากผม เซลล์เยื่อบุช่องปาก เซลล์ผิวหนัง และกดการท างาน
ของไขกระดูก ซึ่งไขกระดูกมีหน้าที่ในการสร้าง 3 เม็ดเลือด ได้แก่ เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด 
หลังให้ยาเคมีบ าบัด 7-14 วันแรก หรือที่เรียกว่า Nadir period ผู้ปุวยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เหนื่อยเพลีย และ
เสี่ยงต่อภาวะเลือดออกผิดปกติได้ง่าย หากผู้ปุวยที่มีปัญหาช่องปากและฟัน ไม่ได้รับการแก้ไขก่อนได้รับยาเคมี
บ าบัด หากเกิดความผิดปกติจะไม่สามารถ ผ่าฟันคุด อุดฟัน หรือถอนฟันได้ เพราะเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่ผิดปกติหลังท าหัตถการ ซึ่งหากรุนแรงมากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปุวย
มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้และทวารได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ปูองกันและลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังให้ยาเคมีบ าบัด จึงได้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติก่อนรับยาเคมีบ าบัด ผู้ปุวยมะเร็งเต้านม 
มะเร็งล าไส้และทวารหนัก โดยผู้ปุวยทุกรายจะต้องได้รับการประเมินช่องปากกับทันตแพทย์ก่อนรับยาเคมี
บ าบัด 

5. สมาชิก: นางสาวเอ้ือมพร ค าโยค พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ปุวยมะเร็ง หน่วยเคมี
บ าบัด กลุ่มงานตรวจและรักษาพิเศษ 

6. เปูาหมาย:   
6.1 ผู้ปุวยมะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้และทวารหนัก ทุกรายได้รับการตรวจประเมินช่องปากจากทันต
แพทย์ก่อนเริ่มให้ยาเคมีบ าบัด 
6.2 ปูองกันและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากอาการข้างเคียงของยาเคมีบ าบัดที่สามารถปูองกันได้  
6.3 ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ผิดปกติ จากปัญหาช่องปากและฟัน ขณะรับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
7.1 ขณะรักษาโดยการให้ยาเคมีบ าบัดผู้ปุวยมีปัญหาเรื่องฟันโยกและปวดฟัน แต่ไม่สามารถถอนฟัน
หรืออุดฟันได้ ได้รับการรักษาเพ่ือบรรเทาอาการปวดและการอักเสบ 
7.2  แนวปฏิบัติเดิมยังไม่มีการประเมินช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์ ก่อนรับยาเคมีบ าบัด  

8. กิจกรรมการพัฒนา 
8.1 วางแผนร่วมกันในทีมระหว่าง ศัลยแพทย์ทั่วไป เภสัช พยาบาล เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา 
8.2 ปรึกษาทันตแพทย์จากปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาและวางแผนแนวทาง
ปฏิบัติใหม่ 
8.3 พัฒนาแนวปฏิบัติก่อนรับยาเคมีบ าบัด ผู้ปุวยมะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้และทวารหนัก (ฉบับใหม)่ 
8.4 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
8.5 ติดตาม และประเมินผลทุก 1 เดือน 
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9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  
9.1  ผู้ปุวยมะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้และทวารหนัก ทุกคนได้รับการประเมินช่องปากและฟันกับทันต
แพทย์ก่อนรับยาเคมีบ าบัด 

 9.2  มีการพัฒนาแนวปฏิบัติก่อนรับยาเคมีบ าบัด ผู้ปุวยมะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้และทวารหนัก 
9.3  มีผลการตรวจช่องปากและฟัน และการจัดการปัญหาผู้ปุวยที่พบปัญหาช่องปากและฟันจากทันต
แพทย์ผู้ปุวยได้รับการแก้ปัญหา ปูองกันและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากช่องปากและฟันที่ผิดปกติ 
ขณะรับยาเคมีบ าบัด 

10. บทเรียนที่ได้รับ:  
ผู้ปุวยมะเร็งเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ าด้วยตัวโรคมะเร็งอยู่แล้ว การรักษาด้วยการให้ยาเคมีบ าบัด ก็ยิ่งเพ่ิม

ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ผิดปกติมากขึ้น การให้ค าแนะน าเพ่ือปูองกันอาการข้างเคียงหลังให้ยา
เคมีบ าบัด เพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ผิดปกติจากอาการข้างเคียงที่สามารถปูองกันได้ ต้องอาศัยปัจจัย
หลายอย่างเพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้น ประกอบไปด้วย 1 )ผู้ให้บริการ: ต้องมีความรู้ในการให้
ค าแนะน าการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง การติดตามผลเป็นระยะ 2 )ผู้รับบริการ: ต้องตระหนักและปฏิบัติตาม
ค าแนะน าอย่างเคร่งครัด 3)ญาติผู้ดูแล: ดูแลและควบคุมให้ผู้ปุวยปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด ดังนั้น
เพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ผิดปกติหลังให้ยาเคมีบ าบัด ซึ่งจาก 3 ปัจจัยที่กล่าวมาดังกล่าว ปัจจัยที่
สามารถควบคุมได้ง่ายที่สุด คือ ผู้ให้บริการที่ต้องน าแนวปฏิบัติ ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งก่อนให้ยาเคมีบ าบัด 
ขณะให้ยาเคมีบ าบัด และหลังให้ยาเคมีบ าบัด มีการศึกษาและทบทวนความรู้จากผลงานวิชาการจากแหล่ง
อ้างอิงที่น่าเชื่อถือ โดยยึดความปลอดภัย ปูองกันและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถปูองกันได้จากการ
ได้รับยาเคมีบ าบัด และประโยชน์สูงสุดของผู้ปุวยเป็นหลัก จากปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้มีการ ด าเนินการประชุม
หารือกับทีม ทั้งแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เร็วที่สุด เพ่ือปรึกษาและร่วมกันวางแผนแก้ปัญหา และพัฒนาแนว
ปฏิบัติก่อนรับยาเคมีบ าบัดของผู้ปุวยมะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้และทวารหนักทันที  

11. การติดต่อกับทีมงาน: นางสาวเอ้ือมพร ค าโยค  โทรศัพท์ 090-3319633 , Email address: 
mmajor2560@gmail.com 
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1. ช่ือผลงาน/โครงการพัฒนา: การพัฒนาแนวทางการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ (Medical check) 

2. หมวดหมู่ของผลงาน: นวตกรรม 

3. สรุปผลงานโดยย่อ:   

4. สมาชิก: นายธวัชชัย พรรณนา ,นายธวัชชัย  ดาวงศ์  งานเครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานตรวจและรักษาพิเศษ
ร่วมกับงาน IT 

5. เปูาหมาย:   
5.1  เพ่ือความสะดวกเข้าถึงง่ายในการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ที่ส าคัญ  
5.2  เพ่ือปรับใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทงานเครื่องมือแพทย์ 
5.3  ความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่ส าคัญ 

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
6.1 เครื่องมือแพทย์ที่ส าคัญมีจ านวนเพ่ิมขึ้นตามขนาดโรงพยาบาล การตรวจเช็คความพร้อมใช้

เครื่องมือแพทย์ของผู้ปฏิบัติมีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลามากกับการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์แต่ละชนิด 
6.2  แนวปฏิบัติเดิม ตรวจเช็คโดยใช้แบบตรวจเช็คสมุดทะเบียน และเมื่อมีการยืมเครื่องใช้ระหว่างตึก 

ทะเบียนตรวจเช็คไม่ได้แนบไปกับเครื่องมือท าให้ การตรวจเช็คเครื่องมือไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิด้หตุการณ์
เครื่องมือไม่พร้อมใช้  

7. กิจกรรมการพัฒนา 
7.1 วางแผนร่วมกันในทีมเครื่องมือแพทย์และ งาน  IT   เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาและวางแผน

แนวทางปฏิบัติใหม่  
7.2 พัฒนาแนวปฏิบัติ  โดยเฉพาะระบบการตรวจเช็คเครื่องแพทย์แบบ Scan  QR  code การ

ตรวจเช็คเครื่องแพทย์แบบ Scan  QR  code (Medical check)     (ฉบับใหม)่  
7.3 การตรวจเช็คเครื่องแพทย์แบบ Scan  QR  code  พัฒนาใช้กับเครื่องมือความเสี่ยงสูงทุกชนิด 

และส่วนเครื่องเสี่ยงกลางและต่ า ใช้ตรวจเช็คแบบโปรแกรมได้ 
7.4 จัดสอนการตรวจเช็คเครื่องแพทย์แบบ Scan  QR  code และใช้โปรแกรมแก่ผู้รับผิดชอบงาน

เครื่องมือแพทย์แต่ละหน่วยงาน   
7.5 ชี้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบมีการตรวจเช็คเครื่องแพทย์แบบ Scan  QR  code(Medical 

check) และ จัดท าคู่มือการการตรวจเช็คเครื่องแพทย์แบบ Scan  QR  code  (Medical check) 
7.6 ติดตาม และประเมินผลทุก 3 เดือน 

 

เครื่องมือที่มี QR  code(สีแดง) 
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8. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  
8.1  เครื่องมือความเสี่ยงสูงทุกชนิดมีการตรวจเช็คเครื่องแพทย์แบบ Scan  QR  code(Medical 
check) 

 8.2  มีการพัฒนาแนวปฏิบัติการการตรวจเช็คเครื่องแพทย์แบบ Scan  QR  code (Medical 
check) 
          8.3  เครื่องมือความเสี่ยงสูงทุกชนิดมีการตรวจเช็คเครื่องแพทย์แบบ Scan  QR  code (Medical 
check)เกิดความพร้อมใช้ขณะให้บริการผู้ปุวย 

9. บทเรียนที่ได้รับ:  
การตรวจเช็คเครื่องแพทย์แบบ Scan  QR  code (Medical check)  การตรวจเช็คเครื่องแพทย์

แบบใหม่ เครื่องมือความเสี่ยงสูงทุกชนิดมีการตรวจเช็คที่ต่อเนื่อง เป็นการปรับช่องทางการตรวจเช็คเครื่องมือ
แพทย์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วม  ส่งผลให้เครื่องมือมีการตรวจเช็คที่ต่อเนื่อง ท าให้มีความพร้อมใช้
งานตลอดเวลาผู้ปุวยได้รับความปลอดภัย ได้รับการช่วยเหลือที่ทันเวลา ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีการศึกษา
และทบทวนความรู้จากผลงานวิชาการจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และประโยชน์สูงสุดของผู้ปุวย เป็นหลัก  

10. การติดต่อกับทีมงาน: นายธวัชชัย  พรรณนา  tel .1111(ภายใน), 0610913137(แนบคู่มือการใช้งาน 
Medical  check) 
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1. ช่ือผลงาน/โครงการพัฒนา: แนวทางการเตรียมผู้ปุวยเลเซอร์ 

2. ค าส าคัญ : การเตรียมผู้ปุวยเลเซอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ช่ือและท่ีอยู่ขององค์กร: คลินิกตาโรงพยาบาลกุมภวาปี 

4. สรุปผลงานโดยย่อ: การยิงเลเซอร์เป็นหัตถการส าคัญทางตาที่มีผลต่อการรักษาและการมองเห็นของผู้ปุวย
ทางตา ซึ่งการยิงเลเซอร์มีหลายชนิดและในการเตรียมผู้ปุวยก่อนท าจึงมีความส าคัญ 

5. สมาชิก: เจ้าหน้าที่คลินิกตา 

6. เปูาหมาย:  ผู้ปุวยที่ท าหัตถการเลเซอร์แต่ละชนิดได้รับการหยอดตาเพ่ือเตรียมตัวก่อนท าเลเซอร์แต่ละชนิด 
ถูกต้อง ถูกคน ถูกข้างคิดเป็น ร้อยละ 100 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: งานคลินิกตา โรงพยาบาลกุมภวาปีมีเครื่องมือที่ใช้ส าหรับยิงเลเซอร์ซึ่งเป็น
หัตถการทางตา เพ่ือการรักษาได้แก่ PI LASER , PRP LASER , YAG-CAP LASER , FOCAL LASER ซึ่งในแต่
ละชนิดของการเตรียมผู้ปุวยก่อนท าหัตถการหากผู้ปุวยได้รับการเตรียมที่ไม่ถูกต้องคือหยอดยาไม่ถูกต้องตาม
ชนิดของการเตรียมเลเซอร์นั้นๆท าให้เกิดความล่าช้าในการท าหัตถการหรือต้องได้เลื่อนการท าหัตถการครั้งนั้น
ออกไปซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการรักษา 

8. กิจกรรมการพัฒนา: 
    8.1 การท าหัตถการ PI LASER หยอด Mydriasis (หดรูม่านตา) โดยใช้ยา 2% Pilocarpine ฝาขวดสี
เขียว ใช้การ์ดสีเขียว และมีรูปรูม่านตาขนาดเล็กที่การ์ด ติดหน้าอกผู้ปุวยข้างที่จะท า ถ้าท าข้างซ้ายติดที่
หน้าอกซ้าย ท าข้างขวาติดที่หน้าอกขวา ท า2ข้างติดตรงกลางหน้าอก 
   8.2 การท าหัตถการ PRP LASER, YAG –CAP LASER, FOCAL LASER  หยอดขยายม่านตาโดยใช้ยา 
1% Mydriacyl ฝาสีแดง ใช้การ์ดสีแดงและมีรูปรูม่านตาขยายที่การ์ด ติดหน้าอกผู้ปุวยข้างท่ีจะท า ถ้าท าข้าง 
ซ้ายติดที่หน้าอกซ้าย ท าข้างขวาติดที่หน้าอกขวา ท า 2 ข้างติดตรงกลางหน้าอก 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:ผู้ปุวยที่ท าหัตถการเลเซอร์แต่ละชนิดได้รับการหยอดตาเพ่ือเตรียมตัวก่อน
ท าเลเซอร์แต่ละชนิด ถูกต้อง ถูกคน ถูกข้างและไม่เกิดอุบัติการณ์การหยอดตาผิดข้างและการเลื่อนท าหัตถการ 

10. บทเรียนที่ได้รับ: 
10.1 มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถสื่อสารให้บุคลากรปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
10.2 ผู้ปุวยได้รับการดูแลตามมาตรฐานการเตรียมท าหัตถการเลเซอร์ทางตาเกิดความปลอดภัยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการรักษา 
10.3 หน่วยงานมีการน าปัญหามาทบทวนและมีการนิเทศการปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมผู้ปุวยท า

หัตถการเลเซอร์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี 

11. การติดต่อกับทีมงาน: คลินิกตา เบอร์โทรศัพท์ 061-0234400 Email address 
eyeclinic_kum@hotmail.co.th 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: การติดตามความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิด
รุนแรงมาก (Extensive Drug Resistant TB, XDR-TB) 

2. ค าส าคัญ: XDR-TB  

3. หมวดหมู่ของผลงาน: …………………………………….. 

4. สรุปผลงานโดยย่อ: การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการรักษาคนไข้วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิด
รุนแรงมาก ภายใต้การสังเกตผ่านทางโทรศัพท์มือถือประเภท smart phone หรืออุปกรณ์สนับสนุนอ่ืนๆ 
ได้แก่ tablet หรือ computer ที่มีกล้องถ่ายวิดีโอให้เจ้าหน้าที่ได้สังเกตดูผู้ปุวยวัณโรครับประทานยาผ่านวิดีโอ
คอล เรียกว่า VDOT (Video DOT) หรือ Video-Supported Treatment for TB (VOT : Video-Observed 
Treatment) เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือในการรับประทานยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง 

5. สมาชิก:  
 1. นางสาวพรพรรณ  อินทรสัตกุล   สาขาอายุรรมแพทยช านาญการ 
 2. นางสุกัญญา  บัณฑิตกุล    พยาบาลช านาญการ 

3. นางสาวอาภามาศ  โคตรแสนลี   เภสัชกรช านาญการ 
4. นางสาวยุภาวดี  เภาพาน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
5. นางวาสนา  จรุงพันธ์    อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

6. เปูาหมาย: เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือและติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในการใช้ยาวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานชนิดรุนแรงมากจนจบการรักษา 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เกิดจากเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อ
ยา isoniazid , rifampicin ,ยาในกลุ่ม fluoroquinolones (ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin) และ 
ดื้อต่อยาฉีดในกลุ่มยาแนวที่ 2 (second-line injectable agent: kanamycin, amikacin, capreomycin) 
ท าให้ผู้ปุวยต้องรับประทานยาจ านวนหลายเม็ดต่อวัน ซึ่งยาบางชนิดเป็นยากลุ่มใหม่จึงอาจเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ท่ีท าให้ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ปุวยลดลงและล้มเหลวในการรักษา 

8. กิจกรรมการพัฒนา:  
 VOT อาจเรียกเป็น VDOT (Video DOT) หรือ Video-Supported Treatment for TB เป็นการใช้ 
วิดีโอคอล (video call) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือประเภท smart phone หรืออุปกรณ์สนับสนุนอ่ืนๆ ได้แก่ 
tablet หรือ computer ที่มีกล้องถ่ายวิดีโอให้เจ้าหน้าที่ได้สังเกตดูผู้ปุวยวัณโรครับประทานยาผ่านวิดีโอคอล 
เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ปุวยวัณโรคได้รับประทานยา ทั้งนี้ จะมีความสะดวกกว่าการท า DOT ท าให้เป็น
การประหยัดเวลาของผู้ปุวยวัณโรค 
 1. ประสานชุมชุน รพสต. ใกล้เคียง ประเมินความพร้อมในการรักษากักตัวผู้ปุวย  
 2. ประชุมสรุปแนวทางการรักษาก่อนส่งกลับไปกักตัวรักษาต่อที่บ้าน  
 3. จัดยากลับบ้านเป็น Unit dose เพ่ือความสะดวกในการรับประทานยา 
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 4. ให้ผู้ปุวยวีดีโอคอล เพ่ือรับประทานยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่รพสต. ตอนเช้า 8.00 น. หลังรับประทาน
อาหารเช้า และ 18.00 น. หากเลยเวลา เจ้าหน้าที่รพสต. จะเป็นคนวีดีโอคอล 
 5. พูดคุย ซักถาม สร้างสัมพันธภาพ และ ความผูกพันอันดี อันจะน าไปสู่การสร้างความน่าเชื่อถือของ
สถานบริการสุขภาพ 
 6. เมื่อถึงวันนัด จะมีรถโรงพยาบาลหรือรถของรพสต. พาคนไข้มาพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาล 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  
 ผู้ปุวยรายนี้ตรวจพบเชื้อวัณโรคปอดเมื่อ สิงหาคม พ.ศ. 2558 แล้วขาดการรักษาเมื่อตุลาคม พ.ศ. 
2558 ต่อมาในเดือน พฤศจิกายน 2558 ผู้ปุวยกลับมารับการรักษาอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้ตรวจพบเชื้อวัณโรคดื้อ
ยาหลายขนาน จึงต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานี แต่ก็ขาดการรักษาอีกครั้ง และกลับมาโรงพยาบาล
กุมภวาปี ด้วยอาการไข้วิงเวียนศีรษะ ในเดือน เมษายน 2561 และได้รับการส่งต่อไปรักษาวัณโรคดื้อยาที่
โรงพยาบาลอุดรธานีอีกครั้ง ก่อนที่จะพบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากในเดือนมีนาคม 2563 
 
 
สค.58  พย.58    เมย. 61    มีค.63 
วัณโรคปอด ตรวจพบเชื้อ MDR-TB  กลับมารพ.กุมภวาปี  ตรวจพบเชื้อ XDR-TB 
  Refer รพ.อุดรธานี  Refer รพ.อุดรธานี  รักษาที่รพ.กุมภวาปี 
 

ผู้ปุวยจึงต้องรับการรักษากักตัวที่โรงพยาบาลภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  จนกว่าผล
การตรวจเชื้อจะไม่พบเชื้อติดต่อกัน 2 ครั้ง (เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน) ก่อนที่จะได้กลับไปรับการรักษากัก
ตัวต่อที่บ้านพักในเขตชุมชนเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2563 ในระหว่างที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลพยาบาลประจ า
วอร์ดผู้ปุวยจะเป็นผู้สังเกตการรับประทานยาของผู้ปุวยผ่านกล้องวงจรปิดภายในห้องแยกโรค เมื่อผู้ปุวยจะ
กลับไปรักษากักตัวต่อจึงให้เจ้าหน้าที่รพสต. เป็นผู้สังเกตการรับประทานยาของผู้ปุวยผ่ านทางวีดีโอคอล และ
นัดพบแพทย์เพ่ือตรวจเสมหะทุกเดือน ตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยา ทุก 2 เดือน ซึ่งผลการตรวจ คือ ไม่พบเชื้อ 
จนกระท่ังสิ้นสุดการรักษาในเดือน ธันวาคม 2564 
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10. บทเรียนที่ได้รับ:  
- การท า VDOT จ าเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เสถียร เพ่ือสังเกตการรับประทานยา

ของผู้ปุวยได้อย่างลื่นไหล แต่หากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีปัญหาผู้ปุวยสามารถถ่ายวีดีโอตอนรับประทานยาแล้ว
ส่งมาหลังจากท่ีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้ได้ตามปกติ 
 - ผู้ปุวยไม่ต้องการมาพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาล แต่ต้องการไปพบแพทย์ที่คลินิกนอกโรงพยาบาล 
จึงต้องชี้แจงเหตุผลที่ต้องมารับการติดตามอาการที่ โรงพยาบาล เพราะจ าเป็นต้องใช้ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการหลายชนิดที่คลินิกไม่สามารถตรวจให้ได้ 
 - ผู้ปุวยออกมาจากการกักตัว จึงต้องแจ้งให้ฝุายปกครองในพ้ืนที่ช่วยดูแลก ากับให้ผู้ปุวยอยู่ในสถานกัก
ตัวตลอดเวลาที่ท าการรักษาเพ่ือปูองกันการขาดการรักษาของผู้ปุวย 

11. การติดต่อกับทีมงาน:  
นางสาว อาภามาศ  โคตรแสนลี Email address : renayumu2@gmail.com 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: HAD on cloud เข้าถึงง่ายทุกที่ ทุกเวลา 

2. ค าส าคัญ: High Alert Drug, ยาที่มีความเสี่ยงสูง,ยาที่ต้องระมัดระวังสูง 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: …………………………………….. 

4. สรุปผลงานโดยย่อ: เข้าถึงข้อมูล รูปแบบผลิตภัณฑ์ ยา High Alert Drug ที่ส าคัญของโรงพยาบาลกุมภวาปี 
สะดวก ง่าย ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ต   

5. สมาชิก: ภญ.ประภาภรณ์ น าพา เภสัชกรช านาญการ 

6. เปูาหมาย:  เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลยา HAD (High alert Drug) ให้เข้าถึงง่ายสะดวกทุกที่ทุกเวลา
เหมาะสมกับสังคมข้อมูลยุคปัจจุบัน IoT และยังเพ่ิมความสะดวก ลดขั้นตอนการท างาน เพ่ิมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ยา High alert Drug ในบุคลากรใหมท่ี่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโรงพยาบาลกุมภวาปี 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
เนื่องด้วยภาวะโลกระบาดและจ านวนผู้ปุวยที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันท าให้ 1-2 ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาล

กุมภวาปีมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นมีบุคลากรใหม่เพ่ิมขึ้นมากกว่าเกือบเท่าตัวและส่วนใหญ่เป็นบัญทิตจบใหม่ 
การสื่อสารข้อมูลให้เข้าใจตรงกันจึงเป็นเรื่องส าคัญและท้าทายอย่างมากส าหรับองค์กรขนาดใหญ่  ในการ
รักษาพยาบาลหัวใจส าคัญคือรักษาผู้ปุวยนั้นคือให้ผู้ปุวยกลับมาสุขภาพดี ไม่มีผลข้างเคียง ไม่มีโรคเพ่ิมจากการ
รักษา ลดความคลาดเคลื่อนจากการให้ยาผู้ปุวย ยา HAD เป็นยาที่ต้องระมัดระวังสูงและติดตามการใช้ยาเป็น
พิเศษหากเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาอาจส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่ผู้ปุวยจนอาจถึงแก่ความตายได้ ซึ่ง
ข้อนี้โรงพยาบาลกุมภวาปีตระหนักถึงความส าคัญของการเฝูาระวังการใช้ยาเสมอจึงมีการจัดท าแฟูมระบบยา
เพ่ือให้ข้อมูลเเนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับยาของโรงพยาบาลทั้งหมดเช่นการจัดเก็บยา fixed stock, ยาเสพย์ติด
, Medication reconcile, ME, DUE, DI, DIS, ADR รวมถึง HAD  รวมทั้งหมดอยู่ในแฟูมระบบยาเพียงแฟูม
เดียวมีอยู่ประจ าตึกทุกตึก ปัญหาคือแฟูมรูปเล่มหนาอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่เยอะ เวลาสืบค้นข้อมูลต้องมาที่ตึก
เท่านั้นไม่สะดวกต่อการใช้งานดังนั้นเราจึงปรับปรุงโดยน าข้อมูลที่ส าคัญจ าเป็นต้องใช้บ่อย รวมถึงรูปผลิตภัณฑ์
จริงขึ้นไปไว้บนคลาวด์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการใช้ยา ง่ายต่อการใช้งาน  สะดวกทุกที่ทุกเวลาใน
การศึกษาเหมาะกับบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีการใช้สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตเป็นประจ าอยู่แล้วได้ท าความรู้จัก
คุ้นเคยกับยา HAD ได้ง่ายขึ้น 

8. กิจกรรมการพัฒนา:  
ออกแบบพัฒนาข้อมูลยา HAD ให้เข้าถึงง่ายขึ้นโดยสะดวกทุกที่ทุกเวลาเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูล

ยา High Alert Drug โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กระชับและน่าอ่านเพ่ิมมากขึ้น ย้ายข้อมูลไปไว้บน
ระบบคลาวด์เข้าถึงได้ทุกที่ๆ มีอินเตอร์เน็ตโดยมีกระบวนการดังนี้ 
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9.การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  
วิธีการประเมินการเปลี่ยนแปลงโดยนับจ านวนครั้งของการเข้าใช้งานดูข้อมูลผ่านช่องทาง QR code 

และจ านวนเข้าชมบนเวปไซต์ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

10. บทเรียนที่ได้รับ:  
 การพัฒนาหรือน าองค์กรที่มีการเติบโตขึ้นของประชากรอย่างก้าวกระโดดการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นมากสิ่งที่จะมาช่วยลดปัญหานี้คือการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การน าความรู้การสื่อสาร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในยุค IoT ที่ทุกคนมีมือถือ มีอินเตอร์เน็ตติดตัว ใช้อยู่เป็นประจ าอยู่เสมอในราคาที่ถูกลง
จะท าให้เราสื่อสารกับคนได้มากข้ึนทั่วถึงทุกคนมากขึ้นตลอดเวลาและยังสามารถลดความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
ยาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามการสื่อการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนี้ควรมีความทันสมัยอยู่เสมอ
และติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานจริงในล าดับต่อไปด้วย 

11. การติดต่อกับทีมงาน: ภญ.ประภาภรณ์ น าพา โทร. 0944720044 

รีวิวเกบ็รวบรวมข้อมูลยา HAD ทีส่ าคัญของ
โรงพยาบาล ทีถู่กถามบ่อยๆ จากผู้ใช้งานจริง 

น าผลิตภัณฑย์ามาถ่ายรูปใหส้วยงาม ชัดเจนง่ายต่อการ
จดจ า 

ย่อยข้อมูลทีไ่ด้น ามาเขียน เรียบเรียงใหน่้าอ่าน ผ่าน
โปรแกรม CANVA 

น าข้อมูลที่ได้ไปเก็บไวบ้นคลาวดแ์ละสร้างช่องทางการเขา้ถงึสร้าง QR 
code แชรผ่์าน QR code และน าข้อมูลเผยแพร่บนเวปไซต ์
https://kumpawapihospital.go.th/newsite/ 
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1. เรื่อง ลดปริมาณการถ่ายภาพรังสีซ้ า 

2. ค าส าคัญ การถ่ายภาพรังสีซ้ า 

3. หมวดหมู่ พัฒนาระบบงาน 

4. สรุปผลงานโดยย่อ ลดปริมาณการถ่ายภาพรังสีซ้ าโดยการสอนและทดสอบผู้ช่วยรังสีเนื่องจากอัตราก าลัง
นักรังสีขาดแคลน และเปลี่ยนการสร้างภาพรังสีจากระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตอลซึ่งมีความคมชัด
มากกว่า แม้ภาพเอกซเรย์บางภาพอาจไม่คมชัด แต่ระบบซอฟแวร์ท าให้แพทย์สามารถปรับแสงในการดูภาพได้ 
ท าให้ผู้ปุวยไม่ต้องได้รับการเอกเรย์ซ้ า   

5. สมาชิก เจ้าหน้าที่ทุกคนในงานรังสีวิทยา 

6. เปูาหมาย ไม่ให้มีการถ่ายภาพรังสีซ้ าเกิน 3% และลดลงอย่างต่อเนื่อง 

7. ปัญหาและสาเหตุ เนื่องจากอัตราก าลังนักรังสีไม่เพียงพอจึงจ าเป็นต้องให้ผู้ช่วยรังสีท าการถ่ายภาพรังสีร่วม
ด้วยท าให้มีการถ่ายภาพรังสีซ้ ามากขึ้น และระบบการสร้างภาพรังสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีความคมชัด
น้อยกว่าระบบดิจิตอลจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอล 

8. กิจกรรมการพัฒนา  

1. ประชุมเจ้าหน้าที่ในงานรังสีวิทยา  
2. นักรังสีสอนการถ่ายภาพรังสีแก่ผู้ช่วยและควบคุมคุณภาพของภาพถ่ายรังสี 

 3. เสนอผู้บริหารเพ่ือเปลี่ยนการสร้างภาพรังสีจากระบบคอมพิวเตอร์เป็นดิจิตอล 
4. เก็บข้อมูลการถ่ายภาพรังสีซ้ าจากฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 

 5. สรุปปริมาณการถ่ายภาพรังสีซ้ า 

9. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง อัตราการเอกซเรย์ซ้ าเพิม่ข้ึนในช่วงปี2562-2563ปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนจาก
การสร้างระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตัลซึ่งใช้ค่าเทคนิคที่ต่างกันและมีการรับเจ้าหน้าที่เพ่ิมซึ่งมีการสอนท า
ให้มีการเอกซเรย์ซ้ าเพิ่มขึ้นแต่ลดลงอย่างมากในปี 2564 ดังกราฟ 

 

10. บทเรียนที่ได้รับ การพัฒนาระบบการภาพเอกซเรย์จากระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตัลซึ่งมีความคมชัด
มากกว่า แม้ภาพเอกซเรย์บางภาพอาจไม่คมชัด แต่ระบบซอฟแวร์ท าให้แพทย์สามารถปรับแสงในการดูภาพได้ 
ท าให้ผู้ปุวยไม่ต้องได้รับการเอกเรย์ซ้ า   

11. การติดต่อกับทีมงาน งานรังสีวิทยา โรงพยาบาลกุมภวาปี โทรศัพท์ 042 334400-3 ต่อ 7133หรือ5119 
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1. ช่ือผลงาน/โครงการพัฒนา :  การบันทึกสาเหตุการตาย 

2. ค าส าคัญ : รูปแบบการเขียนหนังสือรับรองการตาย ,  การสรุปสาเหตุการตาย , การแปลสาเหตุการตาย   

3. หมวดหมู่ของผลงาน : การพัฒนาระบบงาน 

4. สรุปผลงานโดยย่อ : 
การพัฒนาระบบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ปุวยใน ในส่วนของการบันทึกหนังสือรับรองการตาย  

ท.ร.4/1 ประกอบด้วยรูปแบบการเขียนหนังสือรับรองการตาย การสรุปสาเหตุการตาย และการแปลสาเหตุการ
ตาย เพื่อให้ข้อมูลสาเหตุการตายของโรงพยาบาลถูกต้อง ครบถ้วนและถูกหลักการมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาระบบ
การบันทึกสาเหตุการตายจะน าไปสู่การวิเคราะห์และจัดท าสถิติรายงานการตายและสาเหตุการตายให้
สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก เพ่ือประกอบการวางแผนจัดท านโยบายด้านสุขภาพของ
ประชาชนทั้งในระดับโรงพยาบาลและระดับประเทศต่อไป 

5. สมาชิก : นางสาวมยุรี  นิสัญตา เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 

6. เปูาหมาย : 
1. รูปแบบการเขียนหนังสือรับรองการตาย  การสรุปสาเหตุการตาย และการแปลสาเหตุการตาย

ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักการการรับรองสาเหตุการตายของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข 

2. การจัดท าสถิติรายงานการตายและสาเหตุการตาย ของโรงพยาบาลและประเทศที่ถูกต้อง 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
  จากการเก็บข้อมูลการบันทึกสาเหตุการตายจากหนังสือรับรองการตาย  ท.ร.4/1 พบว่าข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 มีจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตทั้งหมด 431 ราย ที่มีหนังสือรับรองการ
ตายจ านวน 428 ราย พบว่ารูปแบบการเขียนหนังสือรับรองการตาย  ท.ร.4/1 ไม่ถูกต้องจ านวน 200 ราย คิด
เป็นร้อยละ 46.73 สรุปสาเหตุการตายไม่ถูกต้องจ านวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 25  และ แปลสาเหตุการตาย
ไม่ถูกต้องจ านวน 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.17 ซึ่งท าให้การจัดท าสถิติรายงานการตายและสาเหตุการตาย
ของโรงพยาบาลและประเทศเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในระดับโรงพยาบาลและนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวง -สาธารณสุขต่อไป 

8. กิจกรรมการพัฒนา 
1. ทบทวนการบันทึกหนังสือรับรองการตาย ท.ร.4/1 ให้เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องของส านัก

นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข หลังจากจ าหน่ายผู้ปุวย   
2. ทบทวนการบันทึกข้อมูลการตายในระบบ HOSxP ของโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามหลักการที่

ถูกต้องของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข หลังจากจ าหน่ายผู้ปุวย   
3. ให้ความรู้และหลักการการบันทึกหนังสือรับรองการตาย ท.ร.4/1และการบันทึกข้อมูลการตายใน

ระบบ HOSxP ของโรงพยาบาล ที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง                                          
4. ทบทวนการบันทึกหนังสือรับรองการตาย  ท.ร.4/1 ก่อนส่งข้อมูลรายงานการตายและสาเหตุการ

ตายขึ้นเว็บ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  
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9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: 

 การวัดผล 

1. ร้อยละ ความถูกต้อง ครบถ้วน ถูกหลักการ ของรูปแบบการเขียนหนังสือรับรองการตาย ท.ร.4/1 
เพ่ิมข้ึน                                                                                                                                                

2. ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วน ถูกหลักการ ของการสรุปสาเหตุการตาย เพิ่มข้ึน                                                          
3. ร้อยละ ความถูกต้อง ครบถ้วน ถูกหลักการ ของการแปลสาเหตุการตาย เพ่ิมข้ึน 

ผลการเปลี่ยนแปลง 

ปีงบประมาณ รูปแบบการเขียนถูกต้อง  
(ราย) 

สรุปสาเหตุการตายถูกต้อง 
(ราย) 

แปลสาเหตุการตายถูกต้อง 
(ราย) 

2562 146 161 148 

2563 193 221 227 

2564 228 321 316 

จากตารางสรุปผลรูปแบบการเขียน การสรุปสาเหตุการตาย การแปลสาเหตุ การตาย  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2562-2564 พบว่า มีการบันทึกหนังสือรับรองการตาย ท.ร  4/1 ทั้งผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน 
ปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 269 ราย  ในส่วนของรูปแบบการเขียนถูกต้อง จ านวน 146 ราย  คิดเป็นร้อย
ละ 54.28 การสรุปสาเหตุการตายถูกต้อง จ านวน161 ราย  คิดเป็นร้อยละ 59.85 การแปลสาเหตุการตาย
ถูกต้อง จ านวน148 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.02 ปีงบประมาณ 2563 มีจ านวน 269 ราย  ในส่วนของรูปแบบ
การเขียนถูกต้อง จ านวน 193 ราย  คิดเป็นร้อยละ 59.57 การสรุปสาเหตุการตายถูกต้อง จ านวน 221 รายคิด
เป็นร้อยละ 68.21 การแปลสาเหตุการตายถูกต้อง จ านวน 227 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.06 ปีงบประมาณ 
2564 มีจ านวน 428 ราย  ในส่วนของรูปแบบการเขียนถูกต้อง จ านวน 228 ราย  คิดเป็นร้อยละ 53.27การ
สรุปสาเหตุการตายถูกต้อง จ านวน 321 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.00 การแปลสาเหตุการตายถูกต้อง จ านวน 
316 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.83              

10. บทเรียนที่ได้รับ  : 

การบันทึกหนังสือรับรองการตาย  ท.ร.4/1 และบันทึกข้อมูลการตายในระบบ  HOSxP  ของ
โรงพยาบาล ถูกต้อง  ครบถ้วน  ถูกหลักการ มีส่วนช่วยให้ข้อมูลสถิติด้านการตายและสาเหตุการตายของ
โรงพยาบาลและประเทศได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพ่ือการวางแผนพัฒนาสุขภาพของประชาชนของ
โรงพยาบาลและประเทศต่อไป 

11. การติดต่อ : นางสาวมยุรี  นิสัญตา งานเวชระเบียนผู้ปุวยในและสถิติ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลกุมภวาปี โทรศัพท์ 042-334400 ต่อ 7313, e-mail : 
santar.pp@gmail.com 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา:  แนวทางการตรวจสอบแบบฟอร์มที่ใช้ในการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ 

2. ค าส าคัญ: การประเมินวิชาการ 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: การพัฒนาระบบงาน 

4. สรุปผลงานโดยย่อ:  
เนื่องจากส านักงาน ก.พ. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลโดยวิธีการเลื่อน

ข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ ซึ่ง
มีแบบฟอร์มประกอบการยื่นประเมินวิชาการแตกต่างไปจากเดิม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ / ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี / ส านักงานจังหวัดอุดรธานี เข้าใจคลาดเคลื่อนในการ
ใช้แบบฟอร์มประเมินวิชาการในระดับต่างๆ  ส่งผลให้การเสนอแฟูมเพ่ือลงนามต่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 57 
ล่าช้า กระทบต่อผู้ส่งผลงานประเมินบุคคล 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ได้ซักซ้อมความเข้าใจในการลงนามในแบบฟอร์มประกอบการยื่นประเมิน
วิชาการในระดับต่างๆ อาทิ แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล,  แสดงรายละเอียด
ประกอบการขอประเมินผลงาน แบบขอประเมินผลงาน และ แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงาน ในการเลื่อนระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเสนอแฟูมลงนามต่อผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 57 มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลฯ  ปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการต้นสังกัด และต่อข้าราชการผู้ส่งผลงาน 

5. สมาชิก:  
สมาชิกในทีม วุฒิ ต าแหน่ง 

1. นางสาวคงขวัญ ใจเงิน ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(การจัดการทั่วไป (บัญชี)) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การ 

2. นางสาวอังคณา ศิริเงิน
ยวง 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว) 

นักทรัพยากรบุคคล 

3. นางสาวสุพัตรา เกษแก้ว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

เจ้าพนักงานธุรการ 

6. เปูาหมาย:  เพ่ือให้มีแนวทางการตรวจสอบแบบฟอร์มที่ใช้ในการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
ต่างๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน
การเสนอแฟูมลงนาม 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: แบบฟอร์มที่ใช้ในการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ ในแต่ละกรณีมีแบบฟอร์มแตกต่างกัน ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านงานทรัพยากรบุคคลของส่วน เข้าใจคลาดเคลื่อนในการใช้แบบฟอร์มประเมินวิชาการในระดับ
ต่างๆ ส่งผลให้การเสนอแฟูมเพ่ือลงนามต่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 57 ล่าช้า กระทบต่อผู้ส่งผลงานประเมิน
บุคคล 
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8. กิจกรรมการพัฒนา:  
 รวบรวมหนังสือที่เก่ียวข้อง 
 ศึกษารูปแบบของเอกสารประกอบ การเลื่อนระดับ 
 เปรียบเทียบรูปแบบเอกสาร 
 จัดท าแนวทางการตรวจสอบแบบฟอร์มที่ใช้วิธีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับต่างๆ 
 ซักซ้อมความแนวทางกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง : อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับต่างๆ พ่ึงประกาศให้ใช้ในวันที่ 10 ม.ค. 2565 

10. บทเรียนที่ได้รับ:  
การซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการ ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ ระหว่างส่วนราชการ จะท าให้

การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น 

11. การติดต่อกับทีมงาน: นางสาวคงขวัญ ใจเงิน ,นางสาวอังคณา ศิริเงินยวง,นางสาวสุพัตรา เกษแก้ว 
 โทรศัพท์  0 4233 4400-2 ต่อ 7310-7311  
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1. ชื่อผลงาน “การพัฒนาการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวยติดเตียงโดยใช้กระบวนการฟื้นฟูระยะกลาง” 

2. ค าส าคัญ : การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวยติดเตียงโดยใช้กระบวนการฟื้นฟูระยะกลาง 

3. สรุปผลงานโดยย่อ: ผู้ปุวยติดเตียง  
ในทางการแพทย์ หมายถึง ผู้ปุวยที่ร่างกายเสื่อมโทรมจนต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา ซึ่งอาจขยับ

ตัวได้บ้างแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในเรื่องอ่ืน ๆ ได้เลย โดยสาเหตุของการเป็นผู้ปุวยติดเตียงนั้นอาจมีได้
มากมายไม่ว่าจะเป็นการประสบอุบัติเหตุ การผ่าตัดใหญ่ ไปจนถึงโรคประจ าตัวก็ได้เช่นกัน และผลข้างเคียง
ส าหรับผู้ปุวยที่มีอาการนอนติดเตียงนั้นก็มีมากมาย ในบางกรณีอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย ซึ่งอาการที่พบ
ได้บ่อยก็คือ เกิดแผลกดทับ มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น และ
เนื่องจากผู้ปุวยติดเตียงนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการฟื้นฟูร่างกายได้มากนัก จึงจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่าง
ใกล้ชิดอยู่เสมอ  
       ดังนั้น ศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ด าเนินการพัฒนาการติดตามยี่ยมบ้านผู้ปุวยติดเตียงโดย
ใช้กระบวนการฟ้ืนฟูระยะกลาง จากการติดตามในระยะเวลานาทีทองของผู้ปุวยภายใน 6 เดือน ซึ่งจ าเป็นที่
ต้องได้รับการความร่วมมือจากชุมชน และทีมสหวิชาชีพในการลดปัญหาสุขภาพและเรียนรู้ร่วมกัน 

4. ชื่อและท่ีอยู่องค์กร : ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลกุมภวาปี 

5. สมาชิกในทีม :  นางกาญจนา  เที่ยงสูงเนิน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และทีมสหวิชาชีพ  ประกอบด้วย   

                        นักกายภาพบ าบัด , เภสัชกร,นักโภชนาการ 

6. เปูาหมาย : 1. เพ่ือให้ผู้ปุวยติดเตียงสามารถกลับมาด าเนินชีวิตประจ าวันได้ใกล้เคียงปกติ 

                  2. เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถปูองกันได้(แผลกดทับ ,ข้อติด,การติดเชื้อทางเดินหายใจ) 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid -19 ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
โรงพยาบาลกุมภวาปี ทั้งต่อตัวผู้ปุวยที่มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ปุวยมารับบริการไม่ต่อเนื่อง ไม่
มาตามนัด จ านวนผู้ปุวยควบคุมโรคได้ไม่ดีเพ่ิมขึ้น คุณภาพการให้บริการลดลง ไม่สามารถเปิดบริการได้
ตามปกติ บุคลากรทางการแพทย์มีภาระงานเพ่ิมขึ้น ปฏิบัติงานด้วยความยากล าบาก ในช่วงที่มีการระบาด
รวมทั้งการติดตามเยี่ยมบ้าน อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานลดลงมากกว่า 50% จะพบได้ว่า กลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้ปุวยติดเตียงในเขตอ าเภอกุมภวาปี  ตั้งแต่ปี 2562 -2565  พบว่ามีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
ตามล าดับดังนี้ 88,94,43,56 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตสูงขึ้น ปี2562=0.51%  ปี
2563=0.32%   ปี2564=0.32%   ปี2565=1.32%(ข้อมูลนับจาก ตค64-มิย65)  ทางศูนย์ดูแลต่อเนื่องได้น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ปุวยและลดปัจจัยเสี่ยงของปัญหา
สุขภาพของผู้ปุวยกลุ่มนี้จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมบ้านโดยการใช้ระบบการ 

ฟ้ืนฟูระยะกลาง มาปรับทดลองใช้ในกลุ่มโรคต่างๆ โดยใช้บ้านแทนตึกผู้ปุวยและมีการ train  care 
giver  , อสม. ในการดูแลผู้ปุวยที่บ้าน และการน า Application Line  เข้ามาใช้ในการฝึกฟ้ืนฟูผู้ปุวยที่บ้าน 
เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า  
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8. การด าเนินงาน 

      1. ก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะติดตามเยี่ยม ดังนี้  

           - ผู้ปุวยติดเตียง/ผู้สูงอายุติดเตียงทุกราย ในทุกกลุ่มโรค 

           - ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีค่า BI <4 

           - ผู้ปุวยที่มีแผลกดทับขนาดใหญ่ 

           - ผู้ปุวย fracture ทุกราย (ท่ีดึง skin traction และหลังผ่าตัด) 

       2. วางแผนจ าหน่าย เตรียมญาติและผู้ปุวยก่อนจ าหน่ายกลับบ้าน  

       3. ประสานส่งต่อให้แก่ รพ.สต. นัดวันติดตามเยี่ยมและลงฟื้นฟูโดยสหวิชาชีพติดต่อกันจนครบ 6 เดือน 
พร้อมมีการ Training อสม. หรือ care giver  ร่วมในการดูแลผู้ปุวย ติดตามดูแลต่อหลัง 6 เดือนจน          
ผู้ปุวยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามสภาวะของโรค  

       4. มีการติดตามทางโทรศัพท์และประสานพ้ืนที่ในผู้ปุวยที่ขาดการติดตาม หรือให้ค าปรึกษาในการดูแล
ผู้ปุวยแก่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต./อสม./casre giver 

       5. สรุปวิเคราะห์ข้อมูลผู้ปุวยและคืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่ 

9. การวัดผลการเปลี่ยนแปลง :  

จากการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวยกลุ่มติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีภาวะแทรกซ้อนโดยเริ่มด าเนินการในปี 
2565 ข้อมูลจาก ต.ค.64-มิ.ย 65 พบว่าอัตราผู้ปุวยที่ติดเตียงสามารถฟ้ืนฟูให้สามารถกลับมาท ากิจวัตร
ประจ าวันได้ด้วยตนเอง จากจ านวนผู้ปุวยติดเตียงทั้งหมด 73 ราย หลังฟ้ืนฟูและสามารถท ากิจวัตรประจ าวัน
ได้ตามปกติ =10 ราย คิดเป็น13.69% อีกกลุ่มยังคงมีรอยโรคแต่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ใกล้เคียงปกติ 
=5 ราย คิดเป็น 6.84% ยังมีอาการคงที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 41 ราย คิดเป็น 56.16%  เสียชีวิต 17ราย คิด
เป็น 23.28%  

10. บทเรียนที่ได้รับ :  

      1. ในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัว ต้องมีการประยุกต์ทฤษฎีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเชื่อของชุมชน การเสริมการรับรู้ ทฤษฎีการรับรู้ตนเองและปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ของผู้ปุวยและชุมชน 

      2. การท างานร่วมกับชุมชนจะส าเร็จได้ต้องมีการเสริมพลังให้กันและกัน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน  

11. การติดต่อทีมงาน : นางกาญจนา  เที่ยงสูงเนิน  ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง รพ.กุมภวาปี โทรศัพท์ 0847875407 
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1. ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบแนวทางปฏิบัติการเตรียมผู้ปุวยฉีดยาเข้าวุ้นตา  
(Intravitreous Injection) 

2. ค าส าคัญ   
การฉีดยาเข้าวุ้นตา (Intravitreous Injection)  เป็นการฉีดยาเข้าในช่องน้ าวุ้นตาโดยตรง  เพ่ือ

รักษาโรคของจอประสาทตาบางประเภท  โดยจะท าการฉีดยาด้วยวิธีการปราศจากเชื้อ โดยฉีดยาเข้าที่บริเวณ
เนื้อเยื่อตาขาวห่างจากขอบตาด าประมาณ 4 มิลลิเมตร หลังฉีดยาผู้ปุวยจะได้รับการปิดตาซึ่งสามารถเปิดตาได้
เมื่อกลับถึงบ้าน 

ช่ องน้ า วุ้น    

 
ข้อบ่งช้ีการฉีดยาเข้าวุ้นตา(Intra vitreous Injection)ภาวะจุดรับภาพตาบวมน้ า  พบได้บ่อยจาก

หลายสาเหตุ เช่น  
 เบาหวานขึ้นจอตา ระยะรุนแรงที่มีเส้นเลือดงอกใหม่ (Proliferative Diabetic 

Retinopathy)  เป็นข้อบ่งชี้ที่พบบ่อยในการฉีดยาเข้าวุ้นตา 
 เส้นเลือดด าอุดตันที่จอตา (Retinal Veins Occlusion)  
 จุดรับภาพชัดเสื่อมในผู้งสูงอายุชนิดเปียก(AMD) 

1. การติดเชื้อภายในลูกตา 
2. การอักเสบภายในลูกตา 
การออกฤทธิ์ของยา Avastin 
     เป็นกลุ่มยา anti-VEGF ยาเหล่านี้มีฤทธิ์ที่ท าให้เส้นเลือดรั่วน้อยลง ท าให้จอประสาทตายุบบวมได้ท า

ให้การมองเห็นดีขึ้น ยากลุ่ม anti-VEGF ที่ใช้ฉีดเข้าไปภายในลูกตามีฤทธิ์สั้น 4-6 สัปดาห์ จึงมักต้องมีการฉีด
ซ้ าๆ จนกว่าจุดรับภาพจะยุบบวม แพทย์จึงต้องนัดติดตามผลเป็นระยะ 



 
196 ผลงาน CQI และ นวัตกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี 

Stability of Bevacizumab Divided  for Intravitreal Injectionยา bevacizumab เพ่ือใช้ในการฉีด
เข้าวุ้นตา จะมีเสถียรภาพที่ดีต้องเก็บรักษาในตู้เย็น 4°C ได้นานถึง 6 เดือนและยังคงความเสถียรภายใต้สภาวะ
ของการส่งยาไปยังผู้ปุวยในประเทศภูมิอากาศร้อนชื้น 

3. หมวดหมู่ของผลงาน : Patient  Safety  Goals /Guide  :  SIMPLE  :  Safety  surgery 
   : Care of  patient   
4. สรุปผลงานโดยย่อ  

การผ่าตัดแบบไป-กลับ หรือONE  DAY Surgery ท าให้ผู้ปุวยสามารถกลับบ้านได้ภายใน 24 ชั่วโมง
หลังผ่าตัดและไม่จ าเป็นต้องนอนพักค้างในโรงพยาบาล ในยุโรปและอเมริกาถือเป็นมาตรฐานการรักษาอีก
แนวทางหนึ่ง ดังนั้นการทบทวนแบบบูรณาการในเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้กิจกรรม
ของพยาบาลในการดูแลผู้ปุวย การประเมินและเตรียมผู้ปุวยก่อนการผ่าตัด แบบไป-กลับ ซึ่งจะช่วยในการ
พัฒนากิจกรรมทางการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการดูแลผู้ปุวย กิจกรรมพยาบาลก่อนผ่าตัด ได้แก่ 
1) การประเมินทางด้านร่างกายก่อนการผ่าตัด  2) การเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ โดย
เป็นการให้ข้อมูลความรู้ในการดูแลตนเองก่อนและหลังการผ่าตัด การลดความวิตกกังวลต่อการผ่าตัดใน
รูปแบบต่างๆรวมถึงการเตรียมอุกรณ์เครื่องมือหรือยาที่ใช้ในการท าหัตถการนั้นๆซึ่งในการพัฒนาระบบ
แนวทางปฏิบัติการเตรียมผู้ปุวยฉีดยาเข้าวุ้นตา  ซึ่งต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ 
คลินิกตา ต้องมีการส่งต่อข้อมูลคนไข้อย่างชัดเจน  การเตรียมยาฉีดเข้าน้ าวุ้นตา( Intravitreous Injection) 
การเช็คตรวจสอบก่อนฉีดยา Avastin เข้าน้ าวุ้นตาตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือผู้ปุวยปลอดภัยไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังท าหัตถการหรือการผ่าตัด ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติการเตรียมผู้ปุวยฉีดยาเข้าวุ้นตา(Intravitreous Injection) OPD EYE 
1. อธิบายและแจ้งข้อมูลเรื่องโรค  แนวทางการรักษา  เหตุผลการฉีดยาเข้าน้ าวุ้นตา (Intravitreous 

Injection) 
2. ให้ผู้ปุวยเซ็นยินยอมนอนโรงพยาบาลและเซ็นยินยอมการท าหัตถการ ฉีดยาเข้าน้ าวุ้นตา                       
3. ลงทะเบียน Admit ผู้ปุวยใน 
4. ประสานห้องยานอกเบิกยา  Avastin (ยาเย็น:ต้องเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา) โดยต้องมีกระติก

น้ าแข็งส าหรับใส่ยา Avastin ก่อนน าคนไข้ไป Admit  ที่ ward กุมารเวชกรรม 
5. ตรวจสอบการงดยาละลายลิ่มเลือด ASA ก่อน 7 วัน, Wafarine  3 วัน เพ่ือปูองกัน

ภาวะแทรกซ้อนหลังฉีดยา  เช่น มีเลือดออกในตา  จอประสาทตาหลุดลอก เป็นต้น 
6. ติดปูายชื่อปูายหรือข้อมือข้างที่ผ่าตัดหรือท าหัตถการ 
7. ประสานงาน WARD เพ่ือส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยก่อน AdmitWARD  Pediatric 

1. Identify  Check list  Pre-operation/Pre-procedure , under LA 
1. ชื่อ-สกุลผู้ปุวย 
2. วินิจฉัยโรค 
3. หัตถการ  การรักษา 
4. Check  การงดยาละลายลิ่มเลือดก่อนผ่าตัด 

1. ASA งดก่อนผ่าตัดตา  7 วัน (Off  case OR ถ้าไม่ได้งดยา ASA เพราะเสี่ยงต่อ
ภาวะ active bleeding , เสี่ยง Infection )  
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2. Warfarin งดก่อนผ่าตัดตา 3 วัน หรือขึ้นกับแพทย์พิจารณา (Off  case OR ถ้า
ไม่ได้งดยา) 

5. Instrument equipment อุปกรณ์หรือเครื่องมือหรือยาที่ต้องน าไป OR ด้วย เช่น ใน 
case  IVT Avastin  both  eye  ต้องcheck  ยา Avastin ในกระติกน้ าแข็งท่ีคนไข้
เตรียมมา มีครบ 2 syringe ครบตาม  doctor order หรือไม่ 

6. การ Scrub ใบหน้า ด้วย  Hibi scrub 
7. การ Identify ต าแหน่งผ่าตัด  

1. Mark signs  เหนือคิ้วข้างผ่าตัด 
2. ติดปูายหน้าอกข้างผ่าตัด   ระบุ  “ตาขวา”    “ตาซ้าย” 
3. ติดปูายหน้าชาร์ต  ระบุชนิดการท าหัตถการและตาข้างผ่าตัด  “IVT  Avastin 

ตาขวา ” 
4. ปูายชื่อถ้าแพ้ยา  ติดปูายข้อมือสีแดง และติดข้อมือข้างผ่าตัด 

8. เตรียมยา ยา  Avastin  ใส่ในกระติกน้ าแข็งให้เรียบร้อยก่อนไป OR 
9. วัดสัญญาณชีพก่อนไป OR 
10.  

2. Post-operation/Post-procedure ,under  LA 
1. วัดสัญญาณชีพ stat หลังกลับจาก OR  then 2 hr.ก่อนจ าหน่าย  
2. แนะน าการใช้ยา การปฏิบัติตัวหลังฉีดยาเข้าวุ้นตา  

 ห้ามให้น้ าเข้าตา และไม่ควรขยี้ตาในช่วง 3 วันหลังฉีดยา 
 ห้ามท างานหนัก เช่น ยกของหนัก  
 แนะน าใส่แว่นกันแดด เวลาออกท่ีกลางแจ้ง 
 หยอดตาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ าเสมอ 
 รับประทานยาโรคประจ าตัวสม่ าเสมอ เช่น DM,HT,DLP เป็นต้น 
  ต้องมาพบแพทย์อย่างสม่ าเสมอและรีบมาพบแพทย์โดยเร็ว ถ้ามีอาการผิดปกติ

ดังต่อไปนี้       ปวดตา ตามัวลง มีข้ีตามากผิดปกติ 
   5. สมาชิก  

1.แพทย์หญิงเสาวภาคย์ ประธานธุรารักษ์  จักษุแพทย์ รพ.กุมภวาปี 
 2.คุณศรีไพร  โภคาพาณิชย์  หัวหน้าตึกกุมารเวชกรรม 
 3.คุณกันติชา  ศรีมาตร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 4.คุณณิชา  บุตตะหึงษ์  พยาบาลเวชปฏิบัติเฉพาะทางตา 
 5.คุณพนารัตน์  ภูสดศรี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 6.คุณนันทภัค  ตางจงราช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 7.คุณกาญจนา  บุญเกาะ   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 8.คุณพรรณวิไล  เสน่ห์ดี   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 9.คุณรัชนี  กุลชร   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 10.คุณปภาวดี  แก้วงามศรี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 11.คุณอมิตรา  ไอศล   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
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6. เปูาหมาย 
1. การ Identify ผู้ปุวยได้รับการผ่าตัดถูกต้อง  ถูกต าแหน่งร้อยละ  100 
2. ผู้ปุวยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดหรือการท าหัตถการ 

 3. มีแนวทางปฏิบัติการเตรียมผู้ปุวยฉีดยาเข้าวุ้นตา (Intravitreous Injection) 
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการเตรียมผู้ปุวยฉีดยาเข้าวุ้นตา                         
(Intravitreous Injection) ร้อยละ100 
5. ผู้ปุวยสามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังท าหัตถการฉีดยาเข้าวุ้นตา ได้ถูกต้องร้อยละ  100 
6. ผู้ปุวยและญาติพึงพอใจการให้บริการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  85% 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 

 จากสถิติการดูแลผู้ปุวยโรคทางตา  2  ปีย้อนหลัง  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2563   ถึงปีงบประมาณ    
2564  พบผู้ปุวยโรคจุดรับภาพบวมน้ าจากเบาหวานขึ้นจอตา (DME : Diabetic macular edema ) จ านวน  
20 ราย และ 15 รายตามล าดับและผู้ปุวยได้รับการท าหัตถการโดยการฉีดยา IVT Avastin (Intra  vitreous 
Injection)คิดเป็นร้อยละ 95,ร้อยละ 100 ตามล าดับ การฉีกยาเข้าวุ้นตาเพ่ือรักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอตาโดย
ออกฤทธิ์ท าให้เส้นเลือดรั่วน้อยลง ท าให้จอประสาทตายุบบวมท าให้การมองเห็นดีขึ้น  จากการทบทวนความ
เสี่ยง  ปีงบประมาณ 2563-2564 พบอุบัติการณ์ระดับ  E มี 1 รายคิดเป็นร้อยละ 5 (ของผู้ปุวยปี 63 จ านวน 
20 ราย) จากเปูาหมายการดูแลผู้ปุวยให้ปลอดภัยโดยยึดหลัก SIMPLE ในอุบัติการณ์รายนี้จะเข้าได้กับข้อแรก  
Safety surgeryและการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ปุวยพบว่าอยู่ในขั้นตอน Care of  patient คือ ความไม่
พร้อมในการเตรียมผู้ปุวยก่อนไป OR  ผู้ปุวยชาย Dx.DME both eye  Set OR  for IVT Avastin both eye 
ไม่ได้เตรียมยา Avastin ไป OR  และผู้ปุวยได้รับยาฉีดเพียงข้างเดียวหลังจากการตามยา Avastin  จากห้องยา 
และแพทย์ Order set  OR for IVT Avastin both eye ชัดเจนซึ่งเกิดจาก Human error และแนวทาง
ปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจนดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปุวยปลอดภัยจากการท าหัตถการ Safety surgery ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการท าหัตถการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและเพ่ือเจ้าหน้าที่มีความสุขกับการ
ปฏิบัติ ดังนั้นจึงได้มีการทบทวนและพัฒนาแนวปฏิบัติการเตรียมผู้ปุวยฉีดยาเข้าวุ้นตา ( Intravitreous 
Injection)ดังกล่าวข้างต้น 

 8. กิจกรรมพัฒนา 
 1.ประชุมทีมตึกกุมารเวชกรรมร่วมกับ จักษุแพทย์  ทบทวนความเสี่ยง  เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา       
( Root  cause  analysis ) เพ่ือหาโอกาสพัฒนาการดูแลผู้ปุวยก่อนและหลังการท าหัตถการการฉีดยาเข้าวุ้น
ตา IVT Avastin  (Intra vitreous Injection)  เพ่ือ Identify ผู้ปุวยถูกต้องและผู้ปุวยได้รับการฉีดยาถูกต้อง 
ถูกคน ถูกข้างครบถ้วนตามแผนการรักษา  และผู้ปุวยปลอดภัยจาการท าหัตถการไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังท า
หัตถการ เช่น กันการติดเชื้อภายในลูกตา (Endophthalmitis)  
 2.ทบทวนกระบวนการดูแลผู้ปุวยก่อนและหลังท าหัตถการการฉีดยาเข้าวุ้นตา  IVT Avastin ( Intra 
vitreous Injection)  โดยยึดหลัก  Patient  Safety  Goals /Guide  :  SIMPLE  ซึ่งจะพบว่าอยู่ในหมวด 
Safety  surgery และในกระบวนการดูแลผู้ปุวยพบปัญหาการดูแลผู้ปุวยในขั้นตอน Care of  patient  ซึ่งเกิด
จากแนวทางปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนและ Human error บกพร่องการตรวจสอบยา Avastin  กับ doctor order ไป 
OR ท าให้ผู้ปุวยได้รับยาฉีดเข้าวุ้นตาเพียงข้างเดียว  ทั้งที่แพทย์ order ฉีดยาเข้าวุ้นตา 2 ข้าง การแก้ไขปัญหา 
แพทย์นัดผู้ปุวย F/U 1 สัปดาห์ เพ่ือฉีดยา  Avastin 

3. ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ปุวยก่อนและหลังท าหัตถการให้ชัดเจนกระชับไม่ซ้ าซ้อน โดยสรุปแนวทาง 
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ปฏิบัติการเตรียมผู้ปุวยฉีดยาเข้าวุ้นตา ( Intra vitreous Injection)                                  
 4. ประชุมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติผู้ปุวยก่อนและหลังท าหัตถการการฉีดยาเข้าวุ้นตา  IVT 
Avastin(Intravitreous Injection) โดยเน้นให้กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่ายเพ่ือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน 

5. ติดตามและประเมินผลผู้ปุวยมาตรวจตามนัดจากแผนกตาผู้ปุวยนอกเพ่ือประเมินผลการรักษา  
การประเมินติดเชื้อหลังท าหัตถการ และการเช็ดตาหยอดตา ได้ถูกต้องหรือไม่ 

6. เฝูาระวังและติดตามงานทุก 1 เดือนเพ่ือทบทวนระบบและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้ปุวยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท าหัตถการ
(Safety  surgery) และสารมารถปฏิบัติตัวหลังหลังฉีดยาเข้าวุ้นตาได้ถูกต้อง  ไม่ให้น้ าเข้าตา 3 วัน เช็ดตา 
หยอดตา ได้ถูกต้อง  

 

ผลการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการฉีดยาเข้าวุ้นตา ( Intra vitreous  Injection)
  

กิจกรรมการเตรียมผู้ปุวยฉีดยาเข้าวุ้นตา 
( Intra vitreous  Injection) 

ก่อนท า CQI หลังท า CQI หมายเหตุ 
 

 มี ไม่มี มี ไม่มี 

1. ผู้ปุวยเซ็นยินยอมก่อนท าหัตถการฉีดยาเข้าน้ าวุ้นตา /  /   
2. มีกระติกน้ าแข็งส าหรับใส่ยาฉีด Avastin ไป OR  / /   
3. การเช็คยา Avastin ก่อนไป OR  / /   
4. แนวทางปฏิบัติการฉีดยาเข้าน้ าวุ้นตา /  /  ทบทวนแนว

ปฏิบัติ 
4. ตรวจสอบการงดยา ASA, Warfarin /  /   
5. การ Identify ระบุตัวตน ระบุตาข้างท าหัตถการฉีดยา /  /  ทบทวนแนว

ปฏิบัต ิ
6. เอกสารแผ่นพับเรื่องการปฏิบัติตัวหลังฉีดยาเข้าวุ้นตา /  /  ทบทวนแนว

ปฏิบัติ 
7. แนะน าการใช้ยาหยอดตา การปฏิบัติตัวก่อนจ าหน่าย /  /  ทบทวนแนว

ปฏิบัติ 
8. Flow chart การเตรียมผู้ปุวยฉีดยาเข้าวุ้นตา  / /   
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Flow Chart การฉีดยาเข้าวุ้นตา 

 
 

ตารางสรุปผลงานตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย
ตัวช้ีวัด 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

อัตราผู้ปุวยได้รับการฉีดยาเข้าวุ้นตา 
( Intra vitreous  Injection) 

100 95 100 0 

อัตราการติดเชื้อหลังฉีดยาเข้าวุ้นตา 
(Endophthalmitis) 

0 0 0 0 

อัตราอุบัติการณ์ความไม่พร้อมการ
เตรียมผู้ปุวยก่อนผ่าตัด/หัตถการ 

0 5 0 0 

อัตราความพึงพอใจบริการ 85 87.74 83.95 91.2 

10. บทเรียนที่ได้รับ 
 1.พบว่าในผู้ปุวยที่มารับการรักษาเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัวและโรคร่วม เช่น DM 
,HT,DLP,GOUT,Old CVA ,IHD,CKD  ซึ่งบางรายอาจได้รับยาละลายลิ่มเลือด เช่น  ASA, Warfarin  การซัก
ประวัติและการประเมินสมรรถนะผู้ปุวยก่อนฉีดยาเข้าน้ าวุ้นตาจึงเป็นสิ่งส าคัญ  ถ้าผู้ปุวยไม่ได้งดยาดังกล่าวมา 
ต้องแจ้งแพทย์เพ่ือพิจารณา Off case  OR เพราะเสี่ยงต่อภาวเลือดออกง่ายหยุดยากและจะส่งผลให้เกิดการ
ติดเชื้อในลูกตาได้ (Endophthalmitis)  
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 2.จากการประเมินผู้ปุวยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคร่วมยังบกพร่องความรู้ในการดูแลตนเอง การ
ปฏิบัติตัวหลังฉีดยาเข้าวุ้นตา  เจ้าหน้าที่ต้องให้สุขศึกษาและแจกเอกสารแผ่นพักวิชาการเรื่องการปฏิบัติตัวหลัง
ฉีดยาเข้าวุ้นตา  เพื่อผู้ปุวยไม่เกิดการติดเชื้อในลูกตา 
 3.การเตรียมความพร้อมก่อนท าหัตถการเป็นสิ่งส าคัญ  ต้องเช็คกับ  Doctor Order ,check order 
set  OR แพทย์ SET OR อะไร ท าหัตถการข้างไหน  ต้องเตรียมยาหรืออุปกรณ์อะไรไปด้วยขณะน าส่งผู้ปุวยไป 
OR เพ่ือผู้ปุวยปลอดภัยได้รับการรักษาและการท าหัตถการอย่างมีประสิทธิภาพ  

4.การท าหัตถการฉีดยาเข้าวุ้นตา  เป็นการรักษาเฉพาะทางตา  ยังเป็นประสบการณ์ใหม่ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ประกอบกับมีเจ้าหน้าพยาบาลที่จบใหม่  ประสบการณ์และทักษะการเตรียมผู้ปุวยและความรู้ ความ
เชี่ยวชาญการดูแลผู้ปุวยเฉพาะทางตา ยังมีไม่มาก ซึ่งเป็นโอกาสพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการดูแลผู้ปุวยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าตึก หรือ
พยาบาลเวชปฏิบัติเฉพาะทางตาหรือเจ้าหน้าที่พ่ีหัวหน้าเวรประจ าวันนั้นๆเพ่ือให้เกิดทักษะความเข้าใจเหตุผล
การดูแลผู้ปุวยเป็นรายๆไป 
 5.มีกิจกรรม Morning talk ประจ าวันเพ่ือสอบถามปัญหาและความเสี่ยงประจ าวัน เพ่ือทบทวนแก้ไข
การปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จะท าให้การพยาบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 6.การสอบถามและการประเมินความพึงพอใจการรับบริการโดยภาพรวมเพ่ิมข้ึนตามล าดับแสดงให้
เห็นถึงการบริการด้วยหัวใจ Service  mind และ  บ่อยครั้งญาติผู้ปุวยมีของมาฝากก่อนกลับบ้านไหว้และ
ขอบคุณท่ีท าให้  

9. การติดต่อกับทีมงาน:  แผนกกุมารเวชกรรม/งานผู้ปุวยในตา  โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี  โทรศัพท์ 
042-334400 ต่อ 4200 
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1. ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยแรกเกิดท่ีมีภาวะลิ้นติด  

2. ค าส าคัญ : ภาวะลิ้นติดในเด็กแรกเกิด  

3. หมวดหมู่ของผลงาน : คลินิกนมแม่ : การพยาบาลทารกท่ีมีภาวะลิ้นติด  

4. สรุปผลงานโดยย่อ : กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม/nursery และคลินิกนมแม่ ได้ร่วมกัน
จัดท า แนวทางการดูแลผู้ปุวยเด็กแรกเกิดท่ีมีภาวะลิ้นติด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ในเด็กหลังคลอด อีกท้ังยังช่วยให้เด็กสามารถดูดนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. ชื่อและท่ีอยู่องค์กร : กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม/nursery และคลินิกนมแม่ โรงพยาบาล
กุมภวาปี  

6. สมาชิกทีม  
- กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม/nursery และคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลกุมภวาปี  
- ทพ.ภาณุพงษ์ ภิญโญ ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
- กุมารแพทย์ประจาโรงพยาบาลกุมภวาปี  

7. เปูาหมาย : - เพ่ือช่วยให้เด็กแรกเกิดท่ีตึกหลังคลอดและตึกพิเศษท่ีมีปัญหาลิ้นติดสามารถดูดนมแม่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดขณะนอนโรงพยาบาล  
 

8. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : เด็กแรกเกิดที่มี
ปัญหาภาวะลิ้นติด บางรายจะไม่สามารถดูดนมแม่
ได้มีประสิทธิภาพ ทาให้มีความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน เช่น น้าหนักตัวลดมากกว่าเกณฑ์
ปกต ิมีภาวะตัวเหลือง กลายเป็นเด็กปุวยเป็นต้น ซึ่ง
ในอดีตผู้ปุวยที่มีภาวะลิ้นติดจาเป็นต้องได้รับการส่ง
ต่อเพ่ือเข้ารับการรักษาที่รพ.อุดรธานี แต่ในปัจจุบัน
ทางรพ.กุมภวาปีมีความพร้อมมากขึ้นสามารถให้การ
รักษาในผู้ปุวยกลุ่มนี้ได้ สถิติบริการในรพ.ภุมภวาปี  

ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565  

จานวนทารกแรกเกิดในเขต  722  690  451  
เด็กแรกเกิดท่ีมีภาวะลิ้นติด (ราย)  30(4.16%)  22(3.19%)  7(1.55%)  
เด็กแรกเกิดท่ีมีภาวะลิ้นติด ที่ได้รับการแก้ไข (ราย)  11 (1.52%)  10 (1.45%)  3(0.67%)  

9. กิจกรรมพัฒนา :  
9.1 ผู้ปุวยเด็กแรกเกิดที่มีภาวะลิ้นติดทุกรายจะได้รับการตรวจและประเมินระดับความรุนแรงและ

ได้รับการสอนการฝึกดูดนมโดยทีมคลินิกนมแม่ อ้างอิงตาม Siriraj tongue-tie score  
9.2 ประเมิน latch score โดยทีมสูติ นรีเวชกรรม/nursery  
9.3 ประเมินความสัมพันธ์กับมารดาและทารก เช่น การเจ็บเต้านม น้าหนักของตัวเด็ก วธิีการเข้าเต้า

ภายหลังการสอนโดยคลินิกนมแม่แล้ว ความกังวลเรื่องพัฒนาการด้านการพูดของเด็ก  
9.4 วางแผนผ่าตัดภาวะลิ้นติดFrenectomyในรายที่ยังมีปัญหาดังนี้  
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- เคสที่เป็นModerate-severe tongue tie ร่วมกับมีปัญหา เข้าเต้าเจ็บ น้าหนักตัวลดกว่า
เกณฑ์ปกติ และผู้ปกครองกังวลเรื่องพัฒนาการด้านการพูด  

- เคสที่มีคะแนน Siriraj tongue-tie score น้อยกว่า 8 คะแนน  

10. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง : ภายหลังจากการผ่าตัดได้อธิบายการดูแลผู้ปุวยหลังผ่าตัดและนัด
ติดตามผลหลังสามวันภายหลังการผ่าตัดที่คลินิกนมแม่ เพ่ือประเมินปัญหาที่พบก่อนผ่าในเคสนั้นๆ เช่น การ
เข้าเต้า น้าหนักตัวเด็ก เป็นต้น  

11. บทเรียนที่ได้รับ : การรักษาผู้ปุวยในกลุ่มนี้ควรดูแลรักษาแบบองค์รวมและดูแลร่วมกันเป็นสหสาขา
วิชาชีพ หากสามารถวินิจฉัยได้เร็วและได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะสามารถลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดข้ึนต่อผู้ปุวยกลุ่มนี้ได้ นอกจากนี้การอธิบายผู้ปกครองให้เข้าใจถึงความสาคัญในการรักษารวมไปถึงการ
ผ่าตัดก็เป็นสิ่งที่สาคัญเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนอาจจะมีความวิตกกังวลมากท่ีลูกจะต้องได้รับการผ่าตัด
ตั้งแต่แรกเกิด  

12. การติดต่อกับทีมงาน  
- เบอร์โทรตึกหลังคลอดโรงพยาบาลกุมภวาปี  
- เบอร์โทรพยาบาลคลินิกนมแม่โรงพยาบาลกุมภวาปี  
- LINE คลินิกนมแม่โรงพยาบาลกุมภวาปี  
- Application LINE official TELEBF ของคลินิกนมแม่โรงพยาบาลกุมภวาปี 
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1. ชื่อผลงาน  การพัฒนาระบบการคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ของโรงพยาบาลกุมภวาปี 

2. หมวดหมู่ของผลงาน  CQI 

3. สรุปผลงานโดยย่อ  การพัฒนาระบบคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ท าให้วินิจฉัยได้รวดเร็ว และหญิง
ตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ  ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารก 

4. สมาชิก นาง นภาพร  กันธิยะ,วิชุดา  ชาวสวน,ศิริพร  แท่นทองและนันส์ณภัส  ขันธีวิทย์ 

5. เปูาหมาย  เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงได้รับการคัดกรองเบาหวาน มากกว่าร้อยละ 90  

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
งานผู้ปุวยนอก2 (สูติ-นรีเวชกรรม) ได้ให้บริการฝากครรภ์ทุกวันได้พบความเสี่ยงจากการคัดกรอง

เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ไม่ครอบคลุม มีกลุ่มเสี่ยงไม่ได้รับการคัดกรอง เช่น กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป กลุ่มที่มี
ประวัติบิดา  มารดาเป็นเบาหวาน ปีละ 10- 20 ราย และพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาส 3  
จ านวน 5 ราย และในช่วงเป็นเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ตามเกณฑ์ท าให้พบภาวะเด็กตัวโต
ต้องผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ร่วมด้วย  

7. กิจกรรมพัฒนา 
      1. วิเคราะห์ความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์และระบบบริการ  โดยการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องใน
ทีมงานแม่และเด็ก (  สูติแพทย์ 3 ท่าน เจ้าหน้าที่จาก ห้องคลอด หลังคลอด งานฝากครรภ์)  

     2. จัดท าแนวทางการคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงตามแนวทางของงานแม่และเด็ก
จังหวัดอุดรธานีและการทบทวนวิชาการ  มีระบบการให้ข้อมูลเฉพาะรายเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน  การให้ข้อมูลขั้นตอนการรับบริการตรวจ GCT 50 กรัม OGTT 100  กรัม พัฒนาระบบนัดมี
ระบบประสานงานกับ LAB  เรื่องการตรวจGCT  OGTT ตามใบนัดการโทรติดตามมาคัดกรองหรือมาพบแพทย์
กรณีผลเลือด GCT ผิดปกต ิ

8. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง   

1. มีแนวทางการคัดกรอง GDM  ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางในการ
คัดกรอง ได้ผลลัพธ์  ดังนี้  

ปัจจัยเสี่ยง 2562 2563 2564 2565 

(ตค.-มีค.2565) 
 GCT 

50 กรัม 
 OGTT 
100 กรัม 

GCT 
50 กรัม 

OGTT 
100 กรัม 

GCT 
50 กรัม 

OGTT 
100 กรัม 

GCT 
50 กรัม 

OGTT   
75 กรัม 

หญิงตั้งครรภ์
คัดกรอง 
(คน) 

194 
(28.3) 

28 107 
(35.5) 

55 
 

194 
(39.9) 

71 
 

99 
(32.9) 

26 

บิดามารดา 42  38  64  31.3  
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ปัจจัยเสี่ยง 2562 2563 2564 2565 

(ตค.-มีค.2565) 
 GCT 

50 กรัม 
 OGTT 
100 กรัม 

GCT 
50 กรัม 

OGTT 
100 กรัม 

GCT 
50 กรัม 

OGTT 
100 กรัม 

GCT 
50 กรัม 

OGTT   
75 กรัม 

DM 
(21.6%) (35.5%) (33.0%) (31.3%) 

อายุมากกว่า 
35 ปี 

78 
(40.2%) 

 38 
(35.5%) 

 38 
(35.0%) 

 31 
(31.3%) 

 

Obesity        
(BMI30) 

28 
(26.0%) 

 63 
(32.5%) 

 48 
(24.7%) 

 25 
(25.2%) 

 

พบGDM  4  9  6  5 

        การคัดกรอง GDM โดยวิธี GCT 50 กรัมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองตามแนวทาง 
ผลผิดปกติได้คัดกรอง OGTT 100 กรัมร้อยละ 100    โดยพบว่า ปัจจัยเสี่ยงด้านหญิงตั้งครรภ์อายุมากกว่า35 
ปีและบิดามารดามีประวัติเป็นเบาหวาน มากที่สุด  รองลงมาคือมารดาอ้วน Obesity ( BMI30) ซึ่งพบว่ามี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน  

9. บทเรียนที่ได้รับ 
1. การทบทวนวิชาการและการปรับปรุงแนวทางการคัดกรอง ท าให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคเบาหวานได้รับการคัดกรองที่ครอบคลุมเพ่ิมขึ้น และได้รับการดูแลรักษาท่ีรวดเร็ว 
2. การประสานที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกระดับและความร่วมมือของหญิงตั้งครรภ์ ส่งผลดีต่อการคัด

กรองหญิงตั้งครรภ์ทีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  ได้รับการคัดกรองมากขึ้นตามมาตรฐานและเฝูาระวัง
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และการคลอดมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

10. การติดต่อกับทีมงาน   นางนภาพร กันธิยะ   087-2242010 
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1. ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบการส่งต่อกลุ่มมะเร็งนรีเวชของแผนกผู้ปุวยนอกสูตินรีเวชกรรม   
2. หมวดหมู่ของผลงาน  CQI 
3. การพัฒนาระบบการส่งต่อกลุ่มมะเร็งนรีเวชท าให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็วและลดอัตราการ
เสียชีวิต  

4. สมาชิก  นภาพร  กันธิยะ,วิชุดา  ชาวสวน,ศิริพร  แท่นทองและนันท์ณภัส  ขันธีวิทย์ 

5. เปูาหมาย  ผู้ปุวยมะเร็งนรีเวชได้รับการส่งต่อที่เหมาะสมร้อยละ 100 

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ  

มะเร็งนรีเวช คือ เป็นมะเร็งที่เกิดจากอุ้งเชิงกรานของอวัยวะสตรี โดยประกอบด้วยมะเร็งรัง
ไข ่   มะเร็งท่อน าไข่   มะเร็งมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด รวมถึงมะเร็งสืบ
พันธ์อวัยวะภายนอกของสตรี ถ้านับเฉพาะมะเร็งหรือในไทยแล้วมะเร็งปากมดลูกก็ยังเป็นอันดับหนึ ่ง
ตามมาด้วยมะเร็งรังไข่   มะเร็งเยื ่อบุโพรงมดลูก มะเร็งเนื ้อรก มะเร็งตัวมดลูก และมะเร็งปากช่อง
คลอดตามล าดับ ส่วนมะเร็งท่อน าไข่ และมะเร็งช่องคลอดพบได้น้อยมาก     กระทรวงสาธารณสุขได้มี
นโยบายให้คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มที่อายุ 30 ปีขึ้นไป การคัดกรองพบในระยะแรกๆ จะท าให้
ผลการรักษาดีกว่าการพบในระยะสุดท้าย  จึงต้องมีการพัฒนาระบบเพ่ือให้ผู้ปุวยมะเร็งนรีเวชเข้าถึงระบบ
บริการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลบาลที่มีศักยภาพ  จะช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ได้มากขึ้น 

7. กิจกรรมพัฒนา 

1. ประชุมทีมงานผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยสูติแพทย์  พยาบาลวิชาชีพ 
2. ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการส่งต่อกลุ่มมะเร็งนรีเวช   การบันทึกข้อมูลและรายงาน  
3. จัดท าแนวทาง Flow  chart การส่งต่อกลุ่มมะเร็งนรีเวชไปรพ.อุดรธานี และใบรายการCheck  

List รายการเอกสาร  ข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนส่งต่อ  
4. จัดท าทะเบียนมะเร็งนรีเวช และมีระบบโทรตามกรณีขาดนัด  
5. มีระบบโทรจองวันนัดและประสานงานการส่งต่อกับแผนก Onco ของรพ.อุดรธานี  
6. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานแนะน ารายบุคคลเรื่องการไปรักษาต่อที่รพ.อุดรธานีและส่งต่อข้อมูลให้

ทีมการดูแลต่อเนื่อง (COC ) 

8. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง   

1. กลุ่มมะเร็งนรีเวชได้รับการเตรียมความพร้อมและได้รับค าแนะน าก่อนส่งต่อรายบุคคลร้อยละ 100 

2. กลุ่มมะเร็งนรีเวชได้รับการส่งต่อไปรพ.อุดรธานีตามเกณฑ์  ร้อยละ100 ( 20 ราย )  

9. บทเรียนที่ได้รับและการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. กลุ่มมะเร็งนรีเวชทุกรายได้รับข้อมูลและแนะน าเรื่องโรคมะเร็งนรีเวช  การรักษาและการส่งต่อ  
โดยมีการเตรียมเอกสาร ผลการตรวจต่างๆ ให้ครบถ้วน และโทรนัดวันล่วงหน้ากับรพ.อุดรธานี  
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2. มีแนวทางในการด าเนินงานส่งต่อมะเร็งนรีเวช ท าให้การเตรียมเอกสารและPre-OP  LAB หรือ 
Admitเพ่ือท าCT ได้ครบถ้วนและทันเวลา   โดยแนวทางเกิดจากความร่วมมือของทีมงานคือ สูติแพทย์  
พยาบาลวิชาชีพจากงานผู้ปุวยในตึกPP และแผนก OPD2 

10. การติดต่อกับทีมงาน   นางนภาพร กันธิยะ   087-2242010 
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1. ชื่อผลงาน     :  ล้างอย่างไรให้รวดเร็ว เพียงพอ พร้อมใช้    

2. ค าส าคัญ  :  รวดเร็ว เพียงพอ พร้อมใช้ 

3. สรุปผลงานโดยย่อ :  

ในปีงบประมาณ 2565 งานจ่ายกลางได้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ การทบทวนกระบวนการจัดท าเครี่
องช่วยหายใจ ซึ่งแต่ก่อนต้องใช้เวลานาน3-5วันกว่าที่หน่วยงานจะได้รับเครื่องมือ ซึ่งไม่ทันใช้ โดยมีการ
ทบทวนร่วมกับศูนย์เครื่องมือแพทย์ก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าแผนจัดซื้อ ส ารวจ Rate การใช้ของหน่วยงาน 
จัดท า Stock ของหน่วยงาน  ส่วนงานจ่ายกลางปรับปรุงตั้งแต่ขบวนการเริ่มต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบุ
เวลารับเครื่องมือที่ชัดเจน  แช่น้ ายาตามเวลาที่ก าหนดใว้ ก่อนท าการอบให้เปุาเครื่องมือให้แห้งที่สุด 
ปรับเปลี่ยนการ Pack และการอบ โดยการใช้ซองซิลของเครื่องอบพาสม่า(อบเร็ว) จัดท าทะเบียนรับ-ส่งและคุม
เครื่องมือ    ซึ่งผลการพัฒนาพบว่าตั้งแต่ เดือน เมษายน 2565 เป็นต้นมาพบอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนจาก
หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินน้อยลงและเดือนพฤษภาคมไม่พบ เรื่องเครื่องช่วยหายใจไม่เพียงพอ ซึ่งท าให้สามารถ
ช่วยเหลือผู้ปุวยได้ทันท่วงที 

4. ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  : งานจ่ายกลางโรงพยาบาลกุมภวาปี 

5. สมาชิกทีม :  เจ้าหน้าที่งานจ่ายกลางโรงพยาบาลกุมภวาปี 

6. เปูาหมาย : 

 1. ลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตให้สั้นลง เครื่องมือเพียงพอ พร้อมใช้  

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ  

 - จากข้อร้องเรียนจากหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินว่าเครื่องช่วยหายใจ  Carina ส่งลงมาล้างแล้วไม่ได้
กลับคืนโดยเร็วและใช้ระยะเวลานานเกินไปกว่าจะได้คืน งานจ่ายกลางจึงได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ หาสาเหตุ 
เพ่ือหาแนวทางปูองกันและแก้ไข 

8. กิจกรรมการพัฒนา   :     

 1. ประชุมเจ้าหน้าที่จ่ายกลาง วิเคราะห์ข้อมูล ทบทวนหาปัญหา  สาเหตุ  และแนวทางแก้ไข 

 2. ทบทวนกระบวนรับ-ส่งเครื่องมือ มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน ก าหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน 

 3. ปรับเปลี่ยนวิธีการในการท างานเพ่ือให้รวดเร็วขึ้น 

 - ไปรับเครื่องมือก่อนหรือตามเวลาที่ก าหนด 

          - แช่น้ ายาตามเวลาที่ก าหนดใว้ 

          - ก่อนท าการอบต้องเปุาให้แห้งให้มากท่ีสุด 

          - เปลี่ยนวิธีการอบโดยใช้การอบแบบพาสม่า(อบเร็ว) 
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9. การประเมินและการเปลี่ยนแปลง 

 1. เปรียบเทียบอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน มีนาคม -พฤษภาคม 2565  

เดือน              ข้อร้องเรียน(ครั้ง) 

มีนาคม 7 

เมษายน 1 

พฤษภาคม 0 

จากตารางจะเห็นได้ว่าเดือนมีนาคม 2565 พบอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนถึง 7ครั้งและจากการทบทวน
ปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าเดือนเมษายน มีข้อร้องเรียนมีจ านวนลดน้อยลง ส่วนเดือนพฤษภาคมไม่พบข้อร้องเรียน
เกิดข้ึน 

  

1. เดือน มีนาคม  พบ 7 ครั้ง 
2. เดือน เมษายน พบ 1 ครั้ง 
3. เดือน พฤษภาคม ไม่พบ 

 

2. ข้อร้องเรียนเครื่องช่วยหายใจลดลงและไม่พบอีก 
กราฟแสดงเปรียบเทียบ อุบัติการณ์ข้อร้องเรียนเครื่องช่วยหายใจไม่เพียงพอ ประจ าเดือนมีนาคม-

พฤษภาคม2565 
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10. บทเรียนที่ได้รับ  การใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ใน การปฏิบัติงานสามารถท าให้รู้ปัญหา และการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้เกิดพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยาบาลได้   

11.การติดต่อทีมงาน  งานจ่ายกลางโรงพยาบาลกุมภวาปี  ต าบลกุมภวาปี  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
โทร 042002244 ต่อ 1016 
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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา:  การพัฒนาแนวทางการปูองกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดในผู้สูงอายุที่ได้รับ
การผ่าตัดสะโพก 
 

2. ค าส าคัญ: ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด ผู้สูงอายุ หลังผ่าตัดสะโพก 
 

3. หมวดหมู่ของผลงาน:  CQI 
 

4. สรุปผลงานโดยย่อ:  เปูาหมายสูงสุดของการดูแลผู้ปุวยหลังผ่าตัด คือการไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดที่
น าไปสู่การสูญเสีย  รวมถึงทีมในการดูแลต้องพัฒนาศักยภาพ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ   
 

5. สมาชิก: นางลัดดาวัลย์  ลุนสะแกวงษ์  พร้อม เจ้าหน้าที่ตึกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
 

6. เปูาหมาย: เพ่ือให้ผู้สูงอายุหลังผ่าตัดสะโพกไม่เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดร้อยละ 100 
 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: หอผู้ปุวยศัลยกรรมกระดูกและข้อ  โรงพยาบาลกุมภวาปี รับผู้ปุวยที่มีปัญหาทาง
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และศัลยกรรมที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก
เป็นภาวะที่พบได้บ่อย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกหกล้มและโรคกระดูกพรุน การผ่าตัดเป็นทางเลือก
หนึ่งในการรักษาภาวะกระดูกสะโพกหัก อย่างไรก็ตามผู้ปุวยอาจเกิด ภาวะแทรกซ้อนภายหลังกระดูกสะโพก
หักได้ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งมักมีโรคเรื้อรังร่วม ด้วยมีโอกาสจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรงได้ง่ายกว่าคนอายุน้อยทั่วไป เช่น การติดเชื้อของแผล การเคลื่อนหลุดของข้อสะโพกเทียม  การเกิดลิ่ม
เลือดอุดตันในปอด การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ  เป็นต้น จากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ 2564 พบมีอุบัติการณ์การเกิด เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ความเสี่ยงระดับ I  คือ ผู้ปุวยหลังผ่าตัด
สะโพกเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด  ซึ่งจากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น  ส่งผลให้เกิดความสูญเสียถึงแก่ชีวิต หอ
ผู้ปุวยศัลยกรรมกระดูกและข้อ ได้ทบทวน เวชระเบียน พบประเด็นที่ต้องพัฒนา คือ การปูองกันภาวะลิ่มเลือด
อุดตันในปอดหลังผ่าตัด  เพื่อเฝูาระวังการเกิดอุบัติการณ์ไม่ให้เกิดซ้ าในผู้สูงอายุหลังได้รับผ่าตัดสะโพก  
 

8. กิจกรรมการพัฒนา:   
1. ทบทวนอุบัติการณ์กลุ่มโรคผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดสะโพก วิเคราะห์  ปัญหา และวางแผนการ

ด าเนินงาน   
2. สรุปปัญหาที่พบ 
3. ก าหนดแนวทางการปูองกันภาวะภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ 
4. นิเทศติดตาม การปฏิบัติตามแนวทาง 
5. ทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
6. สรุปผลการ ด าเนินงานการนิเทศการปฏิบัติตามแนวทางและอุบัติการณ์ซ้ า รวมถึงข้อจ ากัด ที่ยังไม่

สามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางที่วางไว้ 

กิจกรรมการปูองกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดหลังผ่าตัด 
1. ผู้สูงอายุหลังการผ่าตัดสะโพกทุกราย ให้ on เครื่อง pumping ที่ขา 
2. กระตุ้นให้ผู้ปุวยเปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ ลุกนั่งบนเตียง หรืออยู่ในท่าที่ถูกต้อง 
3. ออกก าลังบริหารข้อเท้าทุก 1-2 ชั่วโมง  
4. สังเกตและเฝูาระวังอาการผิดปกติ ได้แก่ อาการแน่นหน้าอก หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว ไอเป็นเลือด 

หลอดเลือดด า ที่คอโปุง จากภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด (Pulmonary embolism)  อาการขา
บวม อุณหภูมิปลายเท้าเย็น ซีด ปวดน่องมากขณะกระดกข้อเท้าข้ึน คล าชีพจรขาข้างที่ผ่าตัดไม่ได้ 
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จากการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด าส่วนลึก (Deep vein thrombosis)  อาการเหนื่อย 
กระสับกระส่าย ระดับออกซิเจนในเลือดลดต่ าลง มีจุดเลือดออก (Petechiae) ตามร่างกาย 
โดยเฉพาะบริเวณหน้าอก รักแร้ เปลือกตา จากการเกิดภาวะก้อนไขมันอุดตัน (Fat embolism) 

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:  
1. ผู้ปุวยหลังผ่าตัดสะโพกทุกรายได้รับการใส่เครื่อง Pumping exercise ท าได้ 98% (เนื่องจากใน

บางวันมีผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดพร้อมกันจึงไม่สามารถใช้เครื่องได้ จึงได้แนะน าวิธีบริหารข้อเท้า
และออกก าลังกายทดแทน) 

2. ผู้ปุวยหลังผ่าตัดสามารถบริหารข้อเท้าได้ถูกต้อง ถูกวิธี ท าได้ 100% 
3. ผู้ปุวยหลังผ่าตัดไม่เกิดภาวะอุดตันลิ่มเลือดในปอดได้   ยังไม่พบอุบัติการณ์ซ้ า 
4. เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถประเมินภาวะอุดตันลิ่มเลือดในปอดได้ ท าได้ 100% 

 

9. บทเรียนที่ได้รับ:  
การดูแลผู้ปุวยสูงอายุกระดูกสะโพกหัก จ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ผลลัพธ์  

ทางการรักษาข้ึนอยู่กับแนวทางการดูแลผู้ปุวยที่มีประสิทธิภาพ พยาบาลเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้ปุวย
ในทุกระยะ ตั้งแต่รับใหม่จนจ าหน่ายออกจาก โรงพยาบาล  หากไม่ได้รับการรักษาและการดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ จะท าให้เกิดภาวะทุพพลภาพ ตามมา ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึง
การเสียชีวิตได้ในที่สุด 

การวางแผนการพยาบาลที่มีความจ าเพาะกับผู้ปุวยผ่าตัดเปลี่ยนเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมและมีโรคร่วม 
จะช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลผ่าตัดติดเชื้อ ช็อกจากการเสียเลือด  ข้อสะโพกหลุด แผลกดทับ 
ปอดอักเสบ เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด และภาวะแทรกซ้อนจากโรคร่วมที่ผู้ปุวยเป็นอยู่เดิม ส่งผลให้มีการ 
พ้ืนตัวหลังผ่าตัด หากได้รับการดูแลที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัด มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติติตัว  หลัง
ผ่าตัดเป็นระบบและต่อเนื่อง จนกระทั่งจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล มีการท างานร่วมกันของสห สาขาวิชาชีพ 
รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะท าให้การฟ้ืนตัวของผู้ปุวยเร็วขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้  ผู้ปุวยสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตประจ าวันได้ตามปกติ 

11. การติดต่อกับทีมงาน:  นางลัดดาวัลย์  ลุนสะแกวงษ์  เบอร์โทรศัพท์ : 095-3969-235 , Email address 
: laddawan.loon@gmail.com 
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1. ช่ือผลงาน/โครงการพัฒนา: การพัฒนาระบบการดูแลโรคอ้วนในเด็ก โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

2. ค าส าคัญ: โรคอ้วนในเด็ก ,ระบบการดูแล ,DPAC 

3. หมวดหมู่ของผลงาน: CQI 

4. สรุปผลงานโดยย่อ: กระบวนการพัฒนาคุณภาพการดูแลโรคอ้วนในเด็ก โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี ทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาเริ่มตั้งแต่วางแผนระบบการดูแลรักษา การสร้างคว ามรู้และ
ทักษะให้แก่ทีมสุขภาพ สนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ปุวยและครอบครัว เชื่อมโยงไปถึงกระบวนการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน และมีระบบการส่งต่อเพ่ือพบแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาเริ่มตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ 2563-2565 คือ ผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลตามแนวทางการดูแลเด็กโรคอ้วน ร้อยละ 100 , ไม่พบ
อุบัติการณ์เด็กโรคอ้วนเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมจากการดูแลที่ไม่เหมาะสม ,อัตราความส าเร็จในการควบคุม
น้ าหนักมีแนวโน้มดีขึ้น ร้อยละ 57, 79 และ 72 ตามล าดับ, อัตราการมาตรวจตามนัดของเด็กโรคอ้วนมี
แนวโน้มดีขึ้น ร้อยละ 70, 83 และ 85 ตามล าดับ  และอัตราการส่งต่อข้อมูลกลับ ร้อยละ 80 

5. สมาชิก: 1. พญ.นุชรี  มะลิซ้อน  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (กุมารแพทย์) 
     2. พญ.ชลนภา      อัศวบุญญาเลิศ  นายแพทย์ช านาญการ (กุมารแพทย์)   
     3. นางฐานิตา       พรหมสิทธิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
     4. นางสุนันทา       สงกา            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
     5. นายกันตพงศ์   อุบลครุฑ  นักโภชนากร 
     6. นส.สู่ขวัญทิพย์  กาญจน์เบญญาภา     นักกายภาพบ าบัด 

6. เปูาหมาย:   
 1. พัฒนาระบบการดูแลโรคอ้วนในเด็ก 
 2. เพ่ือให้เด็กโรคอ้วนกลับมามีน้ าหนักสมส่วนตามวัย และเด็กโรคอ้วนที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการ
ดูแลอย่างเหมาะสม 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  
ปัจจุบันภาวะโรคอ้วนในเด็กพบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย การวินิจฉัยเด็ก

ที่มีภาวะอ้วน จะดูจาก น้ าหนักเมื่อเทียบกับส่วนสูง โดยต้องน าไปเปรียบเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต สาเหตุ
โรคอ้วนเกิดได้จากหลายปัจจัย  ได้แก่ วิถีการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค กินเยอะขึ้น และ การออก
ก าลังกายหรือใช้พลังงานลดลง   เกิดจากพันธุกรรม โรคไทรอยด์ต่ า โรคขาดฮอร์โมนเจริญเติบโต หรือภาวะที่มี
สารเสตียรอยด์ในร่างกายมากผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคอ้วน ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง ท าให้มีโอกาส
เป็นโรคหัวใจเพ่ิมข้ึนเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หยุดหายใจขณะหลับ ภาวะไขมันพอกตับ ขาด
วิตามินดี ท าให้เด็กขาดความมั่นใจในตัวเอง เพราะถูกเพ่ือนล้อและอาจมีอาการซึมเศร้าตามมาได้ 

ห้องตรวจโรคแผนกกุมารเวชกรรมเปิดให้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นมาพบว่ามีผู้ปุวยเด็ก
จ านวนมากที่มารับบริการด้วยปัญหาสุขภาพอย่างอ่ืนแต่ขณะเดียวกันผู้ปุวยเด็กบางคนก็มีภาวะโรคอ้วนร่วม
ด้วย ซึ่งพบได้ในผู้ปุวยเด็กที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการนอนกรน มีอาการหยุดหายใจขณะหลับ เป็นหวัดเรื้อรัง 
เมื่อมาพบแพทย์ตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรคแล้วพบว่าผู้ปุวยมีโรคอ้วนด้วยจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ปุวยเด็กมี
ปัญหาสุขภาพดังกล่าว ดังนั้นผู้ปุวยจ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาโรคอ้วนร่วมด้วย  แต่ทั้งนี้ทางหน่วยงานยัง
ขาดแนวทางในการดูแลโรคอ้วนในเด็ก และการดูแลผู้ปุวยเด็กโรคอ้วนยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน  
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ดังนั้นทางหน่วยงานจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการดูแลโรคอ้วนในเด็ก ตั้งแต่
การพัฒนาระบบการดูแลรักษา ทั้งการสร้างความรู้และทักษะให้แก่ทีมสุขภาพท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล การ
สนับสนุนทักษะในการดูแลตนเองของผู้ปุวยและครอบครัว เชื่อมโยงไปถึงกระบวนการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และ
มีระบบการส่งต่อเพ่ือพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้การบริการผู้ปุวยที่มีคุณภาพ ผู้ปุวยเด็กโรคอ้วนกลับมามี
น้ าหนักสมส่วนตามวัย และ ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคอ้วน  

8. กิจกรรมการพัฒนา:          
ระยะที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน (Plan)ประชุมทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ปุวยเด็กโรคอ้วน 

ได้แก่ กุมารแพทย์ พยาบาล นักโภชนากร และนักกายภาพบ าบัด ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและ
วางแผนพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยเด็กโรคอ้วน สรุปประเด็นที่ต้องมีการพัฒนา ได้แก่  

1. พัฒนาการคัดกรองโรคอ้วนในเด็ก โดยใช้หลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคอ้วนในเด็กของชมรมโภชนาการ
เด็กแห่งประเทศไทยคือใช้เกณฑ์ค่าร้อยละของน้ าหนักอ้างอิงตามเกณฑ์ส่วนสูง (% weight -for-height : 
%WH) โดยท าการคัดกรองในผู้ปุวยเด็กทุกรายที่มารับบริการที่ OPD กุมารเวชกรรม 

%WH =  น้ าหนักตัว (กิโลกรัม) x 100  
             น้ าหนักอ้างอิงตามเกณฑ์ส่วนสูง (จ าแนกตามเพศและเชื้อชาติ) 
การแปลผล     %WH    120 - < 140  = เริ่มอ้วน (overweight) 
        %WH > 140             = โรคอ้วน (obesity) 

%WH > 200             = โรคอ้วนรุนแรง (morbid obesity)   
 

2. พัฒนาแนวทางการดูแลเด็กโรคอ้วน ของโรงพยาบาลกุมภวาปี  

 
3. พัฒนาสมุดประจ าตัวเด็กโรคอ้วน เพ่ือบันทึกผลการตรวจวินิจฉัย การรักษา การติดตามอาการ
ต่อเนื่อง และเอกสารการให้ความรู้ สื่อการสอนเรื่องโรคอ้วน 
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4. เตรียมสถานที่ให้บริการแบบ one stop service ที่ OPD กุมารเวชกรรม (คลินิก DPAC เด็ก) 
5. ก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของทีมสุขภาพที่เก่ียวข้องในการดูแลเด็กโรคอ้วน 
6. พัฒนาแนวทางการส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง nutrition pediatrics และระบบ consult  

ระยะที่ 2 ปฏิบัติการ (DO) 
    เริ่มน าแนวทางการดูแลเด็กโรคอ้วน ของโรงพยาบาลกุมภวาปี ไปใช้กับผู้ปุวยเด็กทุกรายที่มารับ

บริการที่ OPD กุมารเวชกรรม ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2562 – มีนาคม 2565 กระบวนการเริ่มตั้งแต่การคัดกรอง
และวินิจฉัยโรคอ้วน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์หาสาเหตุของโรคอ้วน ค้นหาภาวะแทรกซ้อนจากโรคอ้วน 
ให้การดูแลรักษากรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน ให้ความรู้เรื่องโรคอ้วนและการปฏิบัติตัวแก่เด็กและผู้ปกครองเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก ให้สมุดประจ าตัวเด็กโรคอ้วน  การติดตามและประเมินผล (ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง
และประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) การส่งข้อมูลกลับพื้นที่รับผิดชอบเพื่อดูแลต่อเนื่องในชุมชน และการส่ง
ต่อสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าเพื่อการดูแลอย่างเหมาะสม กรณีมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 

 

ระยะที่ 3 การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check) 
1. กระบวนการดูแลผู้ปุวยเด็กโรคอ้วน มีดังนี้  

 
 

1. ผลการคัดกรองโรคอ้วนในผู้ปุวยเด็ก   

ปีงบ 
ประมา

ณ 

จ านวน
ผู้รับบริการ

ทั้งหมด 
(ราย) 

ผลการคัดกรองโรคอ้วนในผู้ปุวยเด็ก 

โรคอ้วนทั้งหมด 
จ าแนกโรคอ้วนตามความรุนแรง ภาวะ 

แทรกซ้อน 
 

Refer 
โรคอ้วน โรคอ้วนรุนแรง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 

2563 8,788 28 0.3 23 82 5 18 19 68 1 
2564 5,997 25 0.4 25 100 0 0 17 68 1 
2565 2,433 13 0.5 11 85 2 15 7 54 2 
รวม 17,218 66 0.4 59 89 7 11 43 65 3 
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1.1 เด็กโรคอ้วนมีภาวะแทรกซ้อน  ทั้งหมด 43 ราย ได้แก่ 
- DM        1  ราย 
- Impaired fasting glucose + dyslipidemia  2  ราย 
- Impaired fasting glucose + dyslipidemia +fatty liver  2  ราย 
- Dyslipidemia      2  ราย 
- fatty liver      2  ราย 
- fatty liver + Dyslipidemia    4  ราย 
- fatty liver + HT     1  ราย 
- Obstructive sleep apnea    29  ราย 

ระยะที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา (Action) 
 จากการสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องพบว่า ประเด็นปัญหาที่พบจากการปฏิบัติ
ตามแนวทางการดูแลเด็กโรคอ้วน ได้แก่ 

1. มีช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายของทางหน่วยงานแนะน าให้งดการมา
ติดตามอาการที่โรงพยาบาลเพ่ือปูองกันการสัมผัสหรือการแพร่กระจายเชื้อ โควิด ท าให้การ
ติดตามตรวจตามนัดได้ไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนมากเป็นการติดตามทางโทรศัพท์ ซึ่งจะมีบางรายที่
ติดต่อไม่ได้   

2. ช่วงแรกของการด าเนินงาน บางครั้งอาจยังไม่เป็น one stop service เนื่องจากนักโภชนากรมี
จ านวนไม่เพียงพอกับผู้รับบริการซึ่งมีหลายแผนก เลยมีความจ าเป็นที่ต้องได้ให้ผู้ปุวยและญาติไป
ประเมินภาวะโภชนาการและรับค าแนะน าเรื่องการรับประทานอาหารที่แผนกโภชนาการ ซึ่งอยู่
คนละอาคาร อาจส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการรับบริการ 

3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งด้านการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย ค่อนข้างปรับยาก
เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น วัยเด็กควบคุมอาหารได้ยาก ผู้ปกครองไม่กล้าปรับพฤติกรรมเด็ก บาง
รายผู้ปกครองยังไม่ตระหนักถึงผลเสียของโรคอ้วนในเด็ก เด็กติดเกมส์ ติดโทรศัพท์ และที่โรงเรียน
ยังจ าหน่ายอาหาร ขนม เครื่องดื่มท่ีมีน้ าตาลและให้พลังงานสูง  

4. จากการปฏิบัติงานพบว่าค้นเจอเด็กโรคอ้วนที่มีภาวะแทรกซ้อนเป็นโรค metabolic syndrome 
จ านวนหนึ่ง ซึ่ง metabolic syndrome เป็นโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญของการเกิดโรคเรื้อรัง
ต่าง ๆ เช่น ภาวะดื้อต่ออินซูลิน  ระดับไขมันในเลือดสูง และไขมันพอกตับ เป็นต้น ซึ่งผู้ปุวยเด็ก
กลุ่มนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการดูแลหรือส่งต่ออย่างเหมาะสม 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว สรุปประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อเนื่อง มีดังต่อไปนี้ 
1. น าข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวยเด็กโรคอ้วน น าเสนอต่อรพ.สต.และรพ.ใน

เครือข่ายเพ่ือขยายการค้นหาเด็กโรคอ้วนในชุมชนและโรงเรียน ส่งต่อข้อมูลเด็กที่เสี่ยงต่อโรคอ้วน
มาให้ทางโรงพยาบาลเพ่ือพบกุมารแพทย์ตรวจวินิจฉัย ค้นหาภาวะแทรกซ้อน และวางแผนการ
ดูแลร่วมกันอย่างเหมาะสม 

2. พัฒนาความรู้ ทักษะและสร้างแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมสุขภาพของเด็กโรคอ้วน แก่เด็ก 
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหลัก 

3. พัฒนาแนวทางการดูแลกลุ่มเด็กโรคอ้วนที่มีภาวะแทรกซ้อนเป็นโรค metabolic syndrome เช่น 
ใช้โปรแกรม child 1 diet , การจดบันทึกการรับประทานอาหาร (food diary) เพ่ือน ามาค านวณ
พลังงานที่ได้รับแต่ละวัน โดยนักโภชนากรและนักก าหนดอาหาร ,พัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่อง 
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(COC)ในเด็กโรคอ้วน ,ใช้application line ในการเตือนวันนัดและเป็น hot line สอบถามปัญหา
เกี่ยวกับโรคอ้วน(ในเวลาราชการ) และใช้application ในการค านวณแคเลอรี่ ,จัดกิจกรรมกลุ่มให้
เด็กเข้าร่วมโครงการเดือนละครั้ง  

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง:   
  ผลลัพธ์การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยเด็กโรคอ้วน ของโรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี แสดง
ตามแผนภูมินี้  
 

 

10. บทเรียนที่ได้รับ:  
1. ได้ทราบถึงสภาพการณ์ปัญหาของโรคอ้วนในเด็กของโรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
2. ได้วางแผนกระบวนการดูแลที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานโดยอาศัยแนวคิดการมีส่วนร่วมของ

ทีมสุขภาพที่เก่ียวข้องและการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ปุวยเด็กโรคอ้วน เพ่ือให้ผู้ปุวยเด็กโรคอ้วน 
กลับมามีน้ าหนักสมส่วนตามวัย และผู้ปุวยเด็กโรคอ้วนที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

 

11. การติดต่อกับทีมงาน:  นางสุนันทา สงกา  โทรศัพท์ 061-9829598 , Email address : 
sunantaa@gmail.com 


