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สรุปการแกไขปญหาหนางาน และการพัฒนาระบบงานประจํา สูการเปนผลงานวิชาการ (R2R)  โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  ปงบประมาณ  2560 
 

 การแกปญหาในงานประจําที่ทําทุกวัน อยางเปนระบบ และนําแนวคิด วิธีการแกไขปญหาดังกลาวมาเรียบเรียงเปนข้ันตอนที่เขาใจงาย สามารถสื่อสารใหคนใน
องคกรเขาใจ รับทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน  เก็บขอมูลผลลัพธที่ไดจากการแกไขปญหามาเรียบเรียงเพื่อถายทอด  (Routine to Research : R2R)  และสง
ตอการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม  กระจายความรูขององคกรไปใหทั่วทั้งองคกรเพื่อใหเกิดการตอยอดของความรู  นําความรูไปใชใหเกิดประโยชน รวมถึงกอใหเกิด
วัฒนธรรมแหงการเรียนรูภายในองคกร (เวทีนําเสนอผลงาน R2R ระดับอําเภอ)  แลกเปลี่ยนเรียนรูตอเน่ืองในเครือขายเพื่อการพัฒนาตอยอด (เวทีนําเสนอผลงาน R2R 
ระดับเขตสุขภาพ และระดับกระทรวง) คือหัวใจอยางแทจริงของการพัฒนางาน (Knowledge Management : KM)  
 

ท่ี ปญหาในงานประจํา การแกไขปญหา / พัฒนาระบบงาน หมายเหตุ 
1 ผูปวยโรคเบาหวาน  ไมสามารถควบคุม

ระดับ นํ้าตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง 
(HbA1c ) ใหตํ่ากวา 7% ได โดยในป 2557 
– 2559 พบรอยละ 19.62, 33.62 และ 
24.04 ตามลําดับ จากการสอบถามเพื่อ
คนหาปญหา 105 ราย พบวา รับประทาน
ข า ว แ ล ะแ ป ง เ กิ น  ร อ ย ล ะ  6 2 . 8 7 
รับประทานผลไมรสหวาน รอยละ 19.04  
และไมออกกําลังกาย รอยละ 90.47 

การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรายกรณี  เพื่อลดระดับนํ้าตาลในกระแสเลอืด
ของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มีระดับ Hba1c>7%  (R2R  ของนางสดสี  เกิดประโคน  : 
OPD) 
กระบวนการ :  ใชโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบรายกรณีที่สรางข้ึนจากกระบวนการ
คนหาสาเหตุของผูปวยเปนรายกรณี แบบบันทึกขอมูลสุขภาพรายบุคคล การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบผลกอนและหลังดําเนินการของพฤติกรรมสุขภาพ
จากการประเมินตามแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ และคาระดับ Hba1c>7% 
ผลลัพธ : ระดับนํ้าตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) ลดลงจากเดิม รอยละ 96.19 และสามารถ
ลดระดับ Hba1c ไดนอยกวา 7 % รอยละ 10.89 พฤติกรรมรับประทานขาวและแปงเหมาะสม 
รอยละ 96.19 โดยเปลี่ยนมารับประทานขาวเจาเพิ่มข้ึน เปนรอยละ 92.38 ออกกําลังกายเพิ่มข้ึน
รอยละ 88.70 และสามารถสรางกลุมในการดูแลสุขภาพไดเอง  

1. รางวัลดีเดน 
เวทีระดับอําเภอ 
2. ไดรับคัดเลือก
ใหนําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ 
ระดับกระทรวง 

2 ความถูกตองของการทําความสะอาดมือ
ของบุคลากรทางการพยาบาลและการ
จัดการคุณภาพนํ้ายาฆาเช้ือ นํ้ายาทําลาย
เช้ือในหนวยงาน อยูในระดับตํ่า  ในป 
2560 พบความถูกตอง รอยละ 55.93 
และ 55 ตามลําดับ 

สงเสริมการรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัย  พฤติกรรมการทําความสะอาดมือ  การจัดการคุณภาพ
นํ้ายาฆาเช้ือและนํ้ายาทําลายเช้ือ (R2R  ของนายสุธีร  จําลองชาติ : IC) 
กระบวนการ :  
1. จัดเวทีใหผูบริหารพบเจาหนาที่ เพื่อประกาศนโยบายสรางความปลอดภัย และเพิ่มชองทางการ
สื่อสารกับผูบริหารโดยตรง  ทํากลองรับฟงความคิดเห็นเพื่อทราบความตองการของบุคลากรมาก
ข้ึน  ผูบริหารเย่ียมหนวยงาน กระตุนและเฝาระวังดานความปลอดภัย 

1.รางวัลดีเดน 
เวทีระดับเขต
สุขภาพ 
2. ไดรับคัดเลือก
ใหนําเสนอในเวที 
ระดับกระทรวง 
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  2. สรางทมีเย่ียมหนวยงานและหมุนเวียนเย่ียมสลับหนวยงาน คืนขอมูลสิ่งที่พบทันที เพือ่ใหเห็น

ขอมูลเชิงประจกัษและคุนชินกับบรรยากาศการติเตียน 
3. ทําขอตกลงสงเสริมการกระตุนตอม “เอะ” เพื่อตักเตือนหรือทวนสอบการปฏิบัติของเพื่อน
รวมงาน เชน “เอะ” วันน้ีเธอลางมือยัง “เอะ” แอลกอฮอลขวดน้ีเปดเมื่อไร 
ผลลัพธ : การรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  รายดานที่มีคาเฉลี่ย
นอย ไดแก ผูบริหารระดับสูงมกีารสงเสริมดานความปลอดภัย และผลกระทบจากการรายงาน
เหตุการณ บุคลากรทําความสะอาดมือไดถูกตองกอนและหลังแตกตางกัน  และหนวยงานมกีาร
จัดการคุณภาพนํ้ายาฆาเช้ือและนํ้ายาทําลายเช้ือไดตามมาตรฐาน เพิ่มข้ึน เปนรอยละ 87.5 

 

3 พบผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง มีการฟนฟู
สมรรถภาพ การเคลื่อนไหวรางกายไดชา  
จึงไดเพิม่การใชอปุกรณชวยเดิน (ไมเทา
ขาเดียว และไมเทาสามขา) ควบคูกับการ
ทํากายภาพบําบัด  จํานวน 20 ราย 

การพัฒนารูปแบบการติดตามเย่ียมบานในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ใชอุปกรณชวยเดิน (R2R  
ของนางธัฏษิณา  ใจเสน  : งานกายภาพบําบัด) 
กระบวนการ : ติดตามเย่ียมบานรวมกับทีม รพ.สต. และ อสม. ผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองที่ใชไม
เทาขาเดียว และใชไมเทาสามขา  จัดโปรแกรมการฝกกายภาพบําบัด (การบริหารขยับขอเพื่อ
ปองกันขอยึดติด บริหารเพือ่เพิม่กําลังกลามเน้ือ ฝกการทรงตัว และฝกเดิน) ประเมิน
ความสามารถดานการเดินในทุกเดือน การประเมินความเร็วในการเดินโดยใชการทดสอบ 
10MWT ใหผูปวยเดินดวยความเร็วปกติตามทางเดินระยะทาง 10 เมตร จับเวลาในชวง 3 รอบ 
ผลลัพธ : หลังการติดตามเย่ียมบานรูปแบบใหม 3 เดือน พบวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ใช
อุปกรณชวยเดิน สามารถฟนฟสูมรรถภาพ การเคลื่อนไหวรางกายไดเร็วข้ึน โดยใชไมเทาขาเดียว 
สามารถเดินไดเร็วข้ึน เทากบั 0.48+0.07 เมตร/วินาที และใชไมเทาสามขา สามารถเดินไดเร็วข้ึน 
เทากับ 0.39+0.06 เมตร/วินาที มผีูปวยที่ไมตองใชอุปกรณชวยเดิน 8 ราย 

1. ไดรับคัดเลือก
ใหนําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ 
2. รางวัลดีเดน 
เวที Service 
plan Show & 
Share เขต
สุขภาพท่ี 9 

4 ผลการคัดกรองพัฒนาการยังไมครอบคลุม
เน่ืองจากเจาหนาที่คัดกรองคนเดียว และ
เด็กกลัวเจาหนาที่  ไมใหความรวมมือใน
การประเมิน ในป 2559 ไดรับการคัด 

การพัฒนารูปแบบการคัดกรองพัฒนาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย  (R2R  ของนางหทัยกาญจน  ชัยเศรษศิริ  : กลุมงานเวชฯ) 
กระบวนการ : กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยจัดใหมีการเฝาระวังภาวะโภชนาการ และ
พัฒนาการ การสงเสริมพัฒนาการ และการติดตามเย่ียมบานในเด็กที่มีพัฒนาการลาชาโดยภาคี
เครือขาย พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง  / อสม. เพื่อความมั่นใจในการตรวจคัดกรองและการออก  

ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ 
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 กรองพัฒนาการ รอยละ 85 พบเด็กที่

สงสัยพัฒนาการลาชา รอยละ 5 
ติดตามรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข จัดอบรมการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือ DSPM 
และมีการจัดทําแนวทางในการดูแล การสงตอ และการติดตาม ในเด็กที่มีปญหาพัฒนาการลาชา 
และมีการจัดต้ังกลุมไลน เด็กเกง เด็กดีที่สรางได ข้ึนเพื่อใหไดมีการปรึกษาและพูดคุยกันในทีม
เพื่อใหทีมครูพี่เลี้ยง และอสม. 
ผลลัพธ : เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ไดรับการคัดกรองพัฒนาการเพิม่ข้ึน เปนรอยละ 100 พบเด็ก
ที่สงสัยพฒันาการลาชาเพิม่ข้ึน เปนรอยละ 31 เด็กทีส่งสัยพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุน
พัฒนาการ/ การติดตามเย่ียมรอยละ 100 ครูพี่เลี้ยงมีความรูในการประเมินพฒันาการรอยละ 
90.50 และมีความมั่นใจในการประเมินพัฒนาการโดยใชคูมอื DSPM มากข้ึน  สามารถคัดกรอง
และสงเสรมิพัฒนาการตามวัยไดทันเวลา รอยละ 100 

 

5 พบผูปวยที่มีอาการปวดกลามเน้ือเพิ่มมาก
ข้ึน ระยะเวลาการใหบริการแตละรายนาน 
เตียงใหบรกิารไมเพียงพอ หมอน่ึงลกู
ประคบใหความรอนไมทันตอเวลา
ใหบรกิาร ลกูประคบเก็บความรอนไดไม
นาน โดยในป 2557 - 2559  มีจํานวน 
1,611, 2,391 และ 2,569 ราย ตามลําดับ 
 

จัดทําแผนประคบหินสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดกลามเน้ือ แทนลูกประคบสมุนไพรเดิม (R2R  
ของนายวิทยา  วงแกว  : แผนไทย) 
กระบวนการ : จัดทําแผนประคบหินสมุนไพรรอน (หินกรวดมน) ซึ่งมีสมุนไพรชนิดเดียวกัน เย็บ
ดวยผาขาวดายดิบ ขนาด 50X50 ซม. เปนชอง 5 ชอง ชองละ 10 ซม. ยาว 20 ซม. ใสสมุนไพร 
ผสมรวมกันกับหินกรวดมน  
ผลลัพธ : แผนประคบหินสมุนไพรรักษาความรอนไดนานกวาลูกประคบสมุนไพร  20.8 นาที 
และสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดลดลงไดมากกวาลูกประคบสมุนไพร เฉลี่ย 1.4 และ 2.1 
ตามลําดับ  แผนประคบหินสมุนไพรมีราคาถูกกวาลูกประคบเฉลี่ยช้ินละ 35 บาท 

ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ 
ระดับกระทรวง 

6 พบผูปวย DM HT ขาดนัดมากข้ึน โดยใน
ป 2557 – 2559 โรคเบาหวานขาดนัด 
รอยละ12.49, 11.32 และ 10.92  โรค
ความดันโลหิตสูงขาดนัดรอยละ 14.43, 
12.79 และ 12.64 ตามลําดับ 

การพัฒนาระบบการติดตามการขาดนัดในผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (R2R  ของ
นางสดสี  เกิดประโคน  : OPD) 
กระบวนการ : คนหาสาเหตุการขาดนัดของผูปวยโรคเรื้อรังทั้ง 2 ชนิด โดยการสอบถามผูปวยที่
ขาดนัด จํานวน 1,795 ราย ออกแบบระบบบริการใหสอดคลองกับปญหาอยางครบวงจร 1) ชอง
ทางการเลื่อนนัด 2) จัดทําสมุดประจําตัวใหมใหงายตอการอานและบันทึกวันนัดไดชัดเจน 3) การ
ใหสุขศึกษาอยางเปนระบบ 4) แพทยสั่งยาพอดีกับวันนัด 5) ปรับระบบบริการที่แตกตางมาตรง
นัดรวดเร็วกวา  6) สงตัวกลับรพ.สต.เพื่อใกลบานใกลใจ  7) มีอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อน 

ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ 
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  เบาหวาน ติดตามและใหความชวยเหลือ  8) มีหนวยกูชีพ รบั-สงกรณีฉุกเฉินและเดินทางลําบาก

กรณีผูปวยมีปญหาซบัซอน 
ผลลัพธ : สาเหตุทีผู่ปวย HT ขาดนัดมากที่สุด คือ ไมมีอาการผิดปกติ คิดวาโรคหายแลวจงึไมมา 
(รอยละ 39.81) ผูปวย DM ขาดนัดมากที่สุด คือต้ังใจมาหลงันัดเพราะระบบบรกิารไมแตกตาง 
(รอยละ 48.86) หลงัการพัฒนาระบบพบวา ผูปวยขาดนัดลดลง โรคเบาหวานลดลงเหลือรอยละ 
3.04 ผูปวยพึงพอใจรอยละ 97.60  และโรคความดันโลหิตสูงลดลงเหลือรอยละ 5.10 ผูปวยมี
ความพึงพอใจรอยละ 98.64 

 

7 ระยะเวลารอคอยนาน เฉลี่ย 3 ช่ัวโมง 17 
นาที นานที่สุด คือ รอรับการตรวจจาก
แพทย เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 40 นาที ทําใหเกิด
ขอรองเรียนจากผูรับบริการและสงผล
กระทบตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ 

การพัฒนารูปแบบการใหบรกิารเพื่อลดระยะเวลารอคอยรับบริการ  (R2R  ของนางสายชล  
คตวงค  : OPD) 
กระบวนการ : 
1. จัดทําแนวทางการคัดกรองผูปวยและอบรมแกพยาบาลคัดกรอง เพื่อการสงพบแพทยในแตละ
แผนกถูกตอง เชน หองฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอก  
2. จัดทําบัตรคิวหนาหองตรวจโดยแยกสี ตามหองตรวจและใหผูปวยถือบัตรคิวเขาพบแพทยดวย 
เพื่อใหแพทยทราบภาระงานของตนในแตละวัน  
3. ปรับเปลี่ยนตารางการออกตรวจของแพทย โดยกําหนดใหแพทยแตละทานสลับกันออกตรวจที่
แผนกผูปวยนอก และผูปวยใน (Round Ward) คือ ตองมีแพทยอยูที่แผนกผูปวยนอกอยางนอย 1 
ทาน ตลอดเวลา 
4. ทําขอตกลงกับแพทยในการออกตรวจไมเกิน 09.00 น. หากเลยกําหนดเวลามีพยาบาลผู
ประสานงาน สามารถโทรติดตามแพทยไดทันที 
ผลลัพธ : ระยะเวลารอคอยรับการตรวจจากแพทย ลดลงเหลือ 1 ช่ัวโมง ทําใหระยะเวลารอคอย
รวมทั้งสิ้น ลดลงเหลือ 2 ช่ัวโมง 27 นาที อัตราความพึงพอใจของแพทย พยาบาลและผูชวยเหลือ
คนไข รอยละ 82.40, 95.32 และ 86.20 ตามลําดับ ไมพบขอรองเรียนเกี่ยวกับการรอตรวจ 
 
 

ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ 
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8 โรงพยาบาลยังไมมรีะบบการดูแลที่ชัดเจน 

บุคลากรขาดความรู สถานที่ไมเอื้อตอการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทายของชีวิต  อัตรา
ความพึงพอใจนอยกวารอยละ 80 ในป 
พ.ศ.2557-2559 ผูปวยระยะสุดทายทีม่า
รับการรกัษาตอใกลบาน จํานวน 9, 12 
และ 9 ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมเพิม่ข้ึน 

การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง สําหรับผูปวยระยะสุดทายของชีวิต  (R2R  
ของนางกลุภรณ  คตวงค  : WARD)  
กระบวนการ : ดูแลผูปวยแบบประคับประคอง สําหรับผูปวยระยะสุดทายของชีวิตโดยทีมสห
วิชาชีพ มีหองที่เปนสัดสวน มีภาคีเครือขายในการดูแล ทบทวนดวยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
PDCA คนหาสิ่งที่ผูปวยตองการเชิงลึกเปนรายบุคคล 
ผลลัพธ : ผูปวยและญาติพึงประสงค 1) ธรรมะบําบัด 2) การใหบริการที่ดี การดูแลรักษาตาม
มาตรฐานรายโรค การควบคุมอาการไมสุขสบายขณะอยูที่โรงพยาบาลและที่บาน 3) มีหองสําหรับ
ใหบริการผูปวยวาระสุดทายของชีวิต 4) การติดตาม เย่ียมบานโดยภาคีเครือขายในพื้นที่  ความ
พึงพอใจ มากกวารอยละ 85  ผูปวยระยะสุดทายไดรับการออกติดตามเย่ียมบานเพิ่มข้ึน เปนรอย
ละ 100 และลดภาวะแทรกซอนของผูปวย เหลือรอยละ 10  มีคําสั่งแตงต้ังทีมในการดูแลผูปวยที่
ชัดเจน  และมีเครื่องมือใหผูปวยยืมกลับไปใชตอเน่ืองที่บาน 

ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
ระดับกระทรวง 

9 การวางแผนจําหนายตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผูปวยโรคเบาหวาน เพื่อ
ลดการกลบัมานอนรักษาซ้ําดวย
ภาวะแทรกซอน  ในป 2559 (6 เดือน) 
พบอัตราภาวะแทรกซอนผูปวยเบาหวาน
ดวยภาวะนํ้าตาลสูง รอยละ 0.58 และ
ภาวะนํ้าตาลตํ่า รอยละ 1.04 

การวางแผนจําหนายตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยโรคเบาหวานไมกลบัมารกัษาซ้ํา 
(R2R  ของนางวารุณี  ตรีตรอง : งานโภชนาการ)  
กระบวนการ : เก็บขอมูล และประเมินภาวะโภชนาการ การวางแผนการรักษา การใหโภชนบําบัด
ผูปวย ออกเย่ียมบานจากคะแนนความรูเรื่องอาหาร และการบริโภคที่บาน ทุก 1, 2 และ 3 เดือน 
ผลลัพธ : ผูปวยมาดวยภาวะแทรกซอนเบาหวานทั้งหมดรอยละ 1.62  พฤติกรรมการบริโภค
อาหารผูปวยสวนใหญกินปลารากุงจอมและ รบัประทานอาหารไมครบ 3 มื้อ (รอยละ 72.86) 
และขณะกินขาวเติมนํ้าปลาในอาหาร (รอยละ 78.57) จากผลของการวางแผนจําหนายตอ
พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร และการติดตามเย่ียมบานหลังจําหนาย พบวาความรูดานอาหารของ
ผูปวยโรคเบาหวานเพิ่มข้ึนจากรอยละ 50 เปนรอยละ 78 พฤติกรรมการบริโภคอาหารดีข้ึนจาก
รอยละ 62 เปนรอยละ 88 และพบวามผีูปวยกลับมารักษาซ้าํดวยภาวะนํ้าตาลตํ่า 1 ราย (รอยละ 
7.14)  มีการประเมิน ประสาน ติดตามผลเย่ียมบาน รวมกบัทีมสุขภาพเพื่อใหไดปฏิบัติตามแผนที่
กําหนดรวมกัน 
 

ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ 
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10 วัยรุนมีการต้ังครรภซ้ําในระดับสงู  โดยใน

ป 2557  พบวัยรุนในพื้นที่อําเภอโนน
สุวรรณ มีการต้ังครรภซ้ํา 9 ราย (รอยละ 
28.12)  

การพัฒนาโปรแกรมการใหบริการเพื่อลดการต้ังครรภซ้ําในวัยรุน  (R2R  ของนางสรุีรัตน  พรมมา
แสง :  ANC)  
กระบวนการ : วิเคราะหสาเหตุดวยกจิกรรมกลุมพบวา เกิดจากความต้ังใจและมีความพรอม, การ
คุมกําเนิดไมสม่ําเสมอ และไมไดรับบรกิารคุมกําเนิดทีม่ีประสิทธิภาพ 
1. ประเมินการดานรางกายและจิตใจทุกครั้งที่มารับบริการฝากครรภ  
2. ประสานใหสามีหรือครอบครัวมารับบริการฝากครรภดวยทุกครั้งเพื่อเขารวมทํากิจกรรมแบบมี
สวนรวมกับวัยรุนต้ังครรภ จัดกิจกรรมโรงเรียนพอแมโดยใหครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
3. หลังวัยรุนที่ต้ังครรภคลอดบุตร นัด 1 สัปดาห เพื่อมารับบริการยาฝงคุมกําเนิด และนัด 6 
สัปดาหเพื่อรับบริการยาฉีดคุมกําเนิด และติดตามทุก 3 เดือน ในกลุมที่รับบริการฉีดยาคุมกําเนิด 
4. ดําเนินการเชิงรุกในชุมชนในการเขาไปใหความรูและรณรงคการต้ังครรภซ้ําในวัยรุนในหมูบาน
รวมกับ อสม.และเจาหนาที่ รพ.สต. 
ผลลัพธ : จากการติดตามอยางใกลชิดและจัดกิจกรรมตอเน่ือง 2 ป พบวา ป 2559 – 2560 มี
การต้ังครรภซ้ําในวัยรุนลดลง เหลือ 4 ราย (รอยละ 11.42) 

ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ 

11 ป 2559  มีผูปวยมะเรง็ทอนํ้าดี รอยละ 
6.48  โดยพบพยาธิใบไมในตับถึง รอยละ 
90 เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงจากการกิน
อาหารปลานํ้าจืดแบบสุกๆ ดิบ ๆ รอยละ 
63.10 

การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับเพื่อลดมะเร็งทอนํ้าดี
โดยการมสีวนรวมของชุมชน (R2R  ของนางสาววิประภา  พรมจันทร : กลุมงานเวชฯ)  
กระบวนการ : 1) อบรมพฒันาศักยภาพ อสม.เช่ียวชาญ และโรงเรียนใน ม.5 ในเรือ่งการปองกัน
โรคพยาธิใบไมในตับโดยเจาหนาทีส่าธารณสุข  2) ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดย 
อสม. ไปจัดกระบวนการ เรียนรูใหกบัประชาชนรายครัวเรือน โดยบูรณาการเขากับกจิกรรมการ
เย่ียมบาน รวมกับทมีหมอครอบครัว  3) รณรงคตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับดวยการตรวจอุจจาระ 
ในประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป  คัดกรองกลุมเสี่ยงมะเร็งทอนํ้าดี  ประชาชนอายุ 40 ข้ึนไปดวยแบบ
คัดกรองดวยวาจา (Verbal screening)  เมื่อพบวาเปนกลุมเสี่ยงตองสงตอไปตรวจคัดกรองดวยอัล
ตราซาวด 
ผลลัพธ : ประชาชนมีความรู ความตระหนัก การปฏิบัติตัวและการเลกิกินปลาดิบเพื่อปองกันโรค
พยาธิใบไมในตับลดมะเร็งทอนํ้าดีโดยการมีสวนรวมของชุมชน  โดยมีความรู (รอยละ 90.10) และ  

ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
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  ความตระหนัก (รอยละ 66.46) เลิกกินปลาดิบ (รอยละ 65.25) อยูในระดับสูง สวนการปฏิบัติตัว 

(รอยละ 38.30) อยูในระดับปานกลาง  อัตราการตรวจพบพยาธิใบไมตับลดลงเหลือ รอยละ 2.88 
 

12 ขณะทําความสะอาดแผลกอนการเย็บ 
ผูปวยแสดงสหีนาทุกขทรมาน และด้ิน
ทุรนทรุาย  มีคาคะแนนความปวด 7-10 
คะแนน 

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการทําความสะอาดแผลกอนการเย็บเพื่อลดปวด  ในงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน  (R2R  ของนายเจรญิ  กาลพัฒน :  ER)  
กระบวนการ : ประชุมทีม ER กําหนดแนวปฏิบัติรวมกันในการทําความสะอาดแผล 
1. ประเมินขนาดแผลเพื่อคาดการณจํานวนเข็มที่ตองการเย็บ ต้ังแต 2 เข็มข้ึนไป ประเมินคา
คะแนนระดับความปวด มากกวา 6 คะแนน ดําเนินการสอบถามผูปวยวาตองการยาชาหรือไม 
2. ระหวางรอยาชาออกฤทธ์ิ ใหใชนํ้าสะอาดชุบกอสหรือสําลี วางบริเวณผิวหนังปกติใกลบาดแผล 
เพื่อระบบประสาทรับรูความรูสึกเย็นของนํ้า  
3. ขณะทําความสะอาดแผลใหประเมินคะแนนระดับความปวดทุกราย 
4. หากแผลมีความสกปรกมากจําเปนตองใชเวลาทําความสะอาดนาน กําหนดใหสอบถามความ
ปวดของผูปวยทุก 10 นาที 
ผลลัพธ : หลังเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติใหม พบวา คะแนนความปวดของผูปวยที่ไดรบัการทําแผล
ลดลงเหลือ 5 คะแนน ผูปวยใหความรวมมือระหวางการลางทําความสะอาดบาดแผลเปนอยางดี 
บุคลากรมรีะดับความพึงพอใจในการใชแนวปฏิบัติรวมกัน รอยละ 86 และสามารถทําหัตถการได
สะดวกข้ึน 

รางวัลนักวิจัยดาว
รุง เวทรีะดับ
อําเภอ 

13 สงขอมลูเรียกเก็บคาบริการทางการแพทย
ไดไมครบทุกกองทุน  ออกรายงานลูกหน้ี
คารักษาพยาบาล  มีความถูกตอง  
ครบถวน และทันเวลา ไมเปนไปตาม
เปาหมาย และไมสามารถสรปุยอดรายรับ
จากการเรยีกเก็บคาบริการรายเดือนได  
โดยในป 2559 สามารถสงเรียกเกบ็
คาบริการทางการแพทยไดถูกตอง (รอย 

การพัฒนาระบบการเรียกเก็บคาบริการ และการติดตามเฝาระวังรายรับจากการเรียกเก็บ
คาบริการทางการแพทย  (R2R  ของนางบุณฑรกิา  บัวศรี : งานประกันสุขภาพ)  
กระบวนการ : 
1. ประชุมวิเคราะหปญหาที่ทําใหคุณภาพการสงขอมูลไมสมบูรณ นํา IT มาชวยในการออก
รายงานลูกหน้ีคารักษาพยาบาล รายกองทุนยอย เพื่องาย และสะดวกในการทวนสอบขอมูล
บริการกับขอมูลเรียกเก็บฯ 
2. พัฒนาระบบการเรียกเก็บคาบริการทางแพทย  (เก็บทุกรายการตามโครงสรางที่มาของเงินทุก
สิทธิการรักษาพยาบาล)  กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน   

1.รางวัลดีเดน 
เวทีระดับเขต
สุขภาพ 
2. ไดรับคัดเลือก
ใหนําเสนอในเวที 
ระดับกระทรวง 
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ท่ี ปญหาในงานประจํา การแกไขปญหา / พัฒนาระบบงาน หมายเหตุ 
 ละ 98.5) ครบถวน (รอยละ 99.2) และ

ทันเวลา (รอยละ 97.4)  ออกรายงาน
ลูกหน้ีคารักษาพยาบาล รายสิทธิ ถูกตอง 
(รอยละ 99.8) ครบถวน (รอยละ 99.2) 
และทันเวลา (รอยละ 99.8) 

- กําหนดรหัสสิทธิหลัก และสิทธิยอย ในการใหสิทธิการรักษาพยาบาลแตละครั้ง (Visit)   
 - พัฒนาการบันทึกขอมูลคารักษาพยาบาลในโปรแกรม HosXP  ใหสมบูรณ และเปนปจจุบัน  
 - มีการสุม Audit รายการที่เบิกเพิ่มจากกองทุนยอย เชน คา Refer, Instrument 
 - ตรวจสอบคุณภาพขอมูลบริการกอนสงออก  โดยโปรแกรม OP-PP2010 และ DRG Index    
 - ตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียนผูปวยใน  มีการ Approved  ทุกข้ันตอน (จาก WARD 
สูแพทย และ Coder)  กอนสงเบิกเรียกเก็บคาบริการทางการแพทย 
3. ศึกษารายละเอียดการจายคาบริการทางการแพทย แยกรายสิทธิการรักษาพยาบาล กําหนด
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และถายทอดสูการปฏิบัติจริง  
4. ติดตามเฝาระวังสถานะทางการเงินจากการเรียกเก็บคาบริการ  โดยวิเคราะหจาก Statement 
รายรับ เปรียบเทียบรายรับจริงกับ Plan fin  รายงานผูบริการรับทราบทุกเดือน 
ผลลัพธ : ในป 2560 (6 เดือน)  พบวา 1) สามารถนําขอมูลบริการใน HosXP  มาสงเรียกเก็บฯได
ครบทุกกองทุน  มีความถูกตอง (รอยละ 99.7)  ครบถวน (รอยละ 100) และทันเวลา (รอยละ 
99.8)  ออกรายงานลูกหน้ีคารักษาพยาบาล รายสิทธิ ถูกตอง (รอยละ 99.7) ครบถวน (รอยละ 
100) และทันเวลา (รอยละ 100)   
2) การติดตามเฝาระวังสถานะทางการเงินจากการเรียกเก็บคาบริการ พบวา งบประมาณที่ไดรับ
การชดเชยนอยกวาที่สงเรียกเก็บฯ รอยละ 13.67  งบประมาณจากผลงานบริการ สามารถ
ติดตามและลงรับรูรายไดจริงไดรอยละ 94.9  และงบประมาณที่ยังไมสามารถลงรับรูรายไดทาง
บัญชี (คางจาย)  368,150 บาท  ซึ่งเปนสิทธิประกันสังคมในเครือขาย รพ.นางรอง และ รพ.
บุรีรัมย   
3) การบริหารกํากบัแผนประมาณการรายรบั  รพ.โนนสุวรรณ  พบวา  รายรับจากคาบรกิาร 
(เหมาจายรายหัว + เรียกเก็บฯ)  สูงกวา ทีป่ระมาณการรายรับ (Plan fin) ไว  รอยละ 41.11 

 

 
สรปุและเรียบเรียงโดย  นางบุณฑริกา  บัวศรี   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   

15  สิงหาคม  2560 


