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สรุปการแกไขปญหาหนางาน และการพัฒนาระบบงานประจํา สูการเปนผลงานวิชาการ (R2R) โรงพยาบาลโนนสุวรรณ ปงบประมาณ 2560
การแกปญหาในงานประจําที่ทําทุกวัน อยางเปนระบบ และนําแนวคิด วิธีการแกไขปญหาดังกลาวมาเรียบเรียงเปนขั้นตอนที่เขาใจงาย สามารถสื่อสารใหคนใน
องคกรเขาใจ รับทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน เก็บขอมูลผลลัพธที่ไดจากการแกไขปญหามาเรียบเรียงเพื่อถายทอด (Routine to Research : R2R) และสง
ตอการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม กระจายความรูขององคก รไปใหทั่วทั้งองคกรเพื่อ ใหเ กิดการตอยอดของความรู นําความรูไปใชใหเกิดประโยชน รวมถึงกอใหเกิด
วัฒนธรรมแหงการเรียนรูภายในองคกร (เวทีนําเสนอผลงาน R2R ระดับอําเภอ) แลกเปลี่ยนเรียนรูตอเนื่องในเครือขายเพื่อการพัฒนาตอยอด (เวทีนําเสนอผลงาน R2R
ระดับเขตสุขภาพ และระดับกระทรวง) คือหัวใจอยางแทจริงของการพัฒนางาน (Knowledge Management : KM)
ที่
1

ปญหาในงานประจํา
ผูปวยโรคเบาหวาน ไมสามารถควบคุม
ระดั บ น้ํ า ตาลสะสมในเม็ ด เลื อ ดแดง
(HbA1c ) ใหต่ํากวา 7% ได โดยในป 2557
– 2559 พบรอ ยละ 19.62, 33.62 และ
24.04 ตามลําดับ จากการสอบถามเพื่อ
คนหาปญหา 105 ราย พบวา รับประทาน
ข า ว แ ล ะ แ ป ง เ กิ น ร อ ย ล ะ 6 2 . 8 7
รับประทานผลไมรสหวาน รอยละ 19.04
และไมออกกําลังกาย รอยละ 90.47
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ความถูก ตอ งของการทําความสะอาดมือ
ของบุ คลากรทางการพยาบาลและการ
จัดการคุณภาพน้ํายาฆาเชื้อ น้ํายาทําลาย
เชื้ อ ในหน ว ยงาน อยู ใ นระดั บ ต่ํ า ในป
2560 พบความถู ก ต อ ง ร อ ยละ 55.93
และ 55 ตามลําดับ

การแกไขปญหา / พัฒนาระบบงาน
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรายกรณี เพื่อลดระดับน้ําตาลในกระแสเลือด
ของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มีระดับ Hba1c>7% (R2R ของนางสดสี เกิดประโคน :
OPD)
กระบวนการ : ใชโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบรายกรณีที่สรางขึ้นจากกระบวนการ
ค น หาสาเหตุ ข องผู ป ว ยเป น รายกรณี แบบบั น ทึ ก ข อ มู ล สุ ข ภาพรายบุ ค คล การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบผลกอนและหลังดําเนินการของพฤติกรรมสุขภาพ
จากการประเมินตามแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ และคาระดับ Hba1c>7%
ผลลัพธ : ระดับน้ําตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) ลดลงจากเดิม รอยละ 96.19 และสามารถ
ลดระดับ Hba1c ไดนอยกวา 7 % รอยละ 10.89 พฤติกรรมรับประทานขาวและแปงเหมาะสม
รอยละ 96.19 โดยเปลี่ยนมารับประทานขาวเจาเพิ่มขึ้น เปนรอยละ 92.38 ออกกําลังกายเพิ่มขึ้น
รอยละ 88.70 และสามารถสรางกลุมในการดูแลสุขภาพไดเอง
สงเสริมการรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัย พฤติกรรมการทําความสะอาดมือ การจัดการคุณภาพ
น้ํายาฆาเชื้อและน้ํายาทําลายเชื้อ (R2R ของนายสุธีร จําลองชาติ : IC)
กระบวนการ :
1. จัดเวทีใหผูบริหารพบเจาหนาที่ เพื่อประกาศนโยบายสรางความปลอดภัย และเพิ่มชองทางการ
สื่อสารกับผูบริหารโดยตรง ทํากลองรับฟงความคิดเห็นเพื่อทราบความตองการของบุคลากรมาก
ขึ้น ผูบริหารเยี่ยมหนวยงาน กระตุนและเฝาระวังดานความปลอดภัย

หมายเหตุ
1. รางวัลดีเดน
เวทีระดับอําเภอ
2. ไดรับคัดเลือก
ใหนําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ
ระดับกระทรวง

1.รางวัลดีเดน
เวทีระดับเขต
สุขภาพ
2. ไดรับคัดเลือก
ใหนําเสนอในเวที
ระดับกระทรวง
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ที่

ปญหาในงานประจํา

3

พบผูป วยโรคหลอดเลือดสมอง มีการฟนฟู
สมรรถภาพ การเคลื่อนไหวรางกายไดชา
จึงไดเพิม่ การใชอปุ กรณชวยเดิน (ไมเทา
ขาเดียว และไมเทาสามขา) ควบคูกับการ
ทํากายภาพบําบัด จํานวน 20 ราย
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ผลการคัดกรองพัฒนาการยังไมครอบคลุม
เนื่องจากเจาหนาที่คัดกรองคนเดียว และ
เด็กกลัวเจาหนาที่ ไมใหความรวมมือใน
การประเมิน ในป 2559 ไดรับการคัด

การแกไขปญหา / พัฒนาระบบงาน
2. สรางทีมเยี่ยมหนวยงานและหมุนเวียนเยี่ยมสลับหนวยงาน คืนขอมูลสิ่งที่พบทันที เพือ่ ใหเห็น
ขอมูลเชิงประจักษและคุนชินกับบรรยากาศการติเตียน
3. ทําขอตกลงสงเสริมการกระตุนตอม “เอะ” เพื่อตักเตือนหรือทวนสอบการปฏิบัติของเพื่อน
รวมงาน เชน “เอะ” วันนี้เธอลางมือยัง “เอะ” แอลกอฮอลขวดนี้เปดเมื่อไร
ผลลัพธ : การรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง รายดานที่มีคาเฉลี่ย
นอย ไดแก ผูบริหารระดับสูงมีการสงเสริมดานความปลอดภัย และผลกระทบจากการรายงาน
เหตุการณ บุคลากรทําความสะอาดมือไดถูกตองกอนและหลังแตกตางกัน และหนวยงานมีการ
จัดการคุณภาพน้ํายาฆาเชื้อและน้ํายาทําลายเชื้อไดตามมาตรฐาน เพิ่มขึ้น เปนรอยละ 87.5
การพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมบานในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ใชอุปกรณชวยเดิน (R2R
ของนางธัฏษิณา ใจเสน : งานกายภาพบําบัด)
กระบวนการ : ติดตามเยี่ยมบานรวมกับทีม รพ.สต. และ อสม. ผูป วยโรคหลอดเลือดสมองที่ใชไม
เทาขาเดียว และใชไมเทาสามขา จัดโปรแกรมการฝกกายภาพบําบัด (การบริหารขยับขอเพื่อ
ปองกันขอยึดติด บริหารเพือ่ เพิม่ กําลังกลามเนื้อ ฝกการทรงตัว และฝกเดิน) ประเมิน
ความสามารถดานการเดินในทุกเดือน การประเมินความเร็วในการเดินโดยใชการทดสอบ
10MWT ใหผปู วยเดินดวยความเร็วปกติตามทางเดินระยะทาง 10 เมตร จับเวลาในชวง 3 รอบ
ผลลัพธ : หลังการติดตามเยี่ยมบานรูปแบบใหม 3 เดือน พบวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ใช
อุปกรณชวยเดิน สามารถฟนฟูสมรรถภาพ การเคลื่อนไหวรางกายไดเร็วขึ้น โดยใชไมเทาขาเดียว
สามารถเดินไดเร็วขึ้น เทากับ 0.48+0.07 เมตร/วินาที และใชไมเทาสามขา สามารถเดินไดเร็วขึ้น
เทากับ 0.39+0.06 เมตร/วินาที มีผูปวยที่ไมตองใชอุปกรณชวยเดิน 8 ราย
การพัฒ นารูป แบบการคัดกรองพัฒ นาการในศูนยพัฒ นาเด็ก เล็ก โดยการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย (R2R ของนางหทัยกาญจน ชัยเศรษศิริ : กลุมงานเวชฯ)
กระบวนการ : กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยจัดใหมีก ารเฝาระวังภาวะโภชนาการ และ
พัฒนาการ การสงเสริมพัฒนาการ และการติดตามเยี่ยมบานในเด็กที่มีพัฒนาการลาชาโดยภาคี
เครือขาย พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง / อสม. เพื่อความมั่นใจในการตรวจคัดกรองและการออก

หมายเหตุ

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

ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ
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ที่

ปญหาในงานประจํา
กรองพัฒนาการ รอยละ 85 พบเด็กที่
สงสัยพัฒนาการลาชา รอยละ 5

5

พบผูป วยที่มีอาการปวดกลามเนื้อเพิ่มมาก
ขึ้น ระยะเวลาการใหบริการแตละรายนาน
เตียงใหบริการไมเพียงพอ หมอนึง่ ลูก
ประคบใหความรอนไมทันตอเวลา
ใหบริการ ลูกประคบเก็บความรอนไดไม
นาน โดยในป 2557 - 2559 มีจํานวน
1,611, 2,391 และ 2,569 ราย ตามลําดับ

6

พบผูปวย DM HT ขาดนัดมากขึ้น โดยใน
ป 2557 – 2559 โรคเบาหวานขาดนั ด
รอ ยละ12.49, 11.32 และ 10.92 โรค
ความดันโลหิตสูง ขาดนัดรอ ยละ 14.43,
12.79 และ 12.64 ตามลําดับ

การแกไขปญหา / พัฒนาระบบงาน
ติดตามรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข จัดอบรมการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือ DSPM
และมีการจัดทําแนวทางในการดูแล การสงตอ และการติดตาม ในเด็กที่มีปญหาพัฒนาการลาชา
และมีการจัดตั้งกลุมไลน เด็กเกง เด็กดีที่สรางได ขึ้นเพื่อใหไดมีการปรึกษาและพูดคุยกันในทีม
เพื่อใหทีมครูพี่เลี้ยง และอสม.
ผลลัพธ : เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการคัดกรองพัฒนาการเพิม่ ขึ้น เปนรอยละ 100 พบเด็ก
ที่สงสัยพัฒนาการลาชาเพิม่ ขึ้น เปนรอยละ 31 เด็กทีส่ งสัยพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุน
พัฒนาการ/ การติดตามเยี่ยมรอยละ 100 ครูพี่เลี้ยงมีความรูในการประเมินพัฒนาการรอยละ
90.50 และมีความมั่นใจในการประเมินพัฒนาการโดยใชคูมอื DSPM มากขึ้น สามารถคัดกรอง
และสงเสริมพัฒนาการตามวัยไดทันเวลา รอยละ 100
จัดทําแผนประคบหินสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ 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 : แผนประคบหินสมุนไพรรัก ษาความรอนไดนานกวา ลูกประคบสมุนไพร 20.8 นาที
และสามารถบรรเทาอาการเจ็บ ปวดลดลงไดมากกวาลูกประคบสมุนไพร เฉลี่ย 1.4 และ 2.1
ตามลําดับ แผนประคบหินสมุนไพรมีราคาถูกกวาลูกประคบเฉลี่ยชิ้นละ 35 บาท
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

หมายเหตุ

ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ
ระดับกระทรวง

ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ

4

ที่

ปญหาในงานประจํา

7

ระยะเวลารอคอยนาน เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 17
นาที นานที่สุด คือ รอรับ การตรวจจาก
แพทย เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 40 นาที ทําใหเกิด
ขอ ร อ งเรี ย นจากผู รั บ บริ ก ารและส ง ผล
กระทบตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่

การแกไขปญหา / พัฒนาระบบงาน
หมายเหตุ
เบาหวาน ติดตามและใหความชวยเหลือ 8) มีหนวยกูชีพ รับ-สงกรณีฉุกเฉินและเดินทางลําบาก
กรณีผปู วยมีปญ
 หาซับซอน
ผลลัพธ : สาเหตุทผี่ ปู วย HT ขาดนัดมากที่สุด คือ ไมมีอาการผิดปกติ คิดวาโรคหายแลวจึงไมมา
(รอยละ 39.81) ผูปวย DM ขาดนัดมากที่สุด คือตั้งใจมาหลังนัดเพราะระบบบริการไมแตกตาง
(รอยละ 48.86) หลังการพัฒนาระบบพบวา ผูป วยขาดนัดลดลง โรคเบาหวานลดลงเหลือรอยละ
3.04 ผูปวยพึงพอใจรอยละ 97.60 และโรคความดันโลหิตสูงลดลงเหลือรอยละ 5.10 ผูปวยมี
ความพึงพอใจรอยละ 98.64
การพัฒนารูปแบบการใหบริการเพื่อลดระยะเวลารอคอยรับบริการ (R2R ของนางสายชล
ไดรับคัดเลือกให
คตวงค : OPD)
นําเสนอในเวที
กระบวนการ :
ระดับเขตสุขภาพ
1. จัดทําแนวทางการคัดกรองผูปวยและอบรมแกพยาบาลคัดกรอง เพื่อการสงพบแพทยในแตละ
แผนกถูกตอง เชน หองฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอก
2. จัดทําบัตรคิวหนาหองตรวจโดยแยกสี ตามหองตรวจและใหผูปวยถือบัตรคิวเขาพบแพทยดวย
เพื่อใหแพทยทราบภาระงานของตนในแตละวัน
3. ปรับเปลี่ยนตารางการออกตรวจของแพทย โดยกําหนดใหแพทยแตละทานสลับกันออกตรวจที่
แผนกผูปวยนอก และผูปวยใน (Round Ward) คือ ตองมีแพทยอยูที่แผนกผูปวยนอกอยางนอย 1
ทาน ตลอดเวลา
4. ทําขอ ตกลงกับ แพทยในการออกตรวจไมเ กิน 09.00 น. หากเลยกําหนดเวลามีพ ยาบาลผู
ประสานงาน สามารถโทรติดตามแพทยไดทันที
ผลลัพธ : ระยะเวลารอคอยรับการตรวจจากแพทย ลดลงเหลือ 1 ชั่วโมง ทําใหระยะเวลารอคอย
รวมทั้งสิ้น ลดลงเหลือ 2 ชั่วโมง 27 นาที อัตราความพึงพอใจของแพทย พยาบาลและผูชวยเหลือ
คนไข รอยละ 82.40, 95.32 และ 86.20 ตามลําดับ ไมพบขอรองเรียนเกี่ยวกับการรอตรวจ
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ที่
8

9

ปญหาในงานประจํา
โรงพยาบาลยังไมมรี ะบบการดูแลที่ชัดเจน
บุคลากรขาดความรู สถานที่ไมเอื้อตอการ
ดูแลผูปวยระยะสุดทายของชีวิต อัตรา
ความพึงพอใจนอยกวารอยละ 80 ในป
พ.ศ.2557-2559 ผูปวยระยะสุดทายทีม่ า
รับการรักษาตอใกลบาน จํานวน 9, 12
และ 9 ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมเพิม่ ขึ้น

การแกไขปญหา / พัฒนาระบบงาน
การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง สําหรับผูปวยระยะสุดทายของชีวิต (R2R
ของนางกุลภรณ คตวงค : WARD)
กระบวนการ : ดูแลผูปวยแบบประคับประคอง สําหรับผูปวยระยะสุดทายของชีวิตโดยทีมสห
วิชาชีพ มีหองที่เปนสัดสวน มีภาคีเครือขายในการดูแล ทบทวนดวยกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
PDCA คนหาสิ่งที่ผปู วยตองการเชิงลึกเปนรายบุคคล
ผลลัพธ : ผูปวยและญาติพึงประสงค 1) ธรรมะบําบัด 2) การใหบริการที่ดี การดูแลรักษาตาม
มาตรฐานรายโรค การควบคุมอาการไมสุขสบายขณะอยูที่โรงพยาบาลและที่บาน 3) มีหองสําหรับ
ใหบริการผูปวยวาระสุดทายของชีวิต 4) การติดตาม เยี่ยมบานโดยภาคีเครือขายในพื้นที่ ความ
พึงพอใจ มากกวารอยละ 85 ผูปวยระยะสุดทายไดรับการออกติดตามเยี่ยมบานเพิ่มขึ้น เปนรอย
ละ 100 และลดภาวะแทรกซอนของผูปวย เหลือรอยละ 10 มีคําสั่งแตงตั้งทีมในการดูแลผูปวยที่
ชัดเจน และมีเครื่องมือใหผูปวยยืมกลับไปใชตอเนื่องที่บาน
การวางแผนจําหนายตอพฤติกรรมการ
การวางแผนจําหนายตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปว ยโรคเบาหวานไมกลับมารักษาซ้ํา
บริโภคอาหารของผูปวยโรคเบาหวาน เพื่อ (R2R ของนางวารุณี ตรีตรอง : งานโภชนาการ)
ลดการกลับมานอนรักษาซ้ําดวย
กระบวนการ : เก็บขอมูล และประเมินภาวะโภชนาการ การวางแผนการรักษา การใหโภชนบําบัด
ภาวะแทรกซอน ในป 2559 (6 เดือน)
ผูปวย ออกเยี่ยมบานจากคะแนนความรูเรื่องอาหาร และการบริโภคที่บาน ทุก 1, 2 และ 3 เดือน
พบอัตราภาวะแทรกซอนผูปวยเบาหวาน ผลลัพธ : ผูปวยมาดวยภาวะแทรกซอนเบาหวานทั้งหมดรอยละ 1.62 พฤติกรรมการบริโภค
ดวยภาวะน้ําตาลสูง รอยละ 0.58 และ
อาหารผูปวยสวนใหญกินปลารากุงจอมและ รับประทานอาหารไมครบ 3 มื้อ (รอยละ 72.86)
ภาวะน้ําตาลต่ํา รอยละ 1.04
และขณะกินขาวเติมน้ําปลาในอาหาร (รอยละ 78.57) จากผลของการวางแผนจําหนายตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการติดตามเยี่ยมบานหลังจําหนาย พบวาความรูดานอาหารของ
ผูปวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากรอยละ 50 เปนรอยละ 78 พฤติกรรมการบริโภคอาหารดีขึ้นจาก
รอยละ 62 เปนรอยละ 88 และพบวามีผูปวยกลับมารักษาซ้าํ ดวยภาวะน้ําตาลต่ํา 1 ราย (รอยละ
7.14) มีการประเมิน ประสาน ติดตามผลเยี่ยมบาน รวมกับทีมสุขภาพเพื่อใหไดปฏิบัติตามแผนที่
กําหนดรวมกัน

หมายเหตุ
ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
ระดับกระทรวง

ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ
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ที่
ปญหาในงานประจํา
10 วัยรุนมีการตัง้ ครรภซ้ําในระดับสูง โดยใน
ป 2557 พบวัยรุนในพื้นที่อําเภอโนน
สุวรรณ มีการตั้งครรภซ้ํา 9 ราย (รอยละ
28.12)

การแกไขปญหา / พัฒนาระบบงาน
การพัฒนาโปรแกรมการใหบริการเพื่อลดการตั้งครรภซ้ําในวัยรุน (R2R ของนางสุรีรัตน พรมมา
แสง : ANC)
กระบวนการ : วิเคราะหสาเหตุดวยกิจกรรมกลุม พบวา เกิดจากความตั้งใจและมีความพรอม, การ
คุมกําเนิดไมสม่ําเสมอ และไมไดรับบริการคุมกําเนิดทีม่ ีประสิทธิภาพ
1. ประเมินการดานรางกายและจิตใจทุกครั้งที่มารับบริการฝากครรภ
2. ประสานใหสามีหรือครอบครัวมารับบริการฝากครรภดวยทุกครั้งเพื่อเขารวมทํากิจกรรมแบบมี
สวนรวมกับวัยรุนตั้งครรภ จัดกิจกรรมโรงเรียนพอแมโดยใหครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจ
3. หลังวัยรุนที่ตั้งครรภคลอดบุตร นัด 1 สัป ดาห เพื่อ มารับ บริการยาฝง คุม กําเนิด และนัด 6
สัปดาหเพื่อรับบริการยาฉีดคุมกําเนิด และติดตามทุก 3 เดือน ในกลุมที่รับบริการฉีดยาคุมกําเนิด
4. ดําเนินการเชิงรุกในชุมชนในการเขาไปใหความรูและรณรงคการตั้งครรภซ้ําในวัยรุนในหมูบาน
รวมกับ อสม.และเจาหนาที่ รพ.สต.
ผลลัพธ : จากการติดตามอยางใกลชิดและจัดกิจกรรมตอเนือ่ ง 2 ป พบวา ป 2559 – 2560 มี
การตั้งครรภซ้ําในวัยรุนลดลง เหลือ 4 ราย (รอยละ 11.42)
11 ป 2559 มีผูปวยมะเร็งทอน้ําดี รอยละ การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับเพื่อลดมะเร็งทอน้ําดี
6.48 โดยพบพยาธิใบไมในตับถึง รอยละ โดยการมีสวนรวมของชุมชน (R2R ของนางสาววิประภา พรมจันทร : กลุมงานเวชฯ)
90 เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงจากการกิน
กระบวนการ : 1) อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ และโรงเรียนใน ม.5 ในเรือ่ งการปองกัน
อาหารปลาน้ําจืดแบบสุกๆ ดิบ ๆ รอยละ โรคพยาธิใบไมในตับโดยเจาหนาทีส่ าธารณสุข 2) ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดย
63.10
อสม. ไปจัดกระบวนการ เรียนรูใหกบั ประชาชนรายครัวเรือน โดยบูรณาการเขากับกิจกรรมการ
เยี่ยมบาน รวมกับทีมหมอครอบครัว 3) รณรงคตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับดวยการตรวจอุจจาระ
ในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป คัดกรองกลุมเสี่ยงมะเร็งทอน้ําดี ประชาชนอายุ 40 ขึ้นไปดวยแบบ
คัดกรองดวยวาจา (Verbal screening) เมื่อพบวาเปนกลุมเสี่ยงตองสงตอไปตรวจคัดกรองดวยอัล
ตราซาวด
ผลลัพธ : ประชาชนมีความรู ความตระหนัก การปฏิบัติตัวและการเลิกกินปลาดิบเพื่อปองกันโรค
พยาธิใบไมในตับลดมะเร็งทอน้ําดีโดยการมีสวนรวมของชุมชน โดยมีความรู (รอยละ 90.10) และ

หมายเหตุ
ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ

ไดรับคัดเลือกให
นําเสนอในเวที
ระดับเขตสุขภาพ
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ปญหาในงานประจํา

การแกไขปญหา / พัฒนาระบบงาน
ความตระหนัก (รอยละ 66.46) เลิกกินปลาดิบ (รอยละ 65.25) อยูในระดับสูง สวนการปฏิบัติตัว
(รอยละ 38.30) อยูในระดับปานกลาง อัตราการตรวจพบพยาธิใบไมตับลดลงเหลือ รอยละ 2.88
12 ขณะทําความสะอาดแผลกอนการเย็บ
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการทําความสะอาดแผลกอนการเย็บเพื่อลดปวด ในงานอุบัติเหตุ
ผูปวยแสดงสีหนาทุกขทรมาน และดิ้น
และฉุกเฉิน (R2R ของนายเจริญ กาลพัฒน : ER)
ทุรนทุราย มีคาคะแนนความปวด 7-10 กระบวนการ : ประชุมทีม ER กําหนดแนวปฏิบัติรวมกันในการทําความสะอาดแผล
คะแนน
1. ประเมินขนาดแผลเพื่อคาดการณจํานวนเข็มที่ตองการเย็บ ตั้งแต 2 เข็มขึ้นไป ประเมินคา
คะแนนระดับความปวด มากกวา 6 คะแนน ดําเนินการสอบถามผูป วยวาตองการยาชาหรือไม
2. ระหวางรอยาชาออกฤทธิ์ ใหใชน้ําสะอาดชุบกอสหรือสําลี วางบริเวณผิวหนังปกติใกลบาดแผล
เพื่อระบบประสาทรับรูความรูสึกเย็นของน้ํา
3. ขณะทําความสะอาดแผลใหประเมินคะแนนระดับความปวดทุกราย
4. หากแผลมีความสกปรกมากจําเปนตองใชเวลาทําความสะอาดนาน กําหนดใหสอบถามความ
ปวดของผูป วยทุก 10 นาที
ผลลัพธ : หลังเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติใหม พบวา คะแนนความปวดของผูป วยที่ไดรบั การทําแผล
ลดลงเหลือ 5 คะแนน ผูปวยใหความรวมมือระหวางการลางทําความสะอาดบาดแผลเปนอยางดี
บุคลากรมีระดับความพึงพอใจในการใชแนวปฏิบัติรวมกัน รอยละ 86 และสามารถทําหัตถการได
สะดวกขึ้น
13 สงขอมูลเรียกเก็บคาบริการทางการแพทย การพัฒนาระบบการเรียกเก็บคาบริการ และการติดตามเฝาระวังรายรับจากการเรียกเก็บ
ไดไมครบทุกกองทุน ออกรายงานลูกหนี้ คาบริการทางการแพทย (R2R ของนางบุณฑริกา บัวศรี : งานประกันสุขภาพ)
คารักษาพยาบาล มีความถูกตอง
กระบวนการ :
ครบถวน และทันเวลา ไมเปนไปตาม
1. ประชุม วิเ คราะหปญ หาที่ทําใหคุณภาพการสง ขอ มูล ไมสมบูร ณ นํา IT มาชวยในการออก
เปาหมาย และไมสามารถสรุปยอดรายรับ รายงานลูก หนี้คารัก ษาพยาบาล รายกองทุนยอย เพื่อ งาย และสะดวกในการทวนสอบขอ มูล
จากการเรียกเก็บคาบริการรายเดือนได
บริการกับขอมูลเรียกเก็บฯ
โดยในป 2559 สามารถสงเรียกเก็บ
2. พัฒนาระบบการเรียกเก็บคาบริการทางแพทย (เก็บทุกรายการตามโครงสรางที่มาของเงินทุก
คาบริการทางการแพทยไดถูกตอง (รอย สิทธิการรักษาพยาบาล) กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน

หมายเหตุ
รางวัลนักวิจัยดาว
รุง เวทีระดับ
อําเภอ

1.รางวัลดีเดน
เวทีระดับเขต
สุขภาพ
2. ไดรับคัดเลือก
ใหนําเสนอในเวที
ระดับกระทรวง
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ที่

ปญหาในงานประจํา
ละ 98.5) ครบถวน (รอยละ 99.2) และ
ทันเวลา (รอยละ 97.4) ออกรายงาน
ลูกหนี้คารักษาพยาบาล รายสิทธิ ถูกตอง
(รอยละ 99.8) ครบถวน (รอยละ 99.2)
และทันเวลา (รอยละ 99.8)

การแกไขปญหา / พัฒนาระบบงาน
- 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 ทุกขั้นตอน (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) ออกรายงานลูกหนี้คารักษาพยาบาล รายสิทธิ ถูกตอง (รอยละ 99.7) ครบถวน (รอยละ
100) และทันเวลา (รอยละ 100)
2) การติดตามเฝาระวังสถานะทางการเงินจากการเรียกเก็บคาบริการ พบวา งบประมาณที่ไดรับ
การชดเชยนอยกวา ที่สง เรียกเก็บฯ รอ ยละ 13.67 งบประมาณจากผลงานบริการ สามารถ
ติดตามและลงรับรูรายไดจริงไดรอยละ 94.9 และงบประมาณที่ยังไมสามารถลงรับรูรายไดทาง
บัญชี (คางจาย) 368,150 บาท ซึ่งเปนสิท ธิประกันสังคมในเครือขาย รพ.นางรอง และ รพ.
บุรีรัมย
3) การบริหารกํากับแผนประมาณการรายรับ รพ.โนนสุวรรณ พบวา รายรับจากคาบริการ
(เหมาจายรายหัว + เรียกเก็บฯ) สูงกวา ทีป่ ระมาณการรายรับ (Plan fin) ไว รอยละ 41.11

หมายเหตุ

สรุปและเรียบเรียงโดย นางบุณฑริกา บัวศรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
15 สิงหาคม 2560

