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Healing Environment  

Healing Environment 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเยียวยา 

ท่ีมา : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สวสส. กระทรวงสาธารณสุข 

The Objectives (วัตถุประสงค์)  
 ก าจัดสิ่งรบกวนและสิ่งก่อความร าคาญ 
 เชื่อมโยงผู้ป่วยสู่ธรรมชาติ 
 สร้างช่องทางให้ผู้ป่วยควบคุมสิ่งแวดล้อมของตนเอง 
 ส่งเสริมบทบาทครอบครัวและชุมชนในการเยียวยา 
 สร้างสิ่งดึงดูดท่ีหักเหความสนใจจากความวิตกกังวล 
 เสริมความรู้สึกสงบศานติ และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
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8 เคล็ดลับปรับสิ่งแวดล้อม 

8 Easy tips to create healing environment 

 ตามรอยเส้นทางการเยียวยา 

 สนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 

 เอาของไม่จ าเป็นออกบ้าง 

 ปรับสร้างจุดที่ง่ายและได้ผลชัด 

 หาทางออกท่ียากด้วยท่ีปรึกษา 

 อย่าท ามากเกิน ให้เดินทีละก้าว 

 โน้มน้าวผู้บริหารด้วยการประเมิน 
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8 มิติการประเมินคุณภาพจากประสบการณ์ผู้ป่วย 

 

ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เคารพในความเป็นมนุษย์ 

2. ประสานทุกจุดบริการ 

3. สื่อสารข้อมูลให้ถึงพร้อม 

4. สิ่งแวดล้อมสัปปายะ 

5. ภาวะอารมณ์สมดุลดี 

6. เน้นการมีส่วนร่วมของญาติมิตร 

7. ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 

8. เข้าถึงทุกเรื่องท่ีจ าเป็น 
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ตัวอย่าง  
ประเด็นค าถามประสบการณ์ Admission 

 มีการน าเสนอให้เลือกวันและเวลาท่ีผู้ป่วยสะดวกจะเข้านอนรพ.หรือไม่ 

 ถูกเปลี่ยนวันนัดเข้านอนรพ. จากวันเดิมหรือไม่ 

 ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรพ.และการรักษาท่ีจะมารับหรือไม่ 

 รอนอนเกิน 4 ชั่วโมงก่อนได้เข้านอนท่ีเตียงหรือไม่ 

 รอนานโดยไม่มีค าอธิบายเหตุผลหรือไม่ 

ตัวอย่าง  
ประเด็นค าถาม กิน – นอน – อยู่  

 อาหารท่ี รพ. จัดให้เป็นอย่างไร (ดีมาก ดี ปานกลาง แย่ แย่มาก) 

 สามารถเลือกอาหารได้หรือไม่ (ตามความชอบ ความเชื่อ) 

 มีการช่วยเหลืออย่างเพียงพอในการรับประทานอาหาร 

 ท่ีนอน หมอน ผ้าปูสะอาดหรือไม่ 

 นอนคละเพศหรือไม่ 

 ห้องน้ าสะอาดหรือไม่ 

 มีเสียงหนวกหูจากผู้ป่วย จากเจ้าหน้าท่ี จากเครื่องมือหรือไม่ 
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ตัวอย่าง  
ประเด็น  แพทย์ – พยาบาล 

 ตอบค าถาม หรือ ข้อสงสัยได้ชัดเจนหรือไม่ 

 น่าเชื่อถือและน่าไว้ใจหรือไม่ 

 พูดคุยกันกับจนท. ราวกับไม่มีคุณอยู่หรือไม่ 

 มีโอกาสพูดคุยกับแพทย์เมื่อต้องการหรือไม่ 

 แพทย์รู้เรื่องดีเกี่ยวกับโรคและการรักษาหรือไม่ 

 แพทย์ล้างมือเมื่อตรวจคนไข้รายใหม่หรือไม่ 

 พยาบาลมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

 

ตัวอย่าง  
ประเด็น  ประเด็นค าถาม การรักษา 1 

 บุคลากรให้การรักษาขัดแย้งกันหรือไม่ 

 ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากกว่าท่ีเป็นอยู่หรือไม่ 

 ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาอย่างเพียงพอหรือไม่ 

 ครอบครัวขาดโอกาสพบแพทย์เมื่อต้องการหรือไม่ 

 ไม่มีใครให้พบหรือพูดคุยด้วยได้ เมื่อมีปัญหาหรือไม่ 

 ขาดความเป็นส่วนตัวหรือไม่ ในการปรึกษาปัญหา 

 ขาดความเป็นส่วนตัวหรือไม่ ในการตรวจรักษา 
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ตัวอย่าง  
ประเด็น  ประเด็นค าถาม การรักษา 2 

 เจ้าหน้าท่ีไม่ได้พยายามเต็มที่ในการบรรเทาปวด 

 ได้รับค าอธิบายเพียงพอเรื่องความเสี่ยงและประโยชน์ 

 ได้รับค าบอกกล่าวว่าจะท าอะไรในการผ่าตัด 

 ได้บอกกล่าวว่าเป็นอย่างไรหลังการผ่าตัดหรือการรักษา 

 ไม่ได้รับการอธิบายเรื่องการดมยา หรือการควบคุมอาการปวด 
 

ตัวอย่าง  
ประเด็น  ประเด็นค าถาม การออกจากรพ. 

 ไม่ได้รับการบอกเหตุผลเร่ืองยาท่ีต้องใช้ 

 ไม่ได้รับการบอกเร่ืองวิธีการใช้ยาท่ีชัดเจน 

 ไม่ได้รับการบอกถึงผลแทรกซ้อนของยา 

 ไม่ได้บอกถึงอาการท่ีต้องเฝ้าระวัง 

 ครอบครัวไม่ได้รับการบอกกล่าวว่าต้องท าอะไรบ้างหรือไม่ 

 ไม่รู้ว่าจะติดต่อใครหากมีความจ าเป็นหรือไม่ 

 ไม่ได้รับส าเนาจดหมายการส่งต่อ 

พวกเราทุกคนในองค์กรต้องช่วยท าให้เกิด “สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา Healing Environment” ตอบ
ตัวเองให้ได้ ว่าพวกเราได้ลงมือท าและปฏิบัติงานจนท าให้ผู้มารับบริการของเราสะท้อน ความคิดเห็นใน
ทางบวก ท่ีให้ไว้ข้างต้น หากเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ยังมีมุมมอง ในแง่ลบ เราทุกคนจงช่วยกันพัฒนาและ
ปรับปรุงการท างานของเรา เพื่อมอบส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาให้ผู้รับบริการของเราทุกคน  
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ดาวเด่นประจ าเดือน  
KSP THE STAR 

เดือน เม.ย.  56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เดือน พ.ค.  56 

 

  

 

 

 

 

   

 

รางวัลบุคคลดีเด่น 
พ.ต.หญิงเพชรนภา พรชรนภพลธร 

รางวัลหน่วยงานดีเด่น 
แผนกส่งเสริมสุขภาพ 

รางวัล The Little Star 
นายศุภกฤต  อิสามี 

รางวัลบุคคลดีเด่น 
ร.ต.วีระ  จันทร์ชื่น รางวัลหน่วยงานดีเด่น 

แผนกกายภาพบ าบัด 

รางวัล The Little Star 
นางภัณฑิรา  พูนผล 
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เดือน มิ.ย. 56 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน ก.ค. 56 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

รางวัลบุคคลดีเด่น 
ร.อ.หญิงพีระนุช  แก้วกัญญา 

รางวัลหน่วยงานดีเด่น 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ 

รางวัลบุคคลดีเด่น 
พ.ต.หญิงเกศแก้ว  ภัทรอรรจน์ 

รางวัลหน่วยงานดีเด่น 
แผนกพยาธิวิทยา 

รางวัล The Little Star 
ส.อ.หญิงรุ่งนภา  คะตะวงษ์ 
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เดือน ส.ค. 56 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

รางวัลบุคคลดีเด่น 
พ.ท.หญิงเกษกนก  ปทุมราษฎร์ 

รางวัลหน่วยงานดีเด่น 
ห้องผ่าตัดและงานวิสัญญี 

รางวัล The Little Star 
นายสนธยา  ชิณภา 
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ผลงานสร้างชื่อให้ รพ. 
การประชุมมหกรรมคุณภาพในโรงพยาบาล  

สถานพยาบาลท่ีน่าไว้วางใจก้าวไกลสู่ AEC จ.อุบลราชธานี 
 
ชื่อเร่ือง   :     Safety Man ผู้พิทักษ์ความปลอดภัย 
ผู้น าเสนอ  : พ.อ. สงคราม โชคชัย 
ชื่อองค์กร : โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค ์  จ.อุบลราชธานี 
ความเป็นมาและความส าคัญ : พบว่าแนวโน้มการรายงานHOR 
เข้าระบบ RMIS ลดลงอย่างชัดเจน อัตราการตอบกลับไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย พบเหตุการณ์ซ้ า เกิดผลกระทบต่อผู้มารับบริการ อาจเกิด
ความไม่ปลอดภัย เกิดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้โรงพยาบาลเสียโอกาส 
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และเกิดผลกระทบรุนแรง รพ.อาจได้รับข้อร้องเรียน 
บุคลากรขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินการโครงการเพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัยในผู้ป่วยอย่างแท้จริงโดย 
วัตถุประสงค ์เพื่อ1.ให้มีตัวแทนหน่วยงานก าหนดให้เป็นผู้พิทักษ์ความปลอดภัย  ค้นหา และร่วมการวางแนวทาง ป้องกันความเสี่ยง
ในหน่วยงานได้มีประสิทธิภาพ 2.มีการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ด้านความเสี่ยง ความปลอดภัยจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง( RMC) 
สู่ หน่วยงาน และจากหน่วยงานสู่ RMC ครบถ้วนถึงผู้ปฏิบัติ3. ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยสามารถสรุปและวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.การรายงานเข้าระบบ HOR เมื่อค้นพบความเสี่ยง เมื่อเกิดอุบัติการณ์ และคาดว่าจะเกิดอุบัติการณ์ 
มากกว่าร้อยละ 70 ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น5.เมื่อเกิดเหตุการณ์ระดับ sentinel Event ทีมปฏิบัติได้ตามแนวทางที่ก าหนด   
6.วิธีการด าเนินการ : 1.ค้นหาปัจจัย สาเหตุ ปัญหาในการรายงาน HOR โดยจัด Work Shop ระดับหน.หน่วยงาน และระดับผู้ปฏิบัติ 
ครบทุกหน่วยงานศึกษาทัศนคติต่อระบบการบริหารความเสี่ยงภายในรพ.แบบสอบถาม น าข้อมูลที่ได้วางแผนปรับปรุงระบบ ด าเนิน
กิจกรรม ต่างๆกิจกรรม Look like รอด หน่วยงานค้นหาความเสี่ยงท่ีวิกฤติ ส าคัญที่สุด ของหน่วยงาน วางแผนการปฏิบัติ ซักซ้อม
ตามแนวทางนั้นอย่างสม่ าเสมอ  เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะสามารถผ่านวิกฤตินั้นไปได้อย่างราบรื่น กิจกรรม Safety man Look 
Round น าผู้พิทักษ์ความปลอดภัย เจาะลึกยังสถานท่ี ค้นหาความเสี่ยง แบบเข้มข้น และสนุกสนาน กิจกรรม walk Rally ลี้ภัย 
ประเมินความรู้ด้านความเสี่ยง ของสนุกสนานและมีส่วนร่วม มอบรางวัลSelf report & Development Award  ให้แก่หน่วยงาน
ดีเด่น เรื่องการค้นหาทบทวนการวางแนวทางแก้ไขป้องกัน  มีเกณฑ์ก าหนดชัดเจน จัดท า “เข็มกลัดพลัง....Safety man” 
สัญลักษณ์ โลโก้ ประจ าตัวผู้พิทักษ์ความปลอดภัยมอบให้ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยประจ าหน่วยงาน การอบรมผู้พิทักษ์ความปลอดภัย 
3 คร้ัง / ปี ก าหนดให้หน่วยงานมีการด าเนินการ Safety Briefing อย่างต่อเนื่องและรายงานผลการด าเนินการทุกเดือน 
ผลการศึกษา : มีตัวแทนหน่วยงานเป็นผู้พิทักษ์ความปลอดภัย สามารถตรวจสอบ ค้นหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงในหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารข้อมูลต่างๆ ด้านความเสี่ยง ความปลอดภัย ถึงผู้ปฏิบัติ-คณะกรรมการ สามารถสรุปและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จ านวน HOR ที่รายงานเข้าระบบมีจ านวนเพิ่มขึ้น (แสดงถึงการค้นหาดีขึ้น :  สัดส่วน 
Near Miss เพิ่มขึ้น ) เหตุการณ์ระดับ Sentinel Event  มีการทบทวนเหตุการณ์ทุกราย  และมีการวางแนวทางแก้ไข ทีมปฏิบัติได้
ตามแนวทางที่ก าหนด 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช ้การเพิ่มบทบาทของผู้พิทักษ์ความปลอดภัย  การสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรระดับผู้
ปฏิบัติ   ท าให้กระตุ้นการช่วยค้นหาและ ป้องกันความเสี่ยงให้ดีขึ้น  ส่งผลให้ผู้ป่วย ปลอดภัยไม่เกิดความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อน
จากผลการดูแลรักษาของบุคลากร การสื่อสารข้อมูล ระบบการบริหารความเสี่ยง เข้าถึงง่าย ครอบคลุม เพิ่มขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ในทีมผู้พิทักษ์ความปลอดภัย  บุคลากร รพ.มีความตระหนักในการเฝ้าระวัง และป้องกันความเสี่ยง โดยการปฏิบัติเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจ าวัน 
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ชื่อเรื่อง เตียงฝึกยืนยุคประหยัด 
ผู้น าเสนอ : กภ.สุวัฒน์ชัย เกษศิริ  , นายสนธยา ชิณภา 

ชื่อองค์กร : แผนกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ : ผู้ป่วยกลุ่มอ่อนแรงที่ไม่สามารถลุกข้ึนยืนหรือนั่งได้ มีความจ าเป็นต้องได้รับการรักษา
ด้วยเตียงฝึกยืนเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนทั้งทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด และ
กระตุ้นการรับความรู้สึกของระบบประสาท ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่มีผู้ป่วย
หลายรายที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล และต้องการเตียงฝึกยืนไว้รักษาที่บ้าน แต่เตียงฝึก
ยืนมีราคาสูงทางแผนกกายภาพบ าบัด รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จึงได้คิดนวัตกรรม “เตียงฝึกยืนยุคประหยัด”เพ่ือให้
ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมด้วยอุปกรณ์ที่ประหยัด ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุ่มอ่อนแรงได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ด้วยอุปกรณ์ที่ประหยัด 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 
วิธีด าเนินการ : วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเตียงฝึกยืนยุคประหยัด มีดังนี้ 1. เหล็กท่อเหลี่ยมขนาด 1x1 นิ้ว ใช้ท าเป็น
โครงสร้างของฐาน 2. เหล็กท่อเหลี่ยมขนาด 1x2 นิ้ว ใช้ท าโครงสร้างของเตียง 3. ไม้อัดโฟมิกาความหนา 6 ม.ม. ใช้
ท าเป็นเตียงและบริเวณปลายเตียงที่ใช้เหยียบ 4. ผ้าขาวมาหรือผ้าอ่ืนๆ 3 ผืน ใช้ส าหรับเป็นสายรัดตัว งบประมาณ
รวม 2,400 บาท (รวมค่าวัสดุและค่าช่าง)  
 
ผลการศึกษา : ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจ ญาติหรือผู้ดูแลสามารถปรับเตียงได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย ไม่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการขัดข้องของระบบไฟฟ้า สามารถลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น กระตุ้นการทรงตัวและการรับ
ความรู้สึกของผู้ป่วยได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ : จากการศึกษาดังกล่าว มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้กับผู้ป่วยที่ไม่
สะดวกในการเดินทางมารับการรักษาที่ รพ. และส าหรับ รพ.ที่ต้องการใช้เตียงปรับยืนที่ราคาประหยัด  
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ชื่อเร่ือง :  ทีม FA มาหานะเธอ 

 

  

 

 

 
ผู้น าเสนอ :   พ.อ.สงคราม  โชคชัย 

ชื่อองค์กร :   โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค ์ จ.อุบลราชธานี 
ความเป็นมาและความส าคัญ  : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ท าการต่ออายุการรับรอง Re-accreditation ครั้งท่ี  3 ในห้วงต้นปี 2556 
เพื่อให้กระบวนการพัฒนาเกิดความต่อเนื่อง จึงได้น าแนวคิด SHA มาร่วมใช้ในการกระตุ้น การติดตามการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงานส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย  เป็นการกระตุ้นบรรยากาศองค์กร แบบแปลกใหม่ บุคลากรไม่เครียด มีส่วนร่วม เกิด
ความพร้อม ตื่นตัวในการเตรียมพร้อมรับการเยี่ยมส ารวจ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของทีม และมีส่วนร่วม มีความกล้าในการ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ทราบบทบาทหน้าท่ีของตน ในการร่วมสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่า ส าหรับผู้ป่วยและผู้รับบริการ  
วัตถุประสงคเ์พื่อ 1.หน่วยงานของ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ได้รับการเยี่ยมจากทีม FA ครบ 35 หน่วยงาน 100% 2.บุคลากรมีความ
พึงพอใจในกิจกรรมครั้งนี้   80% 3.หน่วยงานท่ีได้ผลรวมคะแนนจากการตอบค าถามของบุคลากรหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากว่า 
70 คะแนน   70% 4.ผลการส ารวจบรรยากาศองค์กร บุคลากรมีความกระตือรือร้นพร้อมในการรับการเยี่ยมส ารวจ   80% 
วิธีด าเนินการ : ด าเนินงานห้วงมิ.ย.  – พ.ย.  2555  โดยจัดทีม FA เยี่ยมหน่วยงานครั้งละ 4 – 5 คน เพื่อถามค าถาม (เกี่ยวข้องกับ
งานคุณภาพและการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง) พร้อมแจกของรางวัลให้หน่วยงาน  โดยเข้าเยี่ยมวันละ 4 – 5 หน่วย ตามแผนเยี่ยม โดย
ทุกครั้งท่ีออกทีมFA มาหานะเธอต้องมี QMR ร่วมด้วยทุกครั้ง เพื่อเสริมสร้าง ขวัญก าลังใจ น าคะแนนในการตอบค าถามของหน่วยมา
ใช้ในการจัดเกรดประกอบข้อมูลหน่วยงานดีเด่น  ซึ่งเป็นหน่ึงในเกณฑ์รางวัล ออนซอนอวอร์ด (ซึ่งมอบรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ 
Quality ครั้งท่ี 9) QIC ออกจุลสารรายสัปดาห์ QIC HOT News พร้อมค าถามชิงรางวัลทุกสัปดาห์    จัดบอร์ดมุมคุณภาพเพื่อสื่อสาร
ข้อมูลในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพและไว้ศึกษาข้อมูลในการตอบ  ค าถาม 
ผลการศึกษา : 35 หน่วยงาน ได้รับการเยี่ยมจากทีม FA ครบ 100 % ท าให้ทราบถึง ภาพรวมของหน่วยงานท่ีมีจุดแข็ง จุดอ่อน จาก
การจัดเกรดหน่วยงาน จากการตอบค าถาม เพ่ือใช้ในการประเมินหน่วยงานดีเด่นปลายปี  ส าหรับหน่วยงานที่ทีมFA ต้องไปกระตุ้น
ต่อไปอย่างเข้มข้นคือหน่วยงานกลุ่มเกรด D ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Back office  ส าหรับหน่วยงานกลุ่มเกรด A จ านวน 3 หน่วย ได้รับ
รางวัล หน่วยงานกลุ่มเกรด B เข้าไปกระตุ้น ให้ค าแนะน า เสริมพลังเพิ่มเติม หน่วยงานกลุ่มเกรด C เข้าไปช่วยกระตุ้น  เป็นท่ีปรึกษา
ใกล้ชิด เสริมพลัง บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรมครั้งนี้  92 %  

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช:้  บุคลากรกล้า ตอบค าถาม และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและทราบถึงบทบาท
หน้าท่ีของตนในการพัฒนาคุณภาพ มากกว่าวิธีการเดิมๆ บุคลากรมีความกระตือรือร้น  สนุกสนาน เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพ
ให้ได้มาตรฐานแก่ผู้รับผลงาน  
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ชื่อเร่ือง:  Flame นี้ที่หลังคุณ 

ผู้น าเสนอ :  ร.ท.หญิง อัมรัตน์ บริบูรณ์ 

ชื่อองค์กร : ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

ความเป็นมาและความส าคัญ : การผ่าตัดกระดูกสันหลังในห้องผ่าตัด รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มีผู้รับบริการเฉลี่ย 20-30 รายต่อปี

ผู้ป่วยจะต้องนอนในท่าคว่ าประมาณ4-6ช่ัวโมง ซึ่งการนอนในลักษณะนี้เป็นอันตรายต่อคนไข้ จึงต้องมีการจัดท่าให้ช่วงท้องและอกมี

อิสระไม่ถูกกด ด้วยการหนุนกระดูกเชิงกราน กระดูกหน้าอกและหัวไหล ่2 ข้าง ระมัดระวังการกดทับเส้นประสาท ซึ่งเดิมใช้อุปกรณ์

ส าเร็จรูป พบอุบัติการณ์กับคนไข้ มีปัญหาในการจัดท่าและเสี่ยงต่อการเกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของคนไข้ ห้องผ่าตัดรพ.ค่าย

สรรพสิทธิประสงค์ จึงได้จัดหาอุปกรณ์ในลักษณะดังกล่าวแต่พบว่า มีราคาแพงและไม่ตอบสนองความต้องการเท่าท่ีควร จึงได้

ด าเนินการประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ข้ึน 

วัตถุประสงค:์ เพื่อพัฒนางานห้องผ่าตัด สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่มาประดิษฐ์ประยุกต์ใช้ในงานผ่าตัดได้อย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและผู้ป่วย

ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยสูงสุด 

วิธีการด าเนินการ : จัดเป็นหนึ่งในงานนวัตกรรมของห้องผ่าตัด โดยได้มีการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาภายใต้แนวคิดผู้ป่วยต้องการรับ
การดูแลอย่างปลอดภัยสูงสุด โดยมีวิธีการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ดังน้ี 
วัสดุอุปกรณ์  
-ไม้เนื้อแข็งขนาด  กว้าง 4 ½  นิ้ว   ยาว 21 ½ นิ้ว  หนา 1 นิ้ว เจาะรู ½ x ¾ นิ้ว 2 รู จ านวน  2 แผ่น 
-แผ่นหนังเทียม 3 แผ่น   ช้ินท่ี 1 ขนาด 35 นิ้ว x 7 นิ้ว       ช้ินท่ี 2 และ 3 ขนาด 25 น้ิว x  7 นิ้ว 
-ใยสังเคราะห ์          -stapler 
ราคาต้นทุนต่อช้ินงาน 2,500 บาท (ราคาเสนอจากบริษัท 20,000 บาท) 
ผลการศึกษา: สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ทดแทน อุปกรณ์เดิมที่ช ารุดได้ สามารถน ามารองหลังผู้ป่วยเพื่อท าการผ่าตัดได้โดยไม่เกิด

อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ได้รับการยอมรับจากทีมงานผ่าตัด และทีมวิสัญญีว่าปลอดภัยต่อผู้ป่วยและสามารถใช้งานได้ดีมี

ความคงทน สามารถใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 10 ปี และมีต้นทุนต่ า สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช:้ Flame นี้ท่ีหลังคุณ มีต้นทุนต่ า ท าได้ง่าย เป็นอุปกรณ์รับตัวผู้ป่วยในการจัดท่านอนคว่ าท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท่าผู้ป่วยส าหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังให้เป็นไปตามเป้าหมาย ลดความเสี่ยงด้าน

อุบัติการณ์จากการใช้อุปกรณ์ในการผ่าตัด ต้นทุนต่ า แต่เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือควรมีการพัฒนาให้เครื่องมือนี้มีการปรับ

ความกว้างด้านข้างได้และลักษณะเบาะควรมีความโค้งมนมากขึ้นเพื่อรับกับลักษณะทางกายภาพของผู้ป่วยแต่ละบุคคลได้ ควรส่งเสริม

ให้มีการผลิตและน าไปใช้ในรพ.ต่างๆ 
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ได้รับรางวัล ภาพถ่ายท่ีท าให้หัวใจพองโต 
 

                          ท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

        
                 ท่ี 2 
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การประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 10  
 องค์กรที่น่าไว้วางใจ จ.อุบลราชธาน ี   

ผลงานท่ีเข้าร่วมน าเสนอ จ านวน 5 เรื่อง 
1) Safety Man ผู้พิทักษ์ความปลอดภัย 
2) การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยสลายนิ่ว 
3) ทีม FA มาหานะเธอ 
4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากระบบสแกนค าสั่งการรักษาของผู้ป่วยใน 
5) จากบ้านเฮา GO Inter 
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ชื่อผลงาน / โครงการการพัฒนา : การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนัดสลายนิ่วครั้งหลัง 
1. ค าส าคัญ : 

1.1 การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotriptripsy ) เป็นการรักษาโรคนิ่วทางเดิน
ปัสสาวะด้านเครื่องมือที่สามารถสร้างและส่งคลื่นพลังงาน ช็อคเวฟจากนอกตัวผู้ป่วย ไปท าให้ก้อนนิ่ว
แตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วผ่านออกมาได้ตามปัสสาวะ ไปต้องผ่าตัด  

1.2 การสลายนิ่วครั้งหลัง คือ การที่นัดมาสลายนิ่วครั้งที่ 2 เป็นต้นไป (เคยสลายนิ่วแล้ว) 
2. สรุปผลงานโดยย่อ : ปรับปรุงแนวทางการ F/U ,  เอกซเรย์ และ ผล Lab โดยให้แพทย์ดูผลที่ OPD ก่อน 

Admit มา ESWL พบว่า ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  หรือไม่มีการ Admit แล้วไม่ได้ท า ESWL จากผล Lab, x-ray 
ที่ผิดปกติ  และสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนได้ 76 นาที ผู้รับบริการพึงพอใจเพ่ิมข้ึน  

3. ชื่อและท่ีอยู่ :  หอผู้ป่วย 2/2  รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธาน ี
4. สมาชิกทีม :  

พ.ต.ก้องเกียรติ   อิงคนันท์  ต าแหน่ง  ศัลยแพทย์      ที่ปรึกษาโครงการ  
พ.ต.หญิงหญิงกนกพรรณ  มงคลศิลป์   ต าแหน่ง  พยาบาล    ที่ปรึกษาโครงการ  
พ.ต.หญิงสายพิน  ศรีพลชุม  ต าแหน่ง  หน.หอผู้ป่วย      หัวหน้าโครงการ  
พยาบาล และ ทีม จนท. หอผู้ป่วย 2/2 

      6.เป้าหมาย : เพ่ือลดระยะเวลา และขั้นตอนในการบริการผู้ป่วยนัดมานอน รพ.เพ่ือ ESWL ครั้งหลัง 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและป้องกันความเสี่ยงในผู้ป่วยท า ESWL 
2. เพ่ือลดการ Admit  แล้ว D/C ในผู้ป่วยที่ผล Lab และ x-ray ผิดปกติ 

3. ผู้รับบริการพึงพอใจในบริการ  95% 
       7.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : การสลายนิ่ว เป็นวิธีการรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะที่ไม่ต้องผ่าตัด และไม่ต้อง
ดมยาสลบใช้เวลาประมาณ 60 นาท/ีครั้ง  ผู้ป่วยจึงเลือกใช้การรักษาวิธีนี้มากขึ้น เพราะสะดวก ไม่เจ็บ  แต่ในการท า 
ESWL นั้นไม่สลายนิ่วได้หมดภายในครั้งเดียว จะต้องมีการนัดมา Admit เพื่อท า ESWL  อีก 2-6 ครั้ง ซึ่งเคยพบปัญหา
ในการมารับบริการ ESWL คือ 

1. เดิมนัดมา F/U KUB เมื่อผู้ป่วยมาถึง OPD พบปัญหาว่า  OPD ให้ Admit  ก่อนแพทย์ดู film KUB หากไม่
พบก้อนนิ่วต้อง D/C หรือยกเลิก Admit  ครั้งนั้น 

2. เมื่อ Admit แล้วมาเจาะ lab ที่ Ward พบปัญหาคือ 
2.1 รอคอยผล Lab นานกว่าจะได้สลายนิ่วผู้ป่วยไม่พึงพอใจ 
2.2 ผลlab ผิดปกติ ESWL ไม่ได้ต้อง D/C หรือ ท า ESWL ก่อนทราบผล Lab (ผล Lab ผิดปกติ มี 

platelet ต่ า) แล้วหลัง ESWL เกิด internal  bleeding จน Shock  ต้องย้ายเข้า ICU (ข้อมูลจาก
ระบบ HOR ) 

3. กระบวนการเดิมล่าช้าในแต่ละกระบวนการ ผู้ป่วยต้อง NPO รอนานกว่าจะ ESWL เสร็จประมาณ1200  
หากผู้ป่วยมี DM อาจเกิด Hypoglycemia   จากการทบทวนพบว่ามีบางข้ันตอนสามารถลดหรือรวมเข้า
ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น 
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8.กิจกรรมการพัฒนา 
จากอุบัติการณ์การณ์ความเสี่ยงเมื่อ ส.ค. 55  Post ESWL แล้วพบ internal bleeding มีการ

ทบทวนแบบสหสาขาวิชาชีพ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริการตาม Flow ที่ 2 (file แนบ) และ
แนวทางเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. Implement กระบวนการบริการแบบใหม่ให้ OPD และ Ward ทราบ 
2. เมื่อพยาธิพบ Lab ผิดปกติ (ค่าวิกฤต)ิ โทร notify  OPD ทันที 

9.การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :  
1. หลังจากลดและรวมขั้นตอนตามแนวทางแบบใหม่พบว่าผู้ป่วยนัดมาสลายนิ่วครั้งหลัง สามารถลด

ระยะเวลาได้จาก 6 ชม. 57 นาที   5 ชม. 41 นาที  ลดเวลาได้ 76 นาที (ตลอดกระบวนการ) 
2. ไม่พบผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ ESWL  = 0%  
3. หลังจาก Admit แล้ว ไม่พบ ผู้ป่วยที่ต้อง D/C จากผล  x-ray  หรือผล Lab ผิดปกต ิ
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ESWL 100% 

10.บทเรียนที่ได้รับ : ในความเข้าใจของผู้ป่วย ESWL เป็นการรักษาที่ง่าย ปลอดภัย นอน รพ.ไม่ก่ี ชม. หากเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากสาเหตุที่ป้องกันได้จนต้องนอน รพ.นานขึ้น หรือเสียชีวิต จะสะท้อนถึงคุณภาพการดูแลของ
แพทย์และพยาบาลอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลต่อการฟ้องร้อง หรือความไม่พึงพอใจ 

- การลดระยะเวลาหรือรวมขั้นตอนในกระบวนการก่อน admit เมื่อมาถึง ward แล้วผู้ป่วยได้ท า 
ESWL ทันที ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าบริการรวดเร็ว ไม่ต้อง NPO นานและได้ D/C เร็วขึ้น เกิดความพึงพอใจใน
บริการมากขึ้นด้วย 
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ชื่อผลงาน / โครงการการพัฒนา 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากระบบสแกนค าสั่งการรักษาของงานผู้ป่วยใน 

1.ค าส าคัญ (ระบุค าส าคัญ/ค าศัพท์เฉพาะ : เพ่ือง่ายต่อการค้นหา) 
-Scan Order  = การส่งผ่านส าเนาของใบค าสั่งการใช้ยาของแพทย์ผ่านทางอุปกรณ์บนเครือข่ายโทรศัพท์ ที่
เรียกว่าเครื่องโทรสาร หรือ telecopy 

2.สรุปผลงานโดยย่อ : ปรับปรุงกระบวนการการรับค าสั่งแพทย์ให้สะดวก เป็นระบบระเบียบและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีการ
เขียนโปรแกรมส าหรับสแกนค าสั่งการรักษาขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ประกอบกับได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนงานในการรับยาใหม่ ท าให้ระยะเวลารอคอยในการรับยาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
3.ชื่อและท่ีอยู่ : กองเภสัชกรรม รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 
4.สมาชิกทีม :   ภญ.ธิดารัตน์ ตระกาลจันทร์     หน.โครงการ  

                 ศูนยค์อมพิวเตอร์ฯ                       ผูเ้ขียนโปรแกรม 
5.เป้าหมาย: เพื่อลดระยะเวลารอคอยรับยาผู้ป่วยใน และผู้ป่วยได้รับยาภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามความเร่งด่วน  
6.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : ความม่ันใจในการดูแลอย่างต่อเนื่องของทีมสุขภาพร่วมกับญาติผู้ป่วย เพื่อดูแลให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยมีผู้ดูแลหลัก โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ จากกระบวนการรับยาผู้ป่วยใน และระบบสแกนค าสั่งการรักษาแพทย์
แบบเดิม พบว่ายังไม่สามารถจ าแนกความเร่งด่วนของการรับยาได้ และในกระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ ยังพบขั้นตอนที่ถือ
เป็นการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนอยู่ ซึ่งมีผลท าให้เกิดระยะเวลารอคอยรับยาที่นานและเกิด Waste time  ในกระบวนการ
มากมาย จึงเป็นที่มาของการพัฒนาโปรแกรมสแกนค าสั่งการรักษา และการปรับปรุงกระบวนการรับยาผู้ป่วยใน  
7.กิจกรรมการพัฒนา 

1.ส ารวจปัญหาจากการสแกนค าสั่งการรักษาแบบเดิม 
2.จัดทีมดูงาน 
3.ประชุมทีม (เภสัชกรผู้เขียนโปรแกรม) เพ่ือสรุปความต้องการและพัฒนาโปรแกรมสแกน ค าสั่งการรักษา  
4.จัดท ากระบวนการรักษาที่สอดคล้องกับโปรแกรมสแกนค าสั่งการรักษาใหม่ และแจ้งแก่ผู้ใช้งานทั้งในส่วน

ของห้องยาและหอผู้ป่วย  
5.ประเมินผล (ระยะเวลารอคอยรับยา) และแจ้งโอกาสพัฒนา 

8.การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง  
ประเภท 
Order 

ระยะเวลารอคอยรับยาเฉลี่ย (ผู้ป่วยใน) (นาท)ี 
เป้าหมาย ปี 53 ต.ค.-ธ.ค.54 ม.ค.-มี.ค.55 เม.ย.-มิ.ย.

55 
ก.ค.-ก.ย.

55 
ยาเร่งด่วน  15 -   14.23 12.79 
ยากลับบ้าน  20 -   22.00 23.16 
ยาทั่วไป  30 -   16.38 25.06 
รวมทุก
ประเภท 

 24.29 23.2 19.67 
**เริ่มโครงการ 

16.38 20.34 

9.บทเรียนที่ได้รับ  : การจ าแนกความเร่งด่วนของ Order ที่เหมาะสม จะส่งผลต่อความรวดเร็วในการได้รับยาของ
ผู้ป่วยรายนั้น และผู้ป่วยรายอื่น ๆ ด้วยจึงอาจจะต้องจัดการประชุมทีมท าความเข้าใจเพ่ิมเติม ทางหอผู้ป่วยยังไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสแกน ค าสั่งการรักษาได้เต็มที่ จึงควรจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากโปรแกรมสแกนค าสั่งการรักษาเพ่ิมเติม 
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ชื่อผลงาน/ โครงการพัฒนา : จากบ้านเฮา ... Go Inter 
1. ค าส าคัญ :  1. บ้านเฮา เป็นภาษาอีสาน หมายถึง ถิ่นก าเนิด 
                 2. Go Inter หมายถึง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นสากล 
2. ชื่อและท่ีอยู่องค์กร :  แผนกเวชระเบียน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี  
3. สมาชิกทีม:  พ.ท. หญิง เอื้อพร  ดิคคินสัน           หน. โครงการ 

         สมาชิกแผนกเวชระเบียน 13 คน      สมาชิกโครงการ 
4. เป้าหมาย & วัตถุประสงค์ เพื่อ  :  

1.เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้แก่บุคลากรทาง
การแพทย ์
 2.ส่งเสริมความรู้ในการสนทนาทั่วไป การสอบถามข้อมูลและสอบถามอาการเบื้องต้นกับผู้ป่วย / ผู้รับบริการ
ชาวต่างประเทศท่ีมารับบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 
 3.สนับสนุนการเตรียมความพร้อมและมีมาตรฐานการดูแลรักษาในระดับสากลและประชาคม ASEAN 
 4.สร้างความพึงพอใจและความประทับใจในการบริการผู้ป่วยชาวต่างประเทศ 
5. เรื่องราวและการด าเนินการ : 

Good Morning  , Mam How are you ? ดิฉันยิ้ม ยกมือไหว้และกล่าวทักทาย ฝรั่งสาวสวยที่นั่งรอท่ีแผนก
เวชระเบียนข้างๆเธอมีฝรั่งหนุ่ม  

Hello, I am fine thank you   เธอตอบ    
May I help you ?  ดิฉันถามต่อ  
ฝรั่งชายหันหน้ามาทางดิฉันและพูดว่า I am sick, I would like to see a doctor  
ในขณะที่ เจ้าหน้าที่แผนกเวชระเบียนยื่นแผ่นกระดาษสีเขียวซึ่งเป็นแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ป่วย     ที่จะ

น าไปจัดท า OPD Card พร้อมกล่าวว่า ไรท์ ไรท์ (ดิฉันนึกตามว่าเธอคงอยากจะบอกให้เขาเขียนข้อมูลลงในกระดาษ
แผ่นนั้น) ฝรั่งชายก็เก้ ๆ กัง ๆ ดิฉันนึกต่ออีกว่าเขาคงไม่รู้เรื่องแน่นอน เพราะแบบฟอร์มที่จะให้เขาบันทึกเป็น
ภาษาไทย จึงช่วยอธิบายและช่วยบันทึกข้อมูลของเขาและด าเนินการ เรื่อง OPD Card จนเสร็จสิ้น พร้อมประสาน
พยาบาลจุด Screening เพ่ือซักประวัติวัด Vital Signs เข้าพบแพทย์   

หลังจากนั้น เราจึงมานั่งคุยกันว่าจะท าอย่างไร เพ่ือรับมือกับผู้รับบริการต่างชาติที่มีแนวโน้มมารับบริการมาก
ขึ้นทุกปี ไม่เพียงแต่ชาวต่างชาติที่มีภรรยาเป็นคนไทยเท่านั้น แต่เราพบว่าชาวต่างชาติที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  
ครูสอนภาษาอังกฤษ   นักท่องเที่ยว รวมทั้งแรงงานต่างชาติที่เข้ามาท างานในจังหวัดอุบลฯ เช่น ชาวเกาหลี  ญี่ปุ่น  
ไต้หวันด้วย พวกเราจึงพากันระดมสมองจนเกิดไอเดียท าแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อได้ข้อมูล
ที่ครอบคลุมครบถ้วน  

2 วันต่อมาเราได้แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมจัดท าการสนทนากับชาวต่างชาติ
เป็นภาษาอังกฤษมาวางไว้ ณ จุดซักประวัติ และวันนั้นเองเราก็ได้ใช้แบบฟอร์มนี้กับฝรั่งชาวอเมริกันและชาวอังกฤษ 
และเราก็ได้รู้ว่ามัน “Work” จริง ๆ เพราะท าให้เจ้าหน้าที่แผนกเวชระเบียนได้ข้อมูลจากผู้ป่วยชาวต่างชาติด้วยความ
ราบรื่น ไม่ติดขัด สามารถจัดท า OPD Card และบันทึกข้อมูล  ได้อย่างรวดเร็วไม่รอนานเหมือนเมื่อก่อน ไม่ต้องใช้
ภาษามือ หรือไม่เพียงแต่พูดภาษาอังกฤษได้ แค่ Yes , No , Ok เท่านั้น และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ โดยไม่
ต้องกลัวอีกต่อไป  

การสื่อสารที่ตรงกันช่วยให้ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ส่งผลให้การรักษาที่
ถูกต้อง ปลอดภัย ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  
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6. กิจกรรมการพัฒนา : 
1. ระดมสมองบุคลากรงานบริการผู้ป่วยนอก เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น  
2. จัดท าแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ฉบับภาษาอังกฤษ  ชื่อ “Medical Records Application Form” 

เพ่ือน ามาจัดท า OPD Card และข้ึนทะเบียนผู้ป่วยในระบบโปรแกรมของโรงพยาบาล 
3. จัดท าค ากล่าวทักทาย ค าสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูลการเจ็บป่วยและแนะน าการ

บริการตรวจรักษา พร้อมทั้งจัดหาหนังสือบทสนทนาภาษาอังกฤษ เช่น English for the Medical Profession และ 
What’s up Doc. ไว้ให้บุคลากรได้ศึกษา 

4. จัดท าป้ายแนะน าการรับบริการเป็นภาษาอังกฤษ 
5. น าหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษที่ครอบครัวอ่านแล้ว (แต่ Updated ที่สุด) เช่น Bangkok Postและ 

The Nation มาไว้ที่พักรอเพ่ือให้ผู้ป่วยต่างประเทศได้อ่าน 
6. วางแผนออกแบบประเมินความพึงพอใจส าหรับผู้ป่วยชาวต่างประเทศในการรับบริการ 
 

7. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น :  
 1. บุคลากรแผนกเวชระเบียนและงานบริการผู้ป่วยนอก สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างประเทศ  อย่างเข้าใจ 
ได้รับข้อมูล เพ่ือลงบันทึกใน OPD Card และในระบบ Program โรงพยาบาลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ว 
 2. บุคลากรมีความม่ันใจ มีความกระตือรือร้น ไม่อายที่จะสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ  
 3. บุคลากรสามารถซักประวัติและประเมินอาการเบื้องต้น เพื่อน าไปสู่การวางแผนการดูแลรักษาของแพทย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. บทเรียนที่ได้รับ :  
 1. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคม ASEAN นั้น นอกจากจะต้องพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพให้สามารถดูผู้ป่วยตามมิติสุขภาพ เพ่ือให้เขามีสุขภาพดี ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยัง
ต้องศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสากลและภาษาเพื่อนบ้าน เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลการเจ็บป่วยและน ามา
วางแผนการดูแลรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. การเรียนรู้และเพ่ิมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาประเทศเพ่ือนบ้านไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ 
“ตั้งใจศึกษา ใจกล้าที่จะพูด” ก็เพียงพอแล้ว 
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และในโอกาสนี้ ท่านผู้อ านวยการรพ.ยังได้มอบรางวัล  
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
ให้แก่ ผลงานท่ีสร้างชื่อเสียงแก่รพ.ท้ัง 9 เรื่องด้วยกัน 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวน 3,000 บาท / เรื่อง  
ครั้งหน้าส่งผลงานคุณภาพเข้าร่วมใน  

งานมหกรรมคุณภาพครั้งท่ี 10 กันเยอะๆ นะคะ  
เพื่อQIC ได้คัดเลือกผลงานของหน่วยงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกองค์กร ต่อไป 
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สาสน์ NUR 

       องค์กรพยาบาลมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก ากบัดแูลวิชาชพีพยาบาลและการจัดบริการพยาบาลท่ีมี
คุณภาพสูง     เรามีการควบคุมคุณภาพด้วยกระบวนการการประกันคุณภาพภายใน   เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจในการบริหารจัดการของรพ.รวมท้ังองค์กรพยาบาล   สถานพยาบาลเกือบทุกแห่งจึงมีการขอรับ
การประเมินเพื่อรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอกด้วยอีกทางหนึ่ง       

สภาการพยาบาลเป็นอีกองค์กรหนึ่งท่ีเข้ามามีบทบาทในการประเมินคุณภาพองค์กรพยาบาล   
โดยสภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพท่ีเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์พ.ศ.2528    และเริ่มมีการตรวจเยี่ยมและรับรองคุณภาพบริการในปี2548 มานี่เอง   

 ในสาสน์ฉบับนี้องค์กรพยาบาลจึงต้องการเผยแพร่มาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ให้หลายๆท่านได้รับทราบว่าองค์กรพยาบาลของเรามีการด าเนินงานทางการพยาบาลตาม
มาตรฐาน  โดยเราผ่านการรับรองมาตรฐานนี้แล้วคร้ังแรก ในปี2553  ซึ่งรับรองคุณภาพเป็นระยะเวลา 
3 ปี    

 

 

 

 

รับรองคุณภาพบริการการพยาบาล และการผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิ 

 

 

 

 

 

มาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่ 

 

การนิเทศทางการพยาบาลเพื่อควบคุมคุณภาพภายใน 
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หมวดที่1. มาตรฐานการบริหารองค์กรบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์  หมวดนี้จะ
ประกอบด้วย 4 มาตรฐานหลักได้แก่ 1.มาตรฐานการจัดองค์กร  2.มาตรฐานการจัดการทรัพยากรบุคคล  
3.มาตรฐานการจัดระบบงานและกระบวนการให้บริการ และ4.มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งในแต่ละ
มาตรฐานยังมีข้อก าหนดย่อยๆรวม 21ข้อก าหนด 

หมวดที่2. มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ประกอบด้วย 5มาตรฐานหลัก
ได้แก่ 1.มาตรฐานการใช้กระบวนการพยาบาล   2.มาตรฐานการรักษาสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ   3.มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล  4.มาตรฐานการจัดการ
ดูแลต่อเนื่อง  5.มาตรฐานการบันทึกและรายงาน  โดยหมวดนี้มีข้อก าหนดรวมท้ังหมด 9 ข้อก าหนด 

หมวดที่3.มาตรฐานผลลัพธ์การบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน
หลักได้แก่1.มาตรฐานผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย   2.มาตรฐานผลลัพธ์ด้านการบรรเทาจากความทุกข์
ทรมาน   3.มาตรฐานผลลัพธ์ด้านความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ  4.มาตรฐานผลลัพธ์ด้านความสามารถ
ในการดูแลตนเอง  5.มาตรฐานผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   หมวดนี้มีข้อก าหนดรวม
ท้ังสิ้น 5 ข้อก าหนด 

จะเห็นได้ว่ามาตรฐานดังกล่าวมีหัวข้อการตรวจประเมินท่ีครอบคลุมตามหลักการควบคุมผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และหลักการคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ด้วย     ซึ่งจะสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการในระดับหนึ่งหากสถานพยาบาลผ่านการ
รับรองคุณภาพดังกล่าว      ในวันท่ี4-5 พ.ย.56นี้ องค์กรพยาบาลของเราได้เตรียมรับการเยี่ยมส ารวจ
สภาการพยาบาลตามมาตรฐานดังกล่าวค่ะ...ขอให้ทุกท่านให้ก าลังใจเราด้วยนะค่ะ++ 

 

 

 


