
 

 

1.หลักการและเหตุผล ความสําคัญของปญหา (ความเปนมาของโครงการ)   

ผูปวยโรคมะเร็งท่ีมารับยาเคมีบําบัดของหนวยมะเร็งวิทยา มีจํานวนมาก แตจํานวนเตียงมีจํากัด เน่ืองจากทางโรงพยาบาลไมมีหอ

ผูปวยเฉพาะสําหรับใหยาเคมีบําบัด  ระบบเดิมการจองเตียงนอนเพ่ือใหยาเคมีบําบัดของหนวยมะเร็งวิทยา  จะสงผูปวยไปจองเตยีงกับแพทย

อายุรกรรมฟงเตียงท่ีตึกฉุกเฉิน  ซึง่ตองรวมกับผูปวยโรคทางอายุรกรรมท้ังหมดท่ีตองนอนโรงพยาบาล จึงเปนสาเหตุใหผูปวยไดเตยีงนอน เพ่ือให

ยาเคมีบําบัดลาชาไมตรงตามแผนการรักษา  ระยะเวลาท่ีแพทยประเมินวา การไดรับยาเคมีบําบัดไมควรลาชาเกินกําหนด 1 สัปดาห ซึ่งการใหยา

เคมบํีาบัด ท่ีไมตรงกําหนดอาจเกิดผลเสยีตอการรักษาโรคมะเร็ง  ตลอดจนปญหาท่ีพบคือ ผูปวยและญาติเสียเวลาในการไปจองเตยีงท่ีแผนก

ฉุกเฉิน  ผูปวยเกิดความเครียด วิตกกังวล   แพทยเจาของไข ไมทราบวาผูปวยไดยาเคมีบําบัดตามกําหนดหรือลาชาอยางไร หรือขาดการติดตอ  

ตอมามีการปรับปรุง โดยหนวยประสานงานผูปวยมะเร็งโทรนัดกับแพทยฟงเตียงท่ีแผนกฉุกเฉิน และออกบัตรใหผูปวย มีการตดิตาม

นัดหมาย พบวาผูปวยถูกเลื่อนใหยาเคมมีากกวา 4-5 สัปดาหจํานวน 12 ราย มากกวา 3 สัปดาหจํานวน 14 ราย มากกวา 2 สัปดาห 26 ราย  

มากกวา 1 สัปดาหจํานวน 9 ราย รวมท้ังหมด  61 ราย คิดเปน 36.6 % จากผูปวยท้ังหมด จํานวน 168 ราย  (สถิติสิงหาคม 2557 –30 

มกราคม 2558) ซึ่งการปรับปรุงครั้งน้ีไมไดชวยแกปญหาเรื่องความลาชาในการใหเคมีบําบัด เพียงแตชวยอํานวยความสะดวกใหผูปวย และมีการ

ติดตามผูปวยเทาน้ัน 

การปรับปรุงครั้งท่ี 2 หนวยมะเร็งวิทยามีการประชุมรวมกับทีมผูบรหิาร เรื่องการบริหารจัดการเตยีงในกลุมผูปวยโรคมะเร็งท่ีใหยาเคมี

บําบัดแบบนอนโรงพยาบาล และกําหนดใหหอผูปวยอายุรกรรมชาย-หญิง ช้ัน 9 ( 9SW) รับผูปวยนอนโรงพยาบาลได 6-8 เตียง หอผูปวยระยะ

สั้น (HSU) รับผูปวยได 1-4 เตียง  และใหหนวยประสานงานผูปวยโรคมะเร็ง เปนผูบริหารจัดการนัดหมายตดิตามใหผูปวยมานอนโรงพยาบาล  

 

 

 



2. กระบวนการทํางาน (Workflow)   

กระบวนการบริหารการจัดการเตียงของหนวยประสานงานผูปวยมะเร็ง กลุมผูปวยมะเร็งท่ีให 

       ยาเคมีบําบัดสูตรนอนโรงพยาบาล ของหนวยมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- รับใบจองเตียงจากหอผูปวย

ตางๆ และ OPD  

- จัดลําดับรายชื่อผูปวยจอง

เตียงกอน-หลงัลง Computer 

ระบุวันที่จองเตียง 

- สภาพความพรอมของผูปวย (performance 

status), vital sign temperature อุปกรณการแพทย 

และสายตางๆ ของผูปวย 

- ผลตรวจทางหองปฏิบัตการ: CBC  ไมเกิน 7 วัน 

กรณี admit ward 9SW ตองมีผล CXR ไมเกิน 7 

วันและถามี รายงาน เชื้อดื้อยา หรือ มี URI 

symptom หาม admit 9SW  

- ตรวจสอบความพรอมของเอกสาร ไดแก  

 เวชระเบียน, order chemotherapy (อยูกับผูปวย),

ใบอนุญาต ฟอรม ก และฟอรม ข, ใบ admit สี

เขียว, ใบ Medication Reconcile, ใบ Progress 

Note,สิทธิคารักษาพยาบาล  

- พยาบาลหนวยประสานงานผูปวยมะเร็ง บันทึก

การประเมินผูปวย และ คํารับรองจากแพทยให 

admit ลงใน Progress Note พรอมลงลายเซ็น

พยาบาล 

- โทรสงเวรกับพยาบาล ward 9SW/ 

พยาบาล หนวย admission (HAU) 

- สงผูปวยทํา admit ที่หนวยลงทะเบียน

ผูปวยใน อาคาร 1 ชั้น 2 

การจองเตียง **การตามผูปวยมานอน

โรงพยาบาล** 

การเตรียมผูปวยกอน

นอนโรงพยาบาล 
สงผูปวยลงทะเบียนนอน

โรงพยาบาล 

วันหยุด เสาร อาทิตย นักขัตฤกต 

หนวยประสานงานผูปวยมะเร็งปฏิบัติดังนี้  

 1.โทรถามเตียงที่คาดวาจะวางในวันหยุดจาก 

ward 9 SW  

- 2. เตรียมรายชื่อผูปวยที่จะ admit วันเสาร 

อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกต สงใหแพทยเวร

หนวยมะเร็งฯ แพทยฟงเตียงแผนกฉุกเฉิน 

และหัวหนาเวรแผนกฉุกเฉิน  

3.โทรแจงใหผูปวยรับทราบ 

4.ใหผูปวยมาติดตอที่แผนกฉุกเฉิน เวลา 

9.00-12.00น.เพ่ือพบแพทย  หนวยมะเร็งฯ 

เพ่ือประเมินกอน admit  

5.วันเปดทําการพยาบาลหนวยประสานงานฯ  

ตรวจสอบรายชื่อผูปวยที่ได admit ใน 

วันหยุดราชการ บันทึกลง computer และ

วางแผนตามผูปวยที่ยังไมได admit ตอไป 

  

**จันทร – ศุกร** 

พยาบาลหนวยประสานงานผูปวยมะเร็ง

ปฏิบัติดังนี้ 

1.โทรเช็คจํานวนเตียงวางกับ Ward 9SW / 

HSU 

2. ตรวจสอบตารางนัดหมายจาก Computer 

3.โทรตามผูปวยตามลําดับการจองเตียง / 

ตามลําดับความสําคัญ  ดังนี ้

     -ผูปวยที่ถูกเลื่อนนัดหลายคร้ังจากผล

เลือดไมผาน 

     -ผูปวยเลยกําหนดใหยามากกวา 7 เกิน 

     -ผูปวยเรงดวนที่แพทยขอ Admit กอน 

     -ผูปวยมีรายชื่อจองเตียงในวันนั้นๆ 

**หมายเหตุ** 
          ปญหาท่ีพบ และไดพัฒนา เร่ืองการตามผูปวยมานอน
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3. วัตถุประสงคและกระบวนการปรับปรุง 

3.1 วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหผูปวยไดรับยาเคมี ตามแผนการรักษา (ลาชาไมเกิน 7 วัน) 

2. เพ่ือใหผูปวยสามารถรับทราบกําหนดวันนอนโรงพยาบาลไดลวงหนา 

3. เพ่ือใหทราบสาเหตุของความลาชา  

 

3.2 กระบวนการปรับปรุง  / วิธีการแกไขปรับปรุง  

 

กระบวนการ ขั้นตอนการทํางานเดิม ปญหาท่ีพบในกระบวนการ รูปแบบ/ขั้นตอนการทํางานใหมหลังปรับปรุง 

 

การจองเตียง 

 

1.สงผูปวยไปจองเตียงนอน

โรงพยาบาลกับแพทยอายุรก

รรมฟงเตียงที่ฉุกเฉิน  ซ่ึงรวม

กับผูปวยโรคอายุรกรรม

ทั้งหมดที่ตองนอนโรงพยาบาล  

-ไมทราบวาผูปวยไดยาเคมีบําบัด

ตามกําหนดหรือลาชาอยางไร 

-หรือขาดการติดตอ (loss to 

fellow) 

   1.1 รับใบจองเตียงจากหอผูปวยตางๆ และ OPD  

   1.2 จัดลําดับรายชือ่ผูปวยจองเตียงกอน-หลังลง Computer ระบุวันที่

จองเตียงไว 

การตามผูปวย

มานอน

โรงพยาบาล 

 

 

 

1. โทร check เฉพาะเตียงวาง 

วันตอวัน  

2. ทราบเตียงวาง เปด EMR 

เพื่อตรวจสอบ ขอมูลการตรวจ

ของแพทยลาสุด 

 

1.โทรตามผูปวยตอนเชา ผูปวยบาง

รายไมสะดวกมานอนโรงพยาบาล

ตามวันที่โทรติดตอไปได เนื่องจาก

ตามกระทันหัน จึงไมมีการวางแผน

ลวงหนา ทั้งเจาหนาที่หนวยฯ และ

ผูปวย เชน 

    - ผูปวยไมมีญาติพามา  

    - อยูตางจังหวัดมาไมทัน  

    - ทําหนังสือสงตัวไมทัน  

 สําหรับเจาหนาที่    

  - ผูปวยมีภาวะสุขภาพและโรคที่

เปนไมตรงกับขอกําหนดของ หอ

ผูปวยที่จะ admit  

   - แพทยจองเตียงลวงหนา เมื่อไม 

admit ไมแจงยกเลิกเตียง  

    - ผลเลือดไมผานไมแจงเล่ือน

การจองเตียง  

    -ฯลฯ จากปญหาที่พบ ทําให

เจาหนาที่ไมทราบสภาวะของผูปวย 

ตองเสียเวลา เช็คประวัติผูปวยจาก 

EMR ทุกคร้ัง 

 

2. ผูปวยตองโทรมาสอบถามคิว

เตียงวางทุกวัน 

  2.1  เจาหนาที่ตองตรวจสอบ

ขอมูลผูปวยเกือบทุกคร้ังที่ผูปวย

โทรมา ซ่ึงเปนการทํางานซํ้าซอน 

ปรับครั้งที ่1  

1.ติดตามขอมูลการตรวจของผูปวยทีจ่องเตียงทุกรายในแตละวัน จาก 

EMR เพื่อตรวจสอบคําส่ังการใหยาเคมีบําบัดของแพทยแกผูปวย หาก

ขอมูลไมชัดเจน จะตองติดตอประสานงานกับแพทยผูรักษา หรือโทร

สอบถามผูปวย ทาํใหเสียเวลา และคาโทรศัพท เกิดปญหาทาํงานซํ้าซอน 

ปรับครั้งที ่2  

1. โทรเช็คจํานวนเตียงกับทาง ward 9SW เวลาประมาณ 9.00 น.ทุกวัน 

และทุกเตียงของหนวยมะเร็งฯ วาเตียงแตละเตียงไดกลับบานวันใด เพือ่

วางแผนในการตามผูปวย ซ่ึงสามารถแจงผูปวยลวงหนาได ประมาณ 1-3 

วัน สําหรับ ward HSU-1 กําหนดไววา วันพฤหัสและวันศุกร สามารถ 

admit ไดวันละ 2 เตียง 

2. กําหนดแนวปฏบิัติในการจองเตียงและการตามผูปวยมานอน

โรงพยาบาล ดังนี้ 

      2.1 ผูปวย หรือญาติที่มาจองเตียง ตองแจงเบอรโทรศัพทที่สามารถ

ติดตอได และที่อยูเพื่อสะดวก ตอการโทรตาม 

      2.2 แจง ผูปวย/ญาติ ในวันที่พบแพทย กอนพบแพทยใหนําใบจอง

เตียง มาติดตอที่ประสานงานมะเร็ง เพือ่ยืนยันวามาตรวจจริง 

      2.3 หลังพบแพทย ใหผูปวยนาํใบคําส่ังยา และเวชระเบียน ขึ้นมา

ติดตอทุกคร้ัง เพื่อใหเจาหนาทีห่นวยฯ บันทึกขอมูลสําคัญ ในการเขาคิวรอ

ตามมานอนโรงพยาบาล ดังนี้ 

           2.3.1 บันทึกวา “รอตาม Admit” เพื่อส่ือวา ผูปวยรายนี้มี 

Order ยาพรอมที่จะใหนอน โรงพยาบาล  

           2.3.2 บันทึกสูตรยา จํานวนวนัที่ตองนอนโรงพยาบาล และโรค 

เพื่อจัดหอผูปวยที่เหมาะสม 

            2.3.3 กรณีผูปวยเล่ือนนัดใหบันทึกสาเหตุที่ผูปวยเล่ือน เชน ผล

เลือดไมผาน หนังสือสงตัวไมพรอม สาเหตุสวนตัว ฯลฯ 

            2.3.4 กรณีผูปวยอยูตางจังหวดั หรือ ตองทําหนังสือสงตัว ให
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  2.2  ผูปวยมีความวิตกกังวล

เกี่ยวกบัการรอคอยเตียง ที่ไมมี

กําหนดแนนอนวาจะไดเตียงวันใด  

 

 

บันทึกจํานวนวันที่ตองโทรตามลวงหนา เพื่อลดเวลาในการทํางาน และ 

ลดคาใชจาย คาโทรศัพท 

3. กําหนดเกณฑการตามผูปวยมานอนโรงพยาบาลไมเกิน  7 วัน ดังนี้ 

   3.1 ผูปวยที่ถกูเล่ือนนัดหลายคร้ังจากผลเลือดไมผาน 

   3.2 ผูปวยเลยกําหนดการใหยามากกวา 7 วัน  

   3.3 ผูปวยเรงดวนที่แพทยขอให admit กอน 

   3.4 ผูปวยมีรายชื่อจองเตียงในวันนั้นๆ 

   3.5 ผูปวยที่คิวใกลเคียงกัน จะเลือกบานอยู ตางจังหวัดกอนในกทม.  

 

4. แผนการดําเนินกิจกรรม (ขั้นตอนการดําเนินการ)  

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ  (เดือน/ป) 
ผูรับผิดชอบ / บทบาทหนาท่ีของ

ผูรับผิดชอบ 
ม.ค.-

ก.พ. 

ม.ีค.-

เม.ย. 

พ.ค.-

ม.ิย. 

ก.ค.-

ส.ค. 

ก.ย.-

ต.ค. 

พ.ย.-

ธ.ค. 

1. เก็บรวบรวมขอมูลและปญหาจากผูปวยและจากการ

ปฏิบัติงาน 

 2.วางแผนการแกปญหา  

3.กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

       

4.ทดลองปฏิบัติตามแนวทางการจองเตียงนอนของหนวยของ

หนวยประสานงานผูปวยมะเร็ง 

5.พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน 

          

 

   หนวยประสานงานผูปวยมะเร็งฯ 

6. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และปญหาที่เกิดขึ้นใน

ระหวางการปฏิบัติงาน เพื่อจะไดทราบขอมูลที่เปนประโยชนใน

การปรับปรุงคุณภาพของการดําเนินงาน และนําปญหาที่เกิด

ขึ้นมาปรับปรุงพัฒนาแนวทางการปฏิบติังาน 

       

7.สรุปผลการดําเนินงานและปรับปรุงใหเหมาะสม        

8. กําหนดเปนมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติ        

                           วางแผนงาน       ปฏิบัติจริง 
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5. ตัวชี้วัดผลสําเร็จ/ผลดําเนินโครงการ  

 

 

 

6. ผลการปรับปรุง / ผลท่ีคาดวาจะไดรับเมื่อดําเนินงานเสร็จสิ้น 

1. ผูปวยไดรับยาเคมีตามระยะเวลาท่ีแพทยกําหนด เกิดผลดแีกผูปวยในการรักษา 

2. หนวยงานทราบสาเหตุของความลาชาในการไดรบัยาเคม ี

- จํานวนเตียงไมพอ 

- ความไมพรอมของผูปวย/ญาต ิ

- ผูปวยหยุดการรักษาเอง / รักษาแพทยทางเลือก /ทนอาการขางเคยีงยาเคมไีมไหว 

3. ผูปวย/ ญาติ สามารถทราบกําหนดวันท่ีแนนอนในการนอนโรงพยาบาล 

- ลดความวิตกกังวลของผูปวย/ญาต ิ

- ลดปญหาเรื่องคาใชจายในการเดนิทาง 

- ผูปวย/ญาติ สามารถวางแผนกิจวัตรของตนเองได 

4. ลดคาใชจาย (โทรศัพท) ในการติดตอประสานงานเรื่องจองเตียงระหวางผูปวยกับเจาหนาท่ีโรงพยาบาล 

5. ลดข้ันตอนการทํางานของเจาหนาท่ี  

 - ไมตองตอบคําถามซ้ําๆ ทางโทรศัพทของผูปวยท่ีจองเตียงแลวไมได 

 -  ลดการคนหาประวัติการตรวจของแพทยและคําสั่งการใหยาเคมีบําบัดจาก EMR  

6. ผูปวยไดรับยาเคมีบําบัดตามแบบแผนการรักษา ทําใหไมตองเสยีคาใชจายในการประเมินใหม 

  -  ผูปวยไมตองเสียคาเจาะเลือด และ X-ray ปอดใหม  

  -  แพทยไมตองเสียเวลาประเมินผูปวยใหม 

 7. มีแนวทางการปฏิบัติงาน การบริหารจดัการเตียงฯ เพ่ือพัฒนาการบริการไดดีข้ึน รวมท้ังการสื่อสารไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวใหเกิด 

   การปฏิบัติท่ีเปนทิศทางเดยีวกัน 

7.การเรียนรูท่ีไดรับจากการทําโครงการและการขยายผล 

 1. เกิดการพัฒนางานบริการผูปวยอยางตอเน่ือง โดยการทํางานเปนทีม มีการสื่อสารในทีมสุขภาพ ใหมีความเขาใจตรงกัน 

   ทําใหสามารถวางแผนการทํางานใหเปนระบบ สามารถตามผูปวยไดครบถวน  ผูปวยมีความพึงพอใจ ลดความวิตกกังวล 

 2. เกิดการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับบริบท สามารถแกปญหา และทําใหเกิดผลดีตอผูรับริการ 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 

 

เปาหมาย 

 

ผลดําเนินการ (เดือน/ ป) 

กอน

ดําเนินการ 

หลัง 

คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 

ม.ค.-ม.ีค.58 เม.ย.-ม.ิย.58 ก.ค.-ก.ย.58 ต.ค.-ธ.ค.58 

ผูปวยไดนอนโรงพยาบาลเพือ่ใหยาเคมีบําบดัตามแผนการรักษา 70 63.4 80 81 83 

ผูปวยสามารถรทราบกาํหนดวันนอนโรงพยาบาลไดลวงหนา 70 10% 60% 80% 90% 

ทราบสาเหตุกของความลาชา 100% 20% 90% 100% 100% 
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 8. การควบคุม / ติดตาม / ประเมินผล / การปองกันปญหาเกิดซํ้า 

 1. ติดตามใหเจาหนาท่ีหนวยประสานงานผูปวยมะเร็งทุกคน มีการปฏิบัติตามข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติระบบบริหารการจัดการเตยีง 

 2. มีการประเมลิผลการเก็บขอมูลทุกเดือน 3 เดือน และทุกครั้งท่ีเกิดปญหา ผูปฏิบัติงานรวมกันคิดและวางแผน เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิด 

และแจงใหผูปฏิบัติงานรบัทราบ    

3.ปญหาท่ีเกิดซ้าํๆ นํามาปรึกษาหาแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางแพทย /พยาบาล / เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ   

9. โครงการ / กิจกรรม / โอกาสพัฒนาในคร้ังตอไป  

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการเตียงใหผูปวยสามารถไดเตียง วันเดียวกันท่ีแพทยนัดตรวจ ( เริ่มผูปวยท่ีไมมีท่ีพัก กทม.) 

2.พัฒนางานใหเปน R2R 


