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แบบฟอร์ม 1 
แบบเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน 
กระบวนการท างาน 

 
ส่วนที่ 1 (เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
 
 

*หมายเหตุ: กรณีที่ผลงานผ่านเกณฑ์และได้รับเงินรางวัล คณะฯ จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินเดือนผ่านทางรหัสบุคคลที่
ท่านได้ให้ไว้ โดยขอให้ระบุตัวแทนการรับเงินเพียง ๑ ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลงานใหม ่
 ผลงานเดิมต่อยอด/ขยายผล   
(พัฒนา ปรับปรุง) 

ส าหรับงานพัฒนาคุณภาพงาน 
เลขท่ีกลุ่ม…….……./………. 
วันลงทะเบียน.......................... 

การเผยแพร่ผลงานในทุกรูปแบบ 
อนุญาต 
 ไม่อนุญาต 
 

สถานภาพกลุ่ม 
  เร่ิมกิจกรรมคร้ังแรก 
  กลุ่มกิจกรรมต่อยอด เร่ืองท่ี......./...  
   ผลงานเร่ืองน้ีเคยส่งประกวด 
        และท่ีได้รับรางวัลมาแล้ว
จาก…………………………………… 

ไมต่้องการต่อยอดผลงานเป็น R2R 

*ต้องการต่อยอดผลงานเป็น R2R   ( ระบุ ประเภทของโครงการวิจัย) 
     ระบบบริการสุขภาพ   งานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
      การสร้างเสริมสุขภาพ  การศึกษา 
      วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 
      งานบริหารและธุรการ    อื่นๆ.......................................... 

ชื่อกลุ่ม       
 รหัส ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน 

 
ภาควิชา / ฝ่าย เบอร์ภายใน เบอร์มือถือ 

 หัวหน้ากลุ่ม 004814 น.ส.กุสุมาลย์ อุทัยศิลป์ SDRP งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 3232 0629474256 
สมาชิกกลุ่ม 003524  นางเรณู ทองวิไล SDRP งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 3232 0843830989 

 002835  นางชวนชม ทิมเขียว SDRP งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 3232 0896803915 
      
ผู้ประสานงานกลุ่ม    
 Email address  
Facilitatorของทีม 

น.ส.กุสุมาลย์ อุทัยศิลป์     
cartoon_orn@hotmail.com 
คุณทิพวรรณ ไตรติลานันท์ 
 

*ชื่อตัวแทนรับเงิน  004814   น.ส.กุสุมาลย์ อุทัยศิลป์       
      

สรุปปัญหาเชื่อมโยงสอดคล้องกบัข้อใด 
ด้านคลินิก 
(Clinical) 

 Safe Surgery Patient Care Process 
 Infection Control  Line , Tube & Catheter 
 Medication Safety  Emergency Response 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................ 

ด้านสนับสนุน 
(Non Clinical) 

 ความปลอดภัย  
      [Safety] 

 คุณภาพ / สิ่งสูญเปล่า  
      [Quality (waste)*] 

 ต้นทุน / ความคุ้มค่า  
      [Cost] 

 ลดรอบเวลาการท างาน / การส่งมอบ    
      [Delivery] 

mailto:cartoon_orn@hotmail.com
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ส่วนที่ 2      
ชื่อเร่ือง / โครงการ .................คู่มือคู่ใจ....... 
1. หลักการและเหตุผล ความส าคัญของปัญหา (ความเป็นมาของโครงการ)   
 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแผนกศัลยกรรมกระดูกมีผู้มารับบริการจ านวนมากเฉลี่ย ประมาณ 315 คน/วัน อาจารย์
แพทย์มีการรักษาแตกต่างกันตามพยาธิสภาพโรค มีบางส่วนที่อาจารย์แพทย์รักษาโดยการฉีดยาเข้าข้อหรือท าหัตถการ
ต่างๆ โดยจะส่งผู้รับบริการมาท าหัตถการตามขั้นตอน คือ เจ้าหน้าที่ห้องหัตถการ(ห้อง K4) เป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ,
จัดเตรียมผู้ป่วย จัดท่าผู้ป่วยรอแพทย์มาท าหัตถการ ซึ่งพบว่าอาจารย์แพทย์แต่ละท่านใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกัน เช่น เข็ม 
ขนาดต่างกัน ,ยาชา (บางท่านใช้ บางท่านไม่ใช้) ,บางหัตถการการจัดท่าเตรียมผู้ป่วยฉีดยาไม่เหมือนกัน และประกอบกับ
ห้องหัตถการมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่พยาบาลทุก 1 เดือน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ใหม่ๆ มาร่วมปฏิบัติงานด้วย ท าให้บางคร้ัง
เตรียมอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามเทคนิคของอาจารย์แพทย์แต่ละท่าน หรือหากรออาจารย์แพทย์มาแล้วจึงเตรียม
อุปกรณ์ จะท าให้ใช้เวลาในการเตรียมนาน ส่งผลให้ระยะเวลาในการท าหัตถการในรายนั้นนานขึ้น รวมถึงระยะเวลาใน
การรอคิวท าหัตถการในรายต่อๆ ไปนานขึ้นเช่นกัน  อาจท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการมารับบริการ นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่เกิดความเครียด วิตกกังวลในการเตรียมและช่วยท าหัตถการด้วย 
 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 

- เมื่อผู้มารับบริการมาถึงห้องหัตถการ เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมผู้ป่วย,เตรียมอุปกรณ์ไว้ และเมื่ออาจารย์แพทย์
มาถึงอาจให้จัดเตรียมผู้ป่วยหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างจากที่เตรียมไว้ ท าให้ต้องเสียเวลา,เสียอุปกรณ์,เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการท าหัตถการและเจ้าหน้าที่เกิดความวิตกกังวล 

- ผู้ได้รับผลกระทบ 
1..เจ้าหน้าที่ เกิดความเครียดวิตกกังวลในการช่วยท าหัตถการ 
2.อาจารย์แพทย์ เสียเวลาในการท าหัตถการนานขึ้น และ ใช้เวลาในการตรวจที่ OPD นานขึ้นอาจท าให้ตาราง      
งานอื่นๆล่าช้า 
3.ผู้มารับบริการที่มาท าหัตถการเสียเวลารอคอยนานขึ้น 
4.ผู้มารับบริการที่ไม่ได้ท าหัตถการ ต้องรอตรวจนานขึ้น 

 
2. กรอบแนวคิด หรือ การวิเคราะห์สาเหตุ (Root cause analysis)   

2.1 กระบวนการท างาน (Workflow)   
2.2 การวิเคราะห์ปัญหาของโครงการ  
 
 

 
 
 
     1. ลงทะเบียนรับเข้าท าหัตถการ 
     2. เตรียมผู้ป่วยและเตรียมอุปกรณ์ 

เคาน์เตอร์รับ 

บัตรนัดหลังตรวจ 
ห้องตรวจต่างๆ 

ท่ีแพทย์ส่งท าหัตถการ 
 

 

ห้องท าหัตถการ 
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 ปัญหาท่ีพบ 
- เจ้าหน้าท่ีเกิดความวิตกกังวลในการเตรียมอุปกรณ์และช่วยแพทย์ท าหัตถการ  
- เตรียมอุปกรณ์ในการท าหัตถการไม่ครบถ้วน 
-เตรียมผู้รับบริการในการท าหัตถการล่าช้า เน่ืองจากไม่ทราบเทคนิคของแพทย์ 

 การพัฒนา 
 -สามารถช่วยแพทย์ท าหัตถการได้อย่างมั่นใจ ครบถ้วน รวดเร็ว 
 -สามารถเตรียมอุปกรณ์ในการท าหัตถการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว 
 -สามารถเตรียมผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว 

3.แจ้งอาจารย์แพทย์ผู้ท าหัตถการ 
     4.ท าหัตถการ 
     5.คิดค่าใช้จ่ายในการท าหัตถการ,เบิกของที่ใช้ในการท าหัตถการ, 

   ลงสถิติในการท าหัตถการ 
3. วัตถุประสงค์และกระบวนการปรับปรุง 

3.1 วัตถุประสงค์  
 - ผู้ป่วย  - ได้รับการท าหัตถการอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว 
                           -  เพิ่มความพึงพอใจในการรับบริการ,ลดข้อร้องเรียนในการรับบริการ 
 - เจ้าหน้าที่ - สามารถเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว 
                   - มีความมั่นใจ ลดความวิตกกังวลในการเตรียมและช่วยท าหัตถการ  
 - อาจารย์แพทย์ที่ท าหัตถการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม  
3.2 กระบวนการปรับปรุง  / วิธีการแก้ไขปรับปรุง  

- ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมข้อมูลการเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยท าหัตถการและเทคนิคการท า
หัตถการของแพทย์แต่ละท่าน 
-  สังเกตและสอบถามอาจารย์แพทย์ถึงความต้องการในการเตรียมท าหัตถการต่างๆทั้งการเตรียมผุ้ป่วย  ,             
อุปกรณ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ป่วย 
-  จัดท าใบค าแนะน าในการเตรียมอุปกรณ์ วิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคการท าหัตถการของแพทย์แต่ละ
ท่าน และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและน าไปใช้ 
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                         ก่อนปรับปรุง                                                        ปรับปรุงครั้งท่ี 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เก็บข้อมูลการเตรียมอุปกรณ์และเทคนิคในการช่วยท าหัตถการครั้งท่ี 1 
- วิเคราะห์ผลการเก็บข้อมูลคร้ังที่ 1. 

หลังจาการน า “ใบค าแนะน าในการเตรียมอุปกรณ์ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการท าหัตถการของ
แพทย์แต่ละท่าน”ไปใช้ พบว่า เจ้าหน้าที่เตรียมอุปกรณ์และเตรียมผู้ป่วยในการท าหัตถการได้อย่างครบถ้วน 
รวดเร็วและมีความมั่นใจในการช่วยท าหัตถการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาอ่ืนๆ เช่น การหยิบใช้ไม่
สะดวก,ไม่ชัดเจน หาใบค าแนะน าไม่พบ ทางหน่วยงานจึงประชุมและปรับปรุงโดยจัดท า “คู่มือในการเตรียม
อุปกรณ์และเตรียมผู้ป่วยในการท าหัตถการเป็นรูปแบบปฏิทิน” เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ หาข้อมูลได้รวดเร็ว
และชัดเจนขึ้น 

 

ก่อนปรับปรุงคร้ังท่ี  2.                                                     ปรับปรุงคร้ังท่ี 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เก็บข้อมูลการเตรียมอุปกรณ์และเทคนิคในการช่วยท าหัตถการคร้ังที่  2. 
  -  วิเคราะห์ผลการเก็บข้อมูลคร้ังที่ 2 

 
 

 
 

 
 

 

คู่มือในการเตรียมอุปกรณแ์ละเตรียมผู้ป่วย                  
ในการท าหัตถการเป็นรูปแบบปฏทิิน 

ใบค าแนะน าในการเตรียมอุปกรณ์ขัน้ตอน วิธกีาร และเทคนิคการ
ท าหัตถการของแพทย์แตล่ะท่าน

ท่าน

                                  

                                        
 

ใบค าแนะน าในการเตรียมอุปกรณ์ขัน้ตอน วิธกีาร                             
และเทคนิคการท าหัตถการของแพทย์แต่ละท่าน

ท่าน

                                  

                                        
 

ใบจดเทคนิคการเตรียม/ท าหัตถการของแพทย์แตล่ะท่าน 
(เป็นเอกสารเฉพาะท่ีเจ้าหน้าท่ีแตะท่านจดไว้เอง) 
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4. แผนการด าเนินกิจกรรม (ขั้นตอนการด าเนินการ) กรุณาระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน   

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 
 

มิย.
60 
 

กค.
60 

สค.
60 

กย.
60 

ตค.
60 

พย.
60 

ธค.
60 

มค.
61 

กพ.
61 

มีค.
61 

1. ประชุมวางแผนเพือ่พฒันา            
-ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมข้อมูลการเตรียม
อุปกรณ์ช่วยท าหัตถการต่างๆ และเทคนคิการท า
หัตถการของแพทย์แต่ละท่าน 

          กุสุมาลย ์

-สังเกตการท าหัตถการของอาจารย์แพทย์แต่ละท่านใน
การเตรียมผู้ป่วย,การใช้อุปกรณ์ 

          เรณ ู
ชวนชม 

-สอบถามและทวนสอบอาจารย์แพทย์ถึงการจัดเตรียม
ผุ้ป่วยและอุปกรณ์ในการท าหัตถการ 

          เรณ ู
ชวนชม 

2. ขั้นตอนการด าเนนิการ            

-จัดท าใบค าแนะน าเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ในการท า
หัตถการและเทคนคิการท าหัตถการของแพทย์แต่ละ
ท่าน 

          กุสุมาลย ์

-ส่ือสารให้เจ้าหน้าทีท่ราบถึงข้อมูลและน าไปใช ้           กุสุมาลย์
,ชวนชม 

-เก็บข้อมูลการเตรียมอุปกรณ์และเทคนคิในการช่วยท า
หัตถการครั้งที่ 1 

          กุสุมาลย,์ชว
นชม 

-วิเคราะห์ผลการเก็บข้อมูลครัง้ที1่ และปรับปรุง           กุสุมาลย ์
- เก็บข้อมูลการเตรียมอุปกรณ์และเทคนคิในการช่วย
ท าหัตถการครั้งที่ 2 

          กุสุมาลย ์
เรณ ู

-วิเคราะห์ผลการเก็บข้อมูลครัง้ที่ 2           กุสุมาลย ์

  

 5. ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ผลด าเนินโครงการ (ท่ีระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในรูปแบบตารางหรือกราฟ)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลด าเนินการ (เดือน/ ปี) 

ก่อน
ด าเนินการ 

หลังด าเนินการ 

ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 
1. เจ้าหน้าที่สามารถเตรียมอุปกรณ์ในการท า

หัตถการครบถ้วน เหมาะสม 
100% 65% 80% 95% 

2. เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจในการเตรียม/ ช่วย
แพทย์ท าหัตถการ 

100% 60% 75% 95% 

3. แพทย์ท าหัตถการได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว 100% 70% 85% 95% 
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6. ผลการปรับปรุง / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้น 

6.1 คุณภาพบริการ   -   สามารถจัดเตรียมผู้ป่วย,เตรียมอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว 
6.5 เจ้าหน้าที่             -   มีความมั่นใจในการเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์และช่วยแพทย์ท าหัตถการ 
6.2 ผู้รับบริการ         -   ได้รับการดูแลในการท าหัตถการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว  
6.3 อาจารย์แพทย์     -   ได้รับความสะดวกในการท าหัตถการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม 
             สามารถจัดการตารางงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 

7. การเรียนรู้ท่ีได้รับจากการท าโครงการและการขยายผล    
 เจ้าหน้าที่ได้รู้จักการสังเกต การใส่ใจในการช่วยท าหัตถการ การสื่อสารภายในหน่วยงาน ได้ความสามัคคีที่จะ

ช่วยให้โรงพยาบาลให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีมาตรฐาน  
8. การควบคุม / ติดตาม / ประเมินผล / การป้องกันปัญหาเกิดซ้ า    
            จากการติดตาม ประเมินผล  พบว่า คู่มือการเตรียมอุปกรณ์ เทคนิคท าหัตถการเฉพาะแพทย์แต่ละท่านนี้ ช่วยให้
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมั่นใจในการช่วยท าหัตถการมากขึ้น และมีวางแผนทบทวน ปรับให้เป็นปัจจุบัน เน้นปฏิบัตติาม 
หลักมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 
9. โครงการ / กิจกรรม / โอกาสพัฒนาในครั้งต่อไป    
 กระบวนการจัดคิวตรวจในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเร่งด่วน 
  

 ลงชื่อ(หัวหน้ากลุ่ม)  ......................................... 
(น.ส.กุสุมาลย์   อุทัยศิลป์) 

ลงชื่อ(หัวหน้าหน่วย)................................................................. 
………………….(นางสาว บุญเรียง พิสมัย)................. 

        สังกัด ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
วัน / เดือน / ปี  ........................................................... 

 
 
  


