ทะเบียน ONE POINT LESSON (OPL)

ทะเบียน One Point Lesson (OPL)
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ชื่อผลงำน

เลขลงทะเบียน

ชื่อเจ้ำของผลงำน

การยืนยันรายงานความเสี่ยงกรณีที่เป็นการ
Self report
การติดตามรายงานความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขแล้วใน
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลความเสีย่ ง
แนวทางการจาแนกผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าจากภาวะจิต
อารมณ์และจากความผิดปกติทางสมองอย่างง่ายในกลุ่ม
ผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยอุปกรณ์ Grooved Pegboard

OPL-1/58

นายสุชาติ คาปลิว

OPL-2/58

นางสุดารัตน์ โพธิ์น้อย

OPL-3/58

นางสาวปุณณิภัทร์ ปานโต

แนวทางการจาแนกผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าจากภาวะจิต
อารมณ์และจากความผิดปกติทางสมองอย่างง่ายในกลุ่ม
ผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยอุปกรณ์ Grooved Pegboard
การป้องกันการเกิดอุบตั ิการณ์ได้รบั บาดเจ็บจากการถูกเข็ม
ทิ่มตาขณะเจาะเลือด
เทคนิคการเจาะเลือดและข้อควรระวังในการเจาะเลือดนาส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผังเครื่องมือพร้อมใช้สาหรับผ่าตัดศัลยกรรมในช่องปาก

OPL-4/58

นางอรวรรณ เอียดทอง

OPL-5/58

นางภาวิตา สุวรรณวัฒนะ

OPL-6/58

นางสาวศิริมา เทพสุภา

OPL-7/58

นางรพีภร แตงทิพย์

พัฒนาการส่งต่อข่าวสารทางราชการให้รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ด้วย E-mail และ line
เทคนิคการควบคุมความกลัวของ EIDs TEAM

OPL-8/58

นางสาวสัญญา แป้นโคตร

OPL-9/58

นางพรรณี ฤทธิ์สาเร็จ

การต่อสัญญาณ LCD Projector

OPL-10/58

นางสาวธนีพร รอดหิรัญ

การติดตามเวชระเบียนผู้ป่วยใน หลังจาหน่ายออกจากตึก
เกิน 7 วัน
การประเมินคะแนน Discharge summary

OPL-11/58

นางสาวอนงค์ พรหมราช

OPL-12/58

นางสาวสรชา ไทรนนทรี

เทคนิคการดูแลผูป้ ่วยวัณโรคให้บคุ ลากรปลอดภัยสาหรับ
บุคลากรตึกอายุรกรรม4: 7/6
แนวทางการจัดเรียงเวชระเบียนตามมาตรฐาน

OPL-13/58

นางปิยะวดี ฉาไธสง

OPL-14/58

นางสาวสรชา ไทรนนทรี

ผังทบทวนการพิจารณาเพิ่มโรคสาหรับแพทย์ให้สมบูรณ์
ตามแนวทางของเวชสถิติ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีพอร์ต(Port-A-Cath.)

OPL-15/58

นางสาวอนงค์ พรหมราช

OPL-16/58

นางพัชรี ศรีธัญรัตน์

การให้ยาและสารนาผ่านพอร์ต และการล้างพอร์ต

OPL-17/58

นางพัชรี ศรีธัญรัตน์

การแก้ไขปัญหาฟิล์มเอกซ์เรย์หาย

OPL-18/58

นางอุไรวรรณ จันทร์อไุ ร

แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้รับบริการที่ไม่สามารถควบคุม
ตนเองได้ของสถาบันบาราศนราดูร
มาตรฐานการใช้ ลฟิ ท์ขนส่ง

OPL-19/58

นายเจษฎากรณ์ ฐานคร

OPL-20/58

นางรวี นิธิยานนทกิจ

การจัดการความรู้ (KM)
One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)
ชื่อเรื่อง : การยืนยันรายงานความเสี่ยง กรณีที่เป็น การ Self report
ประเภท : ⃞เป็นความรู้พื้นฐาน
รายละเอียด (Details)

⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัตงิ าน

⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

ผู้จัดทา

OPL-1/58

งานพัฒนาคุณภาพ/
กลุ่มพัฒนาองค์กร

นายสุชาติ คาปลิว

⃞การปรับปรุงงาน

เลือก บันทึกข้อมูล

2

4

ตรวจสอบความสมบูรณ์ กรณี Self
report ต้องเป็นหน่วยงานเดียวกัน

1
3

Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Ures B
(หัวหน้าหน่วยงาน) ในการใช้งาน
เลือกยืนยันการเกิดความเสี่ยง (Risk Confirm)
5

5. กรณีใช่ความเสี่ยงให้
เลือก “ใช่และเป็น Self
กรณีใช่ความเสี่ยงให้เลืreport”
อก
“ใช่และเป็น Self report

การจัดการความรู้ (KM)
One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)
ชื่อเรื่อง : การติดตามรายงานความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขแล้วในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลความเสี่ยง
ประเภท : ⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน
รายละเอียด (Details)

⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

ผู้จัดทา

OPL-02/58

งานพัฒนาคุณภาพ/
กลุ่มพัฒนาองค์กน

นางสุดารัตน์ โพธิ์น้อย

⃞ การปรับปรุงงาน

เลือก รายงาน
**การติดตามรายงานความเสี่ยงโดยไม่ต้อง Login**
1

กรณีไม่ทราบรหัส
ความเสี่ยง
ใส่ช่วงเวลาที่เกิด
เหตุการณ์ความเสีย่ ง
และเลือกหน่วยงาน
ที่ต้องการตรวจสอบ
ความเสีย่ งนั้นได้รับการ
แก้ไขหรือไม่

4
2

เลือก รายงานความเสีย่ งที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

3

กรณีทราบรหัสความเสี่ยง
ใส่รหัสความเสี่ยงที่ต้องการตรวจดู ว่าความเสี่ยงได้รับการแก้ไข
หรือไม่ => คลิกค้นหา

คลิกดูรายละเอียด
=> หน้าจอจะแสดง
รายละเอียดความเสี่ยง
ตามรหัสและเรื่องนั้นๆ
5

การจัดการความรู้ (KM)
One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)
ชื่อเรื่อง : แนวทางการจาแนกผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าจากภาวะจิตอารมณ์และ
จากความผิดปกติทางสมองอย่างง่ายในกลุ่มผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยอุปกรณ์ Grooved Pegboard
ประเภท : ⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน ⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานจิตวิทยา
รายละเอียด (Details)

⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

ผู้ ป่ ว ยเอชไอวี เ รื้ อ รั ง ที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาเป็ น ระยะเวลานาน ส่ ง ผลให้ ผู้ ป่ ว ยมี
ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท ความผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยติด
เชื้อเอชไอวี จากตัวเชื้อเอชไอวีเอง และ/หรือจากเชื้อฉวยโอกาส เกิดภาวะสมองเสื่อมเหตุ
ติดเชื้อเอชไอวี (HIV-dementia หรือ HIV-encephalopathy) ผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้าย
ซึมเศร้าร่วมด้วย มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมช้าไปจากเดิม มีอาการเซื่องซึม
อารมณ์แปรปรวน ในกลุ่มผู้ป่วยเอชไอวีบางรายมีประวัติการรักษาทางจิตเวชร่วมด้วย
เนื่องจากการปรับตัวเมื่อเผชิญภาวการณ์เจ็บป่วยที่ยาวนานและส่งผลกระทบทั้งต่อร่างกาย
และจิตใจ ปัญหาในการประเมินผู้ป่วยที่นักจิตวิทยามักได้รับการปรึกษาจากญาติหรือทีม
รักษา คือการส่งต่อเพื่อประเมินและค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ป่วย
ติดเชื้อเอชไอวี การคัดกรองและประเมินเบื้องต้นที่มีประสิทธิผลจะเป็นประโยชน์ในการส่ง
ต่อการรักษาและดูแลผู้ป่วย ร่วมถึงการให้คาแนะนาในการดูแลที่ดีแก่ผู้ป่วยและญาติด้วย
งานจิตวิทยา จึงได้นาอุปกรณ์ Grooved Pegboard มาใช้ในการจาแนกภาวะซึมเศร้า ใน
กลุ่มผู้ป่วยเอชไอวี ซึ่งมีวิธีการทดสอบและการแปลผลที่ง่าย และได้ผลที่แน่นอน

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

ผู้จัดทา

OPL-3/58

งานจิตวิทยา/
กลุ่มบริการทางการแพทย์

นางสาวปุณณิภัทร์ ปานโต

⃞ การปรับปรุงงาน

4.1 วิธีการทดสอบ
ผู้ทดสอบเลือกแท่งเหล็กที่มีรูปร่างต่างกัน 25 แบบ เพื่อใส่
ให้ลงในช่องที่แตกต่างกัน 25 แบบ เช่นเดียวกันกับแท่งที่
เลือก

จับเวลา 5 นาที
4.2 วิธีการทดสอบ
ผลการทดสอบGPT: ผู้ป่วยกลุ่มเอชไอวีที่มีภาวะซึมเศร้า
ซึมเศร้าจากภาวะจิตอารมณ์
ซึมเศร้าจากความผิดปกติทางระบบประสาท
ทาได้
ไม่สามารถทาได้

การจัดการความรู้ (KM)
One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)
ชื่อเรื่อง : แนวทางการจําแนกผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าจากภาวะจิตอารมณ์และ
จากความผิดปกติทางสมองอย่างง่ายในกลุ่มผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยอุปกรณ์ Grooved Pegboard

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

ผู้จัดทํา

OPL-4/58

งานจิตวิทยา/
กลุ่มบริการทางการแพทย์

นางอรวรรณ เอียดทอง

ประเภท : ഽ เป็นความรู้พื้นฐาน ഽ ความรู้ที่จาํ เป็นต่อการปฏิบตั ิงาน
ഽ วิธีการทํางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
ഽ การปรับปรุงงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ : Cop ของกลุ่มงานแนะแนวและงานให้คําปรึกษา
รายละเอียด (Details) : ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ปัญหาส่วนใหญ่ด้านจิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์คือมีความวิตกกังวลสูง กลัวลูกจะติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะคุณแม่รายใหม่ บางรายปิดบังผลเลือดกับคู่และ
ครอบครัว ทําให้หญิงตั้งครรภ์เหล่านี้มีความทุกข์ คับข้องใจ บางรายมีภาวะซึมเศร้า “เทคนิคประคองใจให้สู้ ในมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี “Life Family Gang”” ของกลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์ สามารถเสริม
พลังใจให้กับกลุ่มมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ด้วยทีมเพื่อนช่วยเพื่อนและทีมให้คําปรึกษาของสถาบันฯ ทุกกระบวนการให้คําปรึกษาสามารถทําให้กลุ่มมารดาผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้มีกําลังใจ สามารถประคอง
จิตใจให้ต่อสู่กับสภาวะปัญหาด้านจิตสังคม ความคับข้องใจที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของมารดาผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอง ตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์ จนสามารถให้กําเนิดและดูแลบุตรได้อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ “เทคนิคประคอง
ใจให้สู้ ในมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี “Life Family Gang””ประกอบด้วยหลักคิด 4 ข้อของทีมให้คําปรึกษา คือ 1.เสริมพลังใจ 2.ให้ความรู้และคําปรึกษาต่อเนื่อง 3.ประคองจิตใจให้ต่อสู้ 4.เป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือ
เมื่อเผชิญปัญหา จากหลักคิด 4 ข้อของทีมให้คําปรึกษาสู่กิจกรรม ดังนี้
1. พบปะพูดคุย สัมพันธภาพดีต่อกัน ได้แก่ การทํากิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนใน
หญิงตั้งครรภ์ (Group Counseling) ในวันพุธเมื่อมาฝากครรภ์ ทําให้หญิงตั้งครรภ์เหล่านี้
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดูแลตนเอง และช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจ
ในกลุม่ เพื่อนที่ผลเลือดเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินยาให้ตรงเวลา การดูแลบุตร การ
สื่อสารกับญาติเมือ่ ต้องงดนมแม่และป้อนยาเด็ก ฯลฯ นอกจากกิจกรรมกลุ่มแล้ว

2. ต่อเนื่อง ติดตามด้วยความห่วงใย โดยใช้ LINE Application ผ่าน Smartphone เฉพาะกลุ่มที่เปิดเผย
ในกลุม่ เดียวกัน(กลุ่มปิด) เพื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูลด้านการปฏิบัติและข้อมูลที่ถูกต้องกับหญิงตั้งครรภ์
โดยมีเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย พยาบาลให้คาํ ปรึกษา, พยาบาลแผนก ANC, พยาบาลแผนกเด็ก ช่วยใน
การตอบคําถาม ข้อคับข้องใจ เวลามีปัญหาการดูแลเด็กและปัญหาจิตสังคม อีกทั้งเป็นช่องทางให้สมาชิก
ได้รับการสนับสนุนด้านจิตใจ ให้กาํ ลังใจซึ่งกันและกันด้วย และสามารถสื่อสารกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การจัดการความรู้ (KM)
One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)
ชื่อเรื่อง : การป้องกันการเกิดอุบตั ิการณ์ได้รับบาดเจ็บจากการถูกเข็มทิ่มตาขณะเจาะเลือด
ประเภท : ⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน ⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ (ถ้ามี) : RCA จากความเสี่ยงรหัส 11017
รายละเอียด (Details)

⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

สถานที่
1. สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย มีการกาหนดเขตบริเวณทีเ่ จาะเลือดหรือมีฉากกั้น
ไม่มผี ู้คนเดินพลุกพล่าน ปลอดภัยจากสิ่งรบกวน
2. อุปกรณ์ในการเจาะเลือดพร้อมใช้ จัดวางในที่สะอาด หยิบสะดวก และปลอดภัย
3. เครื่องปรับอากาศมีอุณหภูมิห้องทีเ่ หมาะสม
4. แสงสว่างเพียงพอ
5. เสียง บริเวณเจาะเลือดไม่ให้มีเสียงรบกวนทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย
ผู้ป่วยและญาติ
1. ประเมินสภาพผู้ป่วย ก่อนทาการเจาะเลือด หากผู้ป่วยไม่ให้ความ
ร่วมมือหรือผู้ป่วยสับสนให้ขอความร่วมมือจากผู้ร่วมงานหรือญาติผปู้ ่วย ทา
ให้ผู้ป่วยสงบ หรือผูกมัดหากมีความจาเป็น
2. ญาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจาะเลือดผู้ป่วย ให้นั่งรอ งดกิจกรรมรบกวน
ผู้ป่วย และขอความร่วมมือจากญาติกรณีผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือ

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

OPL-5/58

งานเทคนิคการแพทย์/
กลุ่มปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์

⃞ การปรับปรุงงาน

ผู้จัดทา

นางภาวิตา สุวรรณวัฒนะ

มีป้ายสัญลักษ์ สาหรับเตือนการงดสิ่งรบกวน
ขณะเจาะเลือด เช่น ป้ายงดใช้โทรศัพท์ขณะเจาะเลือด

การป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์ได้รับบาดเจ็บ
จากการถูกเข็มทิ่มตาขณะ
เจาะเลือด

เมื่อเกิดอุบัติการณ์ให้ปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัตขิ อง IC อย่างเคร่งครัด

งดใช้ โทรศัพท์ ขณะเจาะเลือด
พยาบาล
1. ให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตัว
ขณะเจาะเลือด
2. ขอความร่วมมือจากผู้ป่วย ให้อยู่นิ่งๆขณะเจาะเลือด
งดทากิจกรรมที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเข็มเลื่อนหลุด
ทิ่มตา เช่น งดรับโทรศัพท์ เป็นต้น
3. สวมถุงมือทุกครั้งที่ทาหัตถการที่มีการใช้เข็มหรือของมี
คม เช่น การให้สารน้า และ การเจาะเลือด เป็นต้น
4. ตั้งสติและมีสมาธิจดจ่อกับการเจาะเลือดผู้ป่วยและไม่
ควรละสายตาจากบริเวณตาแหน่งที่เจาะเลือดผูป้ ่วย ขณะ
ถือเข็มและของมีคมให้ระวังการชน กระทบ กระแทกจาก
บุคคลที่อยู่ใกล้เคียง
5. จัดลาดับการปฏิบัติงาน การใช้เข็มหรือของมีคม เพื่อ
ป้องกันความสับสน และป้องกันอุบัติเหตุอันจะเกิดทั้งแก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย

การจัดการความรู้ (KM)
One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)
ชื่อเรื่อง : เทคนิคการเจาะเลือดและข้อควรระวังในการเจาะเลือดนาส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ประเภท : ⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน ⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ (ถ้ามี) : RCA จากความเสี่ยงรหัส 11125
รายละเอียด (Details)

⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

ตาแหน่งเจาะ : เส้นเลือดดา (Venous blood
/Capillary or peripheral blood)

1.ข้อพับแขน
2.หลังเท้า
3.ข้อเท้า
4.ข้อมือ หลังมือ

ข้อควรระวัง 1.“ ห้ามเจาะเลือด
บริเวณที่มีการให้ IVF
เพราะจะได้ค่าผลเลือดที่ไม่ถูกต้อง ”
2.ถ้าจาเป็นต้องใช้วิธีการดูดเลือดจาก Medicate
การดูดควรทาด้วยความนุ่มนวล และยังไม่ควรดึงสายรัดออก

เข็มเจาะ : เบอร์ 20,21 และเบอร์ 24ในเด็ก

เจาะไม่ได้ 2 ครั้ง
ให้เปลี่ยนผู้เจาะ

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

ผู้จัดทา

OPL-6/58

งานการพยาบาลห้องอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน/กลุม่ การพยาบาล

นางสาวศิริมา เทพสุภา

⃞ การปรับปรุงงาน

เทคนิคการเจาะ

1) ใช้นิ้วสัมผัสเส้นเลือดเพื่อหาตาแหน่งก่อนให้แม่นยา
2) ผู้สูงอายุ ต้องยึดเส้นเลือดผู้ป่วยให้นิ่งอยู่กับที่ โดยยึดผิวหนังให้ตงึ ก่อนจะแทงเข็ม
3) ปัญหาการเจาะเลือดล้มเหลว อาจเกิดจากแทงเข็มทะลุเส้น ให้ถอนเข็มออกมาเล็กน้อย
จะสามารถจัดทิศทางของเข็มทาให้เข็มเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดได้
4) ไม่ควรดึงก้าน Syringe เร็วเกินไป จะทาให้เส้นเลือดหดตัวแฟบลงเลือดไม่เข้า Syringe
5) กรณีปลายเข็มไปชิดหรือสัมผัสกับหลอดเลือด ให้ขยับปลายเข็มเล็กน้อย ขยับซ้ายขวา
หรือขยับขึ้นลงเล็กน้อยจะทาให้ปลายเข็มหลุดจากการสัมผัสผนังหลอดเลือดได้

ป้องกัน Hemolysis

1) ไม่ควรเจาะเส้นเลือดในบริเวณที่อยู่ริมข้างเกินไป
หรือแทงเข็มไปคนละแนวกับหลอดเลือด
2) ให้เรียงลาดับฝา สีฟ้าก่อน แล้วฝาสีแดง ฝาสีม่วง และฝาสีเทาท้ายสุด
3) กรณีที่ใช้ syringe ให้แทงเข็มลงที่ฝาของหลอดเก็บเลือด เลือดจะไหลเข้าไปเอง
4) ไม่ควรรัดแขนผู้ป่วยนานเกิน 1 นาที เนื่องจากอาจทาให้ค่าของการตรวจบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป
5) ถ้าไม่เจาะโดยระบบสุญญากาศ ไม่ให้เปิดจุก ให้ใช้เข็มแทงผ่านจุกแล้วค่อยๆ ให้ระบบสุญญากาศดูดเลือดเข้าไปเอง
ไม่ต้องดันลูกสูบกระบอกฉีดยา ในกรณีที่มีการส่งเลือดหลายหลอด
ลาดับในการใส่เลือดลงหลอด ให้ปฏิบัติดังนี้

การจัดการความรู้ (KM)
One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)
ชื่อเรื่อง : ผังเครื่องมือพร้อมใช้สาหรับผ่าตัดศัลยกรรมในช่องปาก
ประเภท : ⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน
กิจกรรมการเรียนรู:้ Cop
รายละเอียด (Details)

⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร

OPL-7/58

⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

ผู้จัดทา

งานทันตกรรม/
กลุ่มบริการทางการแพทย์

นางรพีภร แตงทิพย์

⃞ การปรับปรุงงาน

11.ถาดตรวจ

1.กระจก
2.Forceps
3.Explorer

1

2

3

4

5

7

10

9

4.Suction

12.คีมถอนฟันล่าง

5.Syringe
6.Blade
6

.ที่แยกเหงือก(เลก)
.ที่แยกเหงือก(ให ่)

.ด้ามแคะรากฟัน( ้าย,ขวา)
1 .ด้ามแคะรากฟัน(ตรง)

8

14.กรรไกร
13. Needle holder

การจัดการความรู้ (KM)
One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)
ชื่อเรื่อง : พัฒนาการส่งต่อข่าวสารทางราชการให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ด้วย E-mail และ line
ประเภท : ⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน ⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
⃞ การปรับปรุงงาน

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

ผู้จัดทา

OPL-8/58

งานธุรการกลุ่ม
สนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพ/

นางสาวสัญญา แป้นโคตร

กิจกรรมการเรียนรู้ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมธุรการกลุม่ สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
รายละเอียด (Details) : ปัจจุบันหนังสือราชการและข้อมูลข่าวสารมีจานวนมากขึ้น ซึ่งบางครั้งเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการรีบด่วนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ แต่ระบบการแจ้งเวียนหนังสือราชการจากหน่วยงาน
หนึ่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นล่าช้า บางเรื่องเลยระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งส่งผลกระทบให้การรายงานข้อมูลที่สาคัญล่าช้าไปด้วย หรือ กรณีหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมภายนอกสถาบันฯ เพื่อรับทราบข้อมูลและรายงาน
ต่อผู้บริหารระดับกรมฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมพร้อมข้อมูล การวางแผน จัดสรรเวลา และมอบหมายงานก่อนการเข้าร่วมประชุม ทีมธุรการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจึงได้พัฒนาการส่งต่อข่าวสารทางราชการ
ทาง E-mail และ line เพื่อให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดปัญหาการายงานข้อมูลทีล่ ่าช้า ลดภาวะตึงเครียดในการเตรียมข้อมูล การวางแผนได้ทันเวลา ลดความเสีย่ งของการส่งข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด และ
ลดภาระงานของผู้บริหารที่มภี าระรับผิดชอบหลายๆด้าน ได้รับรายงานข้อมูลข่าวสารที่สาคัญทางราชการในเบื้องต้น จึงได้พัฒนาการส่งต่อข่าวสารทางราชการให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ด้วย E-mail และ line โดยมี
กระบวนการดังนี้
ขั้นตอนการรับและเสนอหนังสือราชการ งานเลขากลุ่มสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
จุดพัฒนาที่1: ตรวจสอบและคัดแยกหนังสือ
ถูกคน/ถูกงาน/ถูกตาแหน่ง/ถูกระเบียบ

รับหนังสือ/เอกสาร

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบหนังสือ/
เอกสาร
จุดควบคุม
ด่วนที่สุด/
ด่วนมาก...1วัน
ด่วน...2 วัน
ปกติ...2-3วัน

แจ้งผู้ส่ง/
เจ้าของหนังสือ
ทราบส่งคืน/
แก้ไข

ถูกต้อง
ลงทะเบียนรับ

จุดพัฒนาที่ 2:
เสนอหนังสือราชการได้ถูกต้อง ทันเวลา
-ตามชั้นความเร็วของหนังสือ
(ด่วนที่สุด/ด่วนมาก/ด่วน)
-ตามระยะเวลาที่กาหนดให้ดาเนินการใน
หนังสือราชการทั่วไป

ด่วน

พิจารณาความเร่งด่วน

ถ่ายรูปแสกนแจ้งทาง
E-mail/Line

ไม่ด่วน
รายงานแจ้งเวียนอย่างเป็นทางการ

รองผอ.ผ่าย สั่งการ
เป็นลายลักษณ์อักษร

การจัดการความรู้ (KM)

One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการควบคุมความกลัวของ

EIDs TEAM

ประเภท : ⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน ⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ : ถอดบทเรียน
รายละเอียด (Details)

⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

Empowerment

ปรับมุมมองเจ้าหน้าที่

-สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เรื่องโรคแก่เจ้าหน้าที่

หลักธรรมประจาใจในการทางาน
-ขยัน
-มีวินัย
-มีน้าใจ
-รักสุขภาพ
-ซื่อสัตย์
-ประหยัด
-มีวินัย
-สะอาด

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

ผู้จัดทา

OPL-9/58

ห้องแยกโรค3/2 /
กลุ่มการพยาบาล

นางพรรณี ฤทธิ์สาเร็จ

⃞ การปรับปรุงงาน

“ให้คุณค่ากับความกล้าหาญมากกว่า
ความรู้สึกปลอดภัย”

1.เล่าประสบการณ์ทดี่ ี ผลสาเร็จของงานในการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคติดต่อรุนแรง
2. เน้นการให้ความเชื่อมั่นในหลักการของ IC ของตึกและสถาบัน
“เปลี่ยนความกลัวให้เป็นความตืน่ เต้น”
3. ใช้หลักการบริหารหน่วยงานแบบ “ยืดหยุ่น ไม่ตึง เป๊ะ !!”
4. ใช้หลักการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็นพี่เป็นน้อง

Executive support system

-ผู้บริหารให้การสนับสนุน
-กาหนดเป็นนโยบายของสถาบัน
-จัดซ้อมแผนรับผู้ป่วยใหม่
-ให้กาลังใจ สวัสดิการด้านอาหาร
ติดตามสารทุกข์สุขดิบ
-จัดหาสนับสนุนอุปกรณ์ เวชภัณฑ์อย่างเพียงพอ

เลขที่เอกสาร

เทคนิคการควบคุมความกลัว
EIDs
TEAM

Mentoring

1. ให้ความรู้/ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับโรค หนทางติดต่อ ระยะฟักตัว การทาลายเชื้อโรค
2. ให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อ
2.1 การป้องกันโรค
-การล้างมือ การกากับติดตามการทางานในแต่ละวันของทีม
(coach)และประเมินผล การได้รบั เชื้อ ผู้ป่วย  เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่  ผู้ป่วย ใส่ชุดPPE “ใส่ได้ ถอดเป็น”
2.2 การใช้งานระบบห้อง AIIR
-เช็คระบบห้องเวรละ 1 ครั้ง/1วัน
-หลักการทางานของห้อง Negative pressure
-ข้อควรระวังของการใช้ห้อง Negative pressure
2.3 การดูแลผู้ป่วยวิกฤต
-การใช้เครื่องช่วยหายใจ การทางานของเครื่อง
-การดูแล/เฝ้าระวังผู้ป่วยขณะ on เครื่อง
-ค่าวิกฤต สัญญาณชีพ Early warning sign (Lab, X ray ,EKG)
3. ประสานพี่เลี้ยงด้าน IC ของสถาบันฯ
-แพทย์ ID -พยาบาลผู้นเิ ทศ พยาบาล ICN,ICWN

การจัดการความรู้ (KM)

One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)

เลขที่เอกสาร หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

ชื่อเรื่อง : การต่อสัญญาณ LCD Projector
ประเภท : ⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน
รายละเอียด (Details)

⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

OPL-10/58
⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

⃞ การปรับปรุงงาน

กรณี*ไฟดับ
ให้เริ่มการเปิดการใช้งาน LCD ใหม่

การปิดใช้งาน : กดปุ่ม Power 2 ครั้ง บนเครื่อง
LCD Projector จะขึ้นไฟกระพริบ เขียว ->ส้ม ->
แดง แล้วจึงถอดปลั๊ก และถอดสายทั้งหมด

ขั้นตอนการต่อสัญญาณ LCD

งานเวชนิทัศน์/
กลุ่มอานวยการ

ผู้จัดทา
นางสาวธนีพร รอดหิรัญ

การจัดการความรู้ (KM)

One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)

ชื่อเรื่อง : การติดตามเวชระเบียนผูป
้ ่ วยใน หลังจาหน่ายออกจากตึกเกิน 7 วัน

เลขที่เอกสาร
OPL-11/58

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ
ผู้จัดทา
งานเวชสถิติ/
กลุ่มสนับสนุนระบบบริการ นางสาวอนงค์ พรหมราช
สุขภาพ

ประเภท : ⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน ⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
⃞ การปรับปรุงงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ (ถ้ามี) : บันทึกความรู้ของหน่วยงาน
หน่วยงานเวชสถิติ มีหน้าที่ในการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติโรคต่างๆ เพื่อจัดทารายงานประจาปี และใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆของสถาบันบาราศนราดูร ทั้งนี้ยังมีหน้าที่ในการติดตามเวช
ระเบียนผู้ป่วยในที่จาหน่ายออกจากตึก ให้ทันตามกาหนดระยะเวลาที่ สปสช.สานักประกันสังคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกาหนดเพื่อส่งข้อมูลเบิกค่าทดแทนใช้จ่ายในการรักษาให้ทันตามกาหนดเวลา หากเกิน
ระยะเวลาที่กาหนด สถาบันฯ ต้องสูญเสียรายได้จากการถูกตัดเงินค่าตอบแทนบางส่วน
รายละเอียด (Details)

การจัดการความรู้ (KM)

One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)

ชื่อเรื่อง : การประเมินคะแนน
ประเภท : ⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน
รายละเอียด (Details)

Discharge summary

⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

⃞ การปรับปรุงงาน

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

ผู้จัดทา

OPL-12/58

งานเวชสถิติ/
กลุ่มสนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพ

นางสาวสรชา ไทรนนทรี

1. Full score ได้จากการรวมคะแนนสูงสุด (9 คะแนน) ในแต่ละหัวข้อเรื่องของเวชระเบียนส่วนที่คาดว่าจะต้องมีการบันทึกยกเว้นหัวข้อเรื่องที่ผู้ประเมินเห็นว่าไม่จาเป็นต้องบันทึก โดยได้กากบาท
ในช่อง NA ดังนั้นเวชระเบียนแต่ละเล่มจะมีคะแนนรวม (Full score) ไม่เท่ากัน แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 63 คะแนน
2. Sum score ได้จากการนาคะแนนที่ประเมินมารวมกันโดยในกรณีที่ประเมินให้ในช่อง Missing หรือ No จะคะแนนเท่ากับ 0 คะแนน
3. การนาคะแนนทีไ่ ด้รับจากการประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Sum score) ไปแปลผลควรใช้คะแนน ดังกล่าวเปรียบเทียบกับคะแนนเต็มที่ควรจะได้โดยคิดเป็นร้อยละ

การจัดการความรู้ (KM)

One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

ผู้จัดทา

OPL-13/58

ตึก7/6 / กลุ่มการพยาบาล

นางปิยะวดี ฉาไธสง

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการดูแลผูป
้ ่ วยวัณโรคให้บุคลากรปลอดภัยสาหรับบุคลากรตึกอายุรกรรม4: 7/6

ประเภท : ⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน ⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
⃞ การปรับปรุงงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ ตึกอายุรกรรม4(7/6)
เป็นหน่วยงานที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรควัณโรคทั้งในปอดและนอกปอด ดังนั้นผู้ปฏิบตั ิงานมีความเสีย่ งที่จะติดโรควัณโรคจากผู้ป่วยทาอย่างไรที่เจ้าหน้าที่จะปลอดภัยไม่ติดวัณโรคจากผู้ป่วย ซึ่งสาเหตุที่จะทาให้เกิดการติดเชื้อ
ได้คือ1)ปริมาณเชื้อที่ได้รับ 2)การสัมผัสโรคโดยการคลุกคลีกับผู้ทตี่ ดิ เชื้อ 3)ร่างกายอ่อนแอ และ4)การอยู่ในที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท
รายละเอียด (Details) 3B (1.Block host 2.Best Environment 3.Beware Personal)

ผู้ป่วยสวมหน้ากาก
อนามัย
ใช้พัดลมตั้งพื้น

B2
จัดมุมเก็บ
เสมหะ

มีโมบายเทปบอกทิศทางลม

B1

Block host

Best Environment
ดูแลผู้ป่วยวัณโรคให้บุคลากร
ปลอดภัยด้วยหลัก 3B

กระป๋องเก็บเสมหะของผู้ป่วยแต่ละราย

Hand hygiene

B3 Beware Personal

เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย/N95

การจัดการความรู้ (KM)

One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)

เลขที่เอกสาร

ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดเรี ยงเวชระเบียนตามมาตรฐาน
ประเภท :

⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน

⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

OPL-14/58
⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

⃞ การปรับปรุงงาน

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ
งานเวชสถิติ/
กลุ่มสนับสนุนระบบริการ
สุขภาพ

ผู้จัดทา
นางสาวสรชา ไทรนนทรี

กิจกรรมการเรียนรู้ (ถ้ามี)

การจัดเก็บเวชระเบียนหลังจากผู้ป่วยจาหน่ายแล้ว เป็นการเรียงลาดับตามข้อแนะนาของ พรพ.และสปสช. เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยต้องเรียงลาดับวันที่และเวลา
(Chronologicalsequence) เหมือนกันทุกแผนกในโรงพยาบาลนั้น ซึ่งในปัจจุบันพบว่าปัญหาหลักคือ เวชระเบียนที่จัดส่งคืนมายังหน่วยงานเวชสถิติยังมีการจัดเรียงเวชระเบียนที่ไม่เป็นไปตาม
แนวทางและมาตรฐานที่ถูกต้อง ทางหน่วยงานเวชสถิติจึงจัดทาขั้นตอนการเรียงลาดับเอกสารในเวชระเบียนตามข้อแนะนาของ พรพ.และสปสช. เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง สถาบันบาราศนราดูร
รายละเอียด (Details)
การจัดเรียงเวชระเบียนตามมาตรฐาน เรียงตามลาดับเหตุการณ์ในหมวดเดียวกัน
1. Admitting & Identification Section : (มีหรือไม่มีก็ได้)
1) Diagnosis Summary Index 2) Admission and Discharge Record
2. Clinical Medical Section :
1) Discharge Summary 2) Referring Letter Sheet 3) Inform Consent 4) History Record
5) Physical Examination Record 6) Progress Note 7) Consultation Report
8) Physicians Orders 9) Anesthesia Record 10) Operation Report 11) Labour record 12) Pathology Special Report 13) Pathology/X-ray Report Sheet (on this should be attached)
3. Paramedical Section :
1) Physiotherapy Sheet
2) Occupational Therapy Sheet
3) Speech Therapy Sheet 4) Social Work Report 5) Other Paramedical Reports
4. Nursing Section :
1) Nurses? Notes 2) Graphic Record 3) Fluid Balance Summary 4) Diabetic Chart 5) บันทึกอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
5. Discharge/Death Section :
1) Discharge Form
2) Autopsy Report and Consent for autopsy

การจัดการความรู้ (KM)
One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)
ชื่อเรื่อง : ผังทบทวนการพิจารณาเพิ่มโรคสาหรับแพทย์ให้สมบูรณ์ ตามแนวทางของเวชสถิติ

เลขที่เอกสาร
OPL-15/58

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ
งานเวชสถิติ/
กลุ่มสนับสนุนระบบริการ
สุขภาพ

ผู้จัดทา
นางสาวอนงค์ พรหมราช

ประเภท : ⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน ⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
⃞ การปรับปรุงงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ (ถ้ามี)
หน่วยงานเวชสถิติ สถาบันบาราศนราดูรมีหน้าที่หลักในการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการตามมาตรฐานสากล WHO ปัจจุบันมีการพัฒนา การให้รหัสโรคให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาและนาวิชาการใหม่ ๆ
เพื่อพัฒนาข้อมูลให้ตรงกับเกณฑ์การเบิกจ่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สปสช. สานักงานประกันสังคม หน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น จากการเก็บรวบรวมปัญหาการเบิกเงินทดแทนจากกองทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏว่าในเวชระเบียนบางรายทางสถาบันฯ สามารถส่งขอเบิกเงินทดแทนได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่ทาการรักษาจริงเนื่องจากบางรายมีการวินิจฉัยโรคและหัตถการ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ การเขียนคาวินิจฉัยโรคไม่ตรงช่อง
ของโรคคือ PDx. (โรคหลัก) Comorbidity (โรคร่วม) Complication (โรคแทรกซ้อน) และหัตถการ ทั้งยังไม่ครอบคลุม สอดคล้องกับการรักษาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาที่เกิดขึ้นจริงตามหลักฐานที่
ตรวจสอบพบในเวชระเบียน ดังนั้น หน่วยงานเวชสถิติจึงนาปัญหาดังกล่าวเข้าหารือเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยการใช้วิธีสอบถามปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ที่ทาการดูแลรักษาผูป้ ่วยหรือแพทย์เวรผู้รับผิดชอบ ให้ทา
การพิจารณา ทบทวนข้อเท็จจริงทีป่ รากฏในเวชระเบียน เพื่อเพิ่มโรคและหัตถการ โดยพัฒนาแบบฟอร์ม ให้ตรงตามความต้องการ เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบัน จากการเก็บข้อมูลพบว่าประสบผลสาเร็จระดับหนึ่ง เนื่องจากค่า
ADj RW. มีค่าที่สูงขึ้นตามลาดับ ส่งผลให้สถาบันฯ สามารถส่งข้อมูลขอเบิกเงินค่าทดแทนที่เหมาะสมกับรายจ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์และงบค่าใช้จ่ายในการรักษาจริงได้เพิ่มขึ้นจากหน่วยงาน สปสช.
สานักงานประกันสังคม และหน่วยงานต้นสังกัด ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังต้องส่งเรียกเก็บไปยังหน่วยงานภายนอก ภายใน 30 วันหลังผู้ป่วยจาหน่าย
รายละเอียด (Details)
ขั้นตอน
1. พิมพ์รายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยตามช่องว่างในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง เพื่อประโยชน์ในการประมวลผล
2. ทบทวนตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่พบ ได้แก่
2.1 Diagnosis Summary
2.5 Progress note และ Doctor order sheet
2.2 ใบส่งตัว และ ใบ Consultation Report
2.6 Nurses Note /ใบบันทึกต่างของการพยาบาล และ Vital signs graphic chart
2.3 ผลชิ้นเนื้อ และผลตรวจชัณสูตรต่างๆ
2.7 ผลตรวจทางรังสี / ตรวจพิเศษต่างๆ
2.4 Operation / Labour record
2.8 ใบของสหวิชาชีพ
พร้อมรายละเอียดทีต่ ้องการสอบถามแพทย์เพื่อให้แพทย์พิจารณาเพิ่มเติมโรคและหัตถการ

วันทีน่ อนโรงพยาบาล (วันAdmit)

วันที่จาหน่ายออกจากโรงพยาบาล(วัน Discharge)
ข้ อมูลรายละเอียดผู้ป่วย

ระบุว่าการพิจารณาเพิ่มเติมโรคและหัตถการครั้งนี้มีผลต่อการขึ้น
ของค่า ADj RW. หรือไม่ขึ้น
พิมพ์ข้อมูลที่พบ พร้อม
รายละเอียดที่ต้องการสอบถาม
แพทย์เพื่อให้แพทย์พิจารณา
เพิ่มเติมโรค
รายละเอียดการทาหัตถการที่พบและต้องการให้
แพทย์พิจารณาเพิ่มเติมหัตถการ

ชื่อผู้ให้รหัสโรค / ผู้ส่งคาถาม
ชื่อแพทย์ ผ้พู จิ ารณาเพิม่ เติมโรคและ
หัตถการ

สิทธิ์ที่ผู้ป่วยมีและใช้ใน
การเบิกจ่าย

รายละเอียดวันที่พิมพ์ถาม / วันรับแฟ้มมาให้รหัส / วันที่
แพทย์พิจารณาโรค
ข้อมูลเปรียบเทียบค่า ADj RW
ก่อนหลังการเพิ่มโรคและหัตถการ

การจัดการความรู้ (KM)

One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)

เลขที่เอกสาร

ชื่อเรื่อง : แนวทางการดูแลผู้ป่วยทีม
่ พี อร์ ต(Port-A-Cath.)
ประเภท :

⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน

⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

OPL-16/58
⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

ตึก3/5 /
กลุ่มการพยาบาล

ผู้จัดทา

นางพัชรี ศรีธัญรัตน์

⃞ การปรับปรุงงาน

รายละเอียด (Details)

การดูแลผู้ป่วยใส่ พอร์ ต
• การป้ องกันการย้อนกลับของเลือดเข้าพอร์ต ซึ่งหากเกิดลิ่มเลือดขึ้น จะทาให้เกิดการอุดตัน และเป็ นแหล่งที่มาของการติดเชื้อ
• การFlush พอร์ต ควรใช้Syringe ขนาด 10 CC ขึ้นไป เพื่อช่วยลดแรงดันต่อcatheter เพราะแรงดันที่สูงมากๆอาจทาcatheter แตกได้
• เวลาเตรี ยมยาฉี ดให้ละลายยาผงกับตัวทาละลายให้เข้ากันดี เพื่อป้ องกันการตกตะกอนในพอร์ต และCatheter ซึ่งจะทาให้เกิดการอุดตันได้
• หมัน่ ตรวจดูบริ เวณพอร์ต และรอบๆทุกเวรว่ามี บวม แดง ปวด การขยายของหลอดเลือดฝอยรอบๆ พอร์ตภาวะ Thrombosis
• ถ้ามีไข้ให้รายงานแพทย์ เพราะอาจเกิดการติดเชื้อหรื อถูกต่อต้านจากเนื้อเยือ่ ในร่ างกาย ซึ่งในกรณี น้ ีแพทย์จะผ่าตัดเอาพอร์ต ออก
• ป้ องกันและเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น Air embolism การอุดตันจากลิ่มเลือดหรื อตะกอนของยา หรื อสารน้ าที่เข้ากันไม่ได้
• การเปลี่ยน IV set ต่างๆ
 เปลี่ยนสาย IV ทุก 48-72 ชัว่ โมง

• การปิ ดแผลถ้าเป็ นไปได้ให้ใช้แผ่นกันน้ าเพราะ ทา

 เปลี่ยนสาย IV สาหรับให้ยาฉี ดทุก 24 ชัว่ โมง

ให้มองเห็นบริ เวณรอบๆ พอร์ต ถ้ามีการอักเสบปิ ด

 เปลี่ยนสาย IV สาหรับ TPN ทุก 24 ชัว่ โมงและต้อง Flush ด้วย NSS 20 CC ทุก 8 ชัว่ โมง

• ควรเปลี่ยน Dressing และเข็ม Gripper ทุก 7 วัน

 ในรายให้เลือดBlood set เอาออกทันทีเมื่อเลือดหมด
 Sterile cap ควรเปลี่ยนทุก 48 ชัว่ โมง

ถ้าปิ ดด้วยผ้าก๊อตต้องเปลี่ยน Dressing ทุกวัน

การจัดการความรู้ (KM)

One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)

ชื่อเรื่อง : การให้ยาและสารน้ าผ่านพอร์ต และการล้างพอร์ต
ประเภท : ⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน ⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
รายละเอียด (Details)

⃞ การปรับปรุงงาน

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

ผู้จัดทา

OPL-17/58

ตึก3/5 /
กลุ่มการพยาบาล

นางพัชรี ศรีธัญรัตน์

การล้างพอร์ต
1. ผสม Heparin ในอัตราส่วน 1:100 (NSS1cc : Heparin100u)
Heparin 1 ขวดจุ 25,000u/5cc
Flush Heparin ในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:100 จานวน 5 cc
ต้องใช้ Heparin 500u *(NSS1cc : Heparin100u ถ้า NSS5cc : Heparin500u)
Heparin500u = 0.1 cc = 10u ของ syringe insulin
ใช้ Nss 5cc + Heparin0.1 cc หรือ 10u ของ syringe insulin
Heparin0.1 cc หรือ
10u ของ syringe insulin

+

NSS 5 cc

=

Heparin Flush

2. push NSS 10 CC  push Heparin Flush (NSS1cc : Heparin100u) จานวน 5 CC เพื่อให้ Heparin เคลือบอยู่ในสายของพอร์ต และป้องกันการอุดตันของสาย ค่อย ๆ ดึงเข็มออกจากพอร์ต
3. ปิดรอยเข็มที่แทงพอร์ตไว้ด้วยแผ่นกันนานานประมาณ 24 ชั่วโมง

การจัดการความรู้ (KM)

One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)

ชื่อเรื่อง : การแก้ไขปั ญหาฟิ ล์มเอกซ์เรย์หาย
ประเภท :

⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน

⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

OPL-18/58

งานทันตกรรม/กลุม่ บริการ
ทางการแพทย์

ผู้จัดทา

นางอุไรวรรณ จันทร์อไุ ร

⃞ การปรับปรุงงาน

รายละเอียด (Details)

ออกแบบแผ่ นจัดเก็บ และเลือกขนาดซอง
10 ซม.

เก็บเข้ าแฟ้มเวชระเบียน

กว้ าง 7 ซม.ยาว 10ซม. ตามรู ป

7 ซม.

ติดฟิ ล์มไว้ ทแี่ ผ่ น

จัดเก็บตามลาดับ ตาม
รู ป
เมือ่ ทันตแพทย์ สั่งเอ็กซเรย์ เตรียม
ซองใส่ ฟิล์ม ติดชื่อ-สกุล , HN. ,
ระบุซี่ฟัน, วันที่ ถ่ ายภาพ

นาฟิ ล์มทีถ่ ่ ายแล้ว
ใส่ ซองทีเ่ ตรียมไว้

การจัดการความรู้ (KM)
One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)
ชื่อเรื่อง : แนวทางปฏิบัตกิ ารดูแลผู้รับบริการที่ไม่สามารถ

ควบคุมตนเองได้ของสถาบันบาราศนราดูร
ประเภท :

เลขที่เอกสาร

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

OPL-19/58

งานห้องผ่าตัด/
กลุ่มการพยาบาล

ผู้จัดทา

นายเจษฎากรณ์ ฐานคร

⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน
⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
⃞ การปรับปรุงงาน

รายละเอียด (Details)

คาอธิบาย

กระบวนการ

กรณี 666 ติดต่อไม่ได้
โทร.081-6593241
แจ้งหัวหน้า รปภ.
*รปภ.ต้องมาที่เกิดเหตุ
ทันที 2 คน

เกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยพฤติกรรมรุนแรง
โทร.666
แจ้ง รปภ.

-ในเวลา-รายงานหัวหน้า
ให้มา ณ จุดเกิดเหตุ
ภายใน 5-10 นาที
เจ้าหน้าที่ห้องโทรศัพท์
ประกาศเสียงตามสาย ดังนี้
“เจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรด
ทราบขณะนี้เกิดเหตุ รหัส F
ที่ตึก/หน่วยงาน...............”
หยุด 5 วินาที
ประกาศครั้งที่ 2
หยุด 10 วินาที
ประกาศครั้งที่ 3
*บันทึกชื่อ-นามสกุล,
ตาแหน่งผู้แจ้ง,สถานที่เกิด
เหตุทุกครั้ง

ทีมระงับเหตุการณ์
1.แพทย์เวร/แพทย์
เจ้าของไข้
2.รองผู้อานวยการ
สถาบันฯ
3.รปภ. (ทีมเสริม)
4.เจ้าหน้าที่เวรเปล
2 คน
5.เวรช่าง/หัวหน้าเวรช่าง
โทร.3415
6.ทีมไกล่เกลี่ยของ
สถาบันฯ (ในเวลา)
*ให้มาที่จุดเกิดเหตุภายใน
5นาที หลังจากประกาศ ”
รหัส F”

ผู้ดาเนินการ

เจ้าหน้าที่ ณ จุดเกิด
เหตุ

081-6593241
แจ้งหัวหน้า
รปภ.

-นอกเวลา
- รายงานผู้ตรวจการ

ตามสายบังคับบัญชา

รายงานแพทย์เวรเพื่อพิจารณา
ให้การรักษาด้วยยา (กรณีผู้ป่วย)

ระดัYบ0-1

สิ่งสาคัญ
ที่ต้องทา ณ จุดเกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่ ณ จุดเกิด

เหตุ

เวรตรวจการ/
หัวหน้างาน/หัวหน้าเวร

ไกล่เกลี่ยเบื้องต้นและ
ประเมินระดับพฤติกรรม
รุนแรงก้าวร้าว 0-3

-ในเวลา
-ตามทีมไกล่เกลี่ย

ระดับ 2 ขึ้นไป/ระดับ0-1ที่ยุติไม่ได้
N

โทร.3402 แจ้งห้องโทรศัพท์โทรแจ้งทีม
ระงับเหตุการณ์และประกาศ “รหัส F”

Y

เจ้าหน้าที่ ณ จุดเกิดเหตุ
เวรตรวจการณ์/
หัวหน้างาน/หัวหน้าเวร

ทีมระงับเหตุการณ์
N

ยุติได้

ระงับเหตุการณ์ไม่ได้
ประเมินสถานการณ์แจ้งตารวจโทร.02-5252882-3
รายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงSE
ร่วมทบทวนเหตุการณ์/AAR

รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

หัวหน้างาน/หัวหน้าเวร

การจัดการความรู้ (KM)

One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)

เลขที่เอกสาร

ชื่อเรื่อง : มาตรฐานการใช้ลิฟท์ขนส่ ง
ประเภท :

⃞ เป็นความรู้พื้นฐาน

⃞ ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

OPL-20/58
⃞ วิธีการทางาน การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์

รายละเอียด (Details)

มาตรฐาน
การใช้ลิฟท์ขนส่ ง
สิ่ งส่ งตรวจต้องบรรจุใส่ ถุงซิบและใส่ ในกระเป๋ าหรื อกระป๋ องเท่านั้น
ห้ามวางกระเป๋ า/กระป๋ อง ซ้อนเกิน 1 ชั้น
ห้ามใช้รับ – ส่ ง สิ่ งของ อาหารและอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง
เอกสารต้องใส่ ในกล่องเอกสารเท่านั้น
ห้ามใช้รับ-ส่ งสิ่ งส่ งตรวจที่มีน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
ห้ามใช้ รับ-ส่ ง สารเคมีและน้ ายาสาหรับตรวจวิเคราะห์
ขณะเปิ ดลิฟท์หา้ มเอาศีรษะ ก้มหรื อยืน่ เข้าไปในลิฟท์
กรณี ที่พบว่ามีงานของชั้นอื่นค้างอยูใ่ นลิฟท์ ให้กดลิฟท์ส่งต่อด้วย

⃞ การปรับปรุงงาน

หน่วยงาน/กลุ่มภารกิจ

งานเทคนิคการแพทย์/กลุ่ม
ปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ

ผู้จัดทา
นางรวี นิธยิ านนทกิจ

