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ปัญหา  
     โรงพยาบาลเจ็ดเสมียนเปิดให้บริการคลินิกเบาหวานสัปดาห์ละ 1 วันในวันพุธ และคลินิกความดันโลหิตสูง 
สัปดาห์ละ 2 วัน ในวันอังคาร และพฤหัส เฉลี่ยมีผู้ป่วยเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง มารับบริการในคลินิก
วันละ 60 คน มีผู้ป่วยเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงทั้งหมด 1600 คน ผู้ป่วยทุกคนจะมีสมุดบันทึก
ประจ าตัวเป็นคู่มือดูแลสุขภาพ โดยมีจุดประสงค์ของการใช้สมุดคือ ใช้บันทึกสุขภาพ ผลการรักษา ผลการ
ควบคุมโรค วันนัด เพ่ือสื่อสารระหว่างบุคลากรทีมสหวิชาชีพที่ให้บริการทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล 
เจ็ดเสมียน และระหว่างบุคลากรที่ดูแลกับผู้ป่วย/ญาติ ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลความรู้ ส่วนที่ 2 ข้อมูล
บันทึกสุขภาพ ในส่วนที่ 2 นี้ จะต้องบันทึกทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการ ปัญหาที่พบจากการบันทึกในสมุด
บันทึกสุขภาพคือ ใช้เวลามากในการเขียนบันทึกโดยพยาบาล ผู้ป่วยรอนานจนบางครั้งไม่รอรับ กลับบ้านไป
ก่อน ท าให้มีสมุดค้างเก็บสะสมจ านวนมากเฉลี่ยเดือนละ 20 ฉบับ   ใช้พยาบาลในการบันทึกข้อมูล 2-3 คน 
ท าให้เสียโอกาสในการดูแลและให้ค าแนะน าในการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังออกจากห้องตรวจ  และปัญหา
ของการบันทึกด้วยลายมือคือ ผู้ป่วยอ่านบันทึกและวันนัดไม่ออก ไม่ชัด เนื่องจากลายมือของผู้บันทึกไม่ชัดเจน 
อ่านยาก ตัวเล็ก มองไม่เห็น ท าให้ต้องพิมพ์ใบนัดเพ่ิมอีก 1 ใบ ทั้งๆที่ในสมุดมีช่องส าหรับลงวันนัดครั้งถัดไป 
จากการเก็บข้อมูลการใช้เวลาในการบันทึกสมุดสุขภาพประจ าตัวผู้ป่วย พบว่า ในผู้ป่วยเบาหวาน 50 ราย 
 ใช้เวลาเฉลี่ยในการบันทึก 4.6 นาที ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 60 ราย ใช้เวลาเฉลี่ย 3.8 นาที เวลาสะสม
เฉลี่ย(ตั้งแต่บันทึกสมุดเล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้าย)ที่ต้องใช้ทั้งหมด 3.8 ชั่วโมง ท าให้มีผู้ป่วยหนาแน่นที่แผนก
ผู้ป่วยนอก เนื่องจากต้องรอคอยสมุดสุขภาพก่อนกลับบ้าน 
  ตาราง แสดงค่าเวลาเฉลี่ยในการบันทึกสมุดบันสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันหิตสูง 

คลินิก จ านวนสมุด 
(เล่ม) 

ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การบันทึก(นาที) 

ค่าต่ าสุด
(นาที) 

ค่าสูงสุด 
(นาที) 

เวลาสะสมเฉลี่ย 
(เริ่มบันทึกตั้งเล่มแรก 
จนเล่มสุดท้าย) 

เบาหวาน 50 4.6 3 8 3.8 ชั่วโมง 
ความดันโลหิตสูง 60 3.8 1.5 5 3.8 ชั่วโมง 
      

                         

สมุดบันทึกสุขภาพ ข้อมูลสุขภาพที่ต้องบันทึก 



                     

        ใช้บุคลากรในการบันทึก                                           สมุดบันทึกสุขภาพที่สะสมหน้างาน                                                           

เป้าหมายของการพัฒนา 

1. ลดระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกสมุดสุขภาพ ของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
2. ลดจ านวนพยาบาลที่ลงบันทึกข้อมูลในสมุดสุขภาพ 
3. ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง พึงพอใจกับรูปแบบการบันทึกข้อมูลแบบใหม่ 

กิจกรรมการพัฒนา  
 

      ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 มีข้ันตอนการพัฒนาดังนี้ 
1. ทบทวนปัญหาอุปสรรคที่พบจากการบันทึกด้วยลายมือ เก็บข้อมูลการใช้เวลาในการบันทึก 
2.  หาแนวทางการบันทึกที่เหมาะสม รวดเร็ว โดยได้ข้อสรุปคือเปลี่ยนบันทึกจากการเขียน เป็นใช้

ระบบพิมพ์ข้อมูลลงในแผ่น sticker แล้วติดลงในสมุดบันทึกสุขภาพ เพ่ือลดความผิดพลาดในการ
คัดลอก และเกิดความชัดเจน อ่านง่าย ลดการใช้กระดาษเพ่ือพิมพ์ใบนัด 

3. ปรึกษากับผู้ดูแลระบบ HosXp เพ่ือออกแบบข้อมูลใน sticker โดยใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ 
เวชระเบียน ของผู้ป่วยในระบบ HosXp ในวันที่มารับบริการในคลินิก   

4. ผู้ดูแลระบบ HosXp เขียนค าสั่งการพิมพ์ sticker ประกอบด้วยข้อมูลสุขภาพท่ีจ าเป็น การใช้ยา 
 วันนัดครั้งถัดไป ข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และข้อมูลการคัดกรองอ่ืนๆ ดังรูปภาพที่
แสดง 

             

Design 

Action 



5. จัดเตรียมเครื่องพิมพ์ sticker และเชื่อมต่อระบบ HosXp 
6. ประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้อง อธิบายวิธีการพิมพ์ sticker การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน 

แผ่น sticker ให้ตรงกับข้อมูลในเวชระเบียนของผู้ป่วยที่มารับบริการในครั้งนั้นๆ  
7. อธิบายการปรับเปลี่ยนระบบการบันทึกข้อมูล และข้อมูลต่างๆที่ผู้ป่วยต้องทราบ รวมถึงการดูวันนัด

ครัง้ต่อไป ให้กับผู้ป่วยเบาหวานและ ความดันโลหิตทราบ   
8. ด าเนินงานตามกระบวนการ และเก็บข้อมูลระยะเวลาของกระบวนการ เริ่มตั้งแต่เรียกข้อมูลผู้ป่วย 

ในระบบ HosXp ตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือป้องกันเวชระเบียนผิดคน สั่งพิมพ์ sticker ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลในแผ่น sticker กับ เวชระเบียน แล้วติด sticker ในสมุดบันทึกสุขภาพ  

9. แจกจ่ายสมุดพร้อมให้ค าอธิบายข้อมูล เช่น ระดับน้ าตาลในเลือด ค่าความดันโลหิต การปรับเปลี่ยน
ยา วันนัดครั้งต่อไป กรณีพิมพ์ sticker ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อธิบายผล และให้ค าแนะน า
เมื่อพบค่าผิดปกติ 
 

10. เก็บข้อมูล ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะด าเนินการพัฒนา พบว่า  
10.1 กรณีผู้ป่วยมารับบริการ มากว่า 2 visit เช่น มารับยาในคลินิกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และ 

มารับบริการทางทันตกรรมด้วย ถ้าเลือก visit ผิด เป็น ของทันตกรรม เมื่อสั่งพิมพ์ sticker จะไม่มีข้อมูล
บริการในคลินิกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และวันนัดก็จะไม่ถูกต้อง ถ้าพยาบาลไม่ได้ตรวจสอบ ท าให้เกิด
ข้อมูลที่ผิดพลาด/ปัญหา (ข้อผิดพลาดนี้ยังไม่ถึงผู้ป่วย พยาบาลตรวจสอบพบก่อนติด sticker) 
             แก้ไขปัญหาโดย : สื่อสารข้อมูล การพบความผิดพลาดให้กับบุคลากรในทีมรับทราบ และ
ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนติด sticker  

10.2 การใช้พื้นท่ีในการติด sticker โดยข้ามหน้า ท าให้สมุดเต็มเร็ว  
           แก้ไขปัญหาโดย : สื่อสารข้อมูลถึงการตรวจสอบพื้นท่ี/หน้าของสมุดบันทึก ก่อนการติด sticker  

10.3 เนื่องจาก OPD มีเครื่องพิมพ์ 3 เครื่อง ถ้าสั่งพิมพ์ sticker โดยลืมเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ข้อมูลจะ 
ถูกพิมพ์ออกเครื่องที่ set default เป็นกระดาษ A5 ส าหรับพิมพ์ใบนัด ท าให้ใช้ไม่ได้ สิ้นเปลือง 

 แก้ไขปัญหาโดย : Admin ระบบ HosXp ท าการ set default ชุดค าสั่งพิมพ์ sticker กับ   
เครื่องพิมพ์ sticker โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องคอยเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ 
 

ผลการเปลี่ยนแปลง 
1. ระยะเวลาเฉลี่ยของการเริ่มเรียกข้อมูล จาก HosXp พิมพ์ sticker และติด ลงในสมุดบันทึกทั้งใน 

ผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ลดลงเหลือเพียง 30 วินาที เวลาทีใช้ในผู้ป่วยเบาหวานลดลง 3.6 นาที 
เวลาที่ต้องใช้ในการเขียนสมุดสุขภาพสะสมลดลง 2.7 ชั่วโมง และเวลาที่ลดลงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 1.6 
นาที เวลาที่ต้องใช้ในการเขียนสมุดสุขภาพสะสมลดลง 2.6 ชั่วโมง ดังตารางที่แสดง 
     ตาราง แสดงค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ sticker ข้อมูลติดในสมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันหิตสูง 
หลังการพัฒนา  

คลินิก จ านวนคร้ังของ
การบันทึกสมุด 

ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การบันทึก(วนิาที) 

เวลาที่ลดลง เวลาสะสม
เฉลี่ย(นาท)ี 

เวลาสะสม
ลดลง(ชั่วโมง) 

เบาหวาน 50 30 3.6 25  2.7 
ความดันโลหิตสูง 60 30 1.6 30  2.6 

Learning – Improve 



 

2. ใช้พยาบาลในการปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบข้อมูล นัด และพิมพ์ sticker เพียง 1 คน 
นอกจากนี้ยังสามารถให้ค าแนะน ารายบุคคลได้ เมื่อพบว่ามีปัญหาด้านการควบคุมโรค หรือผล Lab 
ผิดปกต ิ

3. จากการสอบถามความพึงพอใจ จากผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จ านวน 80 คน พบว่า ทุกคนมี
ความพอใจ คิดเป็น 100% และบอกว่าดูวันนัดง่ายขึ้น ไม่ต้องรอสมุดบันทึกนาน พบว่าการคงค้างของ
สมุดที่ผู้ป่วยไม่รอรับน้อยมาก เหลือเดือนละ 1-2 เล่มเท่านั้น 

บทเรียนที่ได้รับ 
1. การท างานเป็นทีม มองเห็นปัญหาของผู้ร่วมงาน (ระหว่าง Admin ระบบ HosXp กับพยาบาล/ทีม

ดูแลผู้ป่วย)  น าสู่การร่วมกันคิด และพัฒนา ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
2. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบบริการ ท าให้ลดระยะเวลาการท างานของผู้ให้บริการ 

และลดระยะเวลาการรอคอย รวมถึงความแออัดของแผนกผู้ป่วยนอกในวันที่มีคลินิก เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง   

3. เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วน าสู่การปฏิบัติ ท าให้เกิดการพัฒนาในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

 

รูปแบบหลังการพัฒนา 


