
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
1. ชื่อผลงาน : บันทึกให้ครบประหยัดงบโรงพยาบาล 
2. ค าส าคัญ : บันทึกระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าและ lot ฉีคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3. ชื่อและทีอ่ยู่ของหน่วยงาน : งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล 
โรงพยาบาลควนขนุน  
4. สมาชิกทีม :  1. นางวรรลภา  นาควิโรจน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   

        2. นางสาวสุจิน  เทพเกล้ียง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
3. นางรัชนี  จาระนุ่น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
4. นางสาวจุฑาพร  รอดเนียม พยาบาลวิชาชีพ   

5. หลักการและเหตุผล : จากการตรวจเช็คการลงบันทึกการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ lot วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) และข้อมูลรายงาน 43 แฟ้ม ของผู้ท่ีมา
รับบริการท่ีงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลควนขนุนต้ังแต่เดือน มีนาคม-
กรกฎาคม 2562 จ านวน 1,002 ราย (3,017 visit) พบว่าการลงบันทึกในระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษ
สุนัขบ้า และ lot วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในระบบข้อมูล 43 แฟ้มไม่ครบถ้วน/ไม่ได้บันทึก จ านวน 170 
ราย/ 525 visitตามล าดับ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาระงานยุ่ง ลงบันทึกไม่ทัน และคิดว่าเป็นหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีห้องฉีดยาท าแผล และไม่ได้บันทึกให้เสร็จภายในเวร ส่งผลกระทบต่องบประมาณของโรงพยาบาลท่ี
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งราคาวัคซีนต่อขวด คิดเป็นเงิน 260 บาท ตลอดระยะเวลา 5 เดือนท่ีผ่านมา (มีนาคม-
กรกฎาคม 2562 ) ใช้วัคซีนไปท้ังหมด 1,200 ขวด คิดเป็นเงิน 312,000 บาท  โดยใช้งบประมาณของ
โรงพยาบาลในการจัดซื้อ แต่ต้ังแต่เดือน กรกฎาคม เป็นต้นไป สามารถต้ังเบิกค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ได้จากงบ สปสช ตามการบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) และรายงาน 43 แฟ้ม  
 เพื่อให้การบันทึกดังกล่าวมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ ประหยัดงบโรงพยาบาล งานการพยาบาล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช จึงได้จัดท ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพเรื่อง “บันทึกให้ครบประหยัดงบ
โรงพยาบาล”ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบันทึกมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
7. กลุ่มเป้าหมาย : พยาบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ท่ีปฏิบัติงาน งานการ
พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
8. ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนมีนาคม –  สิงหาคม 2562 
9. ตัวชี้วัด : 1. ความครบถ้วนในการบันทึกระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร. 36) มากว่าร้อยละ 95 
        2. ความครบถ้วนในการบันทึก lot วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มากว่าร้อยละ 95 
10. กิจกรรมพัฒนา : รอบที่ 1. ระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน 2562 

ประเด็นปัญหา :  
1. ผู้ปฏิบัติไม่ทราบวัตถุประสงค์ เหตุผล และประโยชน์ ในการบันทึกระบบรายงานผู้สัมผัส

โรคพิษสุนัขบ้า และ lot วัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า 



2. ลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มการบันทึกระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร. 36) ตาม
แบบฟอร์ม รายละเอียดไม่ครบทุกช่อง 

3. ผู้ปฏิบัติไม่ได้ลงข้อมูล lot วัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า ในระบบ HosXP เนื่องจาก ผู้
ปฏิบัติไม่ทราบว่าจะต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับ lot วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระบบ HosXP 

4. ภาระงานยุ่ง มีผู้รับบริการจ านวนมากท่ีต้องให้บริการจึงลงบันทึกไม่ทัน  
5. ผู้ปฏิบัติงานบางคน คิดว่าการบันทึกระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร. 36) เป็น

หน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ีห้องฉีดยาท าแผลจึงไม่ได้บันทึกผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร.36) 
วางแผนด าเนินงานโดย :  

1. ช้ีแจงให้ทุกคนรับทราบ ถึงวัตถุประสงค์ เหตุผลและประโยชน์ในการลงบันทึกระบบ
รายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร. 36) และ lot วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมท้ังช้ีแจ้งขั้นตอน
ในการลงบันทึกข้อมูลระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร. 36)   

2. ลงบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร. 36)ให้สมบูรณ์ครบถ้วนทุกช่อง  
3. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบระบบ HosXP ของโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ lot 

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมข้อมูล 43 แฟ้ม  
4. กรณีภาระงานยุ่ง ส่งต่อข้อมูลให้เวรถัดไปเป็นผู้บันทกึ 
5. ช้ีแจงให้ทุกคนทราบว่า การบันทึกเป็นหน้าท่ีของทุกคน 

การด าเนินการตามแผนโดย :  
1. ช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติงานให้เห็นความส าคัญ โดยช้ีแจงรายละเอียดการลงบันทึกข้อมูลเป็น

รายบุคคลเพื่อลงบันทึกข้อมูลระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร. 36) และ lot วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยเขียนขั้นตอนในการบันทึก แสดงไว้ให้เห็นชัดเจน 

2. ลงบันทึกข้อมูลระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร. 36) ให้ สมบูรณ์ครบถ้านทุกช่อง 
โดยการตรวจเช็ครายละเอียด ในการบันทึกซ้ าว่า บันทึกครบถ้วนหรือไม่  

3. ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบระบบ HosXP ของโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มข้อมูลลง lot 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท่ีเอื้อต่อการบันทึกให้ครอบคลุมข้อมูล 43 แฟ้ม โดยบันทึกช่ือ lot และ
วันหมดอายุของวัคซีน 

4. กรณีภาระงานยุ่งลงบันทึกไม่ทัน ให้ส่งต่อเวรถัดไปเป็นผู้บันทึก และมีการติดตามทุกครั้ง
ว่าได้บันทึกหรือไม ่

5. ช้ีแจงให้ทุกคนทราบว่า การบันทึกเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของทุกคน 
 
 
 
 
 



ผลลัพธ์จากการพัฒนา : เดือน มีนาคม – เมษายน 2562  
 

 

ตัวชี้วัด 
 

จ านวนผู้มารับ
บริการ (ราย) 

 

Visit 
(ครั้ง) 

บันทึกรายงาน 
ร. 36 (ราย) 

 
เปอร์เซ็นต์ 

 

Lot วัคซีน (visit) 
 

เปอร์เซ็นต์ 
บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก 

ความครบถ้วน
ในการบันทึก 

 

349 1,057 244 105 69.91 ยังไมไ่ด้
เก็บ

ข้อมูล 

ยังไม่ได้
เก็บ

ข้อมูล 

- 

 
กิจกรรมพัฒนา : รอบที่ 2. ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 

ประเด็นปัญหา : 
 1. เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องระบบ HosXP ไม่ได้ลงข้อมูลการบันทึก lot วัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า ให้ครบทุกจุดบริการ ในงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ลงให้เฉพาะห้อง
ฉีดยาท าแผล เจ้าหน้าท่ีเวรเกิดความไม่สะดวกท่ีจะลงบันทึกท่ีห้องฉีดยาท าแผล 

2. กรณีภาระงานยุ่งบ้างครั้งไม่ได้ส่งต่อข้อมูลให้เวรถัดไป เป็นผู้บันทึกหรือส่งต่อข้อมูลแล้ว 
แต่ไม่ได้บันทึก   
วางแผนด าเนินงานโดย :  

1. ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระบบHosXP เพิ่มข้อมูล lot วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ให้ครบทุกจุดบริการในระบบคอมพิวเตอร์ 
 2. หัวหน้างานมอบหมาย ให้พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ช่วยลงบันทึก  
 3. สุ่มนิเทศการบันทึกเป็นรายบุคคล หรือรายวันท่ีมารับบริการ 
การด าเนินการตามแผนโดย : 

1. ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระบบHosXP เพิ่มข้อมูลวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า โดยบันทึกช่ือ lot และวันหมดอายุของวัคซีน ให้ครบทุกจุดบริการในระบบคอมพิวเตอร์ ของ
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

2. แนะน า/สอนวธิีการลงบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร. 36) ลง lot 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้  

3. สุ่มนิเทศการลงบันทึกระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร. 36) และ lot วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในระบบคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง  โดยสุ่มเช็คตามรายช่ือในสมุด
มอบหมายงานหรือเวรแต่ละวัน 

 
 
 
 
 



ผลลัพธ์จากการพัฒนา : เดือน พฤษภาคม- มิถุนายน 2562 
 

 
ตัวชี้วัด 

 
จ านวนผู้มารับ
บริการ (ราย) 

 
Visit (ครั้ง) 

บันทึกรายงาน ร. 36 
(ราย) 

 
เปอร์เซ็นต์ 

 

Lot วัคซีน (visit) 
 

เปอร์เซ็นต์ 
บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก 

ความ
ครบถ้วนใน
การบันทึก 

 

 
352 

 

 
1,038 

 
302 

 
50 

 
85.79 

 
558 

 
480 

 
53.76 

 
 เปรียบเทียบผลลัพธ์การพัฒนา รอบ 1 และ 2 
 

 
ตัวชี้วัด 

 

ผลลัพธ์รอบที่1 
มี.ค.-เม.ย. 62 

 

ผลลัพธ์รอบที่2 
พ.ค.-มิ.ย.62 

1.ความครบถ้วนในการบันทึกรายงาน 
ร. 36 

69.91 85.79 

2.ความครบถ้วนในการบันทึก lot 
วัคซีน 

ยังไม่ได้เก็บข้อมูล 53.76 

 
กิจกรรมพัฒนา : รอบที่ 3. ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

ประเด็นปัญหา : 
1. ไม่ได้บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2. พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ บางคนไม่ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ จึงไม่สามารถลงบันทึกได้  

วางแผนด าเนินงานโดย : 
1. ให้บันทึกข้อมูลแบบ Real time ผู้พบ case ผู้นั้นเป็นผู้บันทึก 
2. สอนวิธีการลงบันทึกแก่พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

การด าเนินการตามแผนโดย : 
1. ให้ผู้พบ case เป็นผู้ซักประวัติรายละเอียดตามแบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า       

(ร. 36) เป็นผู้ลงบันทึก หากไม่สามารถลงบันทึกในเวรนั้นได้ ให้มาลงวันถัดไป 
2.  จัดให้มีการส่งเวร case ท่ียังไม่ได้ลงบันทึกในระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร. 

36) และ lot วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
3. สอนวิธีการลงบันทึกท่ีถูกต้องแก่ลูกจ้างและมอบหมายงานให้ลงบันทึกภายในเวร มีการ

ติดตามหลังมอบหมายงานทุกครั้ง โดยเจ้าหน้าท่ีผู้มอบหมาย 
 
 



ผลลัพธ์จากการพัฒนา : เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 
 

 
ตัวชี้วัด 

 
จ านวนผู้มารับ
บริการ (ราย) 

 
Visit (ครั้ง) 

บันทึกรายงาน ร. 36 
(ราย) 

 
เปอร์เซ็นต์ 

 

Lot วัคซีน (visit) 
 

เปอร์เซ็นต์ 
บันทึก ไม่บันทึก บันทึก ไม่บันทึก 

ความ
ครบถ้วนใน
การบันทึก 

 

 
301 

 

 
922 

 
286 

 
15 

 
95.05 

 
877 

 
45 

 
95.12 

 
เปรียบเทียบผลลัพธ์การพัฒนา : เปรียบเทยีบ รอบที่ 1,2 และ 3 

 
 

ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์รอบที่ 1 
มี.ค.-เม.ย.62 

ผลลัพธ์รอบที่ 2 
พ.ค.-มิ.ย.62 

ผลลัพธ์รอบที่ 3 
ก.ค.-ส.ค.62 

1.ความครบถ้วนในการ
บันทึกรายงาน ร. 36 

 

69.91 
 

85.79 
 

95.02 

2.ความครบถ้วนในการ
บันทึก lot วัคซีน 

 

 
ยังไม่ได้เก็บข้อมูล 

 
53.76 

 
95.12 

 
บทเรียนที่ได้รับ 
 การพัฒนาคุณภาพบันทึกให้ครบประหยัดงบโรงพยาบาล ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถบันทึกข้อมูลได้ 
ครบถ้วนมากขึ้น ส่งผลให้ประหยัดงบโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัคซีนลดลง 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. กรณีผู้ป่วยฉีดวัคซีนเข็มแรกมาจากสถานพยาบาลอื่น แต่ยังไม่ได้ key ข้อมูลในระบบรายงานผู้
สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร. 36) จะไม่สามารถ key ข้อมูลต่อได้ 

2. ตารางฉีดวัคซีนให้นัด 28 วัน แต่ในระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร.36) จะนัด 30 วัน 
เมื่อผู้ป่วยมาฉีดไม่สามารถจะ key วัคซีนเข็มสุดท้ายให้เป็นปัจจุบันได้ 

3. การใส่ password ในการลงข้อมูลระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร.36) ต้องใช้ log in 
Gmail  ของ staff เท่านั้น จะใช้ของคนอื่นไม่ได้ 

4. การลงข้อมูล lot วัคซีน บางครั้ง เมื่อ lot วัคซีนเปล่ียนจะท าให้มีการผิดพลาดของการลงวัคซีนได้ 
5. กรณีลืมลงข้อมูล lot วัคซีนในครั้งแรก เมื่อ key ข้อมูลย้อนหลัง วันท่ีลงข้อมูลจะไม่เปล่ียนแปลง 
6. การลงรายงานวัคซีน ต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่มีสัญญาอินเตอร์เน็ตจะไม่สามารถ key 

ข้อมูลได้ 
 
 



โอกาสพัฒนา 
1.ต้องซักประวัติ ผู้ป่วยท่ีมาฉีดวัคซีนต่อจากสถานพยาบาลอื่นใหม่ แล้วลงบันทึกในระบบรายงานผู้

สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า(ร.36) ให้ครบถ้วน พร้อมท้ังระบุ ว่าฉีดวัคซีนเข็มแรกจาก สถานพยาบาลใด ให้เรียบร้อย 
2. ประสานงานผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง เพื่อปรับแก้

ตารางนัด การฉีดวัคซีนเข็มสุดท้าย ให้สามารถลง 28 วันได้ตามวันท่ีผู้ป่วยมาฉีดวัคซีนจริง  
3. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงบันทึกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จะต้องมี password เป็นของ

ตนเอง 
4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงความรวดเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ลงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


