แบบสรุปการจัดการความรู
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Department of Pathology Faculty of Medicine Srinakharinwirot University
หัวขอในการจัดการความรู (Knowledge Vision)
เรื่อง การบริการทางหองปฏิบัติการกับความปลอดภัยของผูปว ย
Issue : Laboratory Service and Patient Safety
วัน/เดือน/ป ที่จัดการความรู.....23 สิงหาคม 2560.............................................................................

1. การจัดการความรูของหนวยงาน

2. ผูเขารวมกิจกรรม
1. อาจารย นายแพทยลิขิต
2. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา
3. รองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร
4. รองศาสตราจารย ดร. วีรวรรณ
5. อาจารย แพทยหญิงเอื้อมพร
6. อาจารย นายแพทยเทอดเกียรติ
7. อาจารย แพทยหญิงมนัสนันท
8. อาจารย ดร.วิทยา
9. คุณสุภาพร
10. คุณกัญญา
11. คุณชนัญชิดา
12. คุณสมเกียรติ
13. คุณสุธีรา

รังสิรัตนกุล
ชุมชวย
แสงจารึก
เล็กสกุลไชย
ศรีสนธิ์
ตรงวงศา
รวีสุนทรเกียรติ
จอมอุย
วิวัฒนากุล
ประจักษจิตร
ขุนไพชิต
มาลัย
ขําน้ําคู

3. หลักการและเหตุผล
การประเมินความเสี่ยงจากขอรองเรียนของผูปวยที่มีตองานหองปฏิบัติการที่ภาควิชารับผิดชอบพบวา
ความเสี่ยงที่รายแรงและตองรีบหาแนวทางแกไขคือ การที่ผูปวยหรือญาติผูปวยตกบันไดขณะเดินขึ้นไปหรือลง
จากหองเจาะเลือด ชั้น 3 ทําใหภาควิชานําประเด็นนี้มาใชในการจัดการความรู
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4. วัตถุประสงค
หาแนวทางปองกันหรือขจัดอุบัติการณ การตกบันไดของผูปวยหรือญาติผูปวย ขณะมารับบริการที่
หองเจาะเลือด
5. เปาหมาย/ตัวชี้วัด
อัตราการบันไดของผูปวยหรือญาติผูปวย ขณะมารับบริการที่หองเจาะเลือดเปน ศูนย ตอป
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู ***(กรุณาระบุ)***
 Dialog
 Success Story Telling (SST)
 The World Cafe
 อื่นๆ แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ประสบการณ และแนวความคิด
7. กระบวนการจัดการความรู
กระบวนการ
คนหาสาเหตุ

รายละเอียด
สรุป/วิเคราะห/ประเมินผล
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณพบวา
1. บันไดของโรงพยาบาลมีความชัน และขั้นบันไดแคบ
2. เคยเห็นผูปวยและญาติเดินขึ้นบันไดจากชั้น 2 ไปชั้น 3 เพื่อไปแผนกเจาะ
เลือดบอย
3. ผูปวยสูงอายุ มีความผิดปกติในการเดิน หรือมีอาการเจ็บปวย จะทรงตัวไมดี
ตองมีญาติชวยพยุง มีความเสี่ยงที่จะลื่นลมหรือตกบันได
สาเหตุที่ผูปวยเลือกเดินขึ้นบันไดไปแผนกเจาะเลือดคือ
1. ผูปวยตองขึ้นไปชั้น 2 เพื่อลงทะเบียนและจายเงินกอนขึ้นไปชั้น 3 เพื่อ
รอคิวเจาะเลือด
2.

วิธีการแกไข

บันไดอยูใกลแผนกลงทะเบียนมากกวาลิฟต และจากแผนกลงทะเบียน
ไปหองเจาะเลือดหางกันแคชั้นเดียว ผูปวยสวนมากจึงเลือกเดินขึ้นบันได
แทนการขึ้นลิฟต.

การแลกเปลี่ยนแนวความคิด 1
แนวทางในการลดความเสี่ยงของการตกบันไดของผูปวยไดแก
1. ออกกฎหามผูปวยใชบันได ใหใชบันไดเลื่อนหรือลิฟตเทานั้น โดยขอให
โรงพยาบาลปดประตูชองบันได ซึ่งทําไมได เนื่องจากนอกจากบันไดหนีไฟที่
อยูอีกดานของตึก บันไดนี้เปนบันไดเดียวที่ใชขึ้น-ลงอาคารของบุคลากรและ
ผูมาติดตอโรงพยาบาล โดยเฉพาะเมื่อเกิดการชํารุดของลิฟตหรือบันไดเลื่อน
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หรือเกิดการลาชาของลิฟต
2. ยายหองเจาะเลือดไปอยูชั้นเดียวกับฝายลงทะเบียนชั้น 2 ผูปวยจะไดเลือก
ขึ้นบันไดเลื่อนหรือขึ้นลิฟตจากชั้น 1 ไปชั้น 2
แนวทางที่ 2 นาจะกอใหเกิดผลดีที่สุด และกอใหเกิดผลแบบยั่งยืน
การแลกเปลี่ยนแนวความคิด 2
หลังจากลงสํารวจพื้นที่ชั้น 2 และรวมแสดงความคิดเห็นไดขอสรุปวา จะยายงาน
ธนาคารเลือดของภาควิชาจากชั้น 2 ขึ้นชั้น 3 และใชพื้นที่ของงานธนาคารเลือด
เปนแผนกเจาะเลือดแทน ซึ่งจะทําใหไดแผนกเจาะเลือดที่ชั้น 2 มีพื้นที่กวางขึ้น
จัดจุดเจาะเลือดเพิ่มไดอีก 3-5 โตะ และผูปวยจะผานขั้นตอนการรอคิวเพียงครั้ง
เดียว คิวลงทะเบียนและคิวเจาะเลือดจะรวมเปนคิวเดียว
การแลกเปลี่ยนแนวความคิด 3
การกําหนดกรอบเวลา ไดขอสรุปวา จะเริ่มจากการยายสิ่งของของงานธนาคาร
เลือดขึ้นไปใชพื้นที่ชั้น 3 เพื่อใหชางเขาไปปรับปรุงพื้นที่เปนแผนกเจาะเลือด
ขณะปรับปรุงชั้น 2 ใหงานธนาคารเลือดใชพื้นที่ชั้น 3 ทํางาน อาจไมสะดวกบาง
แตใหปฏิบัติงานใหเต็มที่ เมื่อยายแผนกเจาะเลือดลงไปชั้น 2 แลว จึงใหชางเขา
ปรับปรุงชั้น 3 เปนงานธนาคารเลือดตอไป
การประเมินผลจากแนวทางการดําเนินการที่กําหนดไว
แนวทางการดําเนินการที่กําหนดขึ้นแมจะมีคาใชจาย แตเชื่อวา ผลการ
ดําเนินการจะมีความคุมคา อยางนอยคือ ความคุมคาดานความปลอดภัยของ
ผูปวยที่ใชบริการหองปฏิบัติการ ลดโอกาสในการเสื่อมเสียชื่อเสียงของภาควิชา
และโรงพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผูปวยเนื่องจากตกบันได
8. Key Success Factor (ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรูใ นขอ.7)
จากผลการจัดการความรู ทําใหภาควิชาดําเนินการเสนอแผนยายหองเจาะเลือดลงชั้น 2 โดยแลก
สถานที่กับงานธนาคารเลือด ที่อยูในความรับผิดชอบของภาควิชาเชนกัน และเรงรัดการดําเนินการ เพื่อความ
ปลอดภัยและความพึงพอใจของผูปวย
9. นวัตกรรมหรือสิ่งที่ไดจากการจัดการความรู (กรุณาแนบหลักฐาน)
 คูมือ
 แผนพับ
 โปสเตอร
 โปรแกรมหรือระบบตางๆ
หรือ  มีการเผยแพรความรูชองทางตางๆ ระบุ..............................................................................
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10. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม KM
การกําหนดแผน การตั้งงบประมาณดําเนินการจากศูนยการแพทย การเตรียมการดําเนินการ และการ
ประชาสัมพันธถึงผูเกี่ยวของทุกฝาย
11. After Action Review (AAR)
1. ทานคิดวาทานบรรลุในเรื่องใดบาง
การพัฒนาบริการหองปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยของผูปวย
2. ทานคิดวาเรื่องใดที่ไมบรรลุ
3. ทานตองการปรับขั้นตอนการทํางานใดบาง
4. ทานสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดอยางไร
- เปนความสําเร็จระดับหนวยงาน/ภาควิชาและศูนยการแพทยฯ
12. ขอเสนอแนะ
13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม
....................................................................
(ลงชื่อ.................................................................)
หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา
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