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ใหบริการผูปวยเฉลีย่ 1,137 ราย / วัน 

่อัตราครองเตียงเฉลี่ยรอยละ107.3 / ป 

(รายงานประจําป พ.ศ. 2550-พ.ศ. 
2552)

ใหบริการผูปวยผาตัดทั้งหมด 45,652 
ราย  เฉลี่ยวนัละ 103 ราย ผูปวยในเวลา

ทําการ 61   ราย/ วนั และผูปวยนอก

เวลาทาํการ 42 ราย/วัน

ผปวยที่ไดรับบริการผาตัดตองพบศลัยแพทย  หอผปวย ผปวยนอก 

2

ู ู ู

สงใบนัดผูปวยผาตดั



1.โปรแกรมคอมพิวเตอร “Decha Program”: g
 โปรแกรมที่สรางขึ้นมามีลกัษณะเปน Local

ี่ ื่  ัnetwork ทีสามารถเชือมตอกับ

ฐานขอมลกลาง ชวยในกระบวนการรับนัดผาตัดไดฐานขอมูลกลาง ชวยในกระบวนการรบนดผาตดได

2  กระบวนการรบันัดผาตัด : 2. กระบวนการรบนดผาตด : 

    การรับเอกสารการนัด

   ผูปวยผาตัดจากหอผูปวย

 ั ป  ั้
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 ตามตารางการผาตัดประกอบดวย 6 ขันตอน
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1. ระยะเวลาในการรับนัดผาตัดลวงหนานาน    

360 ี360 นาท

2.ผูปวยนัดผาตัดฉุกเฉิน
 ตองเลื่อนการผาตัดไปในชวงเวลา  ตองเลอนการผาตดไปในชวงเวลา 

24.00-08.00 น. (15 ราย/วัน)

3. การออกตารางการผาตัด

ชนิดนัดลวงหนาไมถูกตอง

ครบถวน สมบรณ ครบถวน สมบูรณ 

ตามแพทยนัดผาตัด  (5 ราย/วัน)



1.     โปรแกรมคอมพิวเตอรใน

ระบบใหญมลีกัษณะ

ยงยาก ไมสามารถยุงยาก ไมสามารถ

ตอบสนองลกัษณะการ

ทํางานตามวตัถุประสงค

ของระบบการนัดผปวย
3. จนท.หองผาตัดและ

  ั ศั ของร บบการนดผูปวย

ผาตัดได
แพทยคุนเคยกบศพท

วิชาการเดิมมากกวา
2. ผูดูแลระบบหองผาตัด

ไมสามารถแกไขให 
ศัพทใน Code ICD9 
ICD10ไมสามารถแกไขให 

โปรแกรมทํางาน

่

ICD10

ตามที่หนวยงาน

ตองการได



ในโลกของยค IT มีการนําุ

คอมพิวเตอรมาใชในระบบ

ขอมลผปวย ทําใหใน
    ในโรงเรียนแพทยจะ set

 ัขอมูลผูปวย ทาใหใน

หลายๆโรงพยาบาลมี

โ  

              ผาตัด ตารางแสดง

                  รายการผาตัดจะ
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวย

ในระบบบริการตางๆ
             จัดทําโดยภาควิชาฯ

             และสงใหหองผาตัด

•  โรงพยาบาลปากพลี มี

โป ิ  ั ั

กอน 15.00 น ของวันกอน 

ผาตัด (วันหยดราชการจะจัดโปรแกรมคอมพวเตอรรบนด

ผาตัดในระบบใหญ

ผาตด (วนหยดุราชการจะจด
เสร็จกอน 12.00 น.)    

•  โรงพยาบาลแพรมีระบบการ

รับนัดผูปวยใหเสร็จสิ้น

  ภายในเวลา 15.00น.  



1. สรางโปรแกรมที่งายๆ สามารถตอบสนอง

ั ํ ั ป   ลักษณะการทํางานตามวัตถุประสงค

  ของระบบการนัดผูปวยผาตัด

     ไดทั้ง 6 ขั้นตอน 

็   ั ไ 2.  สามารถเก็บขอมูลผาตัดได 

      มคีวามยืดหยุนุ

3. จนท.หองผาตัดและแพทย

  สามารถใชศัพท

  วิชาการแบบเดิมได  วชาการแบบเดมได

4. สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
ฐานขอมูลกลางได



“Decha Program” Decha Program  
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ตารางการผาตัดตารางการผาตัด

แยกตามตึกผาตัดแยกตามตึกผาตัด
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Input outcmeInput
Intervention outcme

ปญหา ผลการใชโปรแกรม

ั ั  ั•ใชเวลาการรับนัดผาตัดนาน
(360 นาที)

ป ใ  ั ไ 

กระบวนการรับนัด

ผาตัด

•ระยะเวลาการรับนัดผาตัด
ลดลง รอยละ 40

•ตารางการผาตัดถกตอง•ผูปวยในตารางการผาตัดไม
ครบถวนสมบูรณ

(เฉลี่ยวันละ 5 ราย)

นําโปรแกรม

คอมพิวเตอรมาใชใน

การรับนัดผาตัด เชน 

•ตารางการผาตดถกูตอง
ครบถวน สมบูรณ  

รอยละ 80(เฉลยวนละ 5 ราย)

•ระยะเวลาการใหบริการ
ผูปวยผาตัดฉุกเฉินนาน

การรบนดผาตด เชน 

“Decha

Program”

•ระยะเวลาการใหบริการ
ผูปวยผาตัดฉุกเฉินเร็วขึ้น

ี(20 นาที/ ราย)

•จํานวนผูปวยผาตัดฉุกเฉิน
ื่  ั ไปใ ึ

g
(15 นาที/ ราย)

•จํานวนผูปวยผาตัดฉุกเฉิน
คางไปในเวรดึกลดลงเลือนเวลาผาตัดไปในเวรดึก

(เฉลี่ยวันละ15 ราย)

คางไปในเวรดกลดลง

(นอยกวา 5 ราย/วัน)

•ผูใชโปรแกรมชวยรับนัด

14

ผาตัดมคีวามพึงพอใจ

รอยละ 80



1. เพื่อประเมินผลการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรรับนัดผาตัด

 “Decha  Program” “Decha  Program”

2. เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจของผูใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรรับนัดผาตัด โปรแกรมคอมพวเตอรรบนดผาตด 
“Decha Program”

15



1.1. ประชุมทีมประชุมทีม โปรแกรมคอมพิวเตอรโปรแกรมคอมพิวเตอร

7/28/2011 22. . ฝกอบรมพยาบาลหองผาตัดฝกอบรมพยาบาลหองผาตัด 16



3.นําโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยรับนดัผาตดั

“Decha Program” และคูมอืการใชมาทดลองใช

4.ประเมินโปรแกรมฯและ

       นํามาปรับปรุงแกไข
•เปนระยะเวลา 3 เดอืน  (12 พฤศจิกายน 2551 – 

12 กุมภาพันธ   2552)

ุ

5. แจงเจาหนาที่หองผาตัดทราบในการนําโปรแกรมฯ มาใช

    ในการ ปฏิบัติงานจริง ใน 2 ระยะ

      ระยะที่1 (เม.ย พ.ศ. 2552 -  มี.ค. พ.ศ. 2553) 

      ระยะที่2 (เม.ย.พ.ศ. 2553 - มี.ค. พ.ศ. 2554)

6.เก็บรวบรวมขอมูลโดยพยาบาลวิชาชีพหองผาตัดระดับหัวหนาทีม

  ผาตัด หัวหนาเวร นอกเวลาราชการ (16.00 – 24.00 น) 

7. การวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ



ผลประเมินรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยรับนัดผาตัด “Decha  
Program” จากพยาบาลหองผาตัดจํานวน 30 คนทดลองใชใน
ระยะเวลา 3 เดือน กอนนําไปปรับปรุงแกไข (12 พฤศจิกายน 2551 – 12 

ขอความ ขอแสดงความคิดเห็น

กุมภาพันธ 2552)

ขอความ ขอแสดงความคดเหน

5 4 3 2 1

1. รูปแบบของโปรแกรม 16.1% 41.7% 34.9% 3.9% 3.3%

2. ความพึงพอใจในการใช

โปรแกรม

40.5% 27.2% 16.1% 9.9% 6.2%

3. ประโยชนของการใช

โปรแกรม

49.2% 29.1% 12.5% 5.8% 3.3%
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โปรแกรม



                    กระบวนการการรับนัดผาตัด ใชเวลาเฉลี่ย

(นาที)

1. การรับใบนัดผูปวยจากหอผูปวยพรอมลงบันทึกขอมูล 16.5

2.  สรุปจํานวนผูปวยผาตัด 19.0

3. ตรวจสอบและยืนยันขอมูลผูปวย 89.8

4 แกไขขอมลผปวยหลังการตรวจสอบแล ยืนยันจากหอผปวย 63 44.แกไขขอมูลผปูวยหลงการตรวจสอบและยนยนจากหอผปูวย 63.4

5. เขียนใบรับสงผูปวยผาตัดและตารางการผาตัด 59.2ู

6. แยกตารางการผาตัดตามตึกผาตัด สงหองเลือด หอง

คลอด และหนวยวิสัญญีวิทยา

17.4

7/28/2011 19
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กอนการใช หลังการใช

ปญหา โปรแกรม โปรแกรม

ระยะที ่1

1. ขอมลผปวยในตารางการผาตัดไมครบถวน 5 31. ขอมูลผูปวยในตารางการผาตดไมครบถวน

สมบูรณ(ราย /วัน)

2. ระยะเวลาการใหบริการผปวยผาตัดฉกเฉิน 20.2 15.12. ร ย เวลาการใหบรการผูปวยผาตดฉุกเฉน

(นาที/ราย)

3. จํานวนผปวยผาตดัฉกเฉนิคางไปในเวรดึก(ราย 15 73. จานวนผูปวยผาตดฉุกเฉนคางไปในเวรดก(ราย 

/วัน)

4. ความพึงพอใจผใชโปรแกรมชวยรับนดัผาตดั 40.5 76.19
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4. ความพงพอใจผูใชโปรแกรมชวยรบนดผาตด

(รอยละ)



                    กระบวนการการรับนัดผาตัด ใชเวลาเฉลี่ย

(นาท)ี

1. การรับใบนัดผูปวยจากหอผูปวยพรอมลงบนัทึกขอมูล 15.5

2.  สรุปจํานวนผูปวยผาตัด 14.0

3. ตรวจสอบและยืนยันขอมูลผูปวย 59.7

4.แกไขขอมลูผูปวยหลังการตรวจสอบและยืนยันจากหอ 45.4

ผูปวย

5. ใบรับสงผูปวยผาตัดและตารางการผาตัด 30.3

6. แยกตารางการผาตดัตามตึกผาตัด สงหองเลือด และ

หนวยวิสัญญีวิทยา

10.3
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รวม 175.2



2.2ผลการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยรับนัดผาตัด

ก กา ั กา ใช

ปญหา

กอนการ

ใช

โปรแกรม

หลงการใช

โปรแกรม

ระยะที ่2โปรแกรม ระยะท 2

1. ขอมูลผูปวยในตารางการผาตัดไมครบถวน
สมบรณ(ราย /วัน)

5 1

สมบูรณ(ราย /วน)

2. ระยะเวลาการใหบริการผูปวยผาตัดฉกุเฉิน
(นาท/ีราย)

20.2 10

(นาท/ราย)

3. จํานวนผูปวยผาตดัฉุกเฉนิคางไปในเวรดึก(ราย/

วัน)

15 3

วน)

4. ความพึงพอใจผูใชโปรแกรมชวยรับนดัผาตดั
(รอยล )

40.5 90.47
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(รอยละ)



กอนการ หลังการใชโปรแกรม

ปญหา ใช

โปรแกรม
ระยะที ่

1
ระยะที ่ 

2
รอยละ

1. การรับนัดผาตัดใชเวลา (นาท)ี

2.ขอมลูผูปวยในตารางการผาตดัไม

360
5

265 
3

175
1

48.61
80

ครบถวนสมบูรณ(ราย /วัน)

3.ระยะเวลาการใหบริการผูปวยผาตัด 20 15 10 50

ฉุกเฉิน(นาที/ราย)

4.จํานวนผูปวยผาตัดฉุกเฉินคางไปใน 15 7 3 20

เวรดึก(ราย /วัน)

5.ความพึงพอใจผูใชโปรแกรมชวยรับ 40.5 76.19 90.47 85.33
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นัดผาตัด(รอยละ)



1. โปรแกรมคอมพิวเตอร
 ชวยรับนัดผาตัด

h “Decha  Program” ชวยลดระยะเวลา
 ในกระบวนการรบันัดผาตัด  รอยละ 48.61

2 ผใชโปรแกรมคอมพิวเตอรฯ

 ในกระบวนการรบนดผาตด  รอยละ 48.61

2.ผูใชโปรแกรมคอมพวเตอรฯ

   รบันัดผปวยผาตัดมีความพงึพอใจ                       รบนดผูปวยผาตดมความพงพอใจ                    

รอยละ85.33



1. ลดระยะเวลาในกระบวนการ

       การนัดผาตัด

2. ผูใหบริการ

     และผูรับบริการ

     ไดปร โยชนสงสดแล มีความพึงพอใจ      ไดประโยชนสูงสุดและมความพงพอใจ 

3    ั โีป ิ    ใ3. งานหองผาตดมโปรแกรมคอมพวเตอรฯ ชวยใน

     กระบวนการรับนัดผาตัด     กร บวนการรบนดผาตด



1. ปจจัยทีม่ผีลตอกระบวนการรับ
นัดผาตัดไดแก การเดินเอกสาร

ใบนัดผาตัด  จํานวนผปวย

3. ทักษะการบริหารจัดการ

                   ผปวยผาตัดใบนดผาตด  จานวนผูปวย

ผาตัด หองผาตัด 

                   ผูปวยผาตด

                ของพยาบาล

   แพทยผาตัด และความเรงดวน

2. ระบบการนัดผปวยผาตัด 
4. โปรแกรมฯยังไม

     สามารถเชื่อมตอู

ยังไมขยายเต็มรูปแบบทําให

ํ  ี่ ้ํ  ั ใ ั้

     สามารถเชอมตอ

     กับหอผูปวย

่ทําหนาทีซําซอนกันในขันตอน

 ลงขอมูลและตรวจสอบผูปวย 
หรือหนวยบริการอืนๆ

ู ู



ี ึ ี ่ ั1. ควรมีการศึกษาเกียวกับ
ปจจยัที่มีผลตอระยะเวลา

3.ประเมินผลการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรฯปจจยทมผลตอระยะเวลา

การรับนัดผูปวยผาตัด
โปรแกรมคอมพวเตอรฯ

      รับนัดผูปวยผาตัด

             อยางตอเนื่อง

2.จดัระบบในการรบันัดผูปวยผาตัดใหเต็ม

ั้ ึ่ทังระบบซึงจะสามารถ

    ชวยลดระยะเวลา    ชวยลดระยะเวลา

    ในการรับนัดผาตัดไดในขั้นตอน

ตรวจสอบและแกไขขอมูลผูปวยผาตัด



ขยายผลขยายผล1 สรางความปรองดองโดย ขยายผลขยายผล1. สรางความปรองดองโดย

การนําโปรแกรมฯลงในทุก 4. พัฒนาโปรแกรมฯใช

หนวยงานที่ใชบริการงาน

หองผาตัด

                  กับงาน

              บริหารจัดการหองผาตด

2 ทําโครงการฝกอบรมการใช

              บรหารจดการ

 ผูปวยผาตัดทัง้ระบบให

ีป ิ ิ ึ้2. ทาโครงการฝกอบรมการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรฯ 

ใ

มีประสิทธิภาพมากขึน

       ใหกบัจนท.บนหอผูปวย

3  พัฒนาโปรแกรมฯสในระบบ Internet 3. พฒนาโปรแกรมฯสูในระบบ Internet 
ทีแ่พทยและจนท.บนหอผูปวยสามารถ

     ลงนัดผาตัดตามตารางการผาตัดไดเลย









1.ความมุงมั่น ความรวมมือ รวมใจ

่ ่ของทีมงานและทุกฝายที่เกี่ยวของกับ

งานบริการงานหองผาตัดงานบรการงานหองผาตด

2  การสนับสนนของผบริหารเอื้อตอการระดม2. การสนบสนุนของผบูรหารเออตอการระดม

ความรู ความสามารถ เพื่อใหมีการแกปญหาอยาง

มีสวนรวม รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอ

ี่ ํ ส ั ป ิ ั ิ  ทจะนามาสูการพฒนาจากผูปฏบตงาน 

3. ความสขในการทํางานเปนทีมุ

เปนแรงบันดาลในการรวมมือการพัฒนาตอไป     



1. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี ที่ใหการ

สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ การประสานงานุ

2. หัวหนาศูนยวจิัยที่ใหคําแนะนําในวิธีการศึกษา
3. ศูนยขอมูลและคอมพิวเตอรู ู

4. ศัลยแพทยทกุทานที่ใหขอมูลผูปวยในตารางการผาตัด 

5. หัวหนาหนวยวิสัญญี ญญ

6. หัวหนางานหองผาตัดที่ใหการสนับสนุน ประสานงานและเอื้อเวลาใน

การประชุมทมีทาํงานุ

7. หัวหนาตึกผาตัดทกุตึกผาตัด  พยาบาลหองผาตดั  วิสัญญีพยาบาล 

เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล  พยาบาลประชาสัมพันธู

8. โปรแกรมเมอร น.พ.เดชา กลาเชีย่ว แผนกโสต สอ นาสิก ลาลิงก

      โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี 
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