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 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการระบุตัวผู้ป่วย (Patient Identification) 
 

1.ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณภาพการระบุตัวผู้ป่วย (Patient Identification) 
 

2.ค าส าคัญ : การระบุตัวผู้ป่วย (Patient Identification) 
 

3. สรุปผลงานโดยย่อ : พัฒนาคุณภาพการระบุตัวผู้ป่วย เป็นการน าจุดเน้นที่ทีมพัฒนาการดูแลผู้ป่วย (PCT) 
ของโรงพยาบาลก าหนดขึ้นจาก Patient safety goals มาจัดท าเป็นแนวทางน าสู่การปฏิบัติในหอผู้ป่วย เพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย และท าให้มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางอย่างเป็นระบบ 
 

4.ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร : หอผู้ป่วยในหญิงและหลังคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลควนขนุน  
 

5.สมาชิกทีม : 1. นางสาวนวลละออ   สังข์ทอง       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
         ๒. นางสาวอเทตยา    สิงห์แก้ว        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
         3. นางอัญชลี          ทองชูด า        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
         4. นางสาวอุทัยพรรณ  รุดคง           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
            

6.เป้าหมาย :  1.  เพ่ือให้การระบุตัวผู้ป่วยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน                  
                 2.  เพ่ือป้องกันอุบัติการณ์ความผิดพลาดในกระบวนการดูแลรักษาที่มีสาเหตุจากการระบุตัว   
                     ผู้ป่วย 
 

7.ตัวช้ีวัด :   
        1. อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการระบุตัวผู้ป่วยเฉลี่ยร้อยละ 90  

          2. ไม่เกิดอุบัติการณก์ารรักษาพยาบาลผิดคน   
        3. ไม่เกิดอุบัติการณ์การให้เลือดผิดคน 
        4.  ไม่เกิดอุบัติการณ์การให้เก็บ Specimen ผิดคน 

 

8.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : การระบุตัวผู้ป่วย ((Patient Identification) เป็นประเด็นความปลอดภัยที่ถูก
ก าหนดเป็นเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยของประเทศไทย (Patient Safety Goal Thailand) ตั้งแต่ปี 
2549 และ สรพ.ได้ปรับปรุงมาเรื่อยๆ จนฉบับล่าสุดได้รับการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2561 การระบุตัวผู้ป่วย 
((Patient Identification) เป็นแนวทางปฏิบัติที่ สรพ. ก าหนดขึ้น เพ่ือใช้ในการแยกแยะผู้ป่วยแต่ละคนให้
ชัดเจน เพ่ือประกันการดูแลรักษาผิดคน โดยให้แต่ละโรงพยาบาลน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเอง 
ซึ่งทีมพัฒนาการดูแลผู้ป่วย (PCT) ของโรงพยาบาลได้ก าหนดแนวทางการระบุตัวผู้ป่วยโดยให้หอผู้ป่วยใช้     
2 ตัวบ่งชี้ คือ ชื่อ-สกุล กับ Hospital Number (HN) แต่ขาดการติดตามที่ชัดเจน ประกอบกับในปี 2561 
พบอุบัติการณ์ การเจาะ lab ผิดคน 2 ราย ดังนั้นเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่ที่อาจเกิดจากการระบุตัวผู้ป่วยไม่
ถูกต้อง คณะผู้จัดท าจึงได้พัฒนาคุณภาพการระบุตัวผู้ป่วย (Patient Identification) เพ่ือจัดท าแนวทางการ
ระบุตัวผู้ป่วยและการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางอย่างเป็นระบบ 
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9. การเปลี่ยนแปลง : (รอบที่ 1)   
      1. ทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางการระบุตัวผู้ป่วยของทีม PCT 
       2. ประชุมปรึกษาสมาชิกทีมของหน่วยงานเพ่ือจัดท าแนวทางการระบุตัวผู้ป่วยที่เหมาะสม 
      3. จัดท าข้อปฏิบัติการระบุตัวผู้ป่วย ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด 3 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 1        ใน
ภาคผนวก)  
 เรื่องท่ี 1 การระบุตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งตรวจ Specimen ผิดคน 
          เรื่องท่ี 2 การระบุตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด 
          เรื่องท่ี 3 การระบุตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันการรักษาพยาบาลผิดคน 
       4. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและปฏิบัติ 
       5. สรุปผลการปฏิบัติ วิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุง 
 

 10. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง (รอบท่ี 1)  
       ประเมินผลโดยการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยในหญิงและหลังคลอด 12 ราย 
การเก็บ Specimen ส่งตรวจ จ านวน 8081 ครั้ง การให้เลือดจ านวน 50 ถุง สรุปผลตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการระบุตัวผู้ป่วยเฉลี่ยร้อยละ 79.33  
  2. ไม่เกิดอุบัติการณก์ารรักษาพยาบาลผิดคน   

3. ไม่เกิดอุบัติการณ์การให้เลือดผิดคน 
4. เกิดอุบัติการณ์การให้เก็บ Specimen ผิดคน 2 ราย 

 

  11. การเปลี่ยนแปลง (รอบท่ี 2)   
           1. วิเคราะห์ปัญหาจากผลลัพธ์ของการปฏิบัติ  
               - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการให้เลือดและอุปกรณ์ของเลือดผิดคนร้อยละ 100 
และตรวจสอบชื่อ – สกุล ผู้ป่วยก่อนส่งผ่าตัดหรือท าหัตถการ ร้อยละ 100 ส่วนการป้องกันการเจาะ lab   
ผิดคน ปฏิบัติตามแนวทางร้อยละ 66.0 และการป้องกันการรักษาพยาบาลผิดคนปฏิบัติตามแนวทาง ร้อยละ 
72.0 เนื่องจากรู้สึกว่าการปฏิบัติแบบเดิมๆ ก็ไม่เกิดปัญหา 
            2. ประชุมปรึกษาหารือในที่ประชุมหน่วยงาน เพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน 
   3.  ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่เรื่องข้อปฏิบัติตามแนวทางการระบุตัวผู้ป่วยก่อนประจ าการทุกราย 
            4. น าอุบัติการณ์เกี่ยวกับการระบุตัวผู้ป่วยพูดคุยในที่ประชุมประจ าเดือนของหน่วยงานเป็นประจ า
เพ่ือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส าคัญในการปฏิบัติตามแนวทางการระบุตัวผู้ป่วย 
            5. สรุปผลการปฏิบัติ วิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุง 
 

  12. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง (รอบท่ี 2) 
           ประเมินผลโดยการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยในหญิงและหลังคลอด 13 
ราย การเก็บ Specimen ส่งตรวจ จ านวน 7,965 ครั้ง การให้เลือดจ านวน 45 ถุง สรุปผลตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการระบุตัวผู้ป่วยเฉลี่ยร้อยละ 85.0  
  2. ไม่เกิดอุบัติการณก์ารรักษาพยาบาลผิดคน   

3. ไม่เกิดอุบัติการณ์การให้เลือดผิดคน 
4. ไม่เกิดอุบัติการณ์การให้เก็บ Specimen ผิดคน  

 



3 
 

  13. การเปลี่ยนแปลง (รอบท่ี 3)  :   
         1. วิเคราะห์ปัญหาจากผลลัพธ์ของการปฏิบัติ  
               1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการให้เลือดและอุปกรณ์ของเลือดผิดคนร้อยละ 
100 และตรวจสอบชื่อ – สกุล ผู้ป่วยก่อนส่งผ่าตัดหรือท าหัตถการ ร้อยละ 100 ส่วนการป้องกันการเจาะ 
lab   ผิดคน และการป้องกันการรักษาพยาบาลผิดคนปฏิบัติตามแนวทางร้อยละ 75.0 และ 80.0 ตามล าดับ 
เนื่องจากภาระงานมากต้องท างานแข่งกับเวลา 
       1.2 พบอุบัติการณ์เกือบพลาดการรักษาผิดคน เนื่องจากติดใบ Lab และใส่ med reconcile ไม่
ตรงกับเวชระเบียนผู้ป่วย 
            2. ประชุมชี้แจงเปรึกษาหารือในที่ประชุมหน่วยงาน เพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน 
   3.  ปรับการรับ-ส่งเวรด้วยเวชระเบียน การส่งผล lab ให้ผู้ส่งเวรแจ้งชื่อผู้ป่วย และให้ผู้รับเวร
ตรวจสอบชื่อชื่อว่าตรงกับเวชระเบียนของผู้ป่วยหรือไม่ 
            4. รับ-ส่ง เวรปลายเตียงโดยการระบุชื่อ – สกุล ผู้ป่วย 
            5. น าอุบัติการณ์เกี่ยวกับการระบุตัวผู้ป่วยพูดคุยในที่ประชุมประจ าเดือนของหน่วยงานเป็นประจ า  
เพ่ือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส าคัญในการปฏิบัติตามแนวทางการระบุตัวผู้ป่วย 
   6. ใช้การนิเทศทางการพยาบาลเป็นเครื่องมือในการกระตุ้น (เอกสารหมายเลข 2 ในภาคผนวก) 
            7. สรุปผลการปฏิบัติ วิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุง 
 

    14. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง (รอบท่ี 3) 
           ประเมินผลโดยการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยในหญิงและหลังคลอด 13 
ราย การเก็บ Specimen ส่งตรวจ จ านวน 6,274 ครั้ง การให้เลือดจ านวน 43 ถุง สรุปผลตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการระบุตัวผู้ป่วยเฉลี่ยร้อยละ 88.33 โดยแยกเป็นการระบุตัวเพ่ือ
ป้องกันการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดผิดคน ร้อยละ 100 การระบุเพื่อป้องการรักษาพยาบาลผิดคน 
ร้อยละ 90 และการระบุเพ่ือป้องกันการเก็บ Specimen ผิดคน ร้อยละ 75 เนื่องจากมีเครื่อง print sticker 
เพียงตัวเดียว ท าให้เจ้าหน้าที่ลัดขั้นตอนโดยไปเจาะเลือดก่อนติด sticker ที่ tube 
  2. ไม่เกิดอุบัติการณก์ารรักษาพยาบาลผิดคน   

3. ไม่เกิดอุบัติการณ์การให้เลือดผิดคน 
4. ไม่เกิดอุบัติการณ์การให้เก็บ Specimen ผิดคน  
 

      15. บทเรียนที่ได้รับ : เรื่องประเด็นความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety goal) เป็นเรื่องส าคัญที่

ผู้ให้บริการต้องค านึงถึง แต่เนื่องจากบางเรื่องผู้ปฏิบัติคิดว่าสามารถลดขั้นตอนได้เพ่ือความรวดเร็วในการ

ท างาน ซึ่งเป็นความท้าทายของทีมน าในการน าแนวทางลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากการท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

เรื่องนี้พบว่า การพูดคุยเรื่องนี้เป็นประจ า ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดถ้าไม่ปฏิบัติ และให้สมาชิกมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหา จะท าให้ได้รับความร่วมมือด้วยดี อย่างไรก็ตามเรื่องการระบุตัวผู้ป่วยควรมีการ            น า

อุบัติการณ์เกือบพลาด มาทบทวนกันเป็นประจ า 
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๑๓.ภาคผนวก 
                                      เอกสารหมายเลข 1 
                               
                                 ข้อปฏิบัติการระบุตัวผู้ป่วย  
 
 
ล าดับ เป้าหมาย แนวการปฏิบัติ 

1 เพ่ือป้องกันเก็บ Specimen ผิดคน ๑. ตรวจสอบค าสั่งแพทย์ก่อนเก็บ Specimen  
2. Print Sticker ติดภาชนะท่ีบรรจุ Specimen ก่อนเจาะ 
3. ก่อนเก็บSpecimenให้ถามชื่อ-สกุลผู้ป่วยและตรวจดูชื่อ
ข้างภาชนะอีกที 

2 เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น ก า ร ใ ห้ เ ลื อ ด แ ล ะ
ส่วนประกอบของเลือดผิดคน  

๑. ตรวจสอบค าสั่งแพทย์ก่อนการให้เลือด และส่วนประกอบ
ของเลือด   
๒. ตรวจสอบชื่อ- สกุล และ เลขที่ H.N. ของผู้รับเลือด ในใบ 
Summaryให้ตรง กับถุงเลือดและใบคล้องเลือด 
๓. ตรวจสอบหมู่เลือดและ Doner No. ที่ใบคล้องเลือดให้ตรง
กับถุงเลือด 
๔. การปฏิบัติข้อ ๒-๓ สอบทานโดยพยาบาล ๒ คน 
๕. สอบถามชื่อ-สกุลของผู้ป่วยก่อนการให้เลือด/ส่วนประกอบ
ของเลือดทุกครั้ง 

3. เพ่ือป้องกันการรักษาพยาบาลผิดคน ๑. สอบถามชื่อ-สกุล ก่อนติดป้ายปลายเตียง/หน้าห้องทุกครั้ง 
2. สอบถามชื่อ-สกุล ก่อนให้การรักษาพยาบาลทุกครั้ง 
๓ ตรวจสอบชื่อ-สกุล ก่อนให้แพทย์สั่งการรักษา 
4. ตรวจสอบชื่อ-สกุล ก่อนส่งผ่าตัดหรือท าหัตถการ 
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                                               เอกสารหมายเลข 2 
 

                               แบบติดตามนิเทศการปฏิบัติตามแนวทางการระบุตัวผู้ป่วย 
 

ล าดับ กิจกรรม การปฏิบัติ หมายเหตุ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ  

1.ป้องกันการ เจาะ 
lab ผิ ด คน  ท า ต า ม
ขั้นตอนนี้ตามล าดับ 
 

๑. ตรวจสอบค าสั่งแพทย์ก่อนเก็บ 
Specimen  
2. Print Sticker ติดภาชนะท่ีบรรจุ 
Specimen ก่อนเจาะ 
3. ก่อนเก็บSpecimenให้ถามชื่อ-สกุล
ผู้ป่วยและตรวจดูชื่อข้างภาชนะอีกที 

   

2.ป้องกันการให้เลือด
และส่วนประกอบของ
เลือดผิดคน  ท าตาม
ขั้นตอนนี้ตามล าดับ 
 

๑. ตรวจสอบค าสั่งแพทย์ก่อนการให้
เลือด และส่วนประกอบของเลือด   
๒. ตรวจสอบชื่อ- สกุล และ เลขที่ H.N. 
ของผู้รับเลือด ในใบ Summaryให้ตรง 
กับถุงเลือดและใบคล้องเลือด 
๓. ตรวจสอบหมู่เลือดและ Doner   
No. ที่ใบคล้องเลือดให้ตรงกับถุงเลือด 
๔. การปฏิบัติข้อ ๒-๓ สอบทานโดย
พยาบาล ๒ คน 
๕. สอบถามชื่อ-สกุลของผู้ป่วยก่อนการ
ให้เลือด/ส่วนประกอบของเลือดทุกครั้ง 

   

3 . เ พ่ื อป้ อ ง กั น ก า ร
รักษาพยาบาลผิดคน 
 

๑. สอบถามชื่อ-สกุล ก่อนติดป้ายปลาย
เตียง/หน้าห้องทุกครั้ง   
2. สอบถามชื่อ-สกุล ก่อนให้การ
รักษาพยาบาลทุกครั้ง  
๓ ตรวจสอบชื่อ-สกุล ก่อนให้แพทย์สั่ง
การรักษา 
4. ตรวจสอบชื่อ-สกุล ก่อนส่งผ่าตัดหรือ
ท าหัตถการ 

   

 
 
ลงช่ือ ผู้นิเทศ....................................................... 

ลงช่ือ ผู้รับการนิเทศ.................................................. 
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