
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
๑.  ชื่อผลงาน : พัฒนาระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษ  
                    สุนัขบ้า 
๒.  ค าส าคัญ : การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า 
๓.  ชื่อและท่ีอยู่ของหน่วยงาน : งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  กลุ่มงานการพยาบาล                 
     โรงพยาบาลควนขนุน 
๔.  สมาชิกทีม : ๑. นางวรรลภา  นาควิโรจน์           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
           ๒. นางสาวสุจิน  เทพเกลี้ยง           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                     ๓. นางรัชน ี  จาระนุ่น                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                     ๔. นางสาวจุฑาพร   รอดเนียม       พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๕.  หลักการและเหตุผล : โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน  ที่มีอันตรายร้ายแรงที่สุด คนหรือ
สัตว์ที่มีอาการของโรคจะเสียชีวิตทุกราย  การตัดสินใจให้วัคซีนและ/หรือ อิมมูโนโกลบุลิน (RIG) ป้องกันโรค
สุนัขบ้า เป็นสิ่งส าคัญหากผู้สัมผัสโรคนี้  ได้รับการดูแลรักษาไม่ถูกต้อง อาจท าให้เสียชีวิตได้  การดูแลรักษาผู้
สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  แพทย์ต้องพิจารณาวินิจฉัยลักษณะการสัมผัส  ชนิด ประวัติของ
สัตว์ที่สัมผัส  สาเหตุที่ถูกกัดและประวัติการได้รับวัคซีนของผู้สัมผัส  เพ่ือที่จะให้การรักษาอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  ป้องกันการให้วัคซีน/อิมมูโนโกลบุลิน  ที่ซ้ าซ้อน  ไม่เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า 

จากรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ มีผู้มารับบริการฉีด 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารายใหม่จ านวน 2,104 และ 1,938 ราย พบว่ามีอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่แพทย์
สั่งการรักษาไม่เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 8 และ 16 อุบัติการณ์ คิดเป็นร้อยละ  
0.38 และ 0.83 ตามล าดับ  ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้รับบริการให้ประวัติ ได้ไม่ชัดเจน จ าไม่ได้ว่าเคยฉีด
หรือไม่ ฉีดเมื่อใด ฉีดครบหรือไม่ครบ พยาบาลผู้ซักประวัติ/แพทย์ไม่ได้ย้อนดูประวัติเก่าในระบบคอมพิวเตอร์
หรือย้อนดูแต่ดูไม่ทุกราย หรือพยาบาลซักประวัติและบันทึกไว้แล้วว่าผู้รับบริการเคยฉีดมาแล้ว แต่แพทย์ไม่ได้
ดูหรือดูแล้ว แต่สั่งการรักษาในระบบคอมพิวเตอร์กับใบสั่งยาไม่ตรงกัน  ประกอบกับพยาบาลผู้ ฉีดยาไม่ได้
ตรวจเช็คให้ละเอียด จึงฉีดวัคซีนให้ไม่เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า  ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับ
ยาซ้ าซ้อน เจ็บปวดจากการฉีดอิมมูโนโกลบุลิน ใช้เวลานานกว่าจะสิ้นสุดขั้นตอนการฉีด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
และงบประมาณของโรงพยาบาล 

เพ่ือให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า  งานการ
พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  จึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่อง “พัฒนาระบบการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ” ขึ้น 
๖.  วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือผู้รับบริการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า 
๒. เพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง 
๓. เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการและงบประมาณของโรงพยาบาล 

๗.  กลุ่มเป้าหมาย : แพทย์  พยาบาล  เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ที่ปฏิบัติงาน    
     งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
๘.  ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนกันยายน ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๙.  ตัวช้ีวัด : ๑. อุบัติการณ์ความผิดพลาดในการสั่งการรักษาของแพทย์เป็นศูนย์ 
        2. แพทย์สั่งการรักษาถูกต้อง ตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๑๐๐ 



๑๐. กิจกรรมพัฒนา : รอบท่ี ๑  ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ประเด็นปัญหา 
  ๑. พยาบาลผู้ปฏิบัติบางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
        ๒. ผู้ป่วย/ญาติ จ าไม่ได้ว่าเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ 
        ๓. พยาบาลซักประวัติไม่ละเอียด ไม่ได้เน้นย้ าให้ผู้ป่วย/ญาติได้ทบทวน มีแต่ตั้งค าถามว่าเคยฉีด
หรือไม่เคยฉีด 

๔. พยาบาลผู้ซักประวัติ/ผู้บันทึก/แพทย์ ไม่ได้ย้อนดูประวัติในคอมพิวเตอร์ 
        ๕. พยาบาลผู้ซักประวัติได้บันทึกประวัติการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้แล้ว แต่แพทย์
บางท่านไม่ได้อ่าน จึงสั่งการรักษาไม่เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า 
          ๖.  แพทย์สั่งยาฉีดในคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับใบคิวหรือใบสั่งยา 
วางแผนการด าเนินงาน โดย 
  ๑. ประชุมชี้แจง/ทบทวนความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า  
  2. แจ้งให้ทุกคนทราบถึงวัตถุประสงค์เหตุผลและประโยชน์ในการตรวจเช็คประวัติการได้รับวัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้าก่อนฉีดยาให้ผู้ป่วย 
         ๓. แนะน าช่องทางการย้อนดูประวัติการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
          ๔. ทบทวนค าสั่งแพทย์ก่อนฉีดยา 
          ๕. ประสานองค์กรแพทย์ถึงแนวทางปฏิบัติ 
ด าเนินการตามแผนโดย 
   ๑. ประชุมชี้แจง/ทบทวนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือจะได้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประสานกับแพทย์  หากแพทย์สั่งการรักษาไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
  ๒. กรณีผู้ป่วย/ญาติจ าไม่ได้ว่าเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แล้วหรือไม่ ต้องใหเ้วลาในการ
ทบทวน นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าเคยฉีดหรือไม่  พยายามใช้ค าถามที่ผู้ป่วย/ญาติ พอที่จะนึกถึงเหตุการณ์ที่
ผ่านมา เช่นถามว่า “ลองนึกดูสิว่าเคยโดนสัตว์กัดและเคยฉีดยาบ้างหรือไม ่เมื่อไหร่  ฉีดที่ไหน” 
  3. ชี้แจงให้พยาบาลผู้ปฏิบัติเห็นความส าคัญถึงวัตถุประสงค์  เหตุผล และประโยชน์ในการตรวจเช็ค
ประวัติการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ๔. แจ้ง/แนะน า ให้พยาบาลผู้ซักประวัติย้อนดูประวัติในคอมพิวเตอร์ในช่อง EMR ,RTF และ  
vaccine  ทุกครั้ง 
          ๕. ก่อนฉีดยาทุกครั้ง ให้ทบทวนค าสั่งแพทย์ทั้งในคอมพิวเตอร์  ใบคิวหรือใบสั่งยา ว่าถูกต้องตรงกัน
หรือไม่และเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ หากไม่ถูกต้องไม่ตรงกันให้ประสานแพทย์ผู้สั่ง
การรักษา และหากยังพบอุบัติการณ์ที่แพทย์สั่งยาฉีดในคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกันอีก หรือไม่เป็นไปตามแนวทาง
เวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ให้แจ้งองค์กรแพทย์ทบทวน  
ผลลัพธ์จากการพัฒนารอบที่ 1 : เดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตัวชี้วัด จ านวนผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ารายใหม ่(ราย) 

ผลลัพธ์ 

1. อุบัติการณ์ความผิดพลาดในการสั่งการรักษา  
    ของแพทย์ (ครั้ง/ร้อยละ) 

๒๘๔ (๖/๒.๑๑) 

2. แพทย์สั่งการรักษาถูกต้องตามแนวทางเวช   
    ปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า  (ร้อยละ) 

๒๘๔ ๙๗.๘๙ 
 



กิจกรรมพัฒนา  :  รอบท่ี ๒  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๓  
ประเด็นปัญหา 
 ๑. พยาบาลผู้ซักประวัติ/ผู้บันทึกไม่ได้ย้อนดูหรือตรวจเช็คประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุก
ราย เนื่องจากภาระงานมากเสียเวลา 
  2. ผู้ป่วยบางรายมีประวัติโรคประจ าตัวหลายโรคมาโรงพยาบาลบ่อยมีหลาย visit ท าให้เสียเวลาในการ
ย้อนดู ประกอบกับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ใหม่  จาก Mitnet  เป็น HosXP ย้อนดูประวัติได้ประมาณ 5 ปี  
บางครั้งระบบมีปัญหาไม่สามารถเข้าไปดูได้ 
 3. ผู้ป่วยที่เคยฉีดครบแล้วไม่ได้เก็บใบนัดฉีดยาไว้หรือไม่ทราบว่าเก็บไว้ที่ไหน จึงไม่มีหลักฐานยืนยันว่า
เคยฉีดครบแล้ว 
วางแผนด าเนินงานโดย   
 ๑. แนะน าวิธีการย้อนดูประวัติ 
 ๒. ท า Pop up ในบันทึก Patient Note 
 ๓. แนะน าการเก็บใบนัดการฉีดยาแก่ผู้ป่วย/ญาติ    
ด าเนินการตามแผนโดย   
 ๑. แนะน าการย้อนดูประวัติโดยให้เลือกดู RTF หรือ EMR เพ่ือความสะดวก  รวดเร็ว เห็นประวัติผู้ป่วย
ได้ครบถ้วนและเน้นย้ าให้ย้อนดูทุกราย 
 2. จัดท า Pop up ในบันทึก Patient Note กรณีฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบหรือฉีดกระตุ้น
ครบ โดยระบุข้อความ”ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 4 เข็ม หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กระตุ้นครบ 2 เข็ม หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากระตุ้น 1 เข็ม 
 3. เมื่อผู้ป่วยได้รับการฉีดครบ course  แนะน าให้เก็บบัตรนัดไว้ ให้ง่ายต่อการค้นหา  หากครั้งต่อไป
โดนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดอีก  ให้น าบัตรนัดมาแสดงด้วยทุกครั้ง 
 
ผลลัพธ์จากการพัฒนารอบที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

ตัวชี้วัด จ านวนผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ารายใหม่ (ราย) 

ผลลัพธ์ 

1. อุบัติการณ์ความผิดพลาดในการสั่งการรักษา  
    ของแพทย์ (ครั้ง/ร้อยละ) 

308 (๔/๑.๒๙) 

2. แพทย์สั่งการรักษาถูกต้องตามแนวทางเวช   
    ปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ) 

๓๐๘ ๙๘.๗๐ 

 
กิจกรรมพัฒนา  :  รอบที่ ๓  ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ประเด็นปัญหา 
 1. ย้อนดูประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เฉพาะพยาบาลบางคน/ บางจุดบริการ (ส่วนใหญ่
จะเป็นพยาบาลห้องฉีดยาท าแผล) 
 ๒. ไม่ได้ท า Pop up  บันทึก Patient Note  ทุกรายหรือท าแล้วแต่ไม่ได้อ่าน 
 ๓. เสียเวลาในการคีย์ข้อมูลในบันทึก Patient Note ทุกครั้ง 
 



วางแผนด าเนินงานโดย   
 ๑. แจ้งในที่ประชุมประจ าเดือน 
 2. จัดท า Template  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ๒. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้แพทย์ทราบถึงประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ง่ายและ
รวดเร็ว 
 ด าเนินการตามแผนโดย   
 ๑. แจ้งในที่ประชุมประจ าเดือนของหน่วยงานโดยเน้นย้ าให้เห็นความส าคัญ ให้พยาบาลผู้ซักประวัติ/ผู้
บันทึกทุกจุดบริการไดย้้อนดูประวัติทุกราย 
 ๒. แจ้งพยาบาลผู้บันทึกท าเป็น Template เพ่ือลดระยะเวลาในการบันทึก และเน้นย้ าให้ลงบันทึกทุก
ครั้งเมื่อผู้ป่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบตามนัด โดยระบุข้อความฉีด Speeda ครบ 4 เข็ม, ฉีด 
Speeda  กระตุ้นครบ 2 เข็ม และฉีด Speeda กระตุ้น 1 เข็ม พร้อมเน้นย้ าพยาบาลผู้ซักประวัติ/ผู้บันทึกให้
อ่านบันทึก Note ทุกครั้ง 
 ๓. ประสาน/แจ้งองค์กรแพทย์ทราบ เรื่องการบันทึก Patient Note เกี่ยวกับประวัติการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  4. เพ่ิมการเขียนประวัติสั้นๆในใบคิวหรือใบสั่งยาว่า  เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ครบ
หรือไม่ครบ เมื่อไร เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารให้แพทย์ทราบ 
 
 ผลลัพธ์จากการพัฒนารอบที่ 3 : เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด จ านวนผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ารายใหม่ (ราย) 

ผลลัพธ์ 

1. อุบัติการณ์ความผิดพลาดในการสั่งการรักษา  
    ของแพทย์ (ครั้ง/ร้อยละ) 

๓๐๖ (๓/๐.๙๘) 

2. แพทย์สั่งการรักษาถูกต้องตามแนวทางเวช   
    ปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ) 

๓๐๖ 99.02 

 
เปรียบเทียบผลลัพธ์จากการพัฒนา รอบที ่๑ - ๓ 

ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ 

รอบท่ี ๑ รอบท่ี ๒ รอบท่ี ๓ 
1. อุบัติการณ์ความผิดพลาดในการสั่งการรักษา  
    ของแพทย์ (ครั้ง/ร้อยละ) 

(๖/๒.๑๑) (๔/๑.๒๙) (๓/๐.๙๘) 

2. แพทย์สั่งการรักษาถูกต้องตามแนวทางเวช   
    ปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ) 

๙๗.๘๙ ๙๘.๗๐ ๙๙.๐๒ 

 
บทเรียนที่ได้รับ 
 การพัฒนาระบบการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า 
จะส่งผลดีทั้งต่อแพทย์ผู้สั่งการรักษาและผู้รับบริการ ทีจ่ะได้รับการรักษาทีถู่กต้องตามแนวทาง ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายทั้งของผู้รับบริการและของโรงพยาบาล 
 



ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. ผู้ป่วยเด็กบางรายเปลี่ยนคนดูแลจึงท าให้คนดูแลปัจจุบันไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 2. ผู้รับบริการบางรายเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขครบมาจากสถานพยาบาลอ่ืน แต่ไม่มีหลักฐาน
มายืนยันได้ 
 3. Pop  up  หากมีหลายรายการจะสังเกตได้ไม่ชันเจน 
โอกาสพัฒนา 
 ๑. แนะน าช่องทางในการติดต่อผู้ดูแผลคนเดิม โดยการโทรศัพท์ ติดต่อสอบถามถึงการได้รับวัคซีนโรค
พิษสุนัขของเด็ก 
 ๒. ให้ค้นหาประวัติการฉีดจากรายงาน ร.36 
 3. ประสาน IT เพ่ือจัดท าระบบการแจ้งเตือนที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น เช่นท าเป็นตัวหนังสือ
กระพริบหรือไอไลท์เป็นสีที่มองเห็นได้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
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กด 1 

กด 2 

Key ข้อมลู 



Patient note template 
 

 

 

 


