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กลุ่มงานประกันสุขภาพ  

ยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์ 



ค าน า 
 สรุปผลการด าเนินงานระดับทีม (Annual Report Team) ประจาปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลลองนี้ จัดท า
ขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานในระดับทีมน าของโรงพยาบาล ที่ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมรีายละเอียดใน
ด้านผลลัพธ์ของการด าเนินงาน กิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคเพ่ือวางแผนในการปฏิบัติงานในปี
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลลอง 



สารบัญ 

 ทีม            หน้า 

 ทีมกลุ่มงานการพยาบาล (NUR)               1 

 ทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการทางคลินิก (PCT)       12 

 ทีมงาน คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC)       23 
 ทีมพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)      29 
 ทีมพัฒนาระบบบริหารเวชระเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IM)      41 
 ทีมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (EDU)        46 
 ทีมโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)       49 
 ทีมเอกสารระบบคุณภาพ (DOC)          56 
 ทีมผาสุก            60 
              
          



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
กลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางลักขณา  ลี้ประเสริฐ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
       วันที่จัดท า 30 กันยายน พ.ศ.2561 

เจตจ านง    บริการมคีุณภาพ ไดม้าตรฐาน  บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการพึงพอใจ 
เป้าหมาย 

1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานการพยาบาล
2. มีอัตราก าลังเพียงพอ
3. บุคลากรมีสมรรถนะ ความรู้ ทักษะและสมรรถนะตามลักษณะงาน เพียงพอ เหมาะสมตามภาระงาน
4. ผู้ให้บริการมีความสุขในการท างาน

ตัวชี้วัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. อัตราหน่วยงานทางการพยาบาลมี
การประเมินคุณภาพบริการพยาบาล
ตามมาตรฐานในโรงพยาบาล ส านักการ
พยาบาลกรมการแพทย์   กระทรวง
สาธารณสุข ผ่าน   
    - ระดับ 3 (40.01- 60.00) 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 100 100 

    - ระดับ 4 (60.01- 80.00) 
(NSO, OR) 

อย่าง
น้อย 1 
งาน 

NA NA 0 22.22 22.22 

2. ประสิทธิภาพการบริหารงานการ
พยาบาล 
-   อัตราหน่วยงานที่มีผลิตภาพทางการ
พยาบาล (Nursing Productivity) ตาม
เกณฑ ์(90 - 100 %) (5 หน่วยงาน) 

 OPD 
 IPD 
 ER 
 LR 
 OR 

NA 

NA 
101 
62 
95 
NA 

NA 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

20 

120 
104 

56.74 
71.62 
36.86 

20 

120 
104 

56.74 
71.62 
36.86 

20 

120 
108 

56.74 
71.62 
36.86 

- อัตราหน่วยงานมีอัตราก าลังเพียงพอด้าน
ในการปฏิบัติงานสายวิชาชีพพยาบาลที่มี
คุณภาพในการบริการผูป้่วย 

ร้อยละ 
100 

87 62 50 50 50 
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ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
       NUR 1 100 100 100 100 100 
       OPD 10 (คน) 122.22 100 80 (8) 90 (9) 90 (9) 
       IPD 16 (คน) 82.35 76.92 92.31(12 ) 100 (16 ) 69(11) 
       ER 13 (คน) 300 84.61 84.62(11) 84.62(11) 77(10) 
       LR 7 (คน) 300 62.5 85.71(6) 85.71(6) 85.71(6) 
       OR 1 (คน) 100 100 100(1) 100(1) 100(1) 
       IC 1 (คน) 100 100 100(1) 100(1) 100(1) 
       supply 1 (คน) 100 100 100(1) 100(1) 100(1) 

รวม 50 41 46 40 
3. อัตราความพึงพอใจในงาน สมดุลชีวิต
และการท างานของบุคลากรทางการ
พยาบาล 

ร้อยละ 
80 

54.88 75.03 65.83 78.52 67.98 

4. ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน
- อัตราหน่วยงานที่ผ่านการประเมินการ
ใช้กระบวนการพยาบาลจากการบันทึก
ทางการพยาบาล (5 หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
90 

NA NA 40 60 20 

4.1 อัตราการความสมบูรณ์ของบันทึก
ทางการพยาบาล 

  OPD 
  IPD 
  ER 
  LR 
  OR 

ร้อยละ 
90 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

91.32 
87.62 
86.67 
87.75 
92.79 

97.24 
90.94 
88.35 
88.39 
91.31 

87.57 
86.56 
89.30 
88.57 
95.89 

4.2 ความปลอดภัยของผู้ป่วยจ านวน 
sudden death 

≤ 6 ราย/
ปี 

2 4 2 3 2 

- อัตราการเกิด Phlebitis ≤ 10คร้ัง/
พันวัน
นอน 

0 0 0 0.01 0.03 

- อัตราการติดเชื้อจากการคาสายสวน
ปัสสาวะ 

≤ 10 
คร้ัง/พัน
วันนอน 

0 0 0 0 0 

- อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2- 4 ≤ 10 
คร้ัง/พัน
วันนอน 

0 0 0 0 0 

2



ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
- จ านวนการระบตุัวผู้ป่วยผิดพลาด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด 8 4 
- จ านวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดใน

การให้เลือดและหรือส่วนประกอบ
ของเลือด 

ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด 

- ความผิดพลาดในการให้ยาระดับ E 
ขึ้นไป 

ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด 2 (LR) 0 

5. อัตราความพึงพอใจต่อระบบบริการ
พยาบาลของ 

 OPD 80% 87.68 87.44 88.54 87.38 82.72 
 IPD 80% 86.6 87.34 87.71 86.62 87.66 
 ER 80% 89.66 88.89 69.46 85.34 85.86 
 LR 80% 85.05 89.38 90.27 87.96 84.38 

  OR 80% 95 95 91.63 90.78 95.91 
  Supply 80% 86.87 90 90 90 90 

สถิติงานบริการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/ กิจกรรม หน่วยนับ ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. อ่านเอกสารวิชาการเพ่ือประเมินผล
งานระดับบุคคล 

เรื่อง 7 8 4 5 9 

2. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยปฐม
พยาบาล 

ครั้ง 27 12 12 29 28 

3. การด าเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ตาม มาตรา 41 

ราย 0 4 1 0 1 
(รพ.สต.) 

4. การนิเทศติดตามงาน (ไตรมาส) ครั้ง 4 4 4 4 4 
5. การทบทวนการจัดอัตราก าลังของ
หน่วยงานต่างๆ 

ครั้ง 12 12 12 12 12 

6. ประชุมกลุ่มงานการพยาบาล ครั้ง 4 2 9 8 14 
7. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ครั้ง 1 1 1 1 1 
8. ประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA ครั้ง 1 1 1 1 2 
9. ประเมินคุณภาพบริการพยาบาล ครั้ง 2 2 2 2 2 
10. สรุปรวบรวมตัวชี้วัดคุณภาพบริการ
พยาบาล 

ครั้ง 2 2 2 2 2 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ในด้าน การนิเทศงานและการบันทึกทางการพยาบาล (Focus  Charting)
2. พัฒนาระบบบริการในโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่
3. พัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานให้มีสมรรถนะเพียงพอและเหมาะสมกับงาน

ความท้าท้าย 
1) การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ส านักการพยาบาล  กรมการ

แพทย ์กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทุกงาน
2) การพัฒนาระบบบริการที่สอดคล้องกับโรคที่ส าคัญของแต่ละหน่วยงานและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน
3) บุคลากรพยาบาลมคีวามสุข สมดุลชีวิตและการท างาน

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล
ตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ของกองการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

จ านวน 9 งาน ได้แก่ งานบริหารการพยาบาล การบริการผู้ป่วยนอก การบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
การบริการพยาบาลผู้ป่วยใน การบริการพยาบาลฝากครรภ์ การบริการพยาบาลผู้คลอด การบริการพยาบาลผู้ป่วย
ผ่าตัด การบริการพยาบาลด้านการปรึกษาสุขภาพ และการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล โดยกลุ่มงานการพยาบาลมีการประชุมชี้แจงในวาระการประชุม ในเดือน มิ. ย และ ก. ค  2561 ในเรื่อง 
มาตรฐานใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการเก็บตัวชี้วัดคุณภาพทางการพยาบาล  ระบบการรายงานผลไปยังกองการ
พยาบาล และติดตามและวางแผนการพัฒนาในประเด็นส่วนขาดตามมาตรฐาน รวมถึงการประสานงานการเก็บ
ตัวชี้วัดที่กลุ่มงานเวชฯเกี่ยวข้อง 

จากกรทบทวนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  ได้มีการจัดท า Action Plan  ที่ครอบคลุม
ประเด็นมาตรฐาน  

1. พัฒนาระบบบริการในโรคที่ส าคัญที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาในกลุ่ม
โรคที่ส าคัญและนิเทศงานตามแนวปฏิบัติโดยใช้  checklist

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามลักษณะงาน
และเพียงพอเหมาะสมกับภาระงานทั้ง Common Competency และ Specific Competency

3. พัฒนาระบบการนิเทศงาน ทั้งในระดับหัวหน้ากลุ่มงานฯและหัวหน้างานโดยก าหนดประเด็นนิเทศทั้ง
clinic & non clinic

4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิชาการ  โดยมีการจัดท าKM ปีละ 2 ครั้ง และรวบรวมผลงาน
วิชาการเพ่ือต่อยอดผลงาน

ทุกหน่วยงานมีการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด  กลุ่มงานการพยาบาลมีการประชุมและพิจารณาตัวชี้วัดที่
สามารถไปเทียบเคียงกับโรงพยาบาลที่มีขนาดใกล้เคียง  โดยกลุ่มงานฯ มีการคัดเลือกโรงพยาบาลร้ องกวางและ
โรงพยาบาลสอง และมีการประสานงานกับโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ซึ่งโรงพยาบาลร้องกวางได้ส่งตัวชี้วัดมาแล้วแต่ไม่
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ครบทุกข้อที่ต้องการ  ส่วนโรงพยาบาลสอง อยู่ในช่วงพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐาน และเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบท าให้ไม่มีข้อมูลมาเทียบเคียง ดังนั้นในปีต่อไปเสนอแนะจังหวัดให้มีการวางแผนตกลงตัวชี้วัดทั้งจังหวัด 

ผลการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานบริการพยาบาล ปี 2557 - 2561 
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลลอง อ. ลอง จ. แพร่ ดังตาราง  

ล าดับ หน่วยงาน 
ปี 2557 
(ร้อยละ) 

ปี 2558 
(ร้อยละ) 

ปี 2559 
(ร้อยละ) 

ปี 2560 
 (ร้อยละ) 

ปี 2561 
(ร้อยละ) 

1 NSO 75.78 81.64 43.50 68.75 68.75 
2 OPD 53.56 56.44 54.61 57.30 59.31 
3 IPD 51.34 51.425 58.39 53.57 57.03 
4 ER 61.8 45.10 50 55.20 57.69 
5 LR 49.5 52.20 56.2 48 49.23 
6 ANC 59.29 60.00 55.89 60 57.93 
7 OR 62.98 60.00 56.46 62.31 60.74 
8 ANA 58.08 ไม่มีผ่าตัด ไม่มีผ่าตัด ไม่มีผ่าตัด ไม่มีผ่าตัด 
9 IC 54.14 56.44 51.35 53.08 54.81 
10 CSG 53.94 60.00 44.04 50 49.63 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐานในโรงพยาบาล ปี 2557 - 2561 

จากตาราง พบว่า ผลการด าเนินงาน หน่วยงานทั้งหมด 9 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับ 3  
ร้อยละ 100 ระดับ 4 จ านวน 2 งาน ได้แก่ การบริหารการพยาบาล และ การบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด คิดเป็น 
ร้อยละ 22.22   

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 0.00- 20.00  
ระดับ 2 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 20.01- 40.00   
ระดับ 3 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 40.01- 60.00  
ระดับ 4 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 60.01- 80.00  
ระดับ 5 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 80.01- 100 
จากการด าเนินการพัฒนาคณุภาพบริการพยาบาล ได้มีการก าหนดจุดเน้น ใน 2561 จ านวน 2 เรื่อง 

ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบการบันทึกทางการพยาบาล 2) การนิเทศทางการพยาบาล 
1. พัฒนาระบบการบันทึกทางการพยาบาล  หน่วยงานของกลุ่มงานการพยาบาล  หมายถึง

หน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยจ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ IPD, OPD ER, IR และ OR  การบันทึกทางการพยาบาลเป็นไป
ตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล หมายถึง การบันทึกทางการพยาบาลที่กลุ่มการพยาบาลเลือกใช้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล  โดยใช้ Focus charting ซึ่งจะช่วยให้พยาบาลได้เห็นประเด็น
ส าคัญทางคลินิก และให้การพยาบาลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยและครอบครัว และสอดคล้องกับการรักษาของ
แพทย์ และมีความส าคัญทั้งในด้านการพยาบาลและเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่ส าคัญ ซึ่งช่วยให้เกิดความปลอดภัย
ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ  ผลการประเมินการบันทึกทางการพยาบาล ในปี พ. ศ 2560- 2561 ดังตาราง 
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NSO OPD IPD ER LR ANC OR ANA IC CSG
ปี 2557 75.78 53.56 51.34 61.8 49.5 59.29 62.98 58.08 54.14 53.94

ปี 2558 81.64 56.44 51.425 45.1 52.2 60 60 0 56.44 60

ปี 2559 43.5 54.61 58.39 50 56.2 55.89 56.46 0 51.35 44.04

ปี 2560 68.75 57.3 53.57 55.2 48 60 62.31 0 53.08 50

ปี 2561 68.75 57.03 59.31 57.69 49.23 57.93 60.74 0 54.81 49.63
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หน่วยงาน 
ผลการประเมินปีงบประมาณ 2560 

(ร้อยละ) 
ผลการประเมินปีงบประมาณ 2561 

(ร้อยละ) 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

IPD 87.62 90.94 84.57 87.51 
OPD 91.32 97.24 95.03 87.57 
ER 86.67 88.35 89.30 89.30 
LR 87.75 88.39 88.52 88.57 
OR 92.79 91.31 87.33 95.89 

ค่าเฉลี่ย 89.23 91.25 88.95 89.77 

 จากตารางการพัฒนาระบบการบันทึกทางการพยาบาล ปี 2560 โดยเฉลี่ย เพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 89.23 เป็น
ร้อยละ 91.25 ในปี 2561 โดยเฉลี่ย เพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 88.95 เป็นร้อยละ 89.77 ทุกหน่วยงานผ่านเป้าหมาย ร้อย
ละ 80 เมื่อแยกรายหน่วยงานพบว่า หน่วยงานที่มีการบันทึกทางการพยาบาลได้ดีขึ้น คือ OR และ  IPD ตามล าดับ 
ส่วนหน่วยงานที่มีการบันทึกทางการพยาบาลลดลง คือ  OPD  ประเด็นที่เป็นปัญหาในการบันทึกทางการพยาบาล 1) 
ข้อความวินิจฉัยทางการพยาบาลไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้ป่วย 2) การให้การพยาบาลยังไม่ครอบคลุม 3) 
การประเมินผลหลังให้การพยาบาลยังไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องตามปัญหาที่เขียน 4) การให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว
แก่ผู้รับบริการไม่สม่ าเสมอ และไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั้น จึงต้องมีการจัดท าแผนการปรับปรุงในประเด็นที่
เป็นปัญหา และเพ่ิมเติมการเรียนการสอนบุคลากรและการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการเขียนบันทึก
ทางการพยาบาลทั้งในระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติ 

2. การพัฒนาระบบนิเทศงานทางการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลลอง จ. แพร่
การนิเทศทางการพยาบาล เป็นกลไกการสนับสนุนในการปฏิบัติการประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคลินิก อารมณ์ความรู้สึกในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ กระบวนการเหล่านี้จะน าไปสู่การเพ่ิมความตระหนักของความรับผิดชอบและ
การสะท้อนคิดในการปฏิบัติงาน ( Lyth, 2000 ) ซึ่งการนิเทศทางการพยาบาล เป็นกระบวนการระหว่างบุคคลที่ผู้
นิเทศหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย เพ่ือให้ สามารถปฏิบัติ
บทบาทของวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและในขณะเดียวกันผู้นิเทศเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้วย 
(Berber & Norman, 1987 cited in Barton-Wright, 1994 ) 

กลุ่มงานการพยาบาล  มีการปรับโครงสร้างภายในใหม่ เพ่ือให้เอ้ือต่อการปฏิบัติและเป็นการฝึกทักษะที่
จ าเป็นของหัวหน้างานที่ต้องมีและท าให้กลุ่มงานการพยาบาล มีการท างานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการผู้
ให้บริการมีความปลอดภัยสูงสุด โดยแบ่งโครงสร้างระดับบริหารเป็น 3 คณะท างาน 1) ด้านบริหารอัตราก าลังคน และ
ทรัพยากร 2) ด้านบริการ เน้นคุณภาพและมาตรฐานงานของทุกสถาบัน 3) ด้านวิชาการ  ดังนั้นการนิเทศทางการ
พยาบาลอยู่ในแผนงานที่ต้องด าเนินการพัฒนาในปีที่ 1 ด าเนินการโดยคณะท างานด้านบริการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ  1) 
ด้านบุคลากรพยาบาลเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น สร้างการท างานเป็นทีม พัฒนาความเป็นผู้น า/ช านาญ
ทางคลินิก 2) ด้านคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องครบวงจร ผู้ป่วยและ
ครอบครัวมีส่วนร่วม กิจกรรมประกอบด้วย 1) การเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล (Nursing Round) 2) การประชุม
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ปรึกษาทางการพยาบาล(Nursing conference) 3) การสอน (Teaching) 4) การให้ค าปรึกษาแนะน า (Counseling) 
5) การแก้ปัญหา (problem solving) 6) การสั งเกต (Observation) และ 7) การร่วมมือในการปฏิบั ติ งาน
(Participation)  
เมื่อมีการทบทวนความรู้ในการนิเทศทางการพยาบาล มีการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคณะกรรมการบริหาร
องค์กรพยาบาลในวาระการประชุมประจ าเดือน 

หน่วยงานมีการจัดท าแผนการนิเทศทางการพยาบาลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน 
ครอบคลุมทั้งด้าน clinic  และ non clinic ร้อยละ 100 

หน่วยงานมีการก าหนดกิจกรรม ที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงาน/ แนวทางปฏิบัติ และท าเป็นแบบ check list 
สามารถประเมินและประมวลผลได้ง่ายและน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ท าให้เห็นโอกาสในการพัฒนาในหน่วยงานได้ 
ร้อยละ 100  หน่วยงานมีการส่งแผนนิเทศก่อนการนิเทศให้กับหัวหน้ากลุ่มงานฯ ท าให้หน่วยงานทุกหน่วยงานใน
องค์กรพยาบาลได้รับการก ากับงาน  สอนงาน เพ่ิมพูนความรู้/ ทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ 

หัวหน้างานทุกงานมีการส่งรายงานการนิเทศทางการพยาบาลร้อยละ 100 โดยทุกงานมีการก าหนดหัวข้อใน
การประเมินร่วมกัน ดังนี้ ด้าน Clinic: กลุ่มโรคที่ส าคัญของแต่ละงาน ด้าน Non clinic: IC, 5 ส. , เครื่องมืออุปกรณ์
ในหน่วยงาน โดยวิธีการประเมิน Quick round, check list และ Observation 

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน 
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และพัฒนาระบบบริการในโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่
กลุ่มงานการพยาบาลมีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานนโยบาย ยุทธศาสตร์  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความ

สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และมีการประชุมเพ่ือแจ้งวาระการประชุม และนิเทศ ก ากับ ทุกเดือนในการ
ประชุมประจ าเดือน ดังนั้นจึงท าให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและในหน่วยงานสามารถน านโยบายของ
โรงพยาบาลลองน าสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารของ
โรงพยาบาลและหน่วยงาน  โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ด้านตัวชี้วัด สรุปผลงานตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ2561 อัตราตัวชี้วัดของกลุ่มงานการพยาบาล
ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 78.43 ซึ่งตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหา คือ 1) งาน OPD ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ การ
คัดกรอง CVD risk ผู้ป่วย DM, HT ที่ควบคุมโรคได้ดี , อัตราผู้ป่วย CKD ที่มีการกรองของไตดีขึ้น 2) งานแม่และเด็ก 
ผลงานดีขึ้น ยกเว้น อัตราการดื่มนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน 36.51 % (เป้า 50 %) 3) งาน EMS ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ได้แก่   อัตราการแจ้งเหตุ ผ่านหมายเลข 1669 66.01 % (เป้า  80 %) อัตราส่วนการน าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน 
ระดับ ALS 36.36 % (เป้า 50 %) และระบบ  fast track ที่มาด้วยระบบ EMS 4) ด้านอัตราก าลังคน กลุ่มงานการ
พยาบาล  แบ่งการท างานเป็น 7 หน่วยงาน ทุกหน่วยงานมีผลิตภาพทางการพยาบาล (Nursing Productivity) ที่น้อย
และเพียงพอ  ยกเว้น IPD ที่มีภาระงานเกิน แต่คุณภาพในการดูแลผู้ป่วย ต้องอาศัยก าลังคนที่มีความเฉพาะทาง เช่น 
ห้องคลอด ห้องฉุกเฉิน ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชม.  ส่วนงานที่มีภาระงานทางการพยาบาลน้อยแต่
ต้องมีการบริหารจัดการและให้บริการ เช่น IC , OR  และการก าหนดอัตราก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุข ของ
โรงพยาบาลลอง 37- 46 คน ปัจจุบันมี 49 คน อยู่ที่กลุ่มการพยาบาล 42 คน ดังนั้นการบริหารจัดการภายใต้ข้อจ ากัด
ดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูล คุณภาพการดูแลรักษา และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการหากลวิธีให้เกิดความ
สมดุลในชีวิตและการท างานให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
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กลุ่มงานการพยาบาลและหน่วยงานทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ ปี 2561 ร้อยละ 100  และมีการ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกหน่วยงานและมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/ โครงการ ร้อย
ละ 100 

2) ด้านทรัพยากร งบประมาณในแผนเงินบ ารุง ขออนุมัติซื้อตามแผน 158 รายการ จาก 171 รายการ
คิดเป็น ร้อยละ 92.4 วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน 1 ,872,646 บาท ใช้ไป 1,797,482 บาท คิดเป็น ร้อยละ 95.99 
อยู่ในระหว่างด าเนินการ 3 รายการ  ยกเลิก 1 รายการ(ER) รวมงบประมาณคงเหลือ 75,164 บาท งบประมาณที่ใช้
นอกแผนเงินบ ารุง จ านวน 87 รายการเป็นเงิน 371,444 บาท เป็น รายการที่ตอบสนองความจ าเป็นในการรองรับ
บริการตามนโยบาย เช่น การเปิดตึกใหม่เพ่ือรองรับ Intermediate care และเพ่ิมคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาล 

3) ด้านบุคลากร อัตราก าลังที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรพยาบาลไม่เพียงพอ ในระหว่าง
ปี มีบุคลากรทางการพยาบาล ข้าราชการย้าย 1 คน พกส. ลาออก 4 คน บรรจุรับราชการกทม. 1 คน รวมเป็น 6 คน 
ดังนั้นท าให้ภาระงานเพ่ิมขึ้น บุคลากรขาดแคลน ไม่สามารถจัดบุคลากรในตึกผู้ป่วยในได้ จึงมีการพิจารณาปิดตึก 
ผู้ป่วยใน 2 ให้รับบริการเฉพาะผู้ป่วยห้องแยกโรค โดยมีผู้ช่วยพยาบาลให้การดูแลภายใต้พยาบาลเวรนอกจากนั้นได้มี
การรับพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืนมาช่วยขึ้นเวร ซึ่งมีการก ากับการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าตึก ส่วน บุคลากรด้าน
สนับสนุนมีความเพียงพอ  

4) ด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ ที่เป็นประเด็นปัญหาส่วนขาดของมาตรฐานการพยาบาล ในภาพรวม
ได้แก่ 

- ER การดูแลผู้ป่วย Fast track 4 โรค ได้แก่ Stroke, MI, STEMI และ Sepsis 
- IPD ได้แก่ Sepsis, MI, การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วย COPD 
- OPD : case manager 
- LR: มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
- IC: มาตรฐาน IC  

กลุ่มงานการพยาบาล มีการก าหนดทิศทางการพัฒนางานในระดับกลุ่มงาน และหน่วยงานตั้งแต่ต้นปี และ
ถ่ายทอดการปฏิบัติงานในทุกระดับ ท าให้กลุ่มงานมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  และมีการทบทวนแผนและติดตามอย่าง
สม่ าเสมอ ผลลัพธ์การทบทวนและติดตามแผนงาน(Action Plan) แผนงานของกลุ่มงานฯ มีทั้งหมด 5 แผนงาน มีการ
ด าเนินการทุกแผน 100%  กิจกรรมในแผนงานที่ส าคัญ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรเรียบร้อยแล้วซึ่ง
อยู่ในระดับ star องค์กรพยาบาลมีความพร้อมในการพัฒนาและเน้นการพัฒนาสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศ โดยมีค่านิยม
ร่วมกัน คือ สามัคคี มีมาตรฐาน สร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาวิชาการต่อเนื่อง  และเพ่ิมเติมการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

กลุ่มงานการพยาบาลมีการประชุมหลังจากประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกครั้ง เพ่ือถ่ายทอด
ภารกิจของส่วนราชการอย่างสม่ าเสมอ และมีก าหนดวาระในการประชุมการติดตามงานตามแผนงาน/ โครงการของ
กลุ่มงานฯ และหน่วยงานมีการน าเสนอการปฏิบัติงานตามแผนงานท าให้การแก้ปัญหาหรือติดตามงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย นอกจากนั้นท าให้หน่วยงานเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าของการเขียนงาน คิดงาน ที่ได้รับความสนใจจาก
หัวหน้ากลุ่มงานฯเกิดความกระตือรือร้นและมีสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มงานฯ 
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หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ได้มีการก าหนดแผนก ากับ นิเทศงานในด้าน คลินิก และด้านทั่วไป  ตาม
แผนการปฏิบัติการ(Action Plan) ซึ่งก าหนดประเด็นตั้งแต่แรกท าให้สามารถประเมินได้ครอบคลุม น าไปสู่การพัฒนา
ในด้านต่างๆ อาทิเช่น 

- การพัฒนากลุ่มโรคส าคัญที่เป็นประเด็นส าคัญ Fast track 4 โรค ได้มีการพัฒนาและน าสู่การปฏิบัติใน IPD 
,ER , OPD, LR แต่ยังพบปัญหาในผู้ปฏิบัติบางคนยังไม่ทราบและปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนตามแนวปฏิบัติ เพ่ิมความถี่ใน
การนิเทศ ก ากับ ติดตามของหัวหน้างาน จึงมีการด าเนินการพัฒนาหัวหน้างานทุกคนในการนิเทศงานที่เป็นรูปธรรม 
ดังนี้ หน่วยงานมีแผนนิเทศงานที่ชัดเจน พัฒนาเครื่องมือในการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง clinic, non clinic  ผลลัพธ์ 
หน่วยงานมีระบบการนิเทศ ก ากับและติดตามงาน ร้อยละ 100 

2. พัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานให้มีสมรรถนะเพียงพอและเหมาะสมกับงาน

การพัฒนาสมรรถนะของระดับหัวหน้างาน  เนื่องการประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรในทุกระดับของ
โรงพยาบาลจะใช้แบบเดียวกันหมด และการให้คะแนนเป็นการใช้ความรู้สึกในการให้คะแนน อาจเกิดการร้องเรียน
และฟ้องร้องได้ จึงได้ทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนของ ก. พ พบว่ามีให้เลือกใช้หลายวิธี จึงได้น าหลักเกณฑ์ใหม่มาใช้ 
โดยท าความตกลงกับหัวหน้างาน เพ่ิมสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน 5 ตัว ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสั่งการ
ตามอ านาจหน้าที่ และ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  ซึ่งเกณฑ์การประเมินดังกล่าวสามารถท าให้เป็น
เชิงปริมาณ ได้ตัวเลขที่สะท้อนสมรรถนะงานจริง  บุคลากรที่ได้รับการประเมินสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเอง ผลการประเมินระดับหัวหน้างานผ่านการประเมิน ระดับ 3 ขึ้นไป 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การบริหารจัดการอัตราก าลัง องค์กรพยาบาลมีหน่วยงานย่อยที่อยู่ในก ากับดูแลทั้งหมด 8 งาน ได้แก่ 1)

งานผู้ป่วยใน  2) งานผู้ป่วยนอก  3) งานห้องผ่าตัดและศูนย์เปล 4) งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 5) งานฝากครรภ์ห้อง
คลอด 6) งานควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 8) งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก บุคลากรทั้งหมด 71 คน 
เป็นเป็นบุคลากรทางการพยาบาล 40 คน(56 %) เป็นข้าราชการ 32 คน พกส. 7 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน สาย
สนับสนุน ได้แก่ 1) จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 4 คน(ลาศึกษาต่อ 1 คน) 2) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 16 คน 3) พนักงาน
บริการเปล 5 คน 4) พนักงานหน่วยจ่ายกลาง 4 คน และ 5) พนักงานซักฟอก 3 คน จากการค านวณ FTE ของ
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลองควรมีพยาบาลขั้นต่ า 37คน ขั้นสูง 46 คน ซึ่งรวมงานปฐมภูมิในโรงพยาบาล
ด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถจัดอัตราก าลังในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของกระทรวงได้ เนื่องจากพยาบาลที่ข้ึนเวร
ตลอด 24 ชม. เพ่ือรองรับผู้ป่วยมี 3 งาน ได้แก่ LR, IPD และ ER อัตราก าลังที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขององค์พยาบาล ต้องมีจ านวน 55 คน และในปี 2561 มีบุคลากรทางการพยาบาลลาออก 5 คน ย้าย 1 
คน ท าให้ไม่สามารถจัดบริการที่ตึกIPD 2 ได้ จากการที่ผู้ป่วยนอนที่เพ่ิมมากขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรพยาบาล ท าให้ต้องปิด
ตึก  และรับนอนตึกเดียว จึงท าให้ภาระงานมากขึ้น บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และที่ส าคัญการ
ขึ้นเวรที่มากเกินไปท าให้การท างานลดประสิทธิภาพลง เกิดความอ่อนล้า และอาจผลเสียหายต่อผู้รับบริการได้ซึ่งมี
การแก้ปัญหา โดยรับพยาบาลที่อยู่หน่วยงานอ่ืนช่วยขึ้นเวรและมีการเทรนเวรก่อนขึ้นจริง ซึ่งช่วยลดปัญหาได้ใน
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บางส่วน ซึ่งในระยะยาวยังไม่มีความแน่นอนของพยาบาลที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่อาจได้บรรจุหรือ
ลาออก 

2. การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร มีการก าหนดให้บุคลากรควรได้รับการพัฒนาในเรื่องที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาตาม service plan และความจ าเป็นของงาน แต่การจัดสรรงบประมาณของโรงพยาบาลยังน้อยอยู่เมื่อ
เทียบกับความจ าเป็นในการพัฒนา ซึ่งควรจะเป็น 3% ของเงินเดือน ดังนั้นแต่ละหน่วยงานต้องมีการจัดท าแผนพัฒนา
ที่ส าคัญ และตดิตามแผนอย่างสม่ าเสมอ 

   แผนงาน/ กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาระบบบริการพยาบาลในโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน
2. พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล กองการพยาบาล กรมการ

แพทย ์กระทรวงสาธารณสุข โดยเพิ่มการระดับการพัฒนาเป็นระดับ 4 อย่างน้อยร้อยละ 50 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาล(Clinical Nursing Practice

Guideline: CNPG) 
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะเพียงพอและเหมาะสมกับงาน ได้แก่ 1) สมรรถนะของหัวหน้างาน

2) สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ( Specific competency and functional  competency)
5. พัฒนาระบบนิเทศงานให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
6. บุคลากรพยาบาลมีความสุข สมดุลชีวิตและการท างาน
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 
ทีม  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการทางคลินิก (PCT) โรงพยาบาลลอง   อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  นางปียเนตร  จารภียะ วันที ่22 พฤศจิกายน 2561 

เจตจ านง   ติดตาม  ดูแล  และประสานงานเกี่ยวกับการให้บริการทางคลินิกของโรงพยาบาลลอง  ครอบคลุมทั้งการ
ดูแลรักษา  ส่งเสริม  ป้องกัน  ฟื้นฟู  ผู้รับบริการในโรงพยาบาลลองแบบองค์รวมอย่างมีคุณธรรม   เพ่ือให้ผู้รับบริการ
หายป่วย / ทุเลาจากโรค   มีสุขภาพอนามัยที่ดี  และเป็นที่พึงพอใจ 

เป้าหมาย    ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้รับบริการแบบองค์รวมอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีคุณภาพและผู้รับบริการพึง
พอใจ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการ
ด าเนินงานโรคไม่ติดต่อ  

60% 

1.1 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองเบาหวาน 

ร้อยละ 90 84.24 88.98 97.18 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวาน
เข้าจอประสาทตา   

ร้อยละ 60 60.20 62.16 67.45 

1.3 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 
2.4 

2.42 2.42 2.52 

1.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี ร้อยละ 40 14.82 14.56 20.88 
1.5 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ 90 88.75 91.93 96.86 

1.6 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความ
ดันโลหิตได้ดี  

ร้อยละ 50 52.90 52.64 52.91 

1.7 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและ
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 

ไม่เกินร้อยละ 5 N/D 3.89 5.43 

1.8 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD RISK) 

> ร้อยละ 85 41.96 89.88 90.21 

1.9 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราลดลงของ  eGFR < 
4ml/min/1.73m2/yr 

> ร้อยละ 67 58.09 52.05 58.90 

1.10 อัตราการเกิดการก้าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง 

ไม่เกิน 130 คร้ัง
ต่อ 100 ผู้ป่วย 

COPD 

N/D N/D 172.73 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1.11 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนระยะยาวในผู้ป่วยเบาหวาน 
(DR, DM foot , ไตวาย) 

< 5 % 4.93 4.69 5.12 

1.12 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นในผู้ป่วย
เบาหวาน ( Hypoglycemia, Hyperglycemia, DKA ) 

< 2 % 0.87 3.04 2.15 

2. ร้ อยละความส า เร็ จของการบรรลุตั วชี้ วั ดการ
ด าเนินงานโรคติดต่อ 60%  
2.1 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกิน 50 /

แสนประชากร 
6.11 49.90 0 

2.2 อัตราผลส้าเร็จในการรักษาวัณโรค > 85% 88.89 85.41 83.33 
2.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคปอดติดเชื้อ < 10% 24 21.62 23.80 
2.4 ผู้ป่วยโรคปอดติดเชื้อที่มีการด้าเนินโรคเป็น Sepsis/ 
Septic shock 

< 20% 12 25 0 

2.5 อัตราผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์มี VL ต่้ากว่า20 copies / ml > 90% 96.71 97.53 96.27 
2.6 ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยา
ต้านไวรัส 

> 90% 100 100 100 

3. ร้ อยละความส า เร็ จของการบรรลุตั วชี้ วั ดการ
ด าเนินงานแม่และเด็ก 

60% 

3.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ
ครรภ์ต่้ากว่า 12 สัปดาห์  

60% 63 70 72.61 

3.2 ร้อยละของมารดาที่ให้บุตรดื่มนมแม่นานมากกว่า 6 
เดือน 

60% 49.47 46.23 52.91 

3.3 อัตราทารกแรกเกิดน้้าหนักต่้ากว่าเกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 
7.5 

5.81 7.79 8.33 

3.4 อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะแรกเกิด ไม่เกิน 30 ต่อ
พันการเกิดมีชีพ 

23.26 12.99 33.33 

3.5 อัตราการตายปริก้าเนิด ไม่เกิน 9 ต่อพัน
การเกิดทั้งหมด 

0 0 0 

3.6 อัตราการตายของมารดา ไม่เกิน 15 ต่อ
แสนประชากร 

0 0 0 

3.7 ร้อยละของผู้คลอดที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี น้อยกว่าร้อยละ 
10 

18.43 13.99 14.29 

3.8 อัตราหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 60 36 61 60 
3.9 ร้อยละการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด < 5% 3.49 1.32 3.33 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
4. ร้ อยละความส า เร็ จของการบรรลุตั วชี้ วั ดการ
ด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ 

60% 

4.1 Door to EKG  ภายในเวลา 10 นาที  100 % 100 100 100 
4.2 Door to needle within 30 min. > 30 % 75 100 ไม่พบ 

case 
4.3 จ้านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝันจาก acute 
coronary syndrome 

0 2 1 0 

4.4 ร้อยละของผู้ป่วย Stroke fast tract/stroke มาภายใน 
3 ชั่วโมง 

>80% 62.86 98.29 100 

4.5 Door to refer time ( pt Stroke )< 30 minutes >80% 54 87 73 
4.6 Response time ในผู้ป่วย Head Injury จากทีม EMS 
ภายใน 10  นาที หลังประสาน( ในพ้ืนที่ Save Scene ) 

> 80% 72 81.40 81.75 

4.7 ทีมผู้รักษาสามารถประเมินผู้ประสบเหตุโดยใช้ GCS 
Score ได้อย่างถูกต้อง 

> 80% N/A 85 90 

4.8 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Head Injury ในโรงพยาบาล 0 2 1 0 
4.9 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Head Injury ณ จุดเกิดเหตุ 0 1 3 1 

4.10 อัตราการเสียชีวิตจากภาวะ sepsis และ septic 
shock  

< 30 % 10.29 4.11 2.77 

4.11 อัตราผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ sepsis ได้รับการประเมิน
ตามแนวทาง 

ร้อยละ 80 20.58 53.42 55.55 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. Clinical tracer
2. การทบทวน 12 กิจกรรม
3. การติดตามตัวชี้วัด

ความท้าทาย 
- การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 
- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน 

1. ด าเนินการตามแผนเส้นทางเดินสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2561
โดยมีการวิเคราะห์โรคส้าคัญ / เป้าหมาย / ประเด็นโรคที่ส้าคัญ  โดยใช้ข้อมูล high risk , high volume,

high Cost ย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือหาโอกาสพัฒนาและโรคที่เป็นความเสี่ยง ประกอบด้วย 
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : DM, HT, CKD, COPD 
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การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อ  : Pneumonia, TB, HIV, DF 
การพัฒนาระบบการดูแลมารดาและทารก  : Teenage Pregnancy, Birth asphyxia, PIH 
การดูแลผู้ป่วยวิกฤต : MI, Stroke, Head Injury, Sepsis 
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย : CA ( palliative care ) 
การดูแลทางทันตกรรม : Dental caries 

มีการตามรอยโรค โดยใช้กระบวนการ CoP และ 13 กระบวนการงานหลักของทีม PCT เป็นแนวทางในการ
ด้าเนินงาน  มีการจัดท้า Clinical tracer Highlight จ้านวน 12 โรค ดังนี้ 

1. Clinical Tracer Highlight Stroke
2. Clinical Tracer Highlight Head Injury
3. Clinical Tracer Highlight CKD
4. Clinical Tracer Highlight COPD
5. Clinical Tracer Highlight DM
6. Clinical Tracer Highlight HT
7. Clinical Tracer Highlight MI
8. Clinical Tracer Highlight Pneumonia
9. Clinical Tracer Highlight TB
10. Clinical Tracer Highlight HIV
11. Clinical Tracer Highlight Birth Asphyxia
12. Clinical Tracer Highlight PPH
น้า Clinical tracer ลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล ผ่านการรับรอง HA ปี 2561 

2. กิจกรรมทบทวนความเสี่ยงทางคลินิก
มีการด้าเนินกิจกรรมทบทวนความเสี่ยงทางคลินิกครอบคลุมทุกความเสี่ยง วางมาตรการแก้ไข และมาตรการ

ป้องกัน น้าลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2559 - 2561
ตัวช้ีวัด   อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ ( ผล FBS ) เป้าหมายร้อยละ 40 

การด้าเนินงานในคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน ได้
มีการด้าเนินงานงานมาอย่างต่อเนื่อง โดย ปรับ
ระบบบริการเชื่อมโยงถึงเครือข่ายและชุมชนและมี
การจัดการรายกรณีและจัดกลุ่มSHG.ในกลุ่มผู้ป่วย 
Uncontrolled โ ด ย case manager แ ล ะ
จัดบริการออกNCD สัญจรตั้งแต่ปี2558 ท้าให้การ
ควบคุมระดับน้้าตาลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการ
จัดระบบบริการที่เชื่อมถึงรพสต. ชุมชนการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลกันได้ทั้ง
เครือข่าย การจัดให้ความรู้ทั้งรายกลุ่ม รายบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนยังมีความส้าคัญตลอดถึงการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้านและจัดระบบบริการให้ได้ตาม
มาตรฐาน NCD Clinic Plus  

ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน เป้าหมายร้อยละ 60  

การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในผู้ป่วย
เบาหวานเป็นเรื่องที่ทีมการดุแลให้ความส้าคัญ จึง
ได้มีการด้าเนินการคัดกรองได้ครอบคลุมตาม
เป้าหมายที่ก้าหนดทั้งการคัดกรองตา ไต ฟัน และ
เท้า ส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่ า งๆ  ได้ รั บการรั กษาอย่ า งทั นท่ ว งที  และ
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดกับผู้ป่วยเบาหวานมี
แนวโน้มลดลง 
แนวทางการพัฒนา ค้นหาและติดตามผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงที่ไม่ได้มารับการตรวจคัดกรองและค้นหา
ผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต 
เท้า แล้วให้ความรู้ในการดูแลตนเองเพ่ือให้ผู้ป่วย
สามารถเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองได้ 
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การตรวจเท้า 60.87 61.59 67.41 72.54

จอประสาทตา 62.21 64.34 62.16 71.79

โรคไตเรือ้รงั 50.11 44.49 69.23 68.29
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ตัวช้ีวัด ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตได้ เป้าหมายร้อยละ 50 
จากกราฟอัตราผู้ ป่ วยความดัน โลหิ ต

ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ร ะ ดั บ ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต
ได้<140/90mmHg ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ตั้งแต่ปี
2558 - 2561 ดังนี้ 56.85, 61.97,52.64 และ 35.91 
ตามล้าดับ 

ผู้ป่วยกลุ่มความดันโลหิตสูงได้รับการ
จ้าแนกออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่สามารถควบคุม
ความดันโลหิตได้และกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมความ
ดันโลหิตได้เพ่ือที่จะได้รับการดูแลและเฝ้าระวังที่
แตกต่างกัน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถคุม
ระดับความดันโลหิตได้ควรได้รับการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้แล้วแยก
การดูแลตามกลุ่มดูแลให้ตรงกับปัญหาของผู้ป่วย มี
การติดตามผลการรักษาโดย case manager และน้า

ข้อมูลมาวิเคราะห์ติดตามผลการรักษา ทีมการดูแลได้ให้ความรู้ ให้แนวทางปฏิบัติ และเกณฑ์การเฝ้าระวังที่ชัดเจนแก่ทีม
ผู้รักษาในชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการออกตรวจรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างสม่้าเสมอ
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่รับการรักษาท่ี รพสต. ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราลดลงของ eGFR < 4ml/min/1.73m2/yr เป้าหมาย > ร้อยละ 65 
ผลการด้าเนินการ ชะลอการเสื่อมของไต 

อั ต ร า ก า ร ก ร อ ง ข อ ง ไ ต  ใ น  1  ปี  eGFR
<4ml/min/1.73m2/year > 65%  ปี  2 55 8 - 
2561 ระดับท่ีปฏิบัติได้ คือ 55.33 , 58.09 , 52.05 
และ 55.65  ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย 
เนื่องจาก  ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้เพ่ิมมากขึ้น เริ่มมี
การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะ 3b ซึ่งมีจ้านวน
มากทั้งที่รับการรักษาในโรงพยาบาลและ รพ .สต. 
ก้าลังอยู่ในช่วงด้าเนินการหาแนวทางร่วมกันกับทีม
การดูแล    
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รอ้ยละของผูป่้วย CKD ท่ีมีอตัราลดลงของ eGFR < 
4ml/min/1.73m2/yr 

ร้อยละของผูป่้วย CKD 
ท่ีมีอตัราลดลงของ 
eGFR < 
4ml/min/1.73m2/yr 
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ตัวช้ีวัด อัตราการกลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผนในผู้ป่วย COPD เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 18 
จากกราฟ อัตราการกลับมารักษาซ้้าภายใน 

28 วันโดยไม่ได้วางแผนในผู้ป่วย COPD มีแนวโน้ม
ลดลงซึ่งทีมการดูแลได้วางแผนการดูแลคือ ผู้ป่วย 
COPD ที่มีอาการรุนแรงต้องได้รับการวางแผนการดูแล
รักษาระยะยาวจนถึงเสียชีวิตร่วมกับครอบครัวทุกราย 
และผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการรุนแรงมากควรได้รับการสร้าง
แรงจูงใจและให้ข้อมูลเพ่ือส่งต่อการรักษาที่เหมาะสม 
หากผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สมัครใจไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลแพร่ ควรได้รับการดูแลรักษาโดยทีมสห
สาขาเพ่ือวางแผนการรักษาให้ครอบคลุมทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น
การได้รับ Home oxygen therapy อย่างครอบคลุม  

ตัวชี้วัด อัตราการรับผู้ป่วย COPD เข้าห้องฉุกเฉินด้วยภาวะ Acute exacerbation  เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 13 
จากกราฟแสดงให้เห็นอัตราการรับผู้ป่วย 

COPD เข้าห้องฉุกเฉินในผู้ป่วย COPD มีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากมีกระบวนการดูแลผู้ป่วย คือ ผู้ป่วย 
COPD ทุกรายได้รับการตรวจสมรรถภาพปอด เพ่ือ
ติดตามสมรรถภาพของปอดอย่างน้อยปีละครั้ง  มีการ
จัดโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดแบบเต็ม
รูปแบบ (Pulmonary rehabilitation program) โดย
การใช้ MMRC Dyspnea scale, PEFR , 6 - minute 
walk test , COPD Assessment Test : CAT score 
และมีการติดตามประเมินผลการฟ้ืนฟู มีการคัดแยก
ผู้ป่วย COPD ในกลุ่มท่ีรุนแรงและรุนแรงมาก (CAT C 
, D) เป็น กลุ่มเป้าหมายหลัก  และประเมินการพ่นยา 
ในผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทุกครั้งที่มารับการรักษา 
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ตัวช้ีวัด จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝันจาก acute coronary syndrome  เป้าหมายร้อยละ 0 
 ในปี 2558 และ 2559 เสียชีวิตโดยไม่คาดฝันจาก 
acute coronary syndrome  จ้านวน 2 ราย/ปี ทาง
ทีมการดูแลได้มีการปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยคือ    
- มีการทบทวนแนวทางการประเมินผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บ
หน้าอก และน้าลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงานทางคลินิก 
- ก้าหนดแนวทางการตรวจ EKG ก่อนพบแพทย์ ในราย
ที่ ส งสั ย  acute coronary syndrome:  ACS) เ พ่ื อ ให้
ผู้ป่วยเข้าถึงการตรวจ EKG ได้เร็วขึ้น 
- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่อง อาการ อาการแสดงของ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  
- ก้าหนดให้มีการประเมินซ้้าทุกเวรหรือหากอาการ
ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ EKG  
- เพ่ิมการก้ากับติดตามให้ทีมผู้ดูแลรักษาปฏิบัติตาม

แนวทางท่ีก้าหนด 
- ทบทวนความรู้ทางวิชาการในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้นและข้ึนสูง 
- การซักซ้อมแผนรับผู้ป่วยฉุกเฉินในหน่วยงานทางคลินิกแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเตรียมรับผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉิน 
- การทบทวนแก้ไขระบบการ Refer, EMS เพ่ือให้สะดวก และรวดเร็ว 
- จากผลการด้าเนินงานพบผู้ป่วยเสียชีวิตในปี 2560 1 ราย และไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตจาก  acute coronary 

syndrome 

ตัวชี้วัด  อัตราการเสียชีวิตจากภาวะ sepsis และ septic shock < 30 % 
    เดิมในปี 2558 พบอัตราการเสียชีวิตจากภาวะ 
sepsis และ septic shock เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจาก การ
ดู แลผู้ ป่ ว ยยั ง ไม่ มี แนวทา ง ในการดู แลชั ด เจน 
จนกระทั่งในปี 2559 ได้มีการก้าหนด service plan 
สาขา sepsis ทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัด ทางทีม 
IC ร่วมกับทีม PCT ได้จัดมีการจัดท้า CPG Sepsis มา
ใช้ในการดูแลผู้ป่วยมีการปรับปรุงแนวทางเพ่ือให้การ
ประเมินผู้ป่วยได้รวดเร็ว  การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง 
sepsis แก่เจ้าหน้าที่ และน้าโปรแกรม Sepnet มาใช้
ในการติดตามข้อมูลผู้ป่วยเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ที่ต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาโดยใช้ qSOFA 
และ MEWS score มาใช้ในการประเมินผู้ป่วยที่มี
ภาวะ Sepsis เ พ่ือป้องกันการเข้าสู่ภาวะ septic 
shock  ผลจากการด้าเนินงานพบว่าอัตราการเสียชีวิต
จากผู้ป่วย  Sepsis  มีแนวโน้มลดลง  
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ตัวช้ีวัด  อัตราผลส าเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ 85 
จากผลการด้าเนินงานคลินิกวัณโรค  งาน

ควบคุมวัณโรค โดยมีเป้าหมายการด้าเนินงานมากกว่า
ร้อยละ 85 สรุปผลการด้าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2558 – 2561 มีผลการด้าเนินงานดังกราฟคือร้อยละ 
83.33 , 86.33 ,85.41 และ 83.33 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ผลการด้าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ ตั้งไว้  
เนื่องมาจากผู้ป่วยวัณโรคท่ีวินิจฉัยและเข้ารับการรักษา
เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคทางด้านอายุรกรรมร่วม เช่น โรค
ไต หัวใจ  ปอดอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้ป่วยทั้ งหมด และมี
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคร่วมที่เป็นอยู่ขณะท้าการรักษา
จึงท้าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา  อีกทั้งพบว่า

ผู้ป่วยร้อยละ 10  เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ติดสุรา  และมีพฤติกรรมการดื่มสุราในชีวิตประจ้าวัน  ท้าให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ขาดการ
รับประทานยาที่ต่อเนื่อง  ขาดการรักษา และปฏิเสธการรักษา  จึงท้าให้ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคในภาพรวมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ขอความร่วมมือแพทย์และทีมพยาบาลเมื่อพบผู้ป่วยวัณโรคที่ติดสุรา  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คลินิกก่อนเริ่มการรักษา เพ่ือให้

ผู้ป่วยได้รับการบ้าบัดสุราในคลินิกสุราของโรงพยาบาล ประเมินโอกาสการเลิกสุราส้าเร็จ  และประเมินโอกาสในการ
รับประทานยาของผู้ป่วย

2. ประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขในพ้ืนที่เฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด  หรือในบางรายต้องท้า
การก้ากับการกินยาที่ รพ.สต. ทุกวัน

3. ประสานความร่วมมือกับผู้น้าชุมชน  ในการก้ากับและท้าข้อตกลงร่วมกันกับผู้ป่วยในชุมชน และชี้แจงเกี่ยวกับ พรบ.
คุ้มครองด้านโรคติดต่อแก่ผู้ป่วย ญาติ แกนน้า อสม.ในชุมชน
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อัตราผลส าเร็จ
ในการรักษา
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ตัวช้ีวัด : อัตราการเกิด Birth Asphyxia ( เป้าหมายไม่เกิน 25 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ ) 
 พบทารกมีภาวะ Birth asphyxia 56.60 (6 ราย), 
9.52  (1 ราย), 23.26 (2 ราย), 12.99 (1 ราย), และ 0
ในปี 2557 2558 2559 2560 และ 2561 ตามล้าดับ 
พบ 2 ราย ในปี 2557 ที่เกิดจากภาวะคลอดก่อน
ก้าหนดและความพิการแต่ก้าเนิด นอกนั้นสาเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจาก ภาวะคลอดยาวนาน คลอดติดไหล่ สาย
สะดือพันคอ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าวจึงได้มี
การท้า NST ทุกรายทุกครั้งเพ่ือประเมินภาวะสุขภาพ
ทารกในครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์รับนอน หญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะ GDM อายุครรภ์เกินก้าหนด หรือหญิงตั้งครรภ์ที่
มีความเสี่ยง รวมถึงการใช้แบบประเมิน Admission 
Record ในการประเมินและเฝ้าระวังภาวะ Birth 
Asphyxia, PPH, CPD เพ่ือวางแผนการดูแล 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละมารดาเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด ( เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 5 ) 
พบมารดาเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดร้อย

ละ3.49 ( 2 ราย), 1.32 (1 ราย) และ 3.33 (1 ราย) 
ในปี 2559 2560 และ 2561 ตามล้าดับ พบ 1 ราย ใน
ปี 2559 เกิดจากภาวะ Uterine atony นอกนั้นเกิด
จากภาวะฉีกขาดของปากมดลูก เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวจึงได้ ก้าหนดให้มีการประเมินหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง ต่อภาวะ PPH โดยการใช้แบบ
ประเมิน Admission Record เพ่ือวางแผนการดูแล 
การสอนเทคนิคการเบ่งคลอดเพ่ือป้องกันภาวะฉีกขาด
ของปากมดลูก ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจเช็ค
การฉีกขาดของช่องทางคลอดรวมถึงการใช้ถุงตวง
เลือด การติดตามสัญญาณชีพและความเข้มข้นเลือด
ของมารดาทั้งในขณะรอคลอดและภายหลังรกคลอด 

เพ่ือประเมินการสูญเสียเลือดของผู้คลอด รวมถึงระบบให้ค้าปรึกษาสูติแพทย์จาก รพ.แพร่และแพทย์ผู้ดูแลเพ่ือการรักษา
และการส่งต่อที่ถูกต้อง รวดเร็วทันท่วงที
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
- การก้ากับ ติดตามในการปฏิบัติตามแนวทางที่ก้าหนดโดยทีม PCT ในหน่วยงานทางคลินิก ยังท้าได้ไม่

ต่อเนื่อง 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
- การก้าหนดกลุ่มโรคท่ีเป็นปัญหาส้าคัญของพ้ืนที่ และพัฒนากระบวนการดูแลโดยใช้กระบวนการ CoP 

ให้ครอบคลุมกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาส้าคัญ 
- การท้า Trigger Tool 
- กิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม 

22



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ทีมงาน คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  นางสาวคัทลียากรณ์ ไวโอเร็ต  วันที่จัดท า 13 พฤศจิกายน 2561 

เจตจ านง 
ส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการด้านยาที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในโรงพยาบาลลอง โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่าย และชุมชน เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการด้านยา อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม 
เพียงพอ ปลอดภัย ได้ผล และประชาชนปลอดภัยในการใช้ยา       

เป้าหมาย 
1. โรงพยาบาลลองและหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายมีระบบการจัดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และ

ได้ผล พร้อมทั้งการมียาที่มีคุณภาพพร้อมใช้สาหรับผู้ป่วย รวมถึงมีการสั่งใช้ยา และการให้ยาที่ปลอดภัย ถูกต้อง 
เหมาะสม และได้ผล 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการประเมินและเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านยา
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ยา

ตัวชีวั้ดคุณภาพ 
ตัวชี้วัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในภาพรวม รพ.ลอง ต่อ
1000 visit number 

≤ 1.40 0.36 0.44 0.54 

2. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาระบบผู้ป่วยนอก รพ.
ลอง ต่อ 1000 ใบสั่งยา 

≤ 1.27 1.13 0.56 0.24 

3. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาระบบผู้ป่วยใน รพ.ลอง
ต่อ 1000 วันนอน 

≤ 4.97 2.72 1.20 2.96 

4. จ านวนเหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์ด้านยา (Adverse
Drug Events : ADE ) โรงพยาบาลลอง (ระดับ E-I) 

≤ 0 0 2 1 

5. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(RDU) 

ร้อยละ 70 N/A N/A 77.77 

6. ไม่พบยาช่วยชีวิตหมดอายุในหน่วยงาน ไม่พบ N/A N/A ไม่พบ 
7. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านด้านยาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

≥ 80 91.30 100 100 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน)

1. พัฒนาระบบการประเมินการใช้ยา (Drug use evaluation)
ปัญหา/โอกาสพัฒนา การด าเนินงาน Drug use evaluation (DUE) พบโอกาสพัฒนาในเรื่องความครอบคลุม
ในการด าเนินงาน โดยมีการประเมินการใช้ยากลุ่มเป้าหมายเพียงร้อยละ 86.45 ซึ่งไม่ผ่านเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ที่
ร้อยละ 96.20
วัตถุประสงค ์เพ่ือให้การประเมินการใช้ยากลุ่มเป้าหมายมีความครอบคลุมที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบการติดตามการประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยากลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ Clindamycin, Methimazole, Clopidogrel (กรณีให้ก่อน refer) และ Lactulose โดยมอบหมายให้
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ช่วยคัดกรองก่อนท าการจัดยา หากพบว่ามีการสั่งใช้ยา 4 รายการนี้แต่ไม่มีใบประเมิน
การใช้ยาให้แจ้งเภสัชกร และเภสัชกรผู้รับผิดชอบจะด าเนินการตรวจสอบรายการการสั่งยาย้อนหลังเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์เพื่อส่งข้อมูลย้อนกลบัให้แก่แพทยผ์ู้สั่งใช้ยา
ผลลัพธ์ ร้อยละการประเมินการใช้ยากลุ่มเป้าหมายมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้
เพ่ิมจากร้อยละ 86.45 เป็นร้อยละ 99.50

2. พัฒนาระบบ Antibiotic Smart Use
ปัญหา/โอกาสพัฒนา โครงการ ASU ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2552 ตามแนวทางการใช้ยาให้สมเหตุผลของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายการใช้ยาใน 3 กลุ่มโรคคือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลัน  โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและบาดแผลสด โดยเริ่มด าเนินการเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาล (OPD)
วัตถุประสงค ์เพ่ือให้การพัฒนาระบบงานให้มีความครอบคลุมในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะให้มากขึ้น
การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการพัฒนาระบบงานให้มีความครอบคลุมในการสั่งใช้
ยาปฏิชีวนะให้มากข้ึน โดยเพ่ิมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในการคัดกรองการสั่งใช้ยาใน
กลุม่ผู้ป่วยบาดแผลสด คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดได้ปรับปรุงและพัฒนาใบคัดกรองให้สะดวกและ
เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมากขึ้น  โดยมีเป้าหมายในการด าเนินงานคือ ร้อยละความส าเร็จ
ของตัวชี้วัดการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในบาดแผลสดให้น้อยกว่าร้อยละ 50
ผลลัพธ์ ผลการด าเนินการพบว่า ใน 6 เดือน แรก (ต.ค.61-มี.ค.61) มีการสั่งใช้ยาร้อยละ 55.51 และ 6 เดือน
หลัง (เม.ย.61-ก.ย.61) ร้อยละ 55.59 ซึ่งมีร้อยละการสั่งใช้เกินเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้การด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

3. พัฒนาระบบการจัดเก็บส ารองคลังยาในหน่วยงานทีจ่ านวนรายการและมูลค่าส ารองสูงมาก
ปัญหา/โอกาสพัฒนา หน่วยงานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและในเป็นจุดจัดเก็บส ารองยาที่มีจ านวนรายการและ
มูลค่ายาสูงมากที่สุดในโรงพยาบาล แต่ขาดการเข้าประเมิน ควบคุมก ากับ การเก็บส ารองยาในหน่วยงานอย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้ไม่สามารถประกันคุณภาพ ความเหมาะสม ในการจัดเก็บส ารองยาได้
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถประกันคุณภาพ ความเหมาะสม ในการจัดเก็บส ารองยาหน่วยงานห้องจ่ายยากลุ่ม
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
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การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง จัดท ากิจกรรมผ่านตัวแทน PTC ในหน่วยงาน ดังนี้ น าแนวทางการด าเนินงานทีม 
PTC แจ้งในกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคให้ทราบอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 6 เดือน  จัดท ากิจกรรม
เผยแพร่ให้ความรู้ “ระบบการจัดการด้านยาหัวข้อ การจัดเก็บและส ารองยา” อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
ไดแ้ก่ ลงเวปไซต์โรงพยาบาลลอง จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน สุ่มส ารวจผลการด าเนินงานในหน่วยงาน
อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 6 เดือน และบันทึกการประเมินตามแบบสุ่มส ารวจหน่วยงาน สรุปผลการด าเนินงาน 
และให้ข้อเสนอแนะคืนข้อมูลหน่วยงาน สุ่มส ารวจผลการด าเนินงานในหน่วยงานเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัง
การสุ่มส ารวจครั้งที่ 1 ภายใน 1 เดือน และบันทึกการประเมินตามแบบสุ่มส ารวจหน่วยงาน สรุปผลการ
ด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ คืนข้อมูลหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ ร้อยละของบุคลากรผู้ดูแลการจัดเก็บ ส ารองยา ในหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบสุ่มส ารวจ
หน่วยงาน (จ านวนส ารองเหมาะสม ควบคุมอุณหภูมิถูกต้อง ไม่เสื่อมสภาพ ไม่หมดอายุ ความรู้ทางวิชาการ) 
ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ≥ 80% ร้อยละ 100 โดยประเมินรอบ 6 เดือน ผ่านตามเกณฑ์เป้าหมาย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 
≥ 80% อย่างน้อยร้อยละ 70) 

จุดเน้นในการพัฒนา 

• พัฒนาระบบ Rational drug use : เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อย
ที่สุด

• ทบทวนแนวทางเพ่ือลดความเสี่ยงจากการสั่งใช้ยาและถ่ายทอดค าสั่ง

• ทบทวนแนวทางเพ่ือลดความเสี่ยงจากการเตรียม จดัจ่าย และการให้ยา

• ทบทวนแนวทางและติดตามผลการด าเนินงานในการเก็บส ารองยาในหน่วยงานโรงพยาบาลลอง

• ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนและชุมชน

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด Rational 
drug use ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

- มีคณะกรรมการ RDU 
ระดับ คปสอ.ลอง 
- มีการชี้แจงนโยบาย 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อกระทรวงสาธารณสุข
ตามแผนกระทรวง
สาธารณสุข 

- คืนข้อมูลตัวชี้วัดไม่ผ่าน
เกณฑ์แก่เภสัชกร
ผู้รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้อง
กับตัวชี้วัด ได้แก่ COPD 
ASU และ MCH 

- ได้แนวทางในการพัฒนา
งาน 
(1) การใช้ ICS ในผู้ป่วย
หอบหืด 
(2) การใช้ยาปฏิชีวนะใน
หญิงคลอดปกติ 

เปลี่ยนแปลงแพทย์ -
พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน
ท าให้เกิดความเสี่ยง
จากการสั่งใช้ยาและ

-มี แนวทางเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการสั่งใช้ยาและ
ถ่ายทอดค าสั่งแต่ไม่ได้
ปรับปรุงให้เหมาะกับ

- ปรับปรุงแนวทางเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากการสั่งใช้ยา
และถ่ายทอดค าสั่งให้เหมาะ
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

- ความคลาดเคลื่อนทางยา
ขั้นตอนการสั่งใช้ยาลงลง
จาก 0.269 ใน
ปีงบประมาณ 2560 เป็น
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ถ่ายทอดค าสั่ง สถานการณ์ปัจจุบัน - ทบทวนปัญหาที่พบ

ร่วมกันกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความร่วมมือลดความเสี่ยง
จากการสั่งใช้ยาและ
ถ่ายทอดค าสั่ง  

อัตรา 0.227 ต่อพัน visit 
number ในปี 2561 
- ความคลาดเคลื่อนทางยา
ขั้นตอนการคัดลอกค าสั่ง
เพ่ิมข้ึนจาก 0.209 เป็น 
0.269 ต่อพัน visit 
number ในปีงบประมาณ 
2561 

เปลี่ยนแปลงเจ้าหนาที่
และพยาบาล
ผู้ปฏิบัติงานท าให้เกิด
ความเสี่ยงจากการ
เตรียม จัดจ่าย และ
การใหย้า 

- มีแนวทางเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการเตรียม จัดจ่าย 
และการให้ยาแต่ไม่ได้
ปรับปรุงให้เหมาะกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

- ปรับปรุงแนวทางเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากการเตรียม 
จัดจ่าย และการให้ยาให้
เหมาะกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
-มีกิจกรรมค้นหาความเสี่ยง
เชิงรุกในหอผู้ป่วยก่อนการ
บริหารยา เพ่ือ ค้นหาความ
เสี่ยงและวิธีจัดการความ
เสี่ยงที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

- ความคลาดเคลื่อนทางยา
ในขั้นตอนการจัดยา ลดลง
จาก 2.291 ใน
ปีงบประมาณ 2560 มา
เป็นอัตรา 1.630 ต่อพัน 
visit number ใน
ปีงบประมาณ 2561 
- ความคลาดเคลื่อนทางยา
ในขั้นตอนการจ่ายยา 
ลดลงจาก 0.130 ใน
ปีงบประมาณ 2560 มา
เป็นอัตรา 0.069 ต่อพัน 
visit number ใน
ปีงบประมาณ 2561 

ประกันคุณภาพ ความ
เหมาะสม ในการ
จัดเก็บส ารองยาใน
หน่วยงาน  

-ก าหนดแนวทางการจัดเก็บ
ส ารองยาในหน่วยงานใน 
PTC และจัดท าเป็นเอกสาร
ระบบคุณภาพให้ไว้กับ
หน่วยงานที่มีการส ารองยา
ในโรงพยาบาล (การเข้าถึง
ข้อมูลน้อย) 
- ก าหนดให้ PTC เข้าเยี่ยม
หน่วยงานประเมินระบบยา 
อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง (ไม่
สามารถท าได้สม่ าเสมอ และ
ไม่ครอบคลุมทุกระบบ) 

-เริ่มจากห้องจ่ายยาผู้ป่วย
นอกและในซึ่งมจี านวน
รายการและมูลค่ายาสูงมาก
ที่สุดในโรงพยาบาล โดยจัด
กิจกรรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการจัดเก็บส ารอง
ยา เข้าประเมินการจัดเก็บ 
และทดสอบความรู้วิชาการ  
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

บุคลากรผู้ดูแลการจัดเก็บ 
ส ารองยา ในหน่วยงาน
เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามแบบสุ่ม
ส ารวจหน่วยงาน (จ านวน
ส ารองเหมาะสม ควบคุม
อุณหภูมิถูกต้อง ไม่
เสื่อมสภาพ ไม่หมดอายุ 
ความรู้ทางวิชาการ) ด้วย
ค่าคะแนนเฉลี่ย ≥ 80% 
ร้อยละ 100  
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- การจัดตั้งเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังและจัดการสุขภาพ
ด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่ปลอดภัยในชุมชน 

- ขอความร่วมมือ รพ.สต. 
แต่ละแห่งพัฒนากลไกใน
การเฝ้าระวังและจัดการ
สุขภาพด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่
ปลอดภัยในชุมชน  

- มีโครงการพัฒนากลไกใน
การเฝ้าระวังและจัดการ
สุขภาพด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่
ปลอดภัยในชุมชน จ านวน 
12 โครงการ 

• การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)
ปีงบประมาณ 2561 ไม่มีแผนปฏิบัติการของทีมงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน/ทีมงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. เข้าเยี่ยมหน่วยงานในการด าเนินงานระบบยา ครั้ง 1 1 2 
2. เข้าเยี่ยมส ารวจการจัดเก็บส ารองยาในหน่วยงาน
เป้าหมาย 

ครั้ง 2 2 4 

3. เข้าเยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการยา
ที่ต้องมคีวามระมัดระวังในการใช้สูง 

ครั้ง 2 3 4 

4. ทบทวนแนวทางการป้องกัน ME/ADE ครั้ง 1 1 1 
5. ติดตามประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน
ME/ADE 

ครั้ง 0 2 3 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2559 – 2561) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในภาพรวม รพ.ลอง ต่อ 
1000 visit numbers ปีงบประมาณ 2559-2561 

- แนวโน้มอัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในภาพรวม รพ.
ลอง ต่อ 1000 visit numbers ในปีงบประมาณ 2561 มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 จาก 0.44 เป็น 
0.54 โดยพบความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนการสั่ง
ใช้ยาและการคัดลอกค าสั่งยามากขึ้น (ระดับ B) ทั้งนี้จึง
น าข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนพัฒนาร่วมกับทีม PTC ต่อใน
ปีงบประมาณ 2562 ในการทบทวนนโยบายและแนวทาง
ปฏิ บั ติ เพ่ื อการป้ องกันความคลาดเคลื่ อนทางยา 
(Medication error) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางยา 
(Adverse drug event) เน้นการน าสู่การปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมเพ่ือผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต่อไป 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
ร้อยละความครอบคลุมในการประเมิน DUE  ในยา
กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2559-2561 

- แนวโน้มร้อยละความครอบคลุมในการประเมิน DUE 
ในยากลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2561 มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 จากร้อยละ 86.45 เป็น
ร้อยละ 99.50 เนื่องจากได้ปรับปรุงระบบการติดตามการ
ประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยากลุ่มเป้าหมาย 
ไ ด้ แ ก่  Clindamycin, Methimazole, Clopidogrel 
(กรณีให้ก่อน refer) และ Lactulose ให้ติดตามทันทีโดย
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและให้ข้อมูลย้อนหลับแก่แพทย์ผู้
สั่งใช้โดยเภสัชกร 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. ขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมทุก function
2. ขาดการติดตามการออกแบบนโยบายและผลการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการยาให้ปลอดภัย
3. บัญชีรายการยาในบางหน่วยงานมีจ านวนรายการและปริมาณมาก เพ่ิมความเสี่ยงในการจัด-จ่ายยา และเพ่ิม

ภาระงานในการดูแลเก็บรักษา
4. ขาดการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการจัด จ่าย ส่งมอบยา
5. จากการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการยาที่ต้องมีความระมัดระวังในการใช้สูงยังพบการไม่ปฏิบัติ

ตามแนวทางที่ก าหนด
6. จากการติดตามการด าเนินงานเพ่ือป้องกัน ME/ADE ยังพบความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาระดับ E ขึ้นไปใน

ปีงบประมาณ 2561
7. ตัวชี้วัด RDU ยังไมผ่่านเกณฑ์ครบทุกข้อ

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. ทบทวนบทบาทหน้าที่ PTC และ DSS การมีส่วนร่วมของสมาชิกทีมในการด าเนินกิจกรรม
2. ก าหนดแนวทางการติดตามการออกแบบนโยบายและผลการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการยาให้ปลอดภัย

เช่น จัดกิจกรรมตามรอยระบบยา จัดท า Control chart ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการยาให้
ปลอดภัย เป็นต้น

3. ทบทวนบัญชีรายการยาในหน่วยงานที่มีการส ารองปริมาณมากให้มีรายการยาและปริมาณเท่าที่จ าเป็น ได้แก่
หอ้งฉุกเฉิน และหอผู้ป่วย

4. ก าหนดแนวทางการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการจัด จ่าย ส่งมอบยา
5. ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการยาที่ต้องมีความระมัดระวังในการใช้สูงในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
6. ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือป้องกัน ME/ADE อย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาระบบการคืนข้อมูลตัวชี้วัด RDU ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี   2561 
ทีมพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน   นางวาราทิพย์  ปวนสุข   วันที ่ 30  กันยายน 2561 

เจตจ านง 
พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ค้นหาปัญหา เฝ้า ระวังการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลและติดตามภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดการติดเชื้อในผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
เพ่ือป้องกันและควบคุมให้มีการติดเชื้อในโรงพยาบาลน้อยที่สุด 

ตัวชี้วัดคุณภาพ 
ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 

1. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล < 2 ครั้ง/ 
1000 วันนอน 

0 0. 23 0.17 0.23 

2. อัตราการติดเชื้อจากการเย็บแผลที่ ER < 1.50 % 0 0 0 0 
3. อัตราการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ <10 ครั้ง/1000 

วันนอน 
0 0 0 0 

4. อัตราการติดเชื้อแผล Episiotomy < 1.00 % 0 0 0 0 
5. อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้ยาและสารน้้า
ทางหลอดเลือดด้า 

< 10 ครั้ง/ 
1000 วันนอน 

0 0 0.01 0.03 

6. ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

100 % 100 100 100 100 

7. อัตราหน่วยงานมีผลการปฏิบัติงานด้าน IC ของ
เจ้าหน้าที่ถูกต้อง (Standard Precaution) 

100 % 100 100 100 100 

8. อัตราการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สิ่งคัดหลั่งจาก
การปฏิบัติงาน 

เดิม < 2.00 % 
< 4คน / 6 

เดือน 

2 0 2 4 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
1. มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล อย่างมีระบบ ต่อเนื่อง และถูกต้องตามหลักวิชาการ และน้าผล

การเฝ้าระวังมาใช้ในการพัฒนางาน
2. การเฝ้าระวังติดตามเชื้อดื้อยาการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาและการใช้ ABO ที่ถูกต้อง
3. รณรงค์การล้างมือของเจ้าหน้าที่
4. ควบคุมการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ และเทคนิคบริการที่ถูกต้อง
5. พัฒนาคุณภาพการท้าลายเชื้อและท้าให้ปราศจากเชื้อในเครื่องมือแพทย์
6. ควบคุมสิ่งแวดล้อม น้้าเสีย การจัดการขยะติดเชื้อ ตลอดจนสุขาภิบาลอาหาร และน้้าดื่ม
7. ดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล
8. ทบทวนคู่มือ มาตรฐาน/ระเบียบวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
9. พัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ
10. การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพสต.

ความท้าทาย 
1. บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. สร้างความตระหนักแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการป้องและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็น

มาตรฐานเดียวกัน
3. การเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน 
1. การป้องกันการติดเชื้อที่เป็นปัญหาส้าคัญของโรงพยาบาลเช่น ป้องกันการเกิด phlebitis, ป้องกันการติดเชื้อ

จากการใส่สายสวนปัสสาวะ, การป้องกันเชื้อดื้อยา
2. การสร้างความตระหนักในการล้างมือของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
3. การสอนใส่อุปกรณ์ป้องกันในหน่วยงานส้าคัญ
4. การนิเทศด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยงานกลุ่มเสี่ยงจ้านวน 16 หน่วยงาน
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. การเฝ้าระวังการติด

เชื้อในโรงพยาบาล 
รูปแบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อ
ยังมีการด้าเนินการเฝ้าระวังไม่
ชัดเจน  

1. เฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 
     - Hospital wide 
surveillance  โดยเฝ้าระวัง
การติดเชื้อในผู้ป่วยทุกรายที่เข้า
รักษาตัวในโรงพยาบาลโดย 
ICWN แต่ละหอผู้ป่วย  
     - Target surveillance ใน
ต้าแหน่งที่ ที่มีการติดเชื้อ บ่อย 
เช่ น  Phebitis ,         CA–
UTI,  การเย็บแผลสะอาดที่ ER, 
แผล Episiotomy 

- อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล   0.24 ครั้ง/
1000 วันนอน 
- ประสิทธิภาพการเฝ้า
ระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล = 100% 

2. ป้องกันการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลที่
เป็นปัญหาส้าคัญ

-เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีวางไว้ 

-ทบทวนแนวทางปฏิบัติการ
ป้องกันการติดเชื้อในหัตถการที่
ส้าคัญ 
- การนิเทศติดตามการปฏิบัติ
ตามแนวทาง 
-จัดท้า CQI ใน NI ที่พบบ่อย
และเป็นปัญหา 

- มีการปรับปรุง PP ที่
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ จ้านวน 
22 เรื่อง  

3. เฝ้าระวังและ
ป้องกันเชื้อดื้อยา

- ไม่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ 
ติดเชื้อดื้อ 

- จัดท้าแนวทางการดูแลผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อดื้อยา 
- ก้ากับการปฏิบัติตามแนวทาง 

- มีแนวทางการดูแลผู้ป่วย
ติดเชื้อดื้อยา 
- เจ้าหน้าที่สามารถปฎิบัติ
ตามแนวทางได้อย่าง
ถูกต้อง 

4. นิเทศ และประเมิน
การปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ
และการควบคุม
สิ่งแวดล้อม ใน
หน่วยงานที่ส้าคัญ

-การนิเทศประเมินด้าเนินการ
ไม่ครบทุกหน่วยงาน 
-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ และการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อม ใน
หน่วยงาน 

- มีการแยกประเมินเป็น 2 ส่วน
คือประเมินด้ านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทั่วไป ในมาตรฐาน
ห น่ ว ย ง า น เฉ พ า ะ แ ต่ ล ะ
หน่วยงาน โดยมีการประเมิน
โดยทีม ICC ปีละ 2 ครั้ง  

อัตราผลการปฏิบัติงาน
ด้าน IC ของเจ้าหน้าที่
ถูกต้อง > 80% ทุก
หน่วยงาน 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
5. ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่

เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ
การสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันร่างกาย

- เจ้าหน้ าที่ มีการใส่ อุปกรณ์
ป้องกันร่างกายไม่ครบถ้วน 

-  มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
เรื่ อ งการใส่ อุปกรณ์ ป้ องกัน
ตนเองที่หน้างานโดยเน้นการใส่ 
N 95 ได้ แ ก่ เจ้ า ห น้ า ที่  IPD 
,OPD, ER , PCU ,ชันสูตร,ศูนย์
เปล, ยานยนต์ , X ray, Med, 
ซักฟอก และพนักงานท้าความ
สะอาด 

-  เจ้าหน้าที่ได้รับการสอน
ใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
ครบทุ กหน่ วยงานตาม
เป้าหมาย 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล  2.พัฒนางานบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (R 9) : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(HA) ได้รับการรับรอง 

กิจกรรม ผลลัพธ์ / ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
1. เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 - Hospital wide surveillance 
 - Target surveillance 
1.1 น้าข้อมูลจากการเฝ้าระวังวางแผนพัฒนาคุณภาพ  
และรายงานข้อมูลกลับไปยังหอผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลภาพรวม ≤ 2 ครั้ง/1000 
วันนอน  ผลลัพธ์ 0.23 ครั้ง / 1000 วันนอน 
- ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ≥ 
80 % ผลลัพธ์  100 % 

มีการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและน้าผล
การเฝ้าระวังมาแก้ไขปัญหา 

2. ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เป็นปัญหาส้าคัญ
 - ติดเชื้อจากการให้ยาและสารน้้าทางหลอดเลือด 
(Phlebitis) 
 -  อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบ(HAP)  

 -  อัตราการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ 

 -  ติดเชื้อจากการเย็บแผล ที่ ER 

- อัตราการอัตราการเกิด Phlebitis  ≤ 10 ครั้ง/1000 วัน
นอน  ผลลัพธ์ 0.03 ครั้ง/1000 วัน 
- อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบ(HAP)  < 2 ครั้ง/1000 วัน
นอน  ผลลัพธ์ 0 ครั้ง/1000 วัน 
- อัตราการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ ≤ 10 ครั้ง/
1000 วันนอน  ผลลัพธ์ 0 ครั้ง/1000 วัน 
- อัตราการติดเชื้อจากการเย็บแผลที่ ER ≤ 1.20 %  
ผลลัพธ์ 0 % 

- กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส้าคัญของการเฝ้าระวัง
การติดเชื้อ 
- มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินการ
ปฏิบัติตามแนวทางต่างๆของเจ้าหน้าที่เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 
- มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่างๆให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน 

3. เฝ้าระวังและป้องกันเชื้อดื้อยา - มีแนวทางการใช้ยา Antibiotic อย่างสมเหตุสมผล 
ผลลัพธ์ มีแนวทางและใช้กันอยู่ 
- มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ Admit ด้วยเชื้อดื้อยา  

มีการประเมินการใช้แนวทางอย่างสม่้าเสมอและมีการ
เฝ้าระวังที่มากข้ึน 
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กิจกรรม ผลลัพธ์ / ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 

4. นิเทศ และประเมินการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ และการควบคุมสิ่งแวดล้อม ใน
หน่วยงานที่ส้าคัญ 

- การบริหารจัดการหน่วยจ่ายกลางผ่านเกณฑ์ 80% 
 ผลลัพธ์  92.3 
- การจัดการผ้าเปื้อนถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ 80% ผลลัพธ์ 
86.66 
-การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการติดเชื้อด้านโภชนาการ 
ผ่านเกณฑ์ 80 %   ผลลัพธ์ 88.57 
- การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนอาหารเหลว   
80% ผลลัพธ์  91.66 
- การป้องกันการติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ  80% 
ผลลัพธ์ 90.91 
- การจัดการขยะติดเชื้อถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ 80% 
ผลลัพธ์  88.57 
- การจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย ผ่านเกณฑ์ 80% 
ผลลัพธ์ 81.82 

- สรุปปัญหาจากการประเมิน แจ้งให้แต่ละหน่วยงาน
รับทราบและด้าเนินการแก้ไข 
- มีการประเมินติดตามอย่างสม่้าเสมอทุก 6 เดือน 
- มีการประเมินโดย ICN อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

5. นิเทศ และประเมินการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการติด
เชื้อในหน่วยงานบริการผู้ป่วย 

- การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ผ่านเกณฑ์ 80 % ในหน่วยงานที่ส้าคัญ ได้แก่  IPD ,OPD, 
ER , OR ,LR , PCU  ผลลัพธ ์ผ่านเกณฑ์ 80%   ทุก
หน่วยงาน 

- สรุปปัญหาจากการประเมิน แจ้งให้แต่ละหน่วยงาน
รับทราบและด้าเนินการแก้ไข 
- มีการประเมินติดตามอย่างสม่้าเสมอทุก 6 เดือน 
- มีการประเมินโดย ICN อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
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กิจกรรม/ ผลลัพธ์ / ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 

6. เฝ้าระวังและติดตามการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จากการ
ปฏิบัติงาน  
6.1 ติดตามการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติงาน 

6.2 ตรวจสุขภาพประจ้าปีเจ้าหน้าที่ 

6..3 ใหภู้มิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B แก้เจ้าหน้าที่กลุ่มเสีย่ง 

- จ้านวนการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งจากการ
ปฏิบัติงาน  < ผลลัพธ์  2 %   ผลลัพธ์ 2.09  % 
- อัตราเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ้าปี ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ ร้อยละ  98..37 
- เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้รับภูมิคุ้มกันไวรัสตับ
อักเสบ ร้อยละ 100  ผลลัพธ์ 100 

- มีการให้ความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเกิด
อุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง และมีการ
ประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและพนักงานเอกชนมีความรู้ด้าน
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจัดวิชาการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ และพนักงานเอกชน 
8.1 จัดวิชาการให้ความรู้ด้าน ICแก่เจ้าหน้าที่   และ
พนักงานเอกชน 
8.2 ทบทวน แนวทางและคู่มือปฏิบัติด้าน IC  
8.3 เสียงตามสายโรงพยาบาล 
    - จัดบอร์ด 
    - Website 

- แนวทางและคู่มือปฏิบัติด้าน IC ได้รับการทบทวน   
ร้อยละ 100  
- จัดบอร์ด 2 ครั้ง 
- Website 2 ครั้ง  

- มีการอบรบฟ้ืนฟูความรู้ด้าน IC  
- ทบทวนคู่มือต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
- มีการให้ความรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น 
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กิจกรรม/ ผลลัพธ์ / ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 

9. ส่งเสริมการล้างมือให้เกิดความยั่งยืน
9.1 เพ่ิมจุดติดตั้ง Alcohol hand rub ในหน่วยบริการ
ผู้ป่วย และประเมินการใช้ 
น้้ายา  Alcohol hand rub 
9.2  ประเมินการล้างมือ 

-  อัตราการล้างมือถูกต้องตามข้ันตอน  เท่ากับ ร้อยละ  
90.09 
- อัตราการล้างมือตามหลัก 5 moment เท่ากับ ร้อยละ  
60 

- จัดหาอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกในการล้างมือให้
เพียงพอ เช่น  ผ้าเช็ดมือ alcohol hand rub 
- รณรงค์เรื่องการล้างมือที่ถูกต้องและการใส่อุปกรณ์
ป้องกัน 
- นิเทศตามหน่วยงานโดยทีม IC เรื่องการล้างมือที่
ถูกต้อง     

10. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการรับผู้ป่วยไข้หวัดนก /
โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้้า 
10.1 ซ้อมแผนรับผู้ป่วยไข้หวัดนก /โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้้า 

- มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันตนเองส้าหรับเจ้าหน้าที่เมื่อมีการระบาดของโรค 

- จัดการซักซ้อมในสถานการณ์จริงในระดับ
โรงพยาบาลเพื่อทบทวนบทบาทในแต่ละหน่วยงาน 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2559 - 2561 

1.1  อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีจ้านวนเพ่ิมขึ้น ในปีงบประมาณ 2559 และในปี 2560 มีแนวโน้ม
ลดลง และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี 2561 เนื่องจากการเฝ้าระวังการติดเชื้อเริ่มเป็นระบบมากขึ้นเจ้าหน้าที่มีความ
ใส่ใจในการเฝ้าระวังการติดเชื้อ แต่ยังพบว่าในเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางต่างๆ ยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ควร
จะมีการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางเป็นระยะ ๆ 

1.2 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลในกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ( Targeted  surveillance ) 

-   อัตราการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ ( CAUTI ) 
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อัตราการเกิด  CAUTI ในปี 2561 มีแนวโน้มที่ลดลง  เนื่องจากมีการทบทวนวิธีปฏิบัติการป้องกันการ
ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะโดยใช้แนวทางจากคู่มือวิธีปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ทั้งนี้จะต้องเน้นย้้าให้เจ้าหน้าที่มีการเฝ้าระวังทุกเวรปฏิบัติงาน 
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-  อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้ยาและสารน้ าทางหลอดเลือดด า 
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อัตราตราการเกิด Phlebitis จากการให้ยาและสารน้้าทางหลอดเลือดด้า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปี 2561 
ซึ่งจากการท้า CQI พบปัญหาคือการขาดการเฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยจึงได้มีแนวทางให้มีการประเมิน IV และ 
Heplock ทุกเวร และเน้นย้้าให้มีการปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสังเกตบริเวณท่ีให้ยาและ
สารน้้าทุกเวร มีการเปลี่ยนต้าแหน่งบริเวณที่ให้สารน้้าทุก 72 ชั่วโมง หากพบการเปลี่ยนแปลงคือมีลักษณะบวม
แดงบริเวณท่ีแทง และผู้ป่วยเริ่มรู้สึกปวด ให้เปลี่ยนต้าแหน่งทันทีก่อนที่จะมีการติดเชื้อ 

-  อัตราการติดเชื้อแผล Episiotomy 
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อัตราการติดเชื้อที่แผล Episiotomy มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2559 ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานได้มีการ
ทบทวนเทคนิคการเย็บแผลและมีการท้า 2 tick เรื่องการเย็บแผล และการให้ความรู้และฝึกทักษะเรื่องการเย็บ
แผลแก่เจ้าหน้าที่ใหม่ รวมถึงการให้ความรู้และสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง 
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-  อัตราการติดเชื้อจากการเย็บผลท่ี ER 
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การป้องกันการติดเชื้อจากการเย็บแผลที่ ER มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งหน่วยงานได้ด้าเนินการ
จัดท้าวิธีปฏิบัติเรื่องการล้างแผล โดยเน้นแผล Dirty wound เช่นแผลที่สัมผัสดินโคลน และแผลที่เปียกน้้า ให้ล้าง
แผลให้สะอาดถึงก้นแผล หากไม่แน่ใจให้เปิดแผลไว้ และให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม รวมถึงการฝึกปฏิบัติและการ
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่เพ่ือให้สามารถเย็บแผลได้อย่างถูกต้องและมีการประเมินติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการเย็บ
แผล 

1.3 การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสิ่งคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน 
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จากข้อมูลการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสิ่งคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานปี 2561  พบว่า 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นพบมีจ้านวน  4 รายคือถูกของมีคมทิ่มต้า จ้านวน 2 รายคือเจ้าหน้าที่จ่ายกลาง 1 รายและ
ซักฟอก 1 ราย เจ้าหน้าที่โดนสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตาจ้านวน 2 ราย  ซึ่งจากการติดตามพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่
เกิดการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังได้มีการแจกจ่ายแนวทางให้กับหน่วยงานรวมถึงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และมี
การประเมินการปฏิบัติตามแนวทางปีละ 1 ครั้ง พบว่าเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้องร้อยละ 
100 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การติดเชื้อในที่เป็นปัญหาส้าคัญในปีที่ผ่านมาคือ  พบมีผู้ป่วยเกิด Phlebitis จากการให้ยาและสารน้้าทาง

หลอดเลือดด้าในโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
2. มีการเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและมีการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางต่างๆของเจ้าหน้าที่เพ่ือหา

แนวทางปรับปรุงแก้ไข
3. การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่างๆให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
4. การติดตามประเมินสิ่งแวดล้อมโดย ICN ยังท้าได้ไม่สม่้าเสมอ
5. การจัดหาอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกในการล้างมือให้เพียงพอ เช่น ผ้าเช็ดมือ alcohol hand rub ถังขยะ
6. การล้างมือเป็นสุขนิสัยส่วนบุคคลที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก  ต้องด้าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป
7. การเฝ้าระวังในผู้ป่วย sepsis

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม พร้อมทั้งกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส้าคัญ

ของการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. มีการจัดท้า CQI ในการติดเชื้อที่เป็นปัญหาส้าคัญและพบบ่อยในโรงพยาบาล
3. มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่  
4. มีการท้า IC round  ในหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยทีม ICC และ ICN อย่างน้อย 2 เดือน

ครั้ง  มีการสรุปปัญหาจากการประเมิน แจ้งให้แต่ละหน่วยงานรับทราบและด้าเนินการแก้ไข
5. กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
6. ทบทวนคู่มือวิธีปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
7. จัดหาอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกในการล้างมือให้เพียงพอ เช่นผ้าเช็ดมือ
8. มีการซักซ้อมแผนการรับผู้ป่วยไข้หวัดนก /โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้้าในสถานการณ์จริงในระดับโรงพยาบาลเพ่ือ

ทบทวนบทบาทในแต่ละหน่วยงาน
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 
ทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน น.ส. เนาวรัตน์  สุวรรณชัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  วันที่   30 กันยายน 2561 

เจตจ านง  ถูกต้อง ทันเวลา  เชื่อถือได้ และพึงพอใจ 
เป้าหมาย  

1. พัฒนาและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. บ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้
3. พัฒนาและออกแบบการวัดวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี  2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. อุบัติการณ์การล่มของระบบปฏิบัติการ
- HOSxP 1 ครั้ง/ปี 0 0 0 
- E-office 1 ครั้ง/ปี 0 0 0 
- RMC 1 ครั้ง/ปี 0 0 0 

2. เมื่อเกิดอุบัติการณ์การล่มแล้วสามารถกู้ระบบคืนได้ใน
เวลาน้อยกว่า 60 นาที 

1 ครั้ง/
เครื่องแม่
ข่าย/ปี 

ไม่พบ
อุบัติการณ์

การล่ม 

ไม่พบ
อุบัติการณ์

การล่ม 

ไม่พบ
อุบัติการณ์

การล่ม 
3. ร้อยละของการตอบสนองของข้อมูลที่หน่วยงานร้องขอ ร้อยละ 60 99.50 98.60 100 
4. ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อระบบการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

ร้อยละ 70 70.72 70.21 73.67 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่อให้ พร้อมใช้ต่อการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อ

การบันทึกข้อมูลของผู้มารับบริการ
2. พัฒนาระบบการลงบันทึกข้อมูลโปรแกรม HOSxP ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา ตามมาตรฐานข้อมูล

43 แฟ้มและโปรแกรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น Thai refer
3. ออกแบบระบบการตอบสนองข้อมูล ตัวชี้วัดส าคัญขององค์กรเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

ความท้าท้าย 
1. พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP และโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดส่งข้อมูลตามมาตรฐาน

ชุดข้อมูล 43 ได้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและการน าไปใช้ประโยชน์ 
2. วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมน าข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาล ให้เป็นการสื่อสารสารสนเทศที่ทันสมัย
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  

1. พัฒนาระบบการบันทึกฐานข้อมูลผู้รับบริการในโปรแกรม HOSxP  โดยการเพ่ิมความสมบูรณ์ในการเปิด-ปิด VN
2. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และลูกข่ายเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพ่ิมระบบการ

ส ารองข้อมูล ระบบการส ารองไฟ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
3. น านวัตกรรม โปรแกรมศูนย์เรียกเก็บ AAA  มาใช้ด าเนินการพัฒนาศูนย์เรียกเก็บโรงพยาบาลลอง
4. พัฒนาระบบการส่งต่อ Thai Refer  ในเครือข่ายที่ให้บริการ

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. พัฒ นาระบบการ
บั น ทึ ก ฐ า น ข้ อ มู ล
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ใ น
โปรแกรม HOSxP ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน 
ก่อนส่งออก 

ก า ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใ น
โปรแกรม HOSxP ขาดการ
ตรวจสอบการบันทึกก่อน
การส่งออกเป็นรายงาน เมื่อ
พบข้อผิดพลาดในการบันทึก
มักจะไม่ ได้รับการแก้ไขที่
ทั น เวลา  และ หน้ างาน
บริการ ยังบันทึกข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์  

- ออกแบบระบบการบันทึกข้อมูลใน
โป ร แ ก ร ม  HOSxP โด ย เ พ่ิ ม ก า ร
ตรวจสอบการบันทึกในฐานข้อมูล
ผู้ป่วยนอก-ใน ให้บันทึกทุกครั้งเมื่อมี
การจ าห น่ ายผู้ ป่ วย พ ร้อมการล ง
สถานะการจ าหน่ายที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทั น เวล า และ เป็ นปั จจุ บั น   และ
ตรวจสอบข้อมู ล อีกครั้ งก่ อนการ
ส่งออกเป็นรายงานค่าใช้จ่ายผู้ป่วย
นอก-ใน  
- น าลงสู่การปฏิบัติลงทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลบริการ ใน
โปรแกรม HOSxP  
- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการการ
ติดตามความผิดพลาดในการบันทึก
ข้อมูลเป็นรายวัน  
- ส่งข้อมูลผลการบันทึกข้อมูลให้กับ
หน่ วยงานต่ างๆ ในการแก้ ไขและ
บันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์  
- รายงานการแก้ไขการบันทึกข้อมูลที่
ผิดพลาด พร้อมเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไข ตาม Flow  ของการรายงาน
อุบัติการณ์  
- น าโปรแกรมศูนย์เรียกเก็บ AAA  มา
ใช้ประโยชน์ ในการตรวจสอบการ
บันทึก เพ่ื อการเรียกเก็บลูกหนี้ ค่ า
รักษาพยาบาล  

- การบันทึกข้อมูล
ผู้ ป่ ว ย ใน มี ค ว าม
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็น 
0 
- การบันทึกข้อมูล
ที่สมบูรณ์พร้อมต่อ
การออกรายงาน
เรียกเก็บค่าบริการ
ทางการแพทย์  ไม่
มีข้อมูลที่ ค้าง ปิด 
visit ในโปรแกรม 
HOSxP  
- ก า ร ร า ย ง า น
ลู ก ห นี้ ค่ า
รักษ าพยาบ าลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา  
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- ออกแบบระบบการรายงานข้อมูล
เพ่ือการลงบันทึกบัญชีโรงพยาบาลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (Action plan) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ  ศูนย์ข้อมูลสุขภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพ  
ทีม  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IM) ปีงบประมาณ 2561  

กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
1. การพัฒนา
ระบบข้อมูลและ
การจัดการ
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร 

- หน่วยงานมีการ
รายงานตัวชี้วัด
ตามท่ีได้รับ 

- หน่วยงานมีการ
รายงานตัวชี้วัด
ตามท่ีได้รับ ร้อยละ 
100 

- รูปแบบในการ
รายงานตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ผลลัพธ์
ที่เป็นตัวเลข 
ปลายทางเท่านั้น ไม่
สามารถใช้monitor 
กระบวนการเพ่ือวัด
ความส าเร็จของการ
บรรลุตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ได้ตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ 

- การรวบรวมรายงานตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์ควรมีการ
ติดตามทุก 3 เดือน เพ่ิม
ประเด็นการเปรียบเทียบ
ข้อมูลเทียบเคียงตามไตรมาส
ที่ชัดเจน  
- ก าหนดให้มีการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรลงสู่
การปฏิบัติโดยการ 
Aligment  ตามMOU และ
เพ่ิมกระบวนการก ากับ
ติดตาม 

2. การจัดหาและ
พัฒนาระบบ
เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 

- ร้อยละของ
หน่วยงานมีการ
จัดการ Hard  
ware & Soft 
ware ที่เก่ียวข้อง
อย่างเหมาะสม
ร้อยละ 60  
- หน่วยงานมีการ
ตรวจซ่อมและ
บ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ทุก 
6 เดือน 

- ร้อยละของ
หน่วยงานมีการ
จัดการ Hard  
ware & Soft 
ware ที่เก่ียวข้อง
อย่างเหมาะสม 
ร้อยละ 60  
- หน่วยงานมีการ
ตรวจซ่อมและ
บ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ทุก 6 
เดือน  

- หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องขาดความรู้
ความเข้าใจในการดูแล
บ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 
เพียงพอตามบริบท 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงควรได้รับการ
ดูแล บ ารุงรักษาโดย
ผู้รับผิดชอบของทีม IT อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/เครื่อง/ปี 
- เพ่ิมการดูแลบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ต่อพ่วง และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของ
เครื่องคอมพิวเตอร์เช่น การ
เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่อง
ส ารองไฟ การดูแลความ
เรียบร้อยของสายไฟ ปลั๊กไฟ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
เป็นต้น 
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กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
3. การพัฒนา
บุคลากรให้มี
ทักษะในการใช้IT 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

- อัตราความพึง
พอใจต่อระบบ
สารสนเทศของ
โรงพยาบาลลอง 
ร้อยละ 70 

- 

4. การพัฒนาสื่อ
ต่างๆเพ่ือน าไป
เผยแพร่และใช้
ประโยชน์ 

- อัตราความ
ครบถ้วนของ
แฟ้มข้อมูล 21 
แฟ้ม ร้อยละ 80 
- จ านวนครั้งของ
การปรับปรุง
ข้อมูลใน 
Website ของ 
รพ.ลอง  

อัตราความ
ครบถ้วนของ
แฟ้มข้อมูล 21 
แฟ้ม ร้อยละ 97 
- จ านวนครั้งของ
การปรับปรุงข้อมูล
ใน Website ของ 
รพ.ลอง 6ครั้ง/ปี 

- หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องในการใช้
โปรแกรม HOSxP 
ขาดการตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
บันทึกข้อมูลตาม
โปรแกรมท่ีก าหนด 
- ผู้ลงบันทึกข้อมูลใน 
โปรแกรม HOSxP 
ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการลงบันทึกข้อมูล
ตามชุดมาตรฐาน
ข้อมูลที่ก าหนด คือ 43 
แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน 
- โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง
ในการบันทึกข้อมูลมี
เยอะมากท าให้เพ่ิม
ภาระงาน 

- ก าหนดแนวทางในการ
บันทึกข้อมูลให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดตามชุด
ข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
- พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการลง
บันทึกข้อมูลใน โปรแกรม 
HOSxP และเพ่ิมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- พัฒนาแนวทางการบันทึก
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐานโดยน า
ออกแบบระบบรายงานต่างๆ
มาช่วยเพื่อลดภาระงาน 

5. พัฒนาระบบ
การบริหารความ
เสี่ยงด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

- อุบัติการณ์การ
ล่มของ
ระบบปฏิบัติการ
ที่ส าคัญคือ 
HOSxP E- office 
RMC เท่ากับ 1 
ครั้ง/ระบบ/ปี 

อุบัติการณ์การล่ม
ของ
ระบบปฏิบัติการที่
ส าคัญคือ     
HOSxP   = 0       
E- office = 0       
RMC = 0 

- ขาดการวางแผน
หลัก/แผนรองในการ
ส ารองข้อมูลเมื่อ 
ระบบปฏิบัติการต่างๆ
ที่ส าคัญล่ม แล้วไม่
สามารถกู้คืนได้ทัน
ตามเวลาที่ก าหนด 

- ก าหนดให้มีวิธีปฏิบัติที่
ชัดเจนและเป็นแนวทาง
เดียวกันเมื่อระบบปฏิบัติการ
ที่ส าคัญคือ  HOSxp  
E- office RMC ล่ม  
- น าวิธีปฏิบัติดังกล่าวลงสู่
การปฏิบัติอย่างแท้จริงพร้อม
ทั้งมีการประเมินผลเพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเป็น
จริง และทันต่อเหตุการณ์  
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การออกแบบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพียงพอได้นั้น จะช่วยลดภาระงานได้อย่างแท้จริง

ต้องเกิดจากความร่วมมือ และความพร้อมใจของบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องในการยอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง

2. การสนับสนุน และการเล็งเห็นความส าคัญของการน าองค์กรในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ
ผู้บริหารองค์กร

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาและออกแบบระบบปฏิบัติการที่ส าคัญคือ HOSxP  E- office    RMC  ให้มีเสถียรภาพ  ปลอดภัย

และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดข้ึนได้
2. พัฒนาระบบ DATA CENTER ตามมาตรฐาน TMI Hospital  IT Maturity Model 2016
3. การออกแบบระบบการรักษาความลับความปลอดภัยข้องข้อมูลในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ทีมสุขศึกษา   กลุ่มงานเวชศาสตร์คอรบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน นายอดิศร  พุ่มพวง วันทีจ่ัดท า  30 พฤศจิกายน 2561 

เจตจ านง 
ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลลองมีการด าเนินงานด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ  เพ่ือสร้างเสริม  ป้องกัน  และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้มารับบริการ  เจ้าหนาที่โรงพยาบาล  และ
ประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 

เป้าหมาย 
ให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และเหมาะสมตามบริบทของตนเอง 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 

-  โรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานงานสุขศึกษา 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ผ่านเกณฑ์การประเมินจาก
เขตบริการสุขภาพที่ 1 

เชียงใหม่ 

ผ่านเกณฑ์การประเมินจาก
เขตบริการสุขภาพที่ 1 

เชียงใหม่ 

จุดเน้นในการพัฒนา 
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และเหมาะสม 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 
- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน 

- มีการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชนตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง  

-  ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสุขศึกษา  ระดับพัฒนา  จากเขตบริกการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ  ที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561 
ทีมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสุขศึกษาของ

กองสุขศึกษา  ที่ประกอบด้วย  4  หมวด 10  องค์ประกอบ  16  ตัวชี้วัด  49  เกณฑ์  และยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล  ซึ่งแนวทางการด าเนินงานจะจัดท าออกเป็นแผนปฏิบัติการ  (ACTION  PLAN) 
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กิจกรรม/แผนงาน /
โครงการ 

ตัวช้ีวัด /ร้อยละ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและ
แนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
การเฝ้าระวังและการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มผู้มารับบริการ 
1. ส่งเสริมให้หน่วยงานมี
กิจกรรมสุขศึกษา  
รายบุคคล / รายกลุ่ม 

-  อัตราหน่วยงาน
เป้าหมายใน
โรงพยาบาลลอง  มี
การจัดบอร์ด ทุก 3  
เดือน ร้อยละ  100 

- หน่วยงานมีการ
ด าเนินงาน ร้อยละ  
100 

2. ส่งเสริมให้เกิดมุม
เรียนรู้ในโรงพยาบาล
แบ่งเป็น 6 จุด  ได้แก่  
ห้องคลอด Ward   
กายภาพแพทย์แผนไทย
NCD  ทันตกรรม 

- อัตราหน่วยงานมีการ
ด าเนินงานมุมเรียนรู้ใน
โรงพยาบาล 6 แห่ง  
ร้อยละ  100 

- หน่วยงานมีการ
ด าเนินงาน ร้อยละ  
100 

3. ส่งเสริมให้ความรู้ทาง
เสียงตามสายใน
โรงพยาบาล 

- อัตราหน่วยงานและ
ทีมน าเฉพาะด้านมี
กิจกรรมการให้ความรู้
ทางเสียงตามสายตาม
แผนปฏิบัติการ     
ร้อยละ  80   

- หน่วยงานมีการ
ด าเนินงาน ร้อยละ  
100 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ 
1. ทบทวนมาตรฐานงาน
สุขศึกษาส าหรับศูนย์
สุขภาพชุมชน 

- เจ้าหน้าที่เครือข่าย
บริการปฐมภูมิ (CUP) 
ลอง  ทุกแห่ง  แห่งละ  
1  ท่าน  เข้ารับการ
อบรม  ร้อยละ  100 

จนท.  ทุกแห่ง  แห่ง
ละ  1  ท่าน  เข้ารับ
การอบรม   
ร้อยละ  100 

กลุ่มประชาชนทั่วไป 
1. ส่งเสริม  สนับสนุนให้
เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพแบบบูรณา
การ 

- จ านวนของแหล่ง
เรียนรู้ด้านการดูแล
สุขภาพแบบบูรณาการ
เกิดข้ึนในชุมชนอย่าง
น้อย 2 แห่ง / ปี 

- เกิดแหล่งเรียนรู้
ครบทั้ง 12 หมู่บ้าน
ในเขตรับผิดชอบของ 
รพ.ลอง 

2. ส่งเสริม  สนับสนุนให้
เกิดพฤติกรรมที่พึง

- ร้อยละประชาชน
กลุ่มปกติ (ในพ้ืนที่)

-  ร้อยละประชาชน
กลุ่มปกติ (ในพ้ืนที่)
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กิจกรรม/แผนงาน /
โครงการ 

ตัวช้ีวัด /ร้อยละ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและ
แนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
ประสงค์แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มปกติ 
- ประชาสัมพันธ์ 
- รณรงค ์
- เสียงตามสาย 
- Update  แผ่นความรู้ใน
หมู่บ้าน , หอกระจายข่าว 

ได้รับการพัฒนา
พฤติกรรม ลด ละเลิก 
หลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคที่ส าคัญ
และป้องกันได้  ร้อยละ 
80 

ได้รับการพัฒนา
พฤติกรรม ลด ละ
เลิก หลีกเลี่ยง ปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่
ส าคัญและป้องกันได้  
ร้อยละ 100 

พัฒนาฐานข้อมูล 
1. ด้านเครือข่าย
กิจกรรม 
 - ทบทวนฐานข้อมูลด้าน
เครือข่ายการด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

- ทบทวนฐานข้อมูล
ด้านเครือข่ายการ
ด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ  1  ครั้ง / ปี 

- มีการทบทวน
ฐานข้อมูลด้าน
เครือข่ายการ
ด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม  
1  ครั้ง 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ผลลัพธ์การเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์มีน้อย
2. เจ้าหน้าที่มีทักษะที่ดีในการด าเนินงานสุขศึกษามีน้อย

โอกาสพัฒนา 
1. พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการการด าเนินงานสุขศึกษาที่ให้เพิ่มขึ้น
2. สร้างกระแสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาระบบงานสุขศึกษา

- เน้นการจัดระบบสื่อ 
- การเผยแพร่งานสุขศึกษาบน Web  site  ของโรงพยาบาล 

2. การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
- กลุ่มเจ้าหน้าที่ เน้นกลุ่มที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม และกลุ่มที่ภาวะไขมันสูง 

3. การประเมินสื่อการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ทีมโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน ...นางสาวกาญจนา  หม่ืนอาษา  .....วันทีจ่ัดท า....19 ตุลาคม 2561....... 

เจตจ านง  ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความม่ันใจด้านโครงสร้างอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ที่ปลอดภัยจาก อัคคีภัย 
              สารอันตราย หรือสถานการณ์ฉุกเฉินและมีระบบการจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพที่เชื่อถือได้   
              ปลอดภัย เพียงพอ และพร้อมใช้งาน       

เป้าหมาย  ปลอดภัย พร้อมใช้ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดคุณภาพ 
ตัวชี้วัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราการแก้ปัญหาหรือความเสี่ยงด้านโครงสร้างอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

50% 58.70% 70.83% 57.89% 

อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากโครงสร้างทางกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม ระดับ E-I 

0 0 0 0 

อุบัติการณ์หรือความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากวัสดุและของ
เสียอันตราย 

0 0 1 0 

อัตราหน่วยงานผ่านการประเมิน   5 ส.  80% 100% 92.59% 81.48% 85.19% 

อัตราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้านการรองรับอัคคีภัยและภัยพิบัติ 

100% 71.81% 100% 70.77% 

อัตราเครื่องมือแพทย์ที่มีความส าคัญต่อคุณภาพงานมี
ความพร้อมใช้  

100% 100% 100% 100% 

อัตราการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ที่มี
ความส าคัญต่อคุณภาพงานและไม่หมดอายุการับรอง 

100% 100% 100% 100% 

อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ของเครื่องมือทางการแพทย์ที่
มีระดับความเสี่ยงระดับสูง 

0 1 0 0 

อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 0 2 2 0 
อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ของระบบน  าประปา 0 4 1 1 
อุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้ของระบบก๊าซทางการแพทย์ 0 0 1 1 
Total Coliform Bacteria ไม่เกิน 

5,000MPN/1
00MI 

7.8 >16000 <1.8 

Fecal Coliform Bacteria ไม่เกิน 
1,000MPN/

100MI 

4.5 >16000 <1.8 

49



ตัวชี้วัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2559 ปี 2560 ปี 2561 
BOD ไม่เกิน 20 

mg/l 
2 13 <2 

อัตราหน่วยงานทิ งขยะถูกต้องตามนโยบายและ วิธีปฏิบัติ
ที่ก าหนด 100% 

100% 100% 100% 100% 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีม (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน)
1. ผ่านการประเมิน Green & Clean Hospital ระดับจังหวัด ปี 2560 ระดับดี
2. จัดท า Top-down flow chart ของระบบก๊าซทางการแพทย์
3. ซ้อมแผนอัคคีภัยกับหน่วยงานภายนอกวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

• จุดเน้นในการพัฒนา
1. ความปลอดภัยของผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ
2. ความพร้อมใช้ของเครื่องมือทางการแพทย์ที่ส าคัญต่อการช่วยชีวิต
3. ความพร้อมใช้ของระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบประปา

• กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561
ปัญหา/โอกาส

พัฒนา 
ระบบเดิมก่อนการ

ปรับปรุง 
การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลอง
ไม่ได้ซักซ้อม
อัคคีภัยกับ
หน่วยงาน
ภายนอกมา 13 ปี  

- มีการจัดท าวิธี
ปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิง
ไหม้และท าการ
ประเมินเจ้าหน้าที่
ทุกหน่วยงาน ปีละ 
2 ครั ง 

- ซ้อมแผนอัคคีภัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองได้เข้าร่วมการ
ซ้อมแผนอัคคีภัยครั งนี จ านวน 138 คน จาก
เจ้าหน้าที่ทั งหมด 195 คน คิดเป็น 70.77% 
โดยแบ่งการปฏิบัติหน้าที่ตามระบบการ
บัญชาการแบบ ICS  โดยให้จุดเกิดเหตุเพลิง
ไหม้บริ เวณตึกผู้ป่ วยใน 1  มีหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาร่วมซ้อมแผนครั งนี ดั งนี  
เทศบาลห้วยอ้อ เทศบาลบ้านปิน เทศบาล
แม่ลานนา ปภ.ลอง สภ.ลอง และ สสจ.แพร่ 

ระ บ บ ก า รแ จ้ ง
เตือนก๊าซทางการ
แพทย์ระบบหลัก
และระบบส ารอง
ใ น ห น่ ว ย ง า น
อุ บั ติ เห ตุ แ ล ะ

- ที ม ข าด ความ รู้
เรื่องการท างานของ
ระบบก๊าซ/วิธีการ
ต ร ว จ เช็ ค ค ว า ม
พ ร้ อ ม ใ ช้ แ ล ะ
แนวทางแก้ปัญหา

- เชิญช่างของบริษัทที่ดูแล

ระบบก๊าซของโรงพยาบาล 

มาให้ความรู้ เกี่ยวกับการ

ท างานของระบบก๊าซระบบ

หลัก และระบบส ารอง ให้

ทีม ENV   

- ตัวแทนทีม ENV ได้รับความรู้ เรื่องการ
ท างานของระบบก๊าซ/วิธีการตรวจเช็คความ
พร้อมใช้และแนวทางแก้ปัญหาเมื่ อเกิด
อุบัติการณ ์
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ปัญหา/โอกาส
พัฒนา 

ระบบเดิมก่อนการ
ปรับปรุง 

การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

ฉุกเฉินไม่ท างาน เมื่อเกิดอุบัติการณ ์
- ช่างของบริษัทที่
ดูแลระบบก๊าซของ
โรงพยาบาล ติดตั ง
ความรู้ให้เจ้าหน้าที่
ง า น บ ริ ห า ร
เวชภัณฑ์ แต่ไม่ได้
ส่ งต่ อ ให้ ที ม แล ะ
ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องทั งหมด 
- ไม่ได้วิเคราะห์
กระบวนการท างาน
ของระบบก๊าซทาง
การแพทย์ร่วมกัน 

- แบ่งการดูแลให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบตามขั นตอนการ
ท างานของระบบ เช่นงาน
บริหารเวชภัณฑ์มีหน้าที่สั่ง
ก๊าซออกซิเจนเหลวและท่อ
ก๊าซมาเติมให้เพียงพอ ศูนย์
เปลและพยาบาลตึกผู้ป่วย
ในมีหน้ าที่ จ่ ายท่อก๊าซให้ 
รพ.สต. หรือผู้ป่วยที่น าไปใช้
ที่บ้าน ช่วงนอกเวลาราชการ 
ศูนย์ช่างมีหน้าที่มาซ่อมและ
แก้ไขเมื่อระบบมีปัญหา งาน
พั ส ดุ มี ห น้ า ที่ แ จ้ ง ช่ า ง
ภายนอกมาดูแลและซ่อม
ระบบ  ที ม  ENV มี หน้ าที่
ดูแลระบบและแก้ปัญหาเมื่อ
เกิดอุบัติการณ ์

- จัดท า Top-down flow chart ของระบบ 
และเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทั งหมดมาศึกษา
การท างานของระบบก๊าซในโรงพยาบาลและ
การแก้ ไขปัญหาเมื่อระบบหลักมีปัญหา
ร่วมกัน 
- ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เปลทุกคนซักซ้อมวิธีการ
แก้ปัญหาเมื่อระบบก๊าซหลักมีปัญหา โดย
สมมุติ เหตุการณ์ เกิดที่ห้องอุบัติ เหตุและ
ฉุกเฉิน 
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• การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)
กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 

ซ้ อม แผน อัคคี ภั ย ร่ วม กั บ
หน่วยงานภายนอก 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองได้เข้าร่วม
การซ้อมแผนอัคคีภัยครั งนี จ านวน 138 
คน จากเจ้าหน้าที่ทั งหมด 195 คน คิด
เป็น 70.77%  โดยแบ่ งการปฏิบัติ
หน้าที่ตามระบบการบัญชาการแบบ 
ICS  โด ย ให้ จุ ด เกิ ด เห ตุ เพ ลิ ง ไห ม้
บริเวณตึกผู้ป่วยใน 1  มีหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาร่วมซ้อมแผนครั งนี ดังนี  
เทศบาลห้ วยอ้อ เทศบาลบ้ านปิ น 
เทศบาลแม่ลานนา ปภ.ลอง สภ.ลอง 
และ สสจ.แพร่ 

1. อบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองทุกคน
เรื่องการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและปลอดภัย
เมื่ออยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุไฟไหม้  และ
วิธีการใช้  ถังดับเพลิง 
2. จัดหาเครื่องมือป้องกันการส าลักควัน
เพ่ือเตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง
ที่จะเข้าไปช่วยดับเพลิง 
3 . ติ ด ตั ง สั ญ ญ าณ เตื อ น ไฟ ไห ม้ ให้
ครอบคลุมทุกอาคารของโรงพยาบาลลอง 
4. ซ้อมแผนในภาวะวิกฤตอ่ืน  ๆ เช่น
สถานการณ์นอกเวลา ,สถานการณ์ที่มี
ข้อจ ากัดอ่ืน ๆ 

ติดตั งกริ่งสัญญานเตือนไฟ
ไหม้ 

ติดตั งกริ่งสัญญานเตือนไฟไหม้ จ านวน 
8 จุด ดังนี  ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตึก
ผู้ป่วยใน 2 จุด ตึก OPDเก่า  ตึก OPD
ใหม ่หน่วยจ่ายกลาง  PCU หน้าโรงขา
เทียม  

- จัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อม
ใช้และคนรับผิดชอบ 

ติดตั งตัวจับควันและสัญญาน
เตือน 

ติดตั งตัวจับควันและสัญญานเตือน
จ านวน 2 จุดดังนี   คลังเวชภณัฑ์ และ
คลังบริหาร 

- จัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อม
ใช้และคนรับผิดชอบ 

ซื อสายดับเพลิง 30 เมตร 
พร้อมตู้เก็บ 

ซื อสายดับเพลิง พร้อมตู้เก็บ  ติดตั ง
บริเวณ หลังตึก OPD ใหม่ 

- จัดท าแบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อม
ใช้และคนรับผิดชอบ 

ตรวจสอบระบบวิศวกรรม
ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ได้รับการตรวจสอบระบบวิศวกรรม
ความปลอดภัยในโรงพยาบาล จ านวน 
6 ระบบ จากกองสนับสนุนบริการทาง
การแพทย์ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 13 - 15 ธันวาคม  2560 

- น าปัญหาที่ตรวจพบมาจัดท าแผนเพื่อ
ด าเนินการแก้ไข 

สอบเทียบเครื่องมือ ได้รับการสอบเทียบเครื่องมือโดยกอง
สนับสนุนบริการทางการแพทย์ เขต 1 
จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัทเอกชน 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2559 – 2561) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 ปี 2559 มีความเสี่ยงเชิงรุก 39 รายการและ
ความเสี่ยงเชิงรับ 7 รายการ แก้ไขได้ 31รายการ 
ปี 2560 มีความเสี่ยงเชิงรุก 43 รายการและ
ความเสี่ยงเชิงรับ 5 รายการ แก้ไขได้ 34 รายการ 
ปี 2561 มีความเสี่ยงเชิงรุก 17 รายการและ
ความเสี่ยงเชิงรับ 2 รายการ แก้ไขได้ 11 รายการ 
จะเห็นว่าจ านวนความเสี่ยงเชิงรุกน้อยลงและ
ความเสี่ยงเชิงรับเพ่ิมมากขึ นและการแก้ปัญหาได้
เพ่ิมมากขึ น วิเคราะห์ได้ว่าทีมต้องค้นหาความ
เสี่ยงเชิงรุกเพ่ิมมากขึ นเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
และลดความเสี่ยงเชิงรับที่จะเกิดขึ น    
แนวทางการพัฒนา 
- ทีม ENV ต้องเพ่ิมความถี่กิจกรรมการค้นหา

ความเสี่ยงเชิงรุกและเพ่ิมช่องทางการรับรู้ความ
เสี่ยงเชิงรับ  
- ทีม ENV ต้องสร้างระบบการแก้ปัญหาโดย
เรียงล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ นโดยใช้ 
ระดับความรุนแรง  เวลา และค่าใช้จ่าย เป็น
ตัวก าหนด และวิเคราะห์ให้ได้ปัญหาที่เกิดขึ น
แก้ไขโดยทีมหรือหน่วยงาน 

จากการวิเคราะห์ความไม่พร้อมใช้ด้าน
สาธารณูปโภคพบว่ามีแนวโน้มการเกิดอุบัติการณ์
ที่ลดลงในเรื่องของความไม่พร้อมใช้ของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าและน  าประปาไม่ไหล เนื่องจากในปี
2560 ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ในการจ่ายไฟของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารองจึงไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ นในปี 
2561 ส าหรับระบบน  าประปาจากอุบัติการณ์ในปี 
2558-2559  ทีมได้น าปัญหามาวิเคราะห์และ
จัดท าแผนแก้ไขปัญหาเบื องต้น ระยะสั น และ
ระยะยาว จึงท าให้อุบัติการณ์น  าไม่ไหลลดลง 
ส าหรับความไม่พร้อมใช้ของก๊าซทางการแพทย์มี
แนวโน้มสูงขึ นเนื่องจากทีมยังสร้างระบบการดูแล
ที่ไม่รัดกุม การดูแลรักษาและตรวจเช็คความ
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
พร้อมใช้บางขั นตอนของระบบยังขาดเรื่องของ
องค์ความรู้ เวลาและคนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน         
กระบวนการ/แนวทางการพัฒนา 
- วิ เคราะห์กระบวนการท างาน  (Top-down 
flow chart) ของระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบ
ประปา และระบบไฟฟ้า 
- ออกแบบแบบฟอร์มการตรวจเช็คความพร้อมใช้
แต่ละขั นตอนการท างานของระบบเพ่ือดักจับ
ปัญหาที่มีโอกาสเกิดและแก้ไขได้ถูกจุด 
- ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจเช็คระบบนอก
เวลาราชการให้ชัดเจน ในเรื่องของ เวลาตรวจเช็ค 
แบบฟอร์มที่รายงาน และวิธีการแก้ปัญหาระบบ
เบื องต้น 
- ติ ดตั งองค์ ความรู้ ก ารดู แลระบบก๊ าซท าง
การแพทย์ ระบบประปา และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบและผู้ที่เก่ียวข้อง 
ตั งแต่ปี  2558 โรงพยาบาลลองได้ ให้ช่างของ
โรงพยาบาลเป็นผู้ดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย ได้เกิด
อุบัติการณ์เชื อจุลินทรีย์ในระบบตายจ านวน 2 
ครั ง  ในปี2560 ค่าTotal Coliform Bacteria 
แ ล ะ ค่ า Fecal Coliform Bacteria สู ง เ กิ น
มาตรฐาน เกิดจากสาเหตุเติมคลอรีนน้อย  จาก
การอุบัติการ์ที่เกิดขึ นทีมได้วิเคราะห์ว่ายังมีการ
สร้างระบบการดูแลที่ไม่รัดกุม การตรวจเช็คความ
พร้อมใช้บางขั นตอนของระบบยังขาดเรื่องของ
องค์ความรู้ เวลาและคนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน     
  แนวทางการพัฒนา 
- วิ เคราะห์กระบวนการท างาน  (Top-down 
flow chart) ของระบบ 
- ออกแบบแบบฟอร์มการตรวจเช็คความพร้อมใช้
แต่ละขั นตอนการท างานของระบบเพ่ือดักจับ
ปัญหาที่มีโอกาสเกิดและแก้ไขได้ถูกจุด 
- ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจเช็คระบบนอก
เวลาราชการให้ ชั ด เจน  ใน เรื่ อ งของ เวล า  

5

2

13

2

20
20

20
20

0

5

10

15

20

25

                

    BOD

BOD           

0

7.8

16000

1.8

5000 5000
5000

5000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

                

    Total Coliform Bacteria

Total Coliform
Bacteria

          

54



กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
ตรวจเช็ค แบบฟอร์มที่ รายงาน และวิธีการ
แก้ปัญหาระบบเบื องต้น 
- ส่งผู้ดูแลระบบบ าบัดน  าเสียของโรงพยาบาลเข้า
รับการอบรมการดูแลระบบบ าบัดน  าเสียและการ
วิเคราะห์ผลการตรวจน  า 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การประสานงานกับหน่วยงานพัสดุในเรื่องระบบการจัดซื อเครื่องมือแพทย์ เนื่องจากการจัดซื อหรือน า

เครื่องมือแพทย์บางรายการมาในโรงพยาบาลต้องมองภาพในระยะยาวถึงการซ่อมบ ารุง การสอบเทียบซึ่งเรื่องเหล่านี  
ยังไม่มีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

2. กระตุ้นให้เจ้าหน้างานซ่อมบ ารุงด าเนินกิจกรรมตามแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันตามแผน
3. การท ากิจกรรม 5ส. ในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่มาท างานใหม่ยังขาดองค์ความรู้

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. การพัฒนาให้มีความโดดเด่นในด้านระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดหาทดแทนด้านศักยภาพในการ

ซ่อมบ ารุงและการพัฒนาศักยภาพของช่าง รพ. 
2. การขยายงานมาตรฐานด้านเครื่องมือ บริการให้ค าปรึกษา การบ ารุงรักษา ให้แก่เครือข่าย  เพ่ือให้

ผู้รับบริการในเขตรับผิดชอบได้รับบริการในมาตรฐานเดียวกัน 
3. อัพเดทข้อมูลในโปรแกรมจัดการบริหารเครื่องมือแพทย์ (RMC 2012) ตามทะเบียนประวัติครุภัณฑ์ใหม่
4. จัดท าโครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้การท ากิจกรรม 5ส. ในเจ้าหน้าที่ 100%
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 
ทีม เอกสารระบบคุณภาพ โรงพยาบาลลอง  อ. ลอง   จ. แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางอาริวรรณ  วังคะออม   วันที่  15 พฤศจิกายน  2561 

เจตจ านง 
กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านเอกสารระบบคุณภาพของหน่วยงาน ทีมงานและควบคุมก ากับ

การด าเนินงานด้านเอกสารระบบคุณภาพให้เป็นไปตามแนวทางท่ีวางไว้ 

เป้าหมาย 
-  หน่วยงาน/ทีมงานมีเอกสารระบบคุณภาพและเป็นปัจจุบัน 
-  จนท.รับรู้และเข้าใจในกระบวนการเอกสารระบบคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. อัตราหน่วยงานมีการจัดแฟ้มเอกสารระบบคุณภาพได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

>80% 100 100 100 

2. อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการทบทวนเอกสารระบบคุณภาพให้
เป็นปัจจุบัน 

100% 91.66 100 87.50 

3. อัตราหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจใน
เอกสารระบบคุณภาพ 

>80% 100 100 100 

4. อัตราการส่งมอบงานเอกสารระบบคุณภาพได้ทันเวลา >80% 85.51 80.86 81.03 
5. อัตราการเข้าร่วมประชุมทีมเอกสารระบบคุณภาพ >80% 100 100 100 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 
เข้าตรวจประเมินความรู้ความเข้าใจและดูความครบถ้วน/ความเป็นปัจจุบันของเอกสาร ( 2 ครั้ง/ปี ) ผลที่ได้ดังนี้ 

- ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 100% 
- ความเป็นปัจจุบันของเอกสาร 87.50%  
- ความรู้ความเข้าใจเอกสารระบบคุณภาพ 100% 
- อัตราการส่งมอบเอกสารระบบคุณภาพทันเวลา 81.03% 
- อัตราการเข้าร่วมประชุมทีมเอกสารระบบคุณภาพ 100% 

จุดเน้นในการพัฒนา 
      -  ครบถ้วน  เป็นปัจจุบนั  ทันเวลา 
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ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน 
- การมีส่วนร่วมของกรรมการทุกคนในขั้นตอนต่างๆ ตามระบบการท างานของทีม 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561 
ปัญหา/โอกาส

พัฒนา 
ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1. ติดตั้งองค์ความรู้
ในกิจกรรม, เสียง
ตามสาย 

- มีการให้ความรู้ทางเสียงตาม
สาย   
- รับ ฟังความคิด เห็นและให้
ค าแนะน า  เกี่ ยวกับเอกสาร
ระบบคุณภาพ 
- ประสานงานผ่านหัวหน้าฝ่าย / 
หั ว หน้ า ง าน ให้ ช่ ว ย ก ร ะตุ้ น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

- อัตราหน่วยงาน/ทีมงาน
มีการด าเนินการเอกสาร
ได้ถูกต้องครบถ้วน 100% 

- อัตราหน่วยงาน/ทีมงาน
มีการทบทวนเอกสารเป็น
ปัจจุบัน 87.50% 

2. เอกสารสูญหาย,
เอกสารไม่ครบถ้วน 

บางหน่วยงานไม่เก็บเอกสาร
เข้าแฟ้ม ท าให้มีโอกาสสูญ
หายและเมื่อต้องการใช้ ไม่
สามารถหาเอกสารเจอ 

แนะน าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้
เห็นความส าคัญของการจัดเก็บ
เอกสาร   เ พ่ือป้ องกัน ไม่ ใ ห้
เอกสารสูญหาย 

- อัตราหน่วยงาน/ทีมงาน
มีการด าเนินการเอกสาร
ได้ถูกต้องครบถ้วน 100% 

• การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (Action plan)
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่  4. พัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ  ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริการสุขภาพเพ่ือให้มีการรับรองคุณภาพบริการ
ตามมาตรฐาน HA 
ทีม   เอกสารระบบคุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ติดตั้งระบบให้เจ้าหน้าที่ อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการด าเนินการ

เอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน (เป้าหมาย >80%) 
ติดตั้งองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่น้อง
ใหม่ของหน่วยงานต่าง ๆ 

ให้ความรู้ทางเสียงตามสาย อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการด าเนินการ
เอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน(เป้าหมาย >80%) 

น าเอกสารระบบคุณภาพของ
หน่วยงานหรือทีมงานที่มีส าคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รพ.ลอง 
มาจัดเป็นเสียงตามสาย 

กระตุ้นหน่วยงาน/ทีมงาน
ผ่าน ULT 

อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการด าเนินการ
เอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน (เป้าหมาย >80%) 

ประสานงานแนวราบไปยังหัวหน้า
งานโดยตรง 

Hot line อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการด าเนินการ
เอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน (เป้าหมาย>80%) 

จัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
เข้าตรวจประเมินแฟ้ม
เอกสารของหน่วยงาน/
ทีมงาน (ดูความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารและ
ความเป็นปัจจุบันของ
เอกสาร) 

- อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการจัดแฟ้มเอกสาร
ได้ถูกต้องครบถ้วน (เป้าหมาย >80%) 
- อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการทบทวนเอกสาร
ระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน (เป้าหมาย 
100%) 

เน้นความเป็นปัจจุบันของเอกสาร
ประจ าหน่วยงาน ส่วนเอกสารใน
ระดับทีมงาน ให้ผ่าน 100% 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เอกสารที่ขอด าเนินการทั้งหมด รายการ 69 รายการ 
(ทันเวลา 59 

รายการ) 

115 รายการ 
(ทันเวลา 93 

รายการ) 

58 รายการ 
(ทันเวลา 47 

รายการ) 
การให้ความรู้ทางเสียงตามสายตาม
แผนงานของ EDU 

ครั้ง 4 
(1 ครั้ง/ไตรมาส) 

4 
(1 ครั้ง/ไตรมาส) 

4 
(1 ครั้ง/ไตรมาส) 

เข้าตรวจประเมินความครบถ้วนและ
ความเป็นปัจจุบันของเอกสาร ( 2 
ครั้ง/ป ี) 

ครั้ง 2 2 2 

กิจกรรม  Hot  line ครั้ง 1 - - 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2559 - 2561 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
หน่วยงานมีการจัดแฟ้มเอกสารได้
ถูกต้องและครบถ้วน เจ้ าหน้าที่ มี
ความรู้ความเข้าใจในเอกสารระบบ
คุณภาพ แต่ยังขาดการทบทวนเอกสาร
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และทีม
ควรมีการพัฒนาระบบการส่งมอบงาน
เอกสารระบบคุณภาพให้ทันเวลา 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
- ความล่าช้าในการจัดการ เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านมีงานประจ า ท าให้ไม่มีเวลาในการด าเนินงาน

เอกสารเท่าท่ีควร 
- เอกสารหาย  
- เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสนใจเอกสารที่ได้รับ 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
- ปรับระดับเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
- ปรับกระบวนการท างานของทีมให้มีความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
- การติดตั้งองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน/ทีมงาน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ทีมผาสุก  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  นายธีระพงษ์   แจ้งใจ  วันที่จัดท า 1 ตุลาคม  2561 

เจตจ านง 
คณะกรรมการทีมผาสุก เป็นคณะกรรมการที่รับนโยบายและวางแผนการด าเนินงานสนับสนุนให้บุคลากรมีความผาสุก
และความพึงพอใจในการท างานตลอดจนการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 

เป้าหมาย  
เป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและความพึงพอใจในบรรยากาศการท างานและความผาสุกตลอดจนการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองทุกระดับ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2559 ปี 2560 ปี 2561 

ร้อยละของการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 80% 100% 100% 100% 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมของทีมผาสุก 30% 84.67% 82.45% 84.67% 
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมทีมผาสุก 70% 78.45% 79.62% 80.31% 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การเสริมสร้างบรรยากาศการท างานและการสร้างขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่
2. การพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลองทุกระดับ
3. การยกย่องเชิดชูผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 
     ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีม 

1. การพัฒนาตามตัวชี้วัดของทีมผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทุกตัว
2. ได้ด าเนินการการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการครบ 100%
3. มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขครบ 100%
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• กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

บุคลากรในโรงพยาบาลไม่ค่อยมี่สวน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพราะ
บางกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่จัด
ใน เวล าร าช ก าร  เจ้ า ห น้ าที่ ต้ อ ง
ปฏิบัติงานของตนเอง ท าให้การเข้า
ร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมค่อนข้างน้อย 

ขาดการประชาสัมพันธ์เชิญ
ขวนให้ เจ้าหน้าที่ เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

มี ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ เ พ่ิ ม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ในการเชิญ เจ้ าหน้ าที่ ขอ ง
โรงพยาบาลลอง 

84.67% 

การด าเนินการท ากิจกรรมบางกิจกรรม
ประสบปัญหาบางประการ ท าให้งาน
ออกมาได้ไม่ด ี

ขาดการวางแผนที่รัดกุมท า
ให้การประสานงานในการ
ท า กิ จ ก ร ร ม ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ 

มีการวางแผนและแบ่งหน้าที่
ค วามรับผิ ดชอบกันอย่ าง
ชัดเจนเพ่ือให้การด าเนินการ
ต่างๆเป็นไปตามเป้าหมาย 

100% 

• การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมหลักที ่ 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การจัดพิธีรดน้ าด าหัวผู้อ านวยการ
และผู้อาวุโสของโรงพยาบาลเนื่อง
ในวันสงกรานต์ ประจ าปี 2561 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง
เข้าร่วมพิธีรดน้ าด าหัวผู้อ านวยการและผู้
อาวุโสของโรงพยาบาล ร้อยละ 41.34 

เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่เข้มาร่วมกิจกรรมให้เพ่ิม
มากขึ้น 

งาน เลี้ ย งรับ เลี้ ย งส่ ง เจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลลอง 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง
เข้าร่วมงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลอง 70.21 

มีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้
มาร่วมกิจกรรมให้เพ่ิมมากข้ึน 

การเข้าร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่อง
ในวันเข้าพรรษา 

ร้อยละของหน่วยงานในการส่งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลองเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
วันเข้าพรรษา อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 
คน ได้ร้อยละ 100 

กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง
ทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท า บุ ญ แ ล ะ ถ้ า มี โอ ก า ส ห รื อ มี
งบประมาณสนับสนุนอาจจะต้องเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข
ประจ าปี 2561 

มี ก ารด า เนิ น งาน คั ด เลื อ กค น ดี ศ รี
สาธารณสุขของโรงพยาบาล ปีละ 1 ครั้ง 

มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน 
เป็นรูปธรรมและมีการวางแผนการ
คัดเลือกล่วงหน้า 

61



ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลอง ในบางกิจกรรมยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร
2. ขาดขวัญและก าลังใจ และรู้สึกท้อในการท างานในบางครั้ง

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. ปรับกลวิธีในการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
2. ชักชวนเจ้าหน้าที่ที่มีแนวความคิดท่ีสร้างสรรค์และมีจิตอาสาเข้ามาร่วมทีม
3. มีการประชุมวางแผนในการด าเนินงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ
4. สร้างสรรค์กิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
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