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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2558 
ทีม   คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการทางคลินิก (PCT)   โรงพยาบาลลอง   อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  นางปียเนตร   จารภียะ    วันที ่ 13 ตุลาคม  2558 
 

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 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินงานโรคไม่
ติดต่อ   

60%    

1.1 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ร้อยละ 90    93.34 
1.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตา   

ร้อยละ 60    61.18 

1.3 อัตราป่วยรายใหม่โรคความ DM ไม่เกิน 5 3.37 3.03 0.41 
1.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี ร้อยละ 40 31.28 54.86 43.28 
1.5 อัตราเพิ่มการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวาน ลดลงร้อยละ 5   -13.36 
1.6 อัตราเพิ่มการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิต
สูง 

ลดลงร้อยละ 5   -2.44 

1.7 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  ร้อยละ 50 81.69 81.69 7.80 
1.8 อัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง ไม่เกิน 4   1.12 
1.9 อัตราเพิ่มการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรค COPD  ลดลงร้อยละ 5   11.91 
1.10 อัตราการรับเข้าห้องฉุกเฉินด้วยภาวะ Acute Exacerbation ใน
ผู้ป่วย COPD  

ไม่เกิน 13 9.21 5.82 10.87 

1.11 ร้อยละของผู้ป่วย Ischemic  Stroke  ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 70   ND 

1.12 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันได้รับยาต้านเกล็ดเลือด
ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
3 

  ND 

2. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินงานโรคติดต่อ  
60%   

    

2.1 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
 

ไม่เกิน 50 /
แสนประชากร 

48.35 6.11 49.90 

2.2 อัตราป่วยด้วยโรคปอดบวม ในเขตพ้ืนที ่(โรงพยาบาล) ไม่เกิน 207.34 169.23 172.77 425.19 
2.3 อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในเขตพ้ืนที่ (โรงพยาบาล) ไม่เกิน 1887 1474.74 738.97 1071.80 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
2.4 อัตราป่วยด้วยโรคฉี่หนู ในเขตพ้ืนที่ (โรงพยาบาล) ไม่เกิน 15    0 
2.5 อัตราการรักษาส้าเร็จของผู้ป่วยวัณโรค  มากกว่า 90 80.95 81.25 69.31 
3. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว    

60%    

3.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ต่้ากว่า 
12 สัปดาห์  

60% 63 66 66 

3.2 ร้อยละของมารดาที่ให้บุตรดื่มนมแม่นานมากกว่า 6 เดือน 40% 39.33 31.02 42 
3.3 อัตราทารกแรกเกิดน้้าหนักต่้ากว่าเกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 7.5 10.23 11.32 4.21 
3.4 อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะแรกเกิด ไม่เกิน 30 ต่อพันการ

เกิดมีชีพ 
22.22 57.14 10.53 

3.5 อัตราการตายปริก้าเนิด ไม่เกิน 9 ต่อพันการ
เกิดทั้งหมด 

0 18.81 0 

3.6 อัตราการตายของมารดา ไม่เกิน 15 ต่อแสน
ประชากร 

0 0 0 

3.7 ร้อยละของผู้คลอดที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี น้อยกว่าร้อยละ 10 26.14 16.98 15.79 
3.8 อัตราหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 60 ND ND 57 
4. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินงาน
สุขภาพจิตและยาเสพติด 60%   

    

4.1 ร้อยละการคัดกรองด้วย 2Q ของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80   100 99.35 60.34 
4.2 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  ร้อยละ 31 14.28 40.20 49.46 
4.3 อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิต ร้อยละ 60 ND ND 61.94 
4.4 ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ้าบัดที่ได้รับการติดตาม ไม่
กลับไปเสพซ้้า 

ร้อยละ 80 ND ND 93.87 

5. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินงานการดูแล
ผู้ป่วยป่วยตาย  

60%    

5.1 อัตราตายผู้ป่วย  Sepsis     ไม่เกิน 19.13 3.53 21.25 40.62 
5.2 อัตราตายผู้ป่วย  MI    ไม่เกิน 20.72 5.33 23.02 15.89 
5.3 อัตราตายผู้ป่วย  Head  Injury    ไม่เกิน 6.37 0 7.08 21.19 
5.4 อัตราตายผู้ป่วย  Stroke    ไม่เกิน 4.78 ND 5.31 3.53 
5.5 อัตราป่วยตายด้วยโรคปอดบวม  ไม่เกิน 17.53 ND 19.48 5.29 
5.6 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก 0 0 0 0 
5.7 อัตราป่วยตายด้วยโรค Leptospirosis   0 ND 0 0 
5.8 จ้านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน  ไม่เกิน 4 ราย/ปี 5 2 0 

 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. Clinical tracer 
2. การทบทวน 12 กิจกรรม 
3. การทบทวนเอกสารคุณภาพ 
4. การติดตามตัวชี้วัด 
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ความท้าทาย 
- การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   : HT,   DM,  old CVA  , COPD 

 - การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อ   :  Diarrhea ,  Pneumonia 
 - การพัฒนาระบบการดูแลมารดาและทารก  : Teenage Pregnancy, early ANC 
 - การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ :   MI, Stroke, Head Injury, Sepsis 
 - การดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช :  ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย, ภาวะซึมเศร้า 
 - การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย :  CA End stage , End stage Renal disease 
 - การป้องกันการเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน  (  Sudden  dead ) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
1. ด าเนินการตามแผนเส้นทางเดินสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2558-2559 

โดยมีการวิเคราะห์โรคส้าคัญ / เป้าหมาย / ประเด็นโรคที่ส้าคัญ 20 โรค โดยใช้ข้อมูล high risk , high 
volume, high Cost ย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือหาโอกาสพัฒนาและโรคท่ีเป็นความเสี่ยง ประกอบด้วย 

 
กลุ่ม โรค 
NCD DM, HT, COPD/Asthma, CKD 

โรคติดเชื้อ TB, Pneumonia, Diarrhea, HIV, UTI, DF 
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน Stroke, MI, Head Injury, Sepsis 

แม่และเด็ก LBW, Birth Asphyxia, Delay development 
จิตเวช Schizophrenia, Depress, Alcohol dependence 

Palliative care End stage renal, CA end stage 
มีการตามรอยโรค โดยใช้ 13 กระบวนการงานหลักของทีม PCT เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน 

2. เนื่องจากในปี 2558 มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่  ทีม PCT ได้มีการทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย
ตั้งแต่เรื่องการเฝ้าระวังในพ้ืนที่ แนวทางการวินิจฉัย รักษาและส่งต่อผู้ป่วยผู้ป่วยที่สงสัยเป็นไข้เลือดออกที่ รพ.สต. 
แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล และแนวทางการส่งต่อไป รพ.แพร่ และได้จัดท้าเป็นเอกสาร
คุณภาพ เรื่องแนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก จัดประชุมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เครือข่าย ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การควบคุมการระบาดของโรค และน้าแนวทางลงสู่การปฏิบัติ  

3. การวางระบบงานเมื่อ ER ย้ายไปตึกใหม่ โดยมีแนวทางการด้าเนินการดังนี้ 
   โดยวางระบบงานไว้ดังนี้ 

1. ระบบการตรวจของแพทย์ 
 แพทย์ ER : มี 1 คน ตรวจ ER 
 แพทย์ OPD : มี 3 คน ตรวจ OPD3 คน 
 แพทย์ IPD : มี 1 คน ตรวจ IPD และ LR  
 แพทย์ NCD : มี 1 คน ตรวจ NCD   
 กรณีถ้าจุดไหนขาดหรือแพทย์ลาให้แพทย์ที่อยู่ OPD 3 ไปตรวจแทน 
2. ระบบงาน 
 OPD มีรถเข็นนั่ง นอน อย่างละ 1 คัน, มีจุด Resuscitation, มี O2 
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 ER ใหม่ รับรถเข็นนอน หัตถการทุกอย่าง ปรับโซน รับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยทั่วไปให้ชัดเจน 
 ศูนย์เปล มี 2 จุด อยู่ที่ OPD และ ER 
 NCD กรณีผู้ป่วยน้้าตาลสูง หายใจเหนื่อยมากข้ึน ส่งเข้า ERแต่ถ้า BP สูงให้อยู่หน่วยงาน NCD เหมือนเดิม 

Stat ยาเหมือนเดิม 
 กรณีผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างอยู่ในหน่วยงาน ให้ส่งเข้า ER ให้ ER ดูต่อ ไม่ต้องส่งกลับมา

หน่วยงานที่ส่งไป 
 การท้าหัตถการต่างๆ เช่น TA ,RI  ,On IV ,พ่นยา , PFT , ส่งเข้า ER 
 ห้อง Observe เพ่ิมหัตถการ On Hep lock ส่ง Lab,เก็บ U/A ในผู้ป่วยที่ retain foley cath  และเพ่ิม

อุปกรณ์การ Resuscitation เช่น IV Fluid  NSS 
3. จุดคัดกรอง  มีจุดคัดกรองจุดเดียว 

เจ้าหน้าที่คัดกรองคือเจ้าหน้าที่ให้คิว 
 พยาบาล ขึ้นปฏิบัติงานเวลา 07.30 น. เพื่อคัดกรองผู้ป่วย 
 จนท. LAB ขึ้นปฏิบัติงานเวลา 07.30 น. 
 จนท. Register ขึ้นปฏิบัติงานเวลา 07.30 น. 
4.  flow การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เมื่อ ER ย้ายไปอยู่ ตึกใหม่ 
 OPD รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินที่งาน OPD  
 NCD รับผิดชอบดูผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินที่ NCD งานห้องฟัน ห้องเอ๊กซเรย์  ห้อง LAB โดย ให้มีการท้า basic 

life support และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปดูแลต่อที่ ER 
 PCU ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินที่ PCU และส่งต่อผู้ป่วยไปยัง ER โดยใช้รถ EMS  

4. การวางแนวทางการคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในงานผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษ 
 วางแนวทางการคัดกรองผู้ป่วย และการลงทะเบียน ( register ) ในระบบงานผู้ป่วยนอก เพ่ือให้มีการคัด
กรองผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและแก้ไขปัญหา การจัดล้าดับคิวในงาน NCD มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 - ให้มีการเปิดประตูที่ตึกผู้ป่วยนอก ตั่งแต่เวลา 06.00 น. และเปิดประตูตึก NCD ตั้งแต่เวลา 07.30 น. 
          -  ให้วางเบอร์คิวที่เป็นเบอร์กลางไว้ที่งาน OPD เพ่ือให้ผู้ป่วยจับบัตรคิวไว้รอ  
          - แพทย์ / เจ้าหน้าที่อ่ืน ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ให้เข้าและออกทางประตูที่ ER 
 ประชาสัมพันธ์ 
 - ขึ้นปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.30 น. เพื่อคัดกรองและจัดล้าดับคิวผู้ป่วย ร่วมกับพยาบาลคัดกรอง ใน      
อาทิตย์แรกท่ีเริ่มปรับปรุงระบบงาน 
 ห้องบัตร 
         - ขึ้นปฏิบัติงาน 2 คน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป 
          - ลงทะเบียนในระบบ HOSxP และส่งผู้ป่วยไปยังจุดบริการต่างๆ 
 OPD 
 - พยาบาลคัดกรอง ขึ้นปฏิบัติงาน เวลา 07.30 น. ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ ในอาทิตย์แรกของการปรับ  
ระบบงาน จากนั้นพยาบาลปฏิบัติงาน วันละ  1 คน ท้าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย และจัดล้าดับคิว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ห้อง
บัตรลงทะเบียนส่งตรวจตามจุดบริการต่างๆ 
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 งานแพทย์แผนไทย 
- มีการให้บริการผู้ป่วยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

 - ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิเบิกได้ เสียเงินเอง ที่ต้องการนวดแผนไทย ให้เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย เป็นผู้คัดกรองโรค
ระบบทางเดินหายใจ หากไม่พบอาการผิดปกติ ให้โทรแจ้งงานห้องบัตร เพ่ือลงทะเบียนส่งตรวจและให้บริการ
ตามล้าดับต่อไป 
 - ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพ เมื่อต้องการนวดแผนไทย ให้ผ่านระบบการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ผ่านการ
คัดกรองโดยพยาบาลคัดกรอง 

 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
 - มีคลินิกบริการ 3 คลินิก คือ ARV, TB ,พัฒนาการเด็ก 

 - งานเวชศาสตร์ครอบครัว จะลงทะเบียนนัดผู้ป่วยล่วงหน้า หากผู้ป่วยไม่มาตามนัด จะแจ้งให้งานห้องบัตร
ทราบเพ่ือลบข้อมูลลงทะเบียนผู้ป่วย 

 งานกายภาพบ าบัด 
 ประสานเจ้าหน้าที่ท้าความสะอาด หลังจากท้าความสะอาดห้องเสร็จ ให้ปิดห้องกายภาพบ้าบัดไว้ เจ้าหน้าที่ 
จะเปิดห้องเอง ในเวลา08.00 น. หากเปิดห้องก่อนเวลาท้างาน กังวลว่าอาจจะมีของหายได้ 
 - การส่งผู้ป่วยเพื่อท้ากายภาพบ้าบัด หากส่งมารักษาต่อเนื่องในครั้งแรกที่มา ให้ผ่านระบบ OPD เพ่ือให้
แพทย์ลง ICD10 แล้วส่งต่อไปยังงานกายภาพบ้าบัด 

 - เจ้าหน้าที่ ที่ต้องการท้ากายภาพบ้าบัด ขอให้ไปรับบริการในช่วงบ่าย เนื่องจากภาคเช้าผู้ป่วยหนาแน่น 
 ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 - ในเวลาราชการ ให้มีการลงทะเบียนที่จุดคัดกรอง 
 - นอกเวลาราชการ  ให้มีการลงทะเบียนที่หน้างาน 
 - ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ ER ให้ลงทะเบียนที่ ER เนื่องจากในช่วงเวลานี้ 
ผู้ป่วย OPD จะหนาแน่นมาก 
 - ประสานงานกับห้องบัตร ในช่วงเวลา 11.00 -12.00 น. หากมีกรณีอุบัติเหตุ ER จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้อง
บัตรทราบ เพ่ือมาช่วยท้าบัตรให้ 
 งานศูนย์เปล 
 - ช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่มาตรวจรักษา โดยใช้รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน  หากมีอาการสงสัยระบบทางเดินหายใจ 
ให้สวมผู้ป่วยสวม mask และแจ้งให้พยาบาล OPD รับทราบ 
 ห้อง LAB 
 - เจ้าหน้าที่ จะข้ึนปฏิบัติงานในเวลา 07.00 น เพ่ือเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อม รับผู้ป่วยเวลา 
07.30 น. 
 - มีการให้บริการตามล้าดับคิว แต่คาดว่าจะมีผู้ป่วยหนาแน่นในช่วงเช้า อาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอผล 
Lab นาน 
 ห้องยา 
 - ห้องยาสนับสนุนข้อมูลการลง register ในแต่ละห้องตรวจ เพราะง่ายต่อการดูรายการยา และชื่อแพทย์
ผู้ตรวจ 
 - ห้องยา ไม่ทราบชื่อแพทย์ผู้ตรวจหากมีปัญหาในการสั่งใช้ยา แนวทางการแก้ปัญหาให้ กด F4 ดูรายชื่อ
แพทย์ในระบบ HOSxP และประสานงานกับแพทย์ผู้ตรวจทางโทรศัพท์ หากเป็นช่วงเวลาพักเที่ยง 
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 ห้องคลอด 
 - ผู้ป่วยที่นัดมาท้า OGTT ขอให้ท้าบัตรให้ก่อน เพราะใช้เวลาในการตรวจนาน ห้องคลอดจะเขียนใบนัดมาให้
ชัดเจน เพ่ือสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ท้าบัตรทราบเพ่ือจะลง register ก่อน 
 
5.  กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2555 - 2557 
งานโรคไม่ติดต่อ 
 

                                                                                      
 
จากผลการด้าเนินงานในคลินิกโรคไม่ติดต่อ 

1. จัดตั้งคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อการดูแลเฉพาะโรค 
2. มีระบบการดูแลผู้ป่วยจากผู้ดูแลรายโรคเพ่ือการประเมินอาการที่สอดคล้องตามความเป็นจริง ค้นหาปัญหา

ผู้ป่วยแต่ละรายส่งต่อให้กับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
3. จัดท้า CPG ให้เหมาะสม ครอบคลุม 
4. การจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก 
5. การท้างานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ 

ส่งผลให้การด้าเนินงานตามตัวชี้วัดงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นไปตามเป้าหมาย 
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อัตราตายในผู้ป่วย ภาวะวิกฤติ 
 

 
  
 จากแผนภูมิเส้น จะเห็นว่าอัตราตายในผู้ป่วยภาวะวิกฤติ มีแนวโน้มสูงมากขึ้น เนื่องจากมีการปรับการจัดเก็บ
ข้อมูลอัตราการตายของผู้ป่วย โดยรวบรวมจากข้อมูลการเสียชีวิตที่โรงพยาบาล และการเสียชีวิตที่บ้าน ท้าให้ได้ข้อมูล
ที่ละเอียดมากขึ้น ท้าให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยทุกโรคมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. จัดท้า Clinical Tracer  ให้ครบกลุ่มโรคส้าคัญ 
2. จัดท้า  Clinical Tracer Highlight  
3. พัฒนางานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพ 
4. ทบทวนเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับทีม 
5. IS หน้างาน 
6. ทบทวน  12 กิจกรรมให้ยั่งยืน  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ทีมงาน    กลุ่มงานการพยาบาล    โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน พว. ระพีพรรณ   จริยาเวช   วันที่จัดท า 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
 
เจตจ านง       คุณภาพ  ปลอดภัย  ประสิทธิภาพ  มาตรฐาน  จริยธรรม  และพึงพอใจ 
เป้าหมาย 

1. ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ 
2. ให้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ตามก้าหนดของส้านักการพยาบาล 
3. ผู้ให้บริการมีความสุขในการท้างาน         

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ประสิทธิภาพการบริหารงานการพยาบาล 
      * ความเพียงพอด้านอัตราก้าลังในการปฏิบัติงาน 
 

 OPD 
 IPD 
 ER 
 LR 
 OR 

 
80% 

 
 
 

92.55% 
94.85% 
95.65% 
92.50% 
2.14% 

 
 

 
122.22% 
82.35% 
300% 
300% 

       100% 

 
 

 
100% 

76.92% 
84.61% 
62.5% 
100% 

 อัตราความพึงพอใจในงาน สมดุลชีวิตและการ
ท้างานของบุคลากรทางการพยาบาล 

80% 62.52% 54.88% 75.03% 

2. ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน 
2.1 การใช้กระบวนการพยาบาล 
 อัตราการความสมบูรณ์ของบันทึกทางการ

พยาบาล 
 OPD 
 IPD 
 ER 
 LR 
 OR 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
 
 

 
98.36% 
97.22% 
100% 

97.22% 
- 

 
 
 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

2.2 หน่วยงานทางการพยาบาลมีการประเมินคุณภาพ
การบริการพยาบาลผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

ระดับ 3 
ร้อยละ 100 

100% 100% 100% 

3. ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
 จ้านวน sudden death 

 
≤ 6 ราย/ปี 

 
5 

 
2 

 
4 

 อัตราการเกิด Phlebitis ≤ 10ครั้ง/
พันวันนอน 

0.11 0 0 

 อัตราการติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะ ≤ 10ครั้ง/
พันวันนอน 

0 0 0 
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ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
 อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4 ≤ 10ครั้ง/

พันวันนอน 
0 0 0 

 จ้านวนการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด 

 จ้านวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้เลือด
และหรือส่วนประกอบของเลือด 

ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด 

 ความผิดพลาดในการให้ยาระดับ E ขึ้นไป ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด 
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการพยาบาล 
อัตราความพึงพอใจต่อระบบบริการพยาบาลของ 

 OPD 

 
 

80% 

 
 

87.87% 

 
 

87.68% 

 
 

87.44% 
 IPD 80% 92.69% 86.6% 87.34% 
 ER 80% 71.38% 89.66% 88.89% 
 LR 80% 88.57% 85.05% 89.38% 
 OR 80% 82.67% 95% 95% 
 IC& Supply 80% 92.30% 86.87% 90% 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ส้านักการพยาบาล กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข 
2) พัฒนาการจัดอัตราก้าลังในแต่ละหน่วยงานโดยมีการปรับเปลี่ยนระบบงานและอัตราก้าลังใหม่เพ่ือให้

สอดคล้องกับสถานะการเงินของโรงพยาบาลลองในภาวะวิกฤต 7  

 ความท้าทาย 
1) การประเมินคุณภาพทางการพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับ 3     

     2)  ผู้รับบริการผู้ให้บริการมีความปลอดภัย 
     3)  ผู้รับบริการผู้ให้บริการมีความสุข 

 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการพยาบาลมีการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐาน

การพยาบาลในโรงพยาบาล ส้านักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์ระดับ 3  ผลลัพธ์ที่ได้ ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ร้อยละ 100 
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (Action plan) 
 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

 กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ                                                                                            

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสการพัฒนา 
1. การประเมินคุณภาพ
บริการพยาบาลตามมาตรฐาน
ในโรงพยาบาล ส้านักการ
พยาบาลกรมการแพทย์   
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับคะแนนผลการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลมีดังนี้ 
 NSO= 81.64   ระดับ5 
 OPD = 56.44  ระดับ3 
 IPD = 51.425   ระดับ3 
 ER = 45.1   ระดับ 3 
 LR = 52.20   ระดับ 3 
 ANC = 60.00   ระดับ 3 
 OR = 60.00   ระดับ 3 
 ANA = NA(ไม่มีให้บริการ) 
 IC = 56.44   ระดับ 3 
 CSG = 60.00  ระดับ 3 

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ร้อยละ 100 

1. มีการน้าผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่ก้าหนดในมาตรฐานมาใช้ใน
การเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานกลางที่ก้าหนดมาจากส้านักการ
พยาบาลและเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายจังหวัด
แพร่ 

2. น้าผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์หาส่วนที่ขาดเพ่ือน้ามาใช้เป็น
แผนในการพัฒนาต่อไปโดยมีการใช้ข้อมูลมาเป็นฐานและ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาของแต่ละกลุ่มงานการพยาบาล 

3. ด้าเนินการประเมินคุณภาพบริการโดยมีเครือข่ายคือโรงพยาบาล
แพร่เป็นพ่ีเลี้ยงและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดแพร่เป็นเครือข่าย
ในการด้าเนินการพัฒนา 

4. เปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพบริการ
พยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล 

2. ประเมินความเพียงพอด้าน
อัตราก้าลังในการปฏิบัติงาน 
 
 

ผลการประเมินในภาพรวมของกลุ่มการพยาบาล = ร้อยละ 82.60  1. ปรับเกลี่ยอัตราก้าลังจากหน่วยงานที่มีภาระงานน้อยไปให้
หน่วยงานที่มีภาระงานมาก 
  2. ขอจ้างอัตราก้าลังตามกรอบ พกส. ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวง 
  3. ขอรับการสนับสนุนอัตราก้าลังจากหน่วยงานอ่ืนมาขึ้นปฏิบัติงาน
นอกเวลา 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี2557 ปี2558 

1.อ่านเอกสารวิชาการเพ่ือประเมินผลงานระดับบุคคล เรื่อง 3 7 8 
2.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยปฐมพยาบาล ครั้ง 32 27 12 
3.การด้าเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ตาม มาตรา41 ราย 1 0 4 
4.การนิเทศติดตามงาน ครั้ง 36 36 36 
5.การทบทวนการจัดอัตราก้าลังของหน่วยงานต่างๆ ครั้ง 12 12 12 
6.ประชุมกลุ่มงานการพยาบาล ครั้ง 6 4 2 
7.สรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปี ครั้ง 1 1 1 
8.ประเมินตนเองตามมาตรฐานHA ครั้ง 2 1 1 
9.ประเมินคุณภาพบริการพยาบาล ครั้ง 2 2 2 
10.สรุปรวบรวมตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลส่ง สสจ. ครั้ง 2 2 2 

 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลปี 2556 – 2558         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้าดับ หน่วยงาน 2556 2557 2558 

1 NSO 55.94 75.78 81.64 

2 OPD 42.21 53.56 56.44 

3 IPD 53.21 51.34 51.425 

4 ER 44.5 61.8 45.10 

5 LR 60 49.5 52.20 

6 ANC 55.72 59.29 60.00 

7 OR 60.97 62.98 60.00 

8 ANA 60 58.08 0 (ไม่มีให้บริการ) 

9 IC 49.04 54.14 56.44 

10 CSG 52.02 53.94 60.00 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐานในโรงพยาบาล ปี 2556-2558 

 
 

จากผลการด้าเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการพยาบาลในโรงพยาบาลตามมาตรฐานส้านักการพยาบาลในปี
พ.ศ.2556 –พ.ศ. 2558 โดยท้าการประเมิน ปีละ 2รอบ ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและมอบหมายให้
เป็นตัวชี้วัดระดับบุคคลของแต่ละหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลที่เกี่ยวข้องจ้านวน 9 งานพบว่าผลการด้าเนินงาน
ดังกล่าวมีการพัฒนามีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นตามล้าดับโดยผลรวมของระดับคะแนนพบว่าทุกหน่วยงานได้ด้าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการให้บริการพยาบาลตามมาตรฐานก้าหนดของส้านักการพยาบาล ผ่านการประเมินตนเองในระดับ 3  
จ้านวน 9 งาน คิดเป็นร้อยละ 100                                           

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. ภาระงานที่เพ่ิมข้ึน และการลดอัตราก้าลังในการปฏิบัติงานลงท้าให้ ขาดขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. ช่วงเวลาในการหยุดยาวติดต่อกัน 10วัน ส่งผลให้เมื่อมีสถานการณ์วิกฤต/ฉุกเฉิน ตามอัตราก้าลังเสริมได้ยาก  
3. การค้านวณ FTE ตามกิจกรรมที่กระทรวงก้าหนดไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่ท้าจริงท้าให้อัตราก้าลังที่ค้านวณได้

น้อยกว่าความเป็นจริงท้าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เจ้าหน้าที่ยังขาดสมรรถนะในการปฏิบัติงานหน้างาน ท้าให้การปฏิบัติงานมักเกิดความเสี่ยง 
5. เจ้าหน้าที่ยังไม่น้าPSGไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการโดยรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก

โรงพยาบาล 
2. การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลาการในกลุ่มการพยาบาลโดยมีการด้าเนินการใช้เวทีการประชุมของกลุ่มงาน

การพยาบาล และส่งไปอบรมภายนอกตามส่วนขาด 
3. น้าผลลัพธ์จากการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลมาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
4. การสรรหากลยุทธ์ใหม่ๆในการน้างานคุณภาพลงสู่ผู้ปฏิบัติ มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรโดยเน้น

การสื่อสารกันแบบ 2 ทางให้มากขึ้น 
5. พัฒนาการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานให้ครอบคลุมกิจกรรมที่ด้าเนินการ 
6. ประเมินความเพียงพอด้านอัตราก้าลัง 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ทีมงาน คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน ภญ.คัทลียากรณ์ ไวโอเร็ต วันที่จัดท า 22 ตุลาคม 2558 
 
เจตจ านง 
1. พัฒนาระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลลอง และหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

ผู้รับบริการได้รับบริการด้านยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม เพียงพอ ปลอดภัย ได้ผล 
และพึงพอใจ  

2. พัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และเกิด
ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

3. พัฒนาระบบการดูแลด้านยาในชุมชน เพ่ือให้เครือข่ายผู้บริโภคในชุมชน/หน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และเสริมสร้างความเข็มแข็ง  

4. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้านยา เพ่ือให้ประชาชนสามารถตนเองดูแลตนเองเบื้องต้นด้านยาได้ 

เป้าหมาย 
1. โรงพยาบาลลองและหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายมีระบบการจัดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล 

พร้อมทั้งการมียาที่มีคุณภาพพร้อมใช้ส้าหรับผู้ป่วย รวมถึงมีการสั่งใช้ยา และการให้ยาที่ปลอดภัย ถูกต้อง 
เหมาะสม และได้ผล 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับการประเมินและเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านยา ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้ยา  

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย 
ปีงบ 
56 

ปีงบ 
57 

ปีงบ 
58 

1. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในภาพรวม รพ.ลอง ต่อ 1000 visit number ≤ 1.69 1.19 2.28 1.61 

2. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาระบบผู้ป่วยนอก รพ.ลอง ต่อ 1000 ใบสั่งยา ≤ 1.82 1.15 2.29 2.01 

3. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาระบบผู้ป่วยใน รพ.ลอง ต่อ 1000 วันนอน ≤ 6.86 4.57 8.17 7.84 

4. จ้านวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยา (Adverse Drug Events : ADE ) 
โรงพยาบาลลอง (ระดับ E-I)  

≤ 0 2 2 0 

5. ร้อยละความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาที่ท้า DUE โรงพยาบาลลองเฉลี่ย (%) ≥ 99.43 98.30 100 100 
 

6. ร้อยละความสมเหตุผลในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ(Antibiotic Smart Use) ในกลุ่ม
โรคเป้าหมายเฉลี่ย (%) 

≥ 97.75 96.36 96.88 100 

7. อัตราการส้ารองคลังยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลลอง (เดือน)  ≤ 1.34 1.66 1.18 1.17 

8. ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลลอง (%) (รวมทุก
หมวดเวชภัณฑ์) 

≥ 32.18 N/A 29.81 34.55 

9. ร้อยละของ รพสต.ที่มีการด้าเนินงานการจัดการยาเดิมเหลือใช้ในโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง  

14 N/A 14 14 

10. ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การดูแลสุขภาพประชาชนด้านยา 

≥ 80% N/A N/A 94.29 
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ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย 
ปีงบ 
56 

ปีงบ 
57 

ปีงบ 
58 

11. ระดับความส้าเร็จในการจัดท้าข้อตกลงลงร่วมในการส่งเสริมการกระจายยาที่
เหมาะสมในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน  
ระดับท่ี 1 มีแผนการออกพ้ืนที่ส้ารวจร้านช้า 
ระดับท่ี 2 ส้ารวจร้านช้าในพ้ืนที่อ้าเภอลอง ร่วมกับ เครือข่าย  
ระดับท่ี 3 จัดเวทีคืนข้อมูลและจัดท้าแนวทางการส่งเสริมฯ ในแต่ละต้าบล  
ระดับท่ี 4 จัดท้าสื่อ  
ระดับท่ี 5 มีข้อตกลงร่วมในการส่งเสริมการกระจายยาที่เหมาะสมในชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน  ระดับอ้าเภอ และสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบ  

ระดับ 5 3 4 5 

12. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านด้านยา 
ระดับท่ี 1 มีการก้าหนดเป้าหมายผู้ป่วยที่จะเยี่ยมบ้าน และมีแผนการเยี่ยมบ้าน 
ระดับท่ี 2 มีการเยี่ยมบ้าน  
ระดับท่ี 3 มีการเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
ระดับท่ี 4 พัฒนาระบบการส่งต่อเยี่ยมบ้านด้านยาใน รพ.สต. 
ระดับท่ี 5 พัฒนาคืนข้อมูลผู้ป่วยเยี่ยมบ้านด้านยาให้ครอบครัว/ชุมชนเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่เข้าข่าย ควรได้รับการดูแล/แก้ไข
ปัญหาจากครอบครัว/ชุมชน 

ระดับ 5 2 3 4 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน PTC (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน)  
o ระบบบริหารเวชภัณฑ์ 

 พัฒนาระบบคลังเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแบบหนึ่งคลังส ารอง (One 
stock system) ผลลัพธ์ พบว่า มูลค่าการเบิกยาโรคทั่วไปลดลง 1.13% (แต่มูลค่าการเบิกยาโรค
เรื้อรัง และยาจากสมุนไพร มีมูลค่าสูงขึ้น เพ่ิมขึ้น 19.49% และ 107.13% ตามล้าดับ เนื่องจาก
นโยบายการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับบริการใกล้บ้านใกล้ใจ และส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรระดับ
จังหวัด) และอัตราการส้ารองคลังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเฉลี่ ยไม่เกิน 1.5 เดือนตาม
เป้าหมาย (1.39 เดือน) 

o ระบบความปลอดภัยด้านยา 
    ผลงานวิชาการ เรื่องเล่า ระดับประเทศ เรื่อง “เม่ือปัญญา...สอนฉัน” ประสบการณ์ดูแล

ผู้ป่วยต่อเนื่องในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวช ระบบผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลลอง โดย ภญ.เนตรนภา รัตนพงษ์จินดา ในงานประชุมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2558 จัดโดยสภาเภสัชกรรม และวิทยาลัยการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) โดยการสืบค้นปัญหาของผู้ป่วยจิตเวช สิ่งที่
ได้เรียนรู้/บทเรียนที่ได้จากกิจกรรม คือ การให้เวลาเพ่ือสืบค้นปัญหาของผู้ป่วยเป็นสิ่งจ้าเป็นและ
ต้องให้ความใส่ใจ รวมถึงต้องมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  รู้จักที่จะเปิดใจให้เชื่อมั่นต่อความ
รักและความปรารถนาดีของญาติผู้ดูแล  ถึงแม้จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชด้วยกันก็สามารถท้าให้
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ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแผนการรักษาของแพทย์ได้  เพราะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนด้านอารมณ์ ควรมองบริบทของผู้ป่วยให้กว้างและครอบคลุม
ท้างานเป็นทีมแบบสหวิชาชีพ 

 

  

 
 ผลงานวิชาการ เรื่องเล่า ระดับโรงพยาบาล โดย ภญ.รมิดา จิตมณี เรื่อง หมอนสอนฉีด

อินซูลิน ระบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลอง นวัตกรรมการสอนผู้ป่วยเบาหวานฉีดยาอินซูลิน โดย
การส่งเสริมการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาฉีดอินซูลิน ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส้าคัญ และ
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดบริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับการพบปัญหาของผู้ป่วย
เบาหวานกลุ่มที่ได้รับยาฉีดอินซูลิน จึงเกิดการสร้างนวัตกรรมการสอนใช้ยาฉีดอินซูลินขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาของผู้ป่วย และลดปัญหาการปฏิเสธการใช้ยาฉีดอินซูลินของผู้ป่วย  
โดย การจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในแผนกเภสัชกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เรื่องยาโดยเน้นในเรื่องผู้ป่วยเบาหวาน เป็นวาระแรก เนื่องจากมีกลุ่มผู้ป่วย
เป็นจ้านวนมาก และเป็นยาที่หยิบจัดบ่อย การจัดอบรม เรื่องเบาหวานได้มีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก เวลา 15.00-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจ้านวน 11 
คน และผู้ร่วมสังเกตการณ์ 1 คน ดังนี้ เภสัชกร 3 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 6 คน เจ้าหน้าที่
ประจ้าแผนกเภสัชกรรม 2 คนพบว่าหลังการอบรมเจ้าหน้าที่ มีความรู้เรื่องโรค และยาที่ใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยเบาหวานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลท้าให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง แม่นย้ามากขึ้น การ
วัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลงจากการด้าเนินงานในช่วง 1 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2558  
พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่จ้านวน 24 ราย ผู้ป่วยรายเดิมที่พบปัญหาจากการใช้ยา 3 ราย พบว่า ผู้ป่วย
รายใหม่มีความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้ยาฉีดอินซูลินมากกว่าร้อยละ 90 และผู้ป่วยที่พบปัญหา
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จากการใช้ยาฉีดอินซูลิน 3 รายมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ยาฉีดอินซูลินร้อยละ 100 (ปัญหาที่
พบคือ ฉีดยาผิดวิธี และการถอดประกอบปากกาฉีดอินซูลิน) สิ่งที่ได้เรียนรู้/บทเรียนที่ได้จาก
กิจกรรม ได้แก่ การเรียนรู้พฤติกรรมการปฏิบัติตัว และการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และการ
ท้างานร่วมกันเป็นทีมของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค และทีมของแพทย์ พยาบาล 
งานคลินิกโรคไม่ติดต่อ (NCD) 

 การประเมินโครงการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ระบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
ลอง เป็นการการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลลอง  อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ใน
ปีงบประมาณ 2553-2558 โดยประเมินมูลค่าด้านยา พบว่า ปีงบประมาณ 2558 มีมูลค่าการใช้
ยาปฏิชีวนะ 143,419 บาท ลดลงอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.1125 จากปีงบประมาณ 2557 

จุดเน้นในการพัฒนา  
1. พัฒนาระบบเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนทางยา 
2. พัฒนาระบบเพ่ือการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
3. พัฒนาระบบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิร่วมกับรพ.สต.เครือข่าย 

 
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ระบบบริหารเวชภัณฑ์ 
มูลค่าการเบิกเวชภัณฑ์ใน
หน่วยงานย่อยมี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี / 
อัตราอัตราส้ารองคลัง
หน่วยงานเป้าหมายไม่
เกิน 1.5 เดือน 

-หน่วยงานในรพ. มีการส้ารอง
ในหน่วยงานประมาณ 7 วัน
จากคลังรพ. และทุกวันจากห้อง
จ่ายยา 
 
 
-หน่วยงาน รพ.สต. มีคลัง
ส้ารองในหน่วยงาน และชั้นใช้
งาน จ้านวนสองจุด 

-ปรับจ้านวนรายการเบิก
เวชภัณฑ์เพ่ือส้ารองในหน่วยงาน
รพ.จากคลังรพ.ลดลง (7 วัน) 
และเพ่ิมการเบิกเวชภัณฑ์ทุกวัน
จากห้องจ่ายยา เพ่ือลดการ
ส้ารองอย่างเหมาะสม 
-ปรับระบบส้ารองคลังเวชภัณฑ์
จากมีจุดส้ารองเหลือเพียง 1 
จุดส้ารอง (ชั้นใช้งาน) 

-หน่วยงานเป้าหมาย 4 
หน่วยงาน มีอัตราส้ารอง
คลังไม่เกิน 1.5 เดือน(ER 
0.68, IPD 0.76, ห้องยา
นอก 0.41 เดือน) ยกเว้น 
ห้องยาใน เกินเป้าหมาย
เล็กน้อย (1.51 เดือน) 
-อัตราส้ารองคลังเฉลี่ยใน    
รพ.สต. 1.39 เดือน 

การรายงานมูลค่าซื้อร่วม
ผิดพลาด / ร้อยละการ
จัดซื้อร่วม ≥ 30% 

ไม่มีระบบการจัดการควบคุม
ติดตามการจัดซื้อร่วมที่ชัดเจน 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการยา
และเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อร่วมให้
ถูกต้อง 

ร้อยละการจัดซื้อเวชภัณฑ์
ร่วม = 34.55 

ระบบความปลอดภัยด้านยา 
การจัดระบบเพ่ือบริหาร
จัดการยาที่มีชื่อพ้องมอง
คล้าย (Look-alike 
sound-alike : LASA) 
โรงพยาบาลลอง 

1.หน่วยงาน มีบัญชียาที่มีชื่อ
พ้องมองคล้าย (Look-alike 
sound-alike : LASA) แต่ไม่
เป็นปัจจุบัน และยังพบ
อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อน
ทางยา LASA อยู่  
2.มีการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะเม็ดยา หรือบรรจุภัณฑ์
ของรายการยาที่จัดซื้อในแต่ละ

1. ทบทวนและจัดท้าบัญชียาที่มี
ชื่อพ้องมองคล้าย (Look-alike 
sound-alike : LASA) ของ รพ.
ลอง ปีงบประมาณ 2558 ใน
ระบบเอกสารคุณภาพรหัส R-
PTC-014 เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2557และทบทวน
และจัดท้าบัญชียาที่มีชื่อพ้องมอง
คล้าย (Look-alike sound-alike 

มีการด้าเนินงานตาม
แนวทางท่ีก้าหนด 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
รอบ ท้าให้พบรายการยาเข้า
ข่าย Look alike เพ่ิมข้ึนใน
บางครั้ง อาจส่งผลให้ข้อมูล
บัญชีรายการยา LASA ทั้งของ 
รพ.และหน่วยงานมีบางรายการ
ที่ไม่เป็นปัจจุบัน 
3.พบปัญหา การจ้าแนก
ประเภทรายงานอุบัติการณ์
ความคลาดเคลื่อนทางยาของ
ยา LASA บางรายการไม่เข้า
ข่าย ยา LASA โดยในเบื้องต้น
ได้ประสานกับผู้รับผิดชอบการ
รายงานอุบัติการณ์ความ
คลาดเคลื่อนทางยาของรพ.แล้ว 
เพ่ือให้การรายงานเป็นไปตาม
เงื่อนไขของยา LASA 
4.มีการส่งกิจกรรมทบทวนให้
ทีม PTC ทุกเดือน  

: LASA) ของ หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2558 ในระบบ
เอกสารคุณภาพรหัส R-PHO-
005 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 
2.ติดตามการจัดท้าบัญชียา 
LASA ของหน่วยงานต่าง ๆ :ห้อง
ยานอก(PHO) หอผู้ป่วยใน (IPD) 
ห้องยาใน (PHI) ห้องฉุกเฉิน (ER) 
ผู้ป่วยนอก (OPD) คลินิกพิเศษ
โรคเรื้อรัง (NCD) 
3.จากการทบทวนอุบัติการณ์ 
ความคลาดเคลื่อนทางยาเมื่อ
น้ามาวิเคราะห์ จ้าแนกประเภท 
พบว่าความคลาดเคลื่อนในการ
จัดยาผิดรายการมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ จัดยาผิดรายการ 
ไม่ได้จัดยา และอ่ืนๆตามล้าดับ 
แนวทางการแก้ไข 
1. มีการจัดยาตามระบบDouble 
check 
2. ปรับเปลี่ยนชื่อยาบนชั้นใช้งาน 
และยาแบ่งบรรจุ ให้มีสีที่ต่างกัน
ในรายการยาที่มีขนาดความแรง
ของยา 
    ต่างกัน รายการยาที่เกิดความ
คลาดเคลื่อนทางยาบ่อย และยา
ที่มีชื่อพ้องมองคล้าย (Look-
alike sound- 
    alike : LASA) 
3. มีสติ๊กเกอร์เตือนในการจัดยาที่
มีชื่อพ้องมองคล้าย (Look-alike 
sound-alike : LASA)บนชั้นใช้
งาน  
    เพ่ือให้เกิดความระมัดระวังใน
การจัดยา 

ระบบการจัดการยาความ
เสี่ยงสูงไม่ครอบคลุมยา
ทุกรายการ 

1.ไม่ได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติ
ยาความเสี่ยงสูง  
2. แบบเฝ้าระวังยาความเสี่ยง

1.ทบทวนรายการยาความเสี่ยงสูง
ประจ้าปีงบประมาณ 2558 
2.จัดท้า พิจารณา critical point 

1. มีแนวทางปฏิบัติการ
จัดการยาความเสี่ยงสูงปี 
2558 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
สูงมีไม่ครบทุกรายการ ยาความเสี่ยงสูงให้ครบทุก

รายการ 
3.จัดท้าแนวทางปฏิบัติ และแบบ
เฝ้าระวังยาความเสี่ยงสูงให้
ครอบคลุมทุกรายการ 
4.รวบรวมข้อมูลการด้าเนินงาน
จัดการยาความเสี่ยงสูง 
5.วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการ
ด้าเนินงาน 

2. มีแบบเฝ้าระวังยาความ
เสี่ยงสูงครบทุกรายการ 
3. ไม่พบอาการไม่พึง
ประสงค์จากยาความเสี่ยง
สูงที่ป้องกันได้ระดับ E-I 

ไม่ทราบมูลค่าประหยัด
ของยาที่เข้าสู่ระบบการ
จัดการความสอดคล้อง
รายการยา (Medication 
reconcile) 

1.ไม่ได้เก็บข้อมูลมูลค่าประหยัด
ของยาที่น้ามาจัดการความ
สอดคล้องรายการยา 
2.แบบบันทึกประวัติการใช้ยา
ใช้ร่วมกันทั้งผู้ป่วยที่น้ายาเดิม
มาด้วยและผู้ที่ไม่ได้น้ายาเดิมมา 

1. ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
ติดตามความสอดคล้องรายการ
ยา 
2. ทบทวนแนวทาง/รูปแบบการ
ด้าเนินงานปี 2558  
3. ปรับปรุงเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล (แบบบันทึกประวัติการใช้
ยา, แบบบันทึกมูลค่ายาเดิม) 
4. รวบรวมข้อมูลการด้าเนินงาน 
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
การด้าเนินงาน 

1. มีแนวทางการ
ด้าเนินงานตรวจสอบความ
สอดคล้องรายการยาผู้ป่วย
ใน ปี 2558 
2. เครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล ได้รับการปรับปรุง
แก้ไข 1 ครั้ง 
3. ได้ผลการวิเคราะห์
ผลลัพธ์จากการด้าเนินงาน
ตรวจสอบความสอดคล้อง
รายการยาเพื่อหาโอกาส
พัฒนา 
4. มีรายงานมูลค่าประหยัด
ด้านยากลุ่มเป้าหมายที่
ผู้ป่วย/ญาติน้าติดตัวมา 
ประจ้าไตรมาส ครบทุก 
ไตรมาส 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลอง ที่  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap) R8. ร้อยละความส้าเร็จของตัวชี้วัด ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัย
จากการใช้ยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด 
เกณฑ์วัดผลส าเร็จ P43. อัตราตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ 70 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
พัฒนาระบบการจัดการ
ยาความเสี่ยงสูง 

1. มีแนวทางปฏิบัติการจัดการยาความเสี่ยงสูงปี 2558 ผลลัพธ์ มี
แนวทาง 
2. มีแบบเฝ้าระวังยาความเสี่ยงสูงครบทุกรายการ ผลลัพธ์ มีแบบ
เฝ้าระวังครบทุกรายการ 
3. ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากยาความเสี่ยงสูงที่ป้องกันได้
ระดับ E-I 

- เฝ้าระวังยาความเสี่ยงสูงอย่าง
ต่อเนื่อง และให้สหสาขา
วิชาชีพมีส่วนร่วม 
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ผลลัพธ์ ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ระดับ E-I 
พัฒนาระบบความ
สอดคล้องรายการยา 
(Medication 
reconcile) 

1. มีแนวทางการด้าเนินงานตรวจสอบความสอดคล้องรายการยา
ผู้ป่วยใน ปี 2558 ผลลัพธ์ มีแนวทาง 
2. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
3. ได้ผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการด้าเนินงานตรวจสอบความ
สอดคล้องรายการยาเพ่ือหาโอกาสพัฒนา ผลลัพธ์ ได้วิเคราะห์ผล
การด้าเนินงาน 
4.มีรายงานมูลค่าประหยัดด้านยากลุ่มเป้าหมายที่ผู้ป่วย/ญาติน้า
ติดตัวมา ประจ้าไตรมาส ครบทุกไตรมาส ผลลัพธ์ มีรายงานมูลค่า
ประหยัดรายไตรมาส 

- ด้าเนินระบบความสอดคล้อง
รายการยาอย่างต่อเนื่อง และ
ปรับปรุงระบบให้ง่ายต่อการ
ด้าเนินงานและมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการจัดการ
ยาที่มีอันตรกิริยาต่อกัน 
(Drug-drug 
interaction: DI) 

1. มีระบบการจัดการยาที่มีอันตรกิริยาต่อกัน ในระบบผู้ป่วยใน 
ผลลัพธ์ มีระบบการจัดการ DI  
2. มีการเฝ้าระวังคู่ยาที่มีอันตรกิริยาต่อกันภายใน 24 ชั่วโมงหลัง
ได้รับยาอย่างน้อยร้อยละ 80 ผลลัพธ์ มีการเฝ้าระวังร้อยละ 100 
3. ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่เกิดจากยาที่มีอันตรกิริยาต่อ
กันระดับ E-I ผลลัพธ์  ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ระดับ E-I 

- การจัดการยาที่มีอันตรกิริยา
ต่อกันในยาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 
เช่น warfarin  

พัฒนาระบบการจัดการ
ความสมเหตุผลในการ
สั่งใช้ยา (DUE) 
 

1. ร้อยละความครอบคลุมในการประเมิน DUE ในยา
กลุ่มเป้าหมาย เฉลี่ย ≥ 80% ผลลัพธ์  ร้อยละ 93.55 
2. ร้อยละความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาที่ท้า DUE  ที่ได้รับการ
ประเมินเฉลี่ย ≥ 98.6% ผลลพัธ์  ร้อยละ 100 

- ติดตาม DUE อย่างต่อเนื่อง
ในยากลุ่มเป้าหมาย และขยาย
ไปยังยารายการใหม่ที่มีการใช้
ในโรงพยาบาล 

การเยี่ยมบ้านยาโดย
เภสัชกร 
- ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
- เยี่ยมบ้านผู้ป่วย 
- สรุปผลการด้าเนินงาน 

- ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ป่วย ที่ได้รับการส่งต่อเยี่ยมบ้านจาก
ศูนย์ Home Health Care ได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 90 

- เพ่ิมความครอบคลุมประเด็น
ส้าคัญ ในพัฒนาระบบการ
เยี่ยมบ้านยาโดยเภสัชกร 

ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลอง ที่  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap) R12. ร้อยละของมาตรฐานงาน/ทีมมีผลการด้าเนินงานผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
เกณฑ์วัดผลส าเร็จ P64. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ EPI คุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค 

- ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและ
ระบบลูกโซ่ความเย็นด้วยค่าคะแนนการประเมิน
ตนเองตามแบบประเมินของกรมควบคุมโรคด้วยค่า
คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 อย่างน้อย 80% 
ผลลัพธ์ 100%  

- พัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมควบคุมโรค 
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ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลอง ที ่3. พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap) R18. ดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
P91. ต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์มิใช่ยาลดลงร้อยละ 10 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การพัฒนาระบบส้ารองคลังใน
หน่วยงานเป้าหมายที่มีมูลค่าการ
เบิกจ่ายสูง โรงพยาบาลลอง 

หน่วยงานเป้าหมาย 4 หน่วยงาน มีอัตราส้ารอง
คลังไม่เกิน 1.5 เดือน ผลลัพธ์ ER 0.68, IPD 
0.76, ห้องยานอก 0.41 เดือน และห้องยาใน 
เกินเป้าหมายเล็กน้อย 1.51 เดือน 

พัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเพ่ือการก้าหนด
ปริมาณการส้ารองเวชภัณฑ์ใน
หน่วยงานให้เหมาะสม 

การพัฒนาระบบการจัดการเพ่ือการ
จัดซื้อร่วมที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของมูลค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมโรงพยาบาล
ลอง ≥30% ผลลัพธ์ 34.55% 

การพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล เพ่ือการจัดซื้อร่วมที่มี
ประสิทธิภาพ 

    
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558) 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 

- แนวโน้มอัตราส้ารองคลังเวชภัณฑ์
โรงพยาบาลลอง ลดลง โดยพบใน
ปีงบประมาณ 2556 = 1.66 เดือน 
ปีงบประมาณ 2557 = 1.18 เดือน และ
ปีงบประมาณ 2558 = 1.17 เดือน 
ตามล้าดับ เนื่องมาจากมีระบบการ
พัฒนาการส้ารองที่เหมาะสม และเพียงพอ 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 

- ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละการ
จัดซื้อร่วมเวชภัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้น โดยพบใน
ปีงบประมาณ 2557 = 29.81% และ
ปีงบประมาณ 2558 = 34.55% ตามล้าดับ 
เนื่องมาจากมีระบบการพัฒนาการส้ารองที่
เหมาะสม และเพียงพอ อย่างต่อเนื่อง 
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 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลใน 3 กลุ่มโรคเป้าหมาย ผลการด้าเนินงานการให้บริการผู้ป่วยโครงการการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotic smart used) ใน 3 กลุ่มโรคเป้าหมาย ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน และแผลเลือดออก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 - ปีงบประมาณ 2558 มีมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะรวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  1,724,542 บาทดังตาราง 

        ตารางแสดงมูลค่าด้านยาการใช้ยาปฏิชีวนะใน3กลุ่มโรคเป้าหมายตั้งแต่ปี 2552-2558  

ปีงบประมาณ มูลค่า(บาท) 
2552 474,107.90 
2553 335,804 
2554 240,088 
2555 193,661 
2556 172,399 
2557 165,063 
2558 143,419 
รวม 1,724,542  

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลใน 3 กลุ่มโรคเป้าหมายเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 
2552-2558 
มูลค่าการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ 

 

 
มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุ่มโรค
เป้าหมายได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และแผล
เลือดออก โดยบุคลากรทางการแพทย์มี
แนวโน้มลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- แนวโน้มร้อยละความครอบคลุมในการ
ประเมิน DUE ในยากลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมขั้น
จากปีงบประมาณ 2557 จากร้อยละ 78.79 
เป็นร้อยละ 93.55 เนื่องมาจากมีการกระตุ้น
ทีมสหสาขาวิชาชีพในการประเมิน DUE และ
มีการติดตามกรณียังไม่ได้รับใบประเมิน 
 
 

1 2 3 4 5 6 7

ปีงบประมาณ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

มูลค่า(บาท) 474,107.90 335,804 240,088 193,661 172,399 165,063 143,419
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา  
 ระบบบริหารเวชภัณฑ์ 

1. การก้าหนดปริมาณส้ารองเวชภัณฑ์ให้เหมาะสม มีความแปรผันจากปริมาณผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้  

2. การจัดการเพ่ือการจัดซื้อร่วม มีความผันแปรจากบริษัทผู้จ้าหน่ายที่สามารถหรือไม่สามารถจัดส่ง
สินค้าให้กับโรงพยาบาลได้ (บริษัทมีสินค้าไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถควบคุมราคาให้เป็นราคาเดิม
ได้) และมีการเปลี่ยนแปลงรายการเมื่อสิ้นสัญญาที่มีก้าหนดไม่ตรงกันทุกรายการและไม่ตรงกับรอบ
ไตรมาสหรือรอบปีงบประมาณ 

ระบบความปลอดภัยด้านยา 
1.  พัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotic smart use) โดยพัฒนา

ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาความรู้ทางวิชาการ และพัฒนาระบบการติดตามผลการรักษา 
2.  การด้าเนินงาน DUE ยังไม่ครอบคลุมในยาที่เพ่ิมเข้าใหม่ในบัญชียาโรงพยาบาลลอง และในบัญชี

หน่วยงาน 
3.  ระบบการจัดการยาที่มีอันตรกิริยาต่อกัน เน้นการจัดการในคู่ยาที่มีอันตรกิริยารุนแรงต่อกัน โดย

ไม่ได้ค้านึงถึงว่าเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ 
4.  การพัฒนาระบบการขยายโอกาสในการดูแลผู้ป่วยเชิงรุก เช่น การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วย

จิตเวช ผู้ป่วยโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ 
    แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ  

ระบบบริหารเวชภัณฑ์ 
1. พัฒนาระบบส้ารองคลังเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเครือข่ายอ้าเภอลองแบบ 

Zero stock 
2. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการก้าหนดปริมาณการส้ารองเวชภัณฑ์ในหน่วยงานให้

เหมาะสม 
3. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการจัดซื้อร่วมเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ระบบความปลอดภัยด้านยา 

1. พัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotic smart use) โรงพยาบาล
ลอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลอ้าเภอลอง 

2.  การพัฒนาระบบการจัดการความสมเหตุผลในการสั่งใช้ยา (DUE) ให้มีความครอบคลุมยาที่มีการ
รับเข้าใหม่ในบัญชียาโรงพยาบาลลอง 

3.  การจัดการยาที่มีอันตรกิริยาต่อกัน (Drug interaction) ในยาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มเป้าหมาย 
4.  การพัฒนาระบบงานในคลินิกผู้ป่วยนอก warfarin ที่รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลแพร่ 
5. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านยา โรงพยาบาลลอง ให้เป็นปัจจุบันในระบบ Hos-XP 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี   2558 
ทีม พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  นางกาญธิกา  ปวนสุข   วันที่  30  กันยายน 2558 
 
เจตจ านง   

พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ค้นหาปัญหา เฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลและติดตามภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดการติดเชื้อในผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
เพ่ือป้องกันและควบคุมให้มีการติดเชื้อในโรงพยาบาลน้อยที่สุด 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2556 2557 2558 

1. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล    < 2 ครั้ง/ 
1000 วันนอน 

0 0 0 

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

วันนอน 
0 0 0 

4. อัตราการติดเชื้อแผล Episiotomy < 1.00 % 0 0 0 
5. อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้ยาและสารน้้าทางหลอด
เลือดด้า 

< 10 ครั้ง/ 
1000 วันนอน 

0 0 0 

6. ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 100 % 100 % 100 % 100 % 
7. อัตราหน่วยงานมีผลการปฏิบัติงานด้าน IC ของเจ้าหน้าที่
ถูกต้อง (Standard Precaution) 

100 % 100% 100 % 100 % 

8. อัตราการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สิ่งคัดหลั่งจากการ
ปฏิบัติงาน 

เดิม < 2.00 %  
< 4คน / 6 เดือน 

2 2 2 

 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล อย่างมีระบบ ต่อเนื่อง และถูกต้องตามหลักวิชาการ และน้าผล

การเฝ้าระวังมาใช้ในการพัฒนางาน 
2. การเฝ้าระวังติดตามเชื้อดื้อยาการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาและการใช้ ABO ที่ถูกต้อง 
3. รณรงค์การล้างมือของเจ้าหน้าที่ (Clean hand) 
4. ควบคุมการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ และเทคนิคบริการที่ถูกต้อง (Clean care) 
5. พัฒนาคุณภาพการท้าลายเชื้อและท้าให้ปราศจากเชื้อในเครื่องมือแพทย์ (Clean equipments) 
6. ควบคุมสิ่งแวดล้อม น้้าเสีย การจัดการขยะติดเชื้อ ตลอดจนสุขาภิบาลอาหาร และน้้าดื่ม  
7. ดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
8. ทบทวนคู่มือ มาตรฐาน/ระเบียบวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
9. พัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
10. การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพสต. 
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ความท้าทาย 
1.   บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล 
2.   สร้างความตระหนักแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการป้องและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
3.   การเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
- การป้องกันการติดเชื้อที่เป็นปัญหาส้าคัญของโรงพยาบาลเช่น ป้องกันการเกิด phlebitis, ป้องกันการติดเชื้อ

จากการใส่สายสวนปัสสาวะ, การป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการนอนโรงพยาบาล 
- การสร้างความตระหนักในการล้างมือของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
- การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.สต. 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. การเฝ้าระวังการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 
 

รูปแบบการเฝ้าระวังการติด
เชื้อยังมีการด้าเนินการเฝ้า
ระวังไม่ชัดเจน 

1. เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
   - Hospital wide surveillance  โดยเฝ้า
ระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารักษา
ตัวในโรงพยาบาลโดย ICWN แต่ละหอผู้ป่วย  
    - Target surveillance ในต้าแหน่งที่ ที่
มีการติดเชื้อ บ่อย เช่น Phebitis , CA – 
UTI, SSI TR , การเย็บแผลสะอาดที่ ER,  
แผล Episiotomy 

- อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 0 ครั้ง/
1000 วันนอน 
- ประสิทธิภาพการเฝ้า
ระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล = 100% 

2. ป้องกันการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลที่เป็น
ปัญหาส้าคัญ 

- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีวางไว้ 

- ทบทวนแนวทางปฏิบัติการป้องกันการติด
เชื้อในหัตถการที่ส้าคัญ 
- จัดท้า CQI ใน NI ที่พบบ่อยและเป็นปัญหา 

- จัดท้า CQI  จ้านวน  
1 เรื่อง เรื่องการเกิด 
ปอดอักเสบจากการ
นอนโรงพยาบาล  

3. เฝ้าระวังและ
ป้องกันเชื้อดื้อยา 

- ไม่มีแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยที่ ติดเชื้อดื้อ 

- จัดท้าแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา - มีแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 

4. นิเทศ และ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ และ
การควบคุม
สิ่งแวดล้อม ใน
หน่วยงานที่ส้าคัญ 

- การนิเทศประเมิน
ด้าเนินการไม่ครบทุก
หน่วยงาน 
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ และ
การควบคุมสิ่งแวดล้อม ใน
หน่วยงาน 

- มีการแยกประเมินเป็น 2 ส่วนคือประเมิน
ด้ านการจั ดการสิ่ ง แวดล้ อมทั่ ว ไป  ใน
มาตรฐานหน่วยงานเฉพาะแต่ละหน่วยงาน 
โดยมีการประเมินโดยทีม ICC ปีละ 2 ครั้ง  
 
 
 

อัตราผลการปฏิบัติงาน
ด้าน IC ของเจ้าหน้าที่
ถูกต้อง > 80% ทุก
หน่วยงาน 

5. ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ
การป้องกันและ

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้าน IC 
ค่อนข้างน้อยเนื่องจากขาด
การติดตั้งความรู้มาหลายปี 

-  มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โดยผ่าน
กิจกรรม HA day camp และจัดประชุม
วิชาการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการ

-  เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการ
ป้องกันและควบคุม
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ควบคุมการติดเชื้อ
จากการให้บริการ 

 ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแก่เจ้าหน้าที่ 
รพสต.  1 ครั้ง 

การติดเชื้อมากข้ึน 
 

6. การป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อใน 
รพสต. 

- ไม่มีการประเมินด้านการ
ป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อใน รพสต. 

- มีการประเมินด้านการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อใน รพสต. ปีละ 1 ครั้ง 

- ผลการประเมินพบว่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อย
ละ 86.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ R13. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

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

- อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลภาพรวม ≤ 2 ครั้ง/1000 วันนอน  
ผลลัพธ์  0  ครั้ง / 1000 วันนอน 
- ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ≥ 80 % 
ผลลัพธ์  100 % 

- มีการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและน้าผล
การเฝ้าระวังมาแก้ไขปัญหา 

2. ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เป็นปัญหาส้าคัญ 
 - ติดเชื้อจากการให้ยาและสารน้้าทางหลอดเลือด 
(Phlebitis) 
 -  อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบ(HAP)   
 -  อัตราการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ 
 -  อัตราการติดเชื้อ SSI-TR 
 -  ติดเชื้อจากการเย็บแผล ที่ ER 

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

- กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส้าคัญของการเฝ้าระวัง
การติดเชื้อ 
- มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินการ
ปฏิบัติตามแนวทางต่างๆของเจ้าหน้าที่เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 
- มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่างๆให้ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

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  92.59 
- การจัดการผ้าเปื้อนถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ 80% ผลลัพธ ์92.30 
- ผลการประเมินคุณภาพการบริการอาหารผ่านเกณฑ์ 80 %   
ผลลัพธ์  81.61 
- การป้องกันการติดเชื้อห้องชันสูตรผ่านเกณฑ์ 80 % 
ผลลัพธ์  91.89 
- การจัดการขยะติดเชื้อถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ 80 % 
ผลลัพธ์  90.94 
- การจัดการของเสียผ่านเกณฑ์ 80 % 
ผลลัพธ์   87.5 

- สรุปปัญหาจากการประเมิน แจ้งให้แต่ละหน่วยงาน
รับทราบและด้าเนินการแก้ไข 
- มีการประเมินติดตามอย่างสม่้าเสมอทุก 6 เดือน 

5. นิเทศ และประเมินการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการติด
เชื้อในหน่วยงานบริการผู้ป่วย 

- การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ 
80 % ในหน่วยงานที่ส้าคัญ ได้แก่  IPD ,OPD, ER , OR ,LR , 
PCU  ผลลัพธ์ ผ่านเกณฑ์ 80%   ทุกหน่วยงาน 
-หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย ให้บริการที่ได้มาตรฐานตามหลัก 
IC ผ่านเกณฑ์ 80 %  ผลลัพธ ์86.18 

- สรุปปัญหาจากการประเมิน แจ้งให้แต่ละหน่วยงาน
รับทราบและด้าเนินการแก้ไข 
- มีการประเมินติดตามอย่างสม่้าเสมอทุก 6 เดือน 

6. เฝ้าระวังและติดตามการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จากการ
ปฏิบัติงาน  
6.1 ติดตามการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติงาน  
6.2 ตรวจสุขภาพประจ้าปีเจ้าหน้าที่และพนักงานเอกชน 
6..3  ให้ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B แก้เจ้าหน้าที่กลุ่มเสีย่ง 
 

- จ้านวนการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งจากการ
ปฏิบัติงาน  < ผลลัพธ์  2 %   ผลลัพธ์ 1.10 % 
- อัตราเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ้าปี ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ ร้อยละ  97.45 
- เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้รับภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ 
ร้อยละ 100  ผลลัพธ์ 100 

- มีการให้ความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเกิด
อุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

7. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและพนักงานเอกชนมีความรู้ด้าน
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจัดวิชาการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ และพนักงานเอกชน 

- แนวทางและคู่มือปฏิบัติด้าน IC ได้รับการทบทวนร้อยละ 100 มี
การทบทวน ร้อยละ 100 
- จัดบอร์ด 2 ครั้ง 

- มีการอบรบฟ้ืนฟูความรู้ด้าน IC  
- ทบทวนคู่มือต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
- มีการให้ความรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น 



28 

 

กิจกรรม/ ผลลัพธ์ / ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
7.1 จัดวิชาการให้ความรู้ด้าน ICแก่เจ้าหน้าที่   และ
พนักงานเอกชน 
7.2 ทบทวน แนวทางและคู่มือปฏิบัติด้าน IC  
7.3 เสียงตามสายโรงพยาบาล 
    - จัดบอร์ด 
    - Website 

- Website 2 ครั้ง  
 

 

8. ส่งเสริมการล้างมือให้เกิดความยั่งยืน 
8.1 เพ่ิมจุดติดตั้ง Alcohol hand rub ในหน่วย  บริการ
ผู้ป่วย และประเมินการใช้ 
น้้ายา   Alcohol hand rub 
8.2  ประเมินการล้างมือ 

-  อัตราการล้างมือถูกต้องตามข้ันตอน  เท่ากับ ร้อยละ85.29 
- อัตราการล้างมือตามหลัก 5 moment เท่ากับ ร้อยละ  84 
 

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

9.  เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการรับผู้ป่วยไข้หวัดนก /โรค
อุบัติใหม่อุบัติซ้้า 
9.1 ซ้อมแผนรับผู้ป่วยไข้หวัดนก /โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้้า 

- มีการซักซ้อมแผนรับผู้ป่วยไข้หวัดนก/โรคอุบัติใหม่ -จัดการซักซ้อมในสถานการณ์จริงในระดับโรงพยาบาล
เพ่ือทบทวนบทบาทในแต่ละหน่วยงาน 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2555 - 2558 

 
1.1  อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีจ้านวนเพ่ิมข้ึน ในปี 2556  และมีจ้านวนลดลง ในปีงบประมาณ 2557 และ
ปี 2558  เนื่องจากการเฝ้าระวังการติดเชื้อเริ่มเป็นระบบมากข้ึนเจ้าหน้าที่มีความใส่ใจในการเฝ้าระวังการติดเชื้อ แต่
ยังพบว่าในเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางต่างๆ ยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ควรจะมีการประเมินการปฏิบัติตามแนวทาง
เป็นระยะ ๆ 
 
1.2 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลในกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคัญ ( Targeted  surveillance ) 
-   อัตราการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ( CAUTI ) 

 อัตราการเกิด  CAUTI ในปี 2557  มีแนวโน้มที่ลดลง  เนื่องจากมีการทบทวนวิธีปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ
ในระบบทางเดินปัสสาวะโดยใช้แนวทางจากคู่มือวิธีปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ทั้งนี้
จะต้องเน้นย้้าให้เจ้าหน้าที่มีการเฝ้าระวังทุกเวรปฏิบัติงาน 
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- อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้ยาและสารน้ าทางหลอดเลือดด า 

 อัตราตราการเกิด Phlebitis จากการให้ยาและสารน้้าทางหลอดเลือดด้า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปี 2556 และ
ลดลงในปี 2557  ทั้งนีไ้ด้เน้นย้้าเรื่องการสังเกตบริเวณที่ให้ยาและสารน้้าทุกเวร มีการเปลี่ยนต้าแหน่งบริเวณที่ให้สาร
น้้าทุก 72 ชั่วโมง หากพบการเปลี่ยนแปลงคือมีลักษณะบวมแดงบริเวณที่แทง และผู้ป่วยเริ่มรู้สึกปวด ให้เปลี่ยน
ต้าแหน่งทันทีก่อนที่จะมีการติดเชื้อ 
 
- อัตราการติดเชื้อแผล Episiotomy 

 ในปี  2555 พบการติดเชื้อที่แผล Episiotomy เพ่ิมมากขึ้นโดยปี 2555 พบ จ้านวน 1 รายได้มีการทบทวน
หาสาเหตุพบว่าผู้ป่วยมีแผล Episiotomy ที่ลึกและกว้าง และเทคนิคการเย็บแผลที่ยังไม่ช้านาญเนื่องจากเป็นช่วงที่มี
บุคลากรใหม่ จึงได้มีการให้หน่วยงานทบทวนเทคนิคการเย็บแผลและมีการท้า 2 tick เรื่องการเย็บแผล และมี
แนวโน้มลดลงในปี 2556  -  ปี 2558 
 
- อัตราการติดเชื้อจากการเย็บผลที่ ER 

 

0.11 

0 0 0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1

0.12

2556 2557 2558 

คร
ั้ง/

10
00

วัน
 

ปีงบประมาณ 

อัตราการติดเชื้อ 

1.28 

0 0 0 0

0.5

1

1.5

2555 2556 2557 2558 

ร้อ
ยล

ะ 

ปีงบประมาณ 

อัตราการติดเช้ือ 

0 0 0 0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

2556 2557 2558 

ร้อ
ยล

ะ 

ปีงบประมาณ 

อัตราการตดิเชือ้ 



31 

 

การป้องกันการติดเชื้อจากการเย็บแผลที่ ER มีแนวโน้มลดลงในปี 2556 ซึ่งได้ด้าเนินการจัดท้าวิธีปฏิบัติเรื่อง
การล้างแผล โดยเน้นแผล Dirty wound เช่นแผลที่สัมผัสดินโคลน และแผลที่เปียกน้้า ให้ล้างแผลให้สะอาดถึงก้น
แผล หากไม่แน่ใจให้เปิดแผลไว้ และให้ยาปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม 
 

2. การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสิ่งคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน 

 จากข้อมูลการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสิ่งคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานปี 2558  พบว่าอุบัติเหตุ
ที่พบบ่อยที่สุดได้แก่ เจ้าหน้าที่ถูกเข็มต้ามือ จ้านวน 2 ครั้ง  ซึ่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเหล่านี้ ได้รับการติดตามการติดเชื้อ 
HIV และ Hepatitis B หลังการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลพบว่าอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดได้แก่เข็มทิ่มต้า  สาเหตุส่วนใหญ่ของ
อุบัติเหตุเกิดจากการสวมปลอกเข็มกลับด้วยมือ 2 ข้าง  และความประมาทของเจ้าหน้าที่  คณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจึงประสานงานกับกลุ่มการพยาบาลในการกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความส้าคัญของ
การรายงานอุบัติการณ์ทุกครั้งที่ได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสิ่งคัดหลั่ง    เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ  
และวางแนวทางในการป้องกันแก้ไข  รวมถึงการให้การดูแลรักษาหรือให้ได้รับยาต้านไวรัส ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์    นอกจากนี้ยังติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก Standard  precautions   และให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่หน่วยงาน จึงได้มีการปฏิบัติแผนการติดตามเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สิ่งคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การติดเชื้อในที่เป็นปัญหาส้าคัญในปีที่ผ่านมาคือ  พบมีผู้ป่วยสงสัยการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล 
2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขาดการบันทึกการเฝ้าระวังพร้อมกับการวินิจฉัยการติดเชื้อในผู้ป่วยที่สม่้าเสมอ 
3. โครงสร้างของบางหน่วยงานไม่สามารถจัดหาสถานที่ในการล้างมือได้ 
4. หน่วยงานเอกชนขาดการจัดหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 
5. อุปกรณ์อ้านวยความสะดวกในการล้างมือไม่เพียงพอ เช่น ผ้าเช็ดมือ alcohol hand rub ถังขยะ 
6. การล้างมือเป็นสุขนิสัยส่วนบุคคลที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก  ต้องด้าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป  
7. การเฝ้าระวังในผู้ป่วย sepsis  
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม พร้อมทัง้กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส้าคัญของ

การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
2. มีการจัดท้า CQI ในการติดเชื้อที่เป็นปัญหาส้าคัญและพบบ่อยในโรงพยาบาล 
3. มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมกับจัดท้าแนวทางการวินิจฉัยที่เข้าใจง่ายและเป็นแนวทางเดียวกัน 
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4. มีการท้า IC round  ในหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อยปีละ 2  มีการสรุปปัญหาจากการประเมิน แจ้งให้แต่ละ
หน่วยงานรับทราบและด้าเนินการแก้ไข 

5. กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ  
6. ทบทวนคู่มือวิธีปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
7. จัดหาอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกในการล้างมือให้เพียงพอ เช่นผ้าเช็ดมือ 
8. มีการซักซ้อมแผนการรับผู้ป่วยไข้หวัดนก /โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้้าในสถานการณ์จริงในระดับโรงพยาบาลเพื่อ

ทบทวนบทบาทในแต่ละหน่วยงาน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ทีมงาน   บริหารความเสี่ยง    โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  พว. ระพีพรรณ  จริยาเวช   วันที่จัดท า  30 กันยายน  พ.ศ. 2558  
 
เจตจ านง   
         คุณภาพ    ปลอดภัย    ทันเวลา               

เป้าหมาย 
        บริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลลองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการทั้งใน 
โรงพยาบาลและชุมชน 
 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ล าดับ ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1 จ้านวนความเสี่ยงที่ได้รับทั้งหมด : รุนแรง  614:9 558:7 587:5 
2 ร้อยละของความเสี่ยงที่ส้าคัญ/รุนแรงได้รับการแก้ไข

ทันเวลา 
80% 100% 100% 100% 

3 ร้อยละของความเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้รับการแก้ไขตาม
มาตรการที่มีอยู่ 

80% 94.36% 89.61% 92.71% 

4 ร้อยละของหน่วยงานมีการน้า PSG ที่เก่ียวข้องไปใช้ 80% 100% 100% 100% 
5 จ้านวน AE ที่ได้จากการท้า Triggers tool ต่อพัน 

วันนอน 
1.17 1.18 1.19 

 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การเน้นย้้าให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของโรงพยาบาลลอง  เพ่ิมการรายงานความเสี่ยงให้มากขึ้น 
2. เฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิกโดยใช้ PSG 
3. ก้าหนดให้ทุกหน่วยงานมีบัญชีความเสี่ยงของหน่วยงาน 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน/ทีมงาน 
1. หน่วยงานมีการรายงานความเสี่ยงอยู่ในระดับดี  
2. หน่วยงานมีการน้า PSG มาใช้ในการท้างานมากข้ึน 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

- วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ รื่ อ ง ก า ร
บริหารจัดการความเสี่ยง
ของโรงพยาบาลลองที่
ทีม RMHก้าหนดไว้นั้น 
ข า ด ก า ร น้ า ล ง สู่ ก า ร
ปฏิบัติและขาดการเฝ้า
ระวังความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดข้ึนในหน่วยงาน 

- มีการก้าหนดวิธีปฏิบัติเรื่อง
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ในโรงพยาบาล แต่ขาดการน้า
ลงสู่การปฏิบัติ การควบคุม
ติดตามและการประเมินผล 
- มีการรายงานความเสี่ ยง 
ตาม FLOW ที่ก้าหนดไว้แต่
บุคลากรในหน่วยงานมีความ
เ ข้ า ใ จ ว่ า ต้ อ ง เ กิ ด เ ป็ น
อุบัติการณ์ก่อนแล้วจึงมีการ
รายงานความเสี่ยง 
- ขาดการรายงานความเสี่ยงที่
ส้าคัญและรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
โรงพยาบาล 
- ขาดการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ต่างๆของโรงพยาบาล 

 

- เพ่ิมช่องทางการรายงานความ
เสี่ยงให้หลากหลายไม่ยึดติดกับใน
แบบฟอร์ม 
- น้ากิจกรรมการเข้าเยี่ ยมใน
หน่ ว ย ง าน เ พ่ื อ  ติ ดตามและ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงใน
แต่ละหน่วยงาน 
- น้าผลการประเมินที่ได้จากการ
เยี่ยมส้ารวจมาวิเคราะห์หาส่วน
ขาดเพ่ือวางแผนในการพัฒนา
ต่อไป และรายงานผลการ
ด้าเนินงานให้กับคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลลองรับทราบ
ในเวท ีQST 
 
 

- จากการด้าเนินกิจกรรม
ดังกล่าวพบว่าเจ้าหน้าที่มี
ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ
เรื่ องการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของโรงพยาบาล
ลองดีขึ้นจะเห็นได้จาก 

1. มีการรายงานความ
เ สี่ ย ง ใ ห้ กั บ ที ม
บริหารความเสี่ยง
อยู่ในระดับดี 

2. มีการรายงานความ
เสี่ยงที่ส้าคัญและ
รุนแรง 6 เรื่อง ใน
ปี 2558 

- อัตราหน่วยงานมีการ
น้า PSG ที่เกี่ยวข้องไป
ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง ค ร บ 
100% 
- อัตราหน่วยงานมีบัญชี
ค ว า ม เ สี่ ย ง ป ร ะ จ้ า
หน่วยงาน80% ขาดอยู่ 
5 หน่วยงานและยังขาด
การน้าไปปฏิบัติ 

 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลักที่ 1.การบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลลองรวมถึงการบูรณาการเข้ากับการควบคุม
ภายในเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และชุมชน 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- การจัดท้า Risk Profile 
ประจ้าหน่วยงานโดยการ 
บูรณาการเข้ากับงานควบคุม
ภายใน 

- อัตราหน่วยงานมี Risk profile 
ประจ้าหน่วยงาน  80 % 

1. หน่วยงานมีการจัดท้า Risk Profile ครบ100 % 
แต่ขาดการติดตามประเมินผลว่ามาตรการต่างๆ
ที่วางไว้นั้นสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ 

2. คุณภาพของการจัดท้า Risk profile ยังไม่ครอบคลุม
ทุกกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 

3. การจัดท้า Risk profile เฉพาะหัวหน้าหน่วยงาน
เท่านั้น ขาดการมีส่วนร่วมและการน้าลงสู่การ
ปฏิบัติยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- การตามรอยลงเยี่ยม
หน่วยงานของทีมบริหารความ
เสี่ยง 

- อัตราหน่วยงานมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงร้อยละ 100 
- อัตราหน่วยงานมีการจัดท้าRisk 
Profile ร้อยละ 80 
- อัตราหน่วยงานมีการน้า PSG ที่
เกี่ยวข้องลงการปฏิบัติ ร้อยละ 
100 
- อัตราหน่วยงานมีการรายงาน
ความเสี่ยง (HOIR) ร้อยละ 80 
- อัตราหน่วยงานมีการน้า HFE 
มาใช้ในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในหน่วยงาน  ร้อยละ 86  

1. กิจกรรมในการตามรอยของทีมบริหารความเสี่ยง
ได้ลงเยี่ยมโดยการบูรณาการติดตามประเมินผล
ของการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานเข้า
ด้วยกัน  

2. วิธีการประเมินออกมาวัดได้เฉพาะเชิงปริมาณ
เป็นส่วนใหญ่ส่วนในเชิงคุณภาพนั้น มีเป็นเพียง
บางหน่วยงานเท่านั้นไม่สามารถเปรียบเทียบกัน
ได้ในเชิงคุณภาพ 

- การประเมินวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยโรงพยาบาลลอง 

- ผลลัพธ์ของกิจกรรม อยู่ระหว่าง
การด้าเนินการ ได้แก่ 
1. อัตราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ลองตอบกลับแบบสอบถามที่
ถูกต้อง ครบถ้วน 

2. ระดับคะแนนความปลอดภัย
ของผู้ป่วยโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก  

3. จ้านวนการรายงาน
อุบัติการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา
มี 1-2 รายงาน  

ผลการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกหัวข้อการประเมิน 

 

 

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน 
     ผลงานเด่น : การรายงานความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
 

 การรายงานความเสี่ยง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นหัวใจหลัก หรือ จุดเน้น ของระบบบริหารความเสี่ยง  เพ่ือเน้น
ย้้าให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลลอง  
และเพ่ิมการรายงานความเสี่ยงให้มากขึ้น   
 จากการทบทวน พบปัญหาหรือโอกาสพัฒนา ดังนี้  

1. วิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลลองที่ทีมบริหารความเสี่ยงก้าหนดไว้นั้น ขาดการ
น้าลง 

     สู่การปฏิบัติและขาดการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในหน่วยงาน 
2. มีการก้าหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล แต่ขาดการน้าลงสู่การปฏิบัติ การ

ควบคุมติดตามและการประเมินผล 
3. มีการรายงานความเสี่ยง ตาม FLOW ที่ก้าหนดไว้แต่บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจว่าต้องเกิดเป็น

อุบัติการณ์ก่อนแล้วจึงมีการรายงานความเสี่ยง 
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4. ขาดการรายงานความเสี่ยงที่ส้าคัญและรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล 
5. ขาดการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล 

 

กระบวนการพัฒนา  
 ทบทวนวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลลอง น้ากิจกรรมวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหาร

จัดการความเสี่ยงสู่การปฏิบัติโดยลงในกิจกรรม WALK RALLY ร่วมกับศูนย์คุณภาพ 
 จัดท้าใบ HOIR ใบรายงานตอบกลับอุบัติการณ์ และใบรายงานความเสี่ยงประจ้าเดือนของหน่วยงานและทีมน้า

ขึ้นมาใหม่ น้าเสนอในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลลองเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 
 เพ่ิมช่องทางการรายงานความเสี่ยงให้หลากหลายไม่ยึดติดกับในแบบฟอร์ม 
 น้ากิจกรรมการเข้าเยี่ยมในหน่วยงานเพ่ือ ติดตามและประเมินผลความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน 
 น้าผลการประเมินที่ได้จากการเยี่ยมส้ารวจมาวิเคราะห์หาส่วนขาดเพ่ือวางแผนในการพัฒนาต่อไป และ

รายงานผลการด้าเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลองรับทราบในเวที QST 
 

ผลลัพธ์การพัฒนา 
จากการด้าเนินกิจกรรมดังกล่าว พบว่าเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

โรงพยาบาลลองดีขึ้นจะเห็นได้จาก 
1. มีการรายงานความเสี่ยงให้กับทีมบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับดี และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ

ระบบงานฝ่ายสนับสนุน ที่มีผลลัพธ์การรายงานที่มีความครอบคลุมไปยังหลายหน่วยงานมากข้ึน 
2. มีการรายงานความเสี่ยงที่ส้าคัญและรุนแรง 6 เรื่อง ในปี 2558 
3. อัตราหน่วยงานมีการน้า PSG ที่เก่ียวข้องไปปฏิบัติถูกต้องครบ 100% 
4. อัตราหน่วยงานมีบัญชีความเสี่ยงประจ้าหน่วยงาน 80% ขาดอยู่ 5 หน่วยงาน และยังขาดการน้าไปปฏิบัติ 

 

วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติกิจกรรมของทีม : กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน 
การรายงานความเสี่ยงของ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล  มีแนวโน้มในการรายงานเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งในปี  2558         

มีจ้านวนครั้งของการรายงานความเสี่ยงจ้าแนกตามโปรแกรม ปีงบประมาณ 2558 ดังนี้  

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของการรายงานความเสี่ยงจ าแนกตามโปรแกรม ปีงบประมาณ 2558 
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 จากแผนภูมิที่ 1  จะพบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายงานความเสี่ยงจ้าแนกตามโปรแกรม ปีงบประมาณ 2558 
จ้านวนทั้งหมด  431  ครั้ง ซึ่งโปรแกรมที่มีการรายงานอุบัติการณ์มากท่ีสุดคือ  ENV คิดเป็นร้อยละ 42.46  รองลงมา
คือ PTC ร้อยละ จ้านวน  39.21  ครั้ง ส่วนโปรแกรมท่ีน้อยที่สุดคือ Finance ร้อยละ 0.93 

 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ ปีงบประมาณ 2558 

 

จากแผนภูมิที่ 2  มีระดับความรุนแรงมากที่สุด ในระดับ B  คิดเป็นร้อยละ 41.76  รองลงมาคือ ระดับ A 
ร้อยละ 39.68 ส่วนระดับที่น้อยที่สุดคือ ระดับ H คิดเป็นร้อยละ 0 
 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. กระบวนงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ไม่ครอบคลุมในภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ 
2. การจัดท้า ปย 2. และ Risk profile ไม่ถูกต้อง ความเข้าใจในการจัดท้าไม่ตรงกัน 
3. Risk profile ที่ได้ ขาดการน้าลงสู่การปฏิบัติ และขาดการติดตามประเมินผลว่ามาตรการต่างๆที่วางไว้นั้น   

สามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ 
4. ความเข้าใจในการน้า PSG ที่เก่ียวข้องในแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน 
5. การรายงานอุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึนและการรายงานความเสี่ยงประจ้าเดือนไม่ครบทุกหน่วยงาน 
6. การทบทวนอุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ RCA ที่ได้ไม่ใช่ RCA ที่แท้จริง 
7. ผลการทบทวนที่ได้ขาดการน้าลงสู่การปฏิบัติและการเฝ้าระวังเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ซ้้า 
8. หน่วยงานมีบัญชีความเสี่ยงไม่ครบตามเป้าหมาย และขาดการน้าความเสี่ยงนั้นมาทบทวนในเชิงการพัฒนา 

 
      แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. เน้นการทบทวนความเสี่ยงเชิงระบบที่มีความรุนแรงตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป 
2. เน้นการรายงานความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง :  Near miss / Self report ให้มากขึ้น 
3. เพ่ิมกลยุทธ์ในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกให้มากข้ึน โดยการบูรณาการระบบความเสี่ยงเข้ากับทีมน้า/ 

หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล 
4. บูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมช่องทาง และประสิทธิภาพ ด้านการวิเคราะห์ และรวบรวม 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ทีมงาน  อนามัยแม่และเด็ก   โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  จันทร์พิมพ์  คาวันดี   วันที่จัดท า  15 ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
 
เจตจ านง 
 พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว              

เป้าหมาย 
 ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพตั้งแต่ ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด  
การเลี้ยงดูทารกแรกเกิดถึง 5 ปี เพื่อให้มารดา – ทารก ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ และการคลอด ทารกได้รับ 
การเลี้ยงดูให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์  ≤ 
12 สัปดาห์ 

≥ ร้อยละ 60 63 66 66 

2. ร้อยละผู้คลอดฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ ≥ ร้อยละ 60 62.14 55 56 
3. อัตรามารดาตาย ≤ 15 ต่อแสน

ทารกเกิดทั้งหมด 
0 0 0 

4. อัตราการตายปริก้าเนิด ≤ 9 ต่อพันทารก
เกิดท้ังหมด 

0 18.87 0 

5. อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะแรกเกิด ≤ 25 ต่อพัน
ทารกเกิดมีชีพ 

19.42 56.60 9.52 

6. อัตราทารกแรกคลอดน้้าหนักต่้ากว่า  2,500 กรัม ≤ ร้อยละ 7 10.89 11.32 5.71 
7. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ≥ ร้อยละ 50 39.64 31.02 43.58 
8. ร้อยละของผู้คลอดที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ≤ ร้อยละ 10 24.75 16.98 17.14 
9. ทารกแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละ 90 98.96 98.77 99.07 

 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก 
2. รณรงค์ฝากครรภ์ทันทีเม่ือรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ 
3. พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 

 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  

- 
 
 
 
 



39 

 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ปัญหาหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่น 

 * กิจกรรมเพศศึกษาและการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ นักเรียน 
นักศึกษาในสถานศึกษาจ้านวน 15 แห่ง 
(โรงเรียนลองวิทยา วิทยาลัยการอาชีพลอง 
และโรงเรียนขยายโอกาสอีก 13 แห่ง) 

ได้ด้าเนินการครบ 
ครอบคลุมทั้ง 15 แห่ง 

คลินิกฝากครรภ์ 
 

* ฝากครรภ์ล่าช้า * รณรงค์ฝากครรภ์ทันทีเมื่อทราบว่า
ตั้งครรภ์โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เสียง
ตามสาย วิทยุชุมชน 

 

* การคัดกรองเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์ไม่ได้ท้าทุกราย
ที่มี 
ความเสี่ยง 

จัดท้าคู่มือ/แนวทางการคัดกรองเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์หากมีข้อบ่งชี้เสี่ยงสูงให้ส่งมา
คัดกรองเบาหวานตั้งแต่ครั้งแรกที่มาฝาก
ครรภ์หรือพร้อมกับการตรวจ Lab 1 ใน
รายที่ 
ความเสี่ยงสูง และอายุ ครรภ์ที่ 26 สัปดาห์
หากพบมีความเสี่ยงปานกลาง
(ประสานงานร่วมกันในทีมอนามัยแม่และ
เด็ก) และบันทึกลงในแบบ Checklist 

หญิงตั้งครรภ์ที่มีข้อ
บ่งชี้ในการตรวจคัด
กรองเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ได้รับการนัด
ตรวจวินิจฉัยทุกราย
หากพบความเสี่ยง
ปานกลางขึ้นไปโดย
เจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
จะเป็นผู้นัดทุกราย 

* การตรวจวินิจฉัยก่อน
คลอด (PND) ล่าช้า ไม่
ครบถ้วน 

* เน้นให้ค้าปรึกษาแบบคู่ เพ่ือตรวจคัด
กรองพาหะธาลัสซีเมียเพ่ือก้าหนดคู่เสี่ยงใน
ครั้งแรกที่มาฝากครรภ์ 
* แนะน้าสถานที่ตรวจวินิจฉัยภาวะดาวน์
ซินโดรมโดยการตรวจเลือดคัดกรองฟรีทุก
สิทธิได้ที่ รพ.แพร่ หรือ รพร.เด่นชัย 
* จัดท้าสมุด Checklist เพ่ือให้ลงบันทึก
ครอบคลุมกระบวนการให้บริการงานฝาก
ครรภ์ 

* สามีหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการติดตามตรวจ
คัดกรองธาลัสซีเมีย
เพ่ือก้าหนดคู่เสี่ยงได้
ทันเวลา ร้อยละ 97 
* หญิงตั้งครรภ์สนใจ
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 30.24  

คลินิกสุขภาพเด็กดี 
 

คลินิกสุขภาพเด็กดีเดิม ไม่มี
สถานที่เป็นสัดส่วน ห้อง
ให้บริการตรวจพัฒนาการ
ไม่ได้แบ่งแยกออกเป็น
สัดส่วน มีการรบกวนขณะ
ให้บริการ ที่วัดส่วนสูงเด็ก
เล็กและเด็กโตไม่ได้ 
มาตรฐาน ของเล่น และ
นิทานไม่เพียงพอกับจ้านวน
เด็กท่ีมารับบริการ  

มีการปรับปรุงสถานที่ให้บริการจัดระบบ
โดยแยกวันตรวจประเมินพัฒนาการและวัน
รับวัคซีนและจัดหาของเล่น หนังสือนิทาน
เพ่ิมเติม  ปรับปรุงที่วัดส่วนสูงเด็กเล็กและ
เด็กโตให้ได้มาตรฐาน 
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่      1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ในกลุ่มเด็ก สตรี เด็กปฐมวัย เด็กวัยรุ่น วัยเรียน 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพบริการด้าน
อนามัยแม่และเด็ก 
1.1 ประชุมวิชาการความรู้ ทักษะ
การ ให้บริการคลินิกฝากครรภ์ 
บริการการคลอด หลังคลอด คลินิก
สุขภาพเด็กดี 

  
 

เน้นให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็กให้บริการตาม
แนวทางมาตรฐานการให้บริการ 

1.2. โครงการเตรียมตัวใส่ใจเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ 

ตัวแทน หญิงตั้งครรภ์และครอบครัว แต่ละ
รพ.สต. อสม. รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานอนามัยแม่และเด็ก เข้าร่วมประชุม
วิชาการเพ่ือเตรียมตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่จ้านวนทั้งหมด 83 คน 

สนับสนุน กระตุ้น ส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ ทั้งในส่วนของสถาน
บริการและชุมชนโดยการเตรียมตัว
หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556-2558 
 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 

ปัญหาการฝากครรภ์ล่าช้ามีแนวโน้มดีขึ้นแต่ปัญหาหญิง
ตั้งครรภ์ฝากครรภ์คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคงเป็น
ปัญหาอยู่อาจเนื่องจากฐานข้อมูลคิดจากจ้านวนผู้คลอดที่
คลอดโรงพยาบาลลอง ซึ่งบางรายฝากครรภ์ล่าช้าอยู่แล้ว 
ร่วมกับบางรายฝากครรภ์มาจากท่ีอ่ืนมาก่อนที่ไม่ได้ตาม
เกณฑ์ 

 

อัตรามารดาตายเท่ากับ 0 ในปี 2558 
ส้าหรับอัตราทารกตายปริก้าเนิดในปี 2557 พบ 2 ราย 
(จากคลอดก่อนก้าหนด 1 รายและทารกมีความพิการแต่
ก้าเนิด 1 ราย)  
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

ภาวะทารกขาดออกซิเจนและทารกน้้าหนักต่้ากว่าเกณฑ์มี
แนวโน้มลดลง จากภาวะคลอดยาวนาน 1 ราย คลอด V/E  
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนและ
ร้อยละทารก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
 
 
 
 
 
 

 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อย รวมถึง
เจ้าหน้าที่ใหม่ ซึ่งยังขาดประสบการณ์การให้บริการ ท้าให้การดูแลผู้รับบริการยังไม่ครอบคลุม หรือจัดการปัญหาได้ไม่
ดีพอ  
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาทักษะและความรู้การดูแลและให้บริการหญิงตั้งครรภ์  การให้บริการฝากครรภ์แนวใหม่ตามการ

แนะน้าขององค์การอนามัยโลก 
2. ด้าเนินการพัฒนาการให้บริการโรงเรียนพ่อแม่ 
3. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ห้องคลอดเข้าร่วมประชุม / อบรมวิชาการ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ   การปฏิบัติงาน

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจ้าการใหม่  
4. ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มข้อมูลด้านการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กให้ครอบคลุม 

ถูกต้อง  
5. ทบทวนการใช้คู่มือการให้บริการงานอนามัยแม่และเด็กอ้าเภอลองจังหวัดแพร่ และการน้าแนวทางปฏิบัติทาง

สูติศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์ซึ่งจัดท้าโดยคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กระดับพ้ืนที่เครือข่าย
บริการที่ 1 มาใช้ในการปฏิบัติทุกสถานบริการ 
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6. สนับสนุน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดย อสม. /จิตอาสา/แม่ตัวอย่างที่ประสบความส้าเร็จในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ และประกาศยกย่องมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน 

7. ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย โดยการตรวจ ประเมินพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี โดยใช้แบบประเมิน DSPM ในเด็ก
กลุ่มท่ัวไปและแบบประเมิน DAIM ในเด็กกลุ่มเสี่ยงแทนแบบประเมินอนามัย 55 ทั้งในส่วนของผู้ปกครอง 
ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

8. รณรงค์การฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์  
9. ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาควบคู่กับการให้บริการอนามัยโรงเรียนในแต่สถานบริการที่รับผิดชอบเพื่อป้องกัน

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
10. รณรงค์การให้ยาเม็ดกรดโฟลิคท้ังในโรงเรียน และ ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เตรียมตัวตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันความ

พิการแต่ก้าเนิดในทารก 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ทีมงาน โครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางสาวกาญจนา  หม่ืนอาษา วันที่จัดท า  7 ตุลาคม 2558 
 
เจตจ านง -   ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความมั่นใจด้านโครงสร้างอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ที่ปลอดภัยจาก 
อัคคีภัย สารอันตราย หรือสถานการณ์ฉุกเฉินและมีระบบการจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย 
เพียงพอ และพร้อมใช้งาน            

เป้าหมาย  - โรงพยาบาลมีการจัดการด้านโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความ  ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ    
เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและ ความผาสุก ของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือน 
              - โรงพยาบาลมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
              - พัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพท่ีเชื่อถือได้ ปลอดภัย  เพียงพอ และพร้อมใช้งาน 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. อัตราหน่วยงานมีการค้นหาความเสี่ยงด้านโครงสร้าง
อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย≥60% 

80% 80.65%    53.33%      80% 
 

2. อุบัติการณ์/ข้อร้องเรียนด้านโครงสร้างอาคารสถานที่  
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ระดับความรุนแรง G – I 

0 - - 0 

3. หน่วยงานผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจนโยบาย
และวิธีปฏิบัติเรื่อง การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ≥80%  

100% 100% 100% 100% 

4. อัตราหน่วยงานผ่านการประเมิน  5 ส80% 100% - 93.94% 96.96% 
5. อัตราหน่วยงานทิ้งขยะถูกต้องตามนโยบายและ วิธี
ปฏิบัติที่ก้าหนด100 % 

100% 100% 100% 93.33% 

6. น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่ก้าหนด 100% 100% 50% 100% 
7. น้้าประปา ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด   เป้าหมาย 
100% 

100% 100% 50% 100% 

8. จ้านวนครั้งที่ไฟฟ้าดับและเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า 
(Generator) ไม่ท้างานตามเวลาก้าหนด 

0 - - 0 

9. จ้านวนอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือที่มี
ความเสี่ยงสูงไม่พร้อมใช้งาน  

0 0 0 0 

10. อัตราความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีการ
บ้ารุงรักษาเชิงป้องกันตามแผน  

100% 100% 72.07% 39.13% 

11. อัตราเครื่องมือแพทย์ที่มีความส้าคัญต่อคุณภาพงานมี
ความพร้อมใช้  

100% 100% 99.16% 99.58% 

12. อัตราหน่วยงานมีระบบการจัดการความพร้อมใช้ของ
เครื่องมือแพทย์ที่มีผลต่อคุณภาพงาน  

100% 94.44% 100% 100% 

13. อัตราการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ที่มี
ความส้าคัญต่อคุณภาพงานและไม่หมดอายุการับรอง 

100% 100% 100% 100% 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน

หน่วยงาน) 
 1. มีกลุ่ม สภา 5ส. โรงพยาบาลลอง 

            2. ระบบการจัดการความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีผลต่อคุณภาพงา 
            3. การติดตามการใช้งานโปรแกรมจัดการบริหารเครื่องมือแพทย์ (RMC 2012) 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
 1.   การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในหน่วยงาน 
 2.   การท้ากิจกรรม 5ส. 
 3.   พัฒนาระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือส้าคัญ (3M)  

 4.   การจัดการงานเครื่องมือด้วยโปรแกรมจัดการบริหารเครื่องมือแพทย์ (RMC 2012) 
  5.   การบันทึกประวัติเครื่องมือในหน่วยงาน 
  6.  ระบบการจัดการความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีผลต่อคุณภาพงาน 
 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- น้้าประปาของ
โรงพยาบาลลองขาด
แคลนในช่วงฤดูร้อน   
(มีนาคม – เมษายน) 
 

- ช่างของโรงพยาบาลไม่มี
ข้อมูลที่ชัดเจนของปริมาณของ
น้้าบาดาลที่สูบได้ในแต่ละวัน 
แตรู่้ปริมาณน้้าที่ใช้ไปในแต่ละ
วัน 

- ให้ช่างของโรงพยาบาลไปเก็บ
ข้อมูลน้้าบาดาลที่สูบได้ต่อวัน 
เพ่ือจะได้ค้านวณปริมาณการผลิต
น้้าประปาจากแหล่งน้้าบาดาล
ของโรงพยาบาลว่าเพียงพอต่อ
การใช้ในโรงพยาบาลหรือไม่ 

- มีข้อมูลในการผลิตน้้าดังนี้ 
ซัมเมอร์สตัวที่1 มีก้าลัง 3 
แรงม้าสามารถผลิตน้้าได้ 
77.76 ลบ.ม./วัน ตัวที่2มีก้าลัง 
1.5 แรงม้า สามารถผลิตน้้าได้ 
48.96 ลบ.ม./วัน รวมการผลติ
น้้าทั้งหมด126.72 ลบ.ม./วัน 

- การล้างปั๊มซัมเมอร์ส ปีละ 1 
ครั้งไม่น่าจะเพียงพอเพราะเมื่อ
ตัวปั๊มโดนดินโคลนอุดตันท้าให้
ความสามารถในการดูดน้้า
ลดลง 

- ก้าหนดให้ช่างท้าแผนการดูแล
ระบบให้เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ 

- ประสานกับช่างให้จัดท้า
แผนการล้างซัมเมอร์สให้
มากกว่าปีละ 1 ครั้ง 

 
 

 

- การแก้ปัญหาของโรงพยาบาล
มีแผนแก้ปัญหาการขาดแคลน
น้้าระยะสั้นแบบเร่งด่วน คือขอ
ความอนุเคราะห์น้้าดิบจาก
เทศบาล 3 แห่งเพ่ือน้าน้้ามา
เติมในถังน้้าใสให้ แต่ไม่มีแผน
ระยะยาว 

- ก้าหนดแผนการแก้ไขไว้ 3 
ระยะ ดังนี้ 
ระยะสั้นแบบเร่งด่วน ขอความ
อนุเคราะห์น้้าจากเทศบาล 3 
เทศบาล 
แผนระยะกลาง 
แผนระยะยาวโดยหาแหล่งน้้า
จาก 3 แหล่งดังนี้ 
1. น้้าประปาภูมิภาคของเทศบาล
ห้วยอ้อหรือเทศบาลแม่ลานนา 
2. เจาะน้้าบาดาลบ่อใหม่บริเวณ

- น้าเสนอคณะกรรมการ
บริหารของโรงพยาบาลเพ่ือ
ด้าเนินการต่อไป 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
หนองน้อย 
3. น้้าฝน (แผนส้ารองน้้า) 
โดยทั้ง 3 แหล่งให้หาข้อมูลน้าเข้า
เพ่ือจัดท้าแผนการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้้าโดยเฉพาะข้อ 1
และ 2 ว่าแบบไหนที่ประหยัด
และคุ้มค่าต่อการลงทุน 

- หน่วยงานไม่เห็น
ความส้าคัญของการ
ท้ากิจกรรม 5ส. 

- จากการประเมินพ้ืนที่ 5ส. 
ของทีม ได้พบว่ามีบาง
หน่วยงานของโรงพยาบาลไม่ได้
ท้ากิจกรรม 5ส ตาม นโยบาย
ของทีม 
-เจ้าหน้าที่ใหม่ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส 
-เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจในการ
ท้ากิจกรรม 5ส 

- จัดประชุมฟ้ืนฟูกิจกรรม 
5ส โดยขอตัวแทนเจ้าหน้าที่
หน่วยงานละ 1 คนเพ่ือเป็นแกน
น้ากระตุ้นการท้ากิจกรรม 5ส ใน
หน่วยงาน 

- มีกลุ่ม สภา 5ส. โรงพยาบาล
ลอง โดยสมาชิกประกอบด้วย
ตัวแทนแกนน้าการท้า 
5ส. ของทุกหน่วยงาน  
โดยกลุ่มนี้จะเป็นแกนน้าในการ
ท้ากิจกรรม 5ส. ของ 
โรงพยาบาลในปี2559  
และตลอดไป 

การประชุมชี้แจงการใช้
งานโปรแกรม RMC 
2012 ให้เต็มศักยภาพ
ของโปรแกรม 
 

เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานไม่มี
ความเข้าใจการใช้งานโปรแกรม 
RMC 2012 และมีการสอนการ
งานโปรแกรม RMC 2012    
รายุคคลในหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหรือมีข้อ
สงสัยในการใช้โปรแกรม 

จัดการอบรมทบทวนความรู้ในการ
ใช้งานโปรแกรม RMC 2012 ให้
ตัวแทนเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน
ทราบ 
 

ด้าเนินการจัดการอบรมทบทวน
ความรู้ในการใช้งานโปรแกรม 
RMC 2012 ให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่
แต่ละหน่วยงานทราบเรียบร้อย
แล้ว 
 

คอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานซ่อมบ้ารุงมี
ศักยภาพต่้า 
ปฏิบัติงานช้า ท้าให้
การรับข้อมูลส่งซ่อม
จากหน่วยงานต่างๆ
คลาดเคลื่อนติดขัด 

คอมพิวเตอร์เดิมที่ศูนย์ช่างมีอยู่
ในการลงโปรแกรม RMC 2012 

เคลียร์ข้อมูลที่ไม่จ้าเป็นใน
คอมพิวเตอร์ของศูนย์ช่างและ
ปรับปรุงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์
บางชิ้นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท้างานของคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ศูนย์ช่างมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถเข้า
สู่โปรแกรม RMC 2012 ได้
รวดเร็ว 

ไม่สามารถติดตาม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่างให้
เข้าซ่อมแซมเครื่องมือ
กรณี โปรแกรม RMC 
2012 ในคอมพิวเตอร์
งานไม่ได้ 

การโทรติดต่อภายใน 1072 
หรือการโทรเข้าหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวของ
ช่าง 

จัดท้าเป็นนโยบายและวธิีปฏิบตัิ 
PP-STK-004 ขั้นตอนการส่งซ่อม
วัสดุครุภัณฑ ์

มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ PP-
STK-004 ขั้นตอนการส่งซ่อม
วัสดุครุภัณฑเ์พ่ือให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติตามได้เป็น
แนวทางเดียวกัน 

การบันทึกประวัติ
เครื่องมือในหน่วยงาน 

มีการบันทึกประวัติและ
ตรวจสอบประวัติ จ้านวน

มีการลงตรวจสอบประวัติ
เครื่องมือและการระบุหมายเลข

พบประวัตเครื่องมือและเลข
ครุภัณฑ์ไม่ตรงกับเครื่องมือใน
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
เครื่องมือทุกชิ้นโดยส้ารวจใน
ปลายปีงบประมาณ 

ครุภัณฑ์ในหน่วยงานโดยทีม
พัฒนาเครื่องมือแพทย์ร่วมกับงาน
พัสดุ 

หน่วยงานท้าให้ต้องมีการ
ปรึกษากับคณะกรรมการ
บริหารของโรงพยาบาลเพ่ือ
หาทางแก้ไขต่อไป 

 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
กิจกรรม Big Cleaning 
Day ในโรงพยาบาล 

- ได้ท้ากิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2558วันที่ 3 ธันวาคม 
2557 โดยได้ช่วยกันย้ายเครื่องมือที่ด้าเนินการแทงช้ารุดและรอ
จ้าหน่ายจากใต้ถุนแฟลตพยาบาลมาไว้ที่ห้องประชุมเรือนขวัญเก่าเพ่ือ
รอจ้าหน่าย 
- ได้ท้ากิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2558วันที่ 11 สิงหาคม 
2558  โดยช่วยกันขนย้าย เอกสารและครุภัณฑ์ของหน่วยงานห้อง
ฉุกเฉินไปห้องท้างานใหม่บริเวณตึกอุบัติเหตุแลฉุกเฉินหลังใหม่ 

- รณรงค์ให้ทุกฝ่าย
ร่วมมือในการท้ากิจกรรม 
Big Cleaning Dayให้
มากขึ้น 

จัดบอร์ดให้ความรู้
เกี่ยวกับทีม ENV 

- จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. และฟ้ืนฟูความรู้เรื่อง
การจัดการเครื่องมือ (3M) บริเวณบอร์ดทางเดินตึกOPD เก่า 

 

ตรวจประเมินวิศวกรรม
ความปลอดภัยใน
โรงพยาบาลโดยศูนย์
วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 
เชียงใหม่ 

- รับการตรวจประเมินวันที่ 26-28 มกราคม 2558โดยเจ้าหน้าที่ได้
ประเมินทุกระบบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้น้าปัญหาที่พบเสนอ
ต่อผู้บริหารโรงพยาบาลให้รับทราบ ใช้งบประมาณไป 3,880 บาท (ขอ
ใช้เงินนอกแผนเงินบ้ารุงเพราะไมไ่ด้บรรจุกจิกรรมไว้ในแผน action planของ
ทีม) 

- ปัญหาที่พบได้รับการ
แก้ไข 

ประเมินความรู้ความ
เข้าใจแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
 

- ได้เข้าประเมินความรู้ความเข้าใจแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย วันที่ 
23- 27กุมภาพันธ์ 2558 จ้านวน 27 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านการ
ประเมินจ้านวน 25 หน่วยงานและไม่ผ่านการประเมินจ้านวน 2
หน่วยงานคือ ศูนย์ช่างและยานยนต์ สาเหตุเพราะเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานไม่รู้ถึงบทบาทและการปฏิบัติตัวเมื่อประกาศใช้แผนอัคคีภัย 
แต่รู้วิธีการใช้ถังดับเพลิงและจุดที่ต้องตัดไฟ ผลลัพธ์ที่ได้คือ 92.59% 

- น้าปัญหาที่ได้รับจาก
การประเมินมาหาแนว
ทางแก้ไข เช่นการอบรม
ให้ความรู้เพิ่มเติม และ
ประเมินซ้้าในหน่วยงานที่
ไม่ผ่านการประเมิน 

ประเมินพ้ืนที่ 5ส 
หน่วยงาน 

- เข้าประเมินพ้ืนที่ 5ส. ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23- 27กุมภาพันธ์ 2558 
จ้านวน 33 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินจ้านวน 31 
หน่วยงานและไม่ผ่านการประเมินจ้านวน 2 หน่วยงานคือ ศูนย์ช่าง
และยานยนต์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ 93.94% 
- เข้าประเมินพ้ืนที่ 5ส. ครั้งที่2/2558 วันที่27 กรกฎาคม – 5 
สิงหาคม 2558 จ้านวน 33 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน
จ้านวน 32 หน่วยงานและไม่ผ่านการประเมินจ้านวน 1 หน่วยงานคือ 
ศูนย์ช่าง ผลลัพธ์ที่ได้คือ 96.97% 

ให้ใบ car หน่วยงานที่ไม่
ผ่านเพ่ือด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ตรวจพบต่อไป 
 

ประเมินการจัดการขยะใน
หน่วยงาน 

- เข้าประเมินการจัดการขยะครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23- 27กุมภาพันธ์ 
2558  จ้านวน 31 หน่วยงาน ผลลัพธ์ผ่านการประเมินทุกหน่วยงาน

ให้ใบ car หน่วยงานที่ไม่
ผ่านเพ่ือด้าเนินการแก้ไข
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ 100% 
- เข้าประเมินการจัดการขยะครั้งที่ 2/2558  วันที่27 กรกฎาคม – 5 
สิงหาคม 2558  จ้านวน 31 หน่วยงาน ผลลัพธ์ผ่านการประเมิน 29
หน่วยงานไม่ผ่าน 2 หน่วยงานคือหน่วยงานศูนย์ช่างและหน่วยงาน 
NCD ผลลัพธ์ที่ได้คือ 93.55% 

ปัญหาที่ตรวจพบต่อไป 
 

การค้นหาความเสี่ยงด้าน
โครงสร้างอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยใน
หน่วยงาน 

จ้านวนหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งหมด 30 หน่วยงาน  
- เดือนที่ต้องส่งรายงานจ้านวน 6 เดือนแรกคือ กันยายน 2557 – 
กุมภาพันธ์ 2558 มีหน่วยงานที่ส่งรายงาน ≥60% จ้านวน 24 
หน่วยงานผลลัพธ์ที่ได้คือ 80% 
- เดือนที่ต้องส่งรายงานจ้านวน 6 เดือนหลังคือ มีนาคม 2558 – 
สิงหาคม 2558 มีหน่วยงานที่ส่งรายงาน ≥60% จ้านวน 24 
หน่วยงาน ผลลัพธ์ที่ได้คือ 80% 

-ประสานให้หัวหน้า
หน่วยงานเน้นย้้าให้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในหน่วยงานส่งรายงาน
สม่้าเสมอ 

การอบรมฟ้ืนฟูเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยใน
หน่วยงาน 

- ได้อบรมฟ้ืนฟูเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในหน่วยงานวันที่ 4 สิงหาคม 
2558 

 

การประชุมฟ้ืนฟูกิจกรรม 
5ส. 

- ประชุมฟ้ืนฟูกิจกรรม 5ส ให้กับแกนน้า 5ส ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาลลอง วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีการ
ท้ากิจกรรม 5ส. ในโรงพยาบาล 

- ให้สภา 5ส. ด้าเนินการ
กิจกรรม 5ส. ในปี2559 

การตรวจสอบความพร้อม
ใช้ 

อัตราความพร้อมใช้ของเครื่องมือส้าคัญที่มีผลต่อคุณภาพงาน เป้าหมาย 
100 ผลลัพธ์ที่ได้คือ ร้อยละ 99.79 
- พบเครื่องมือแพทย์สูญหาย 
 

- แจ้งหน่วยงานจัดท้าการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและ
หาแนวทางแก้ไข ป้องกัน 

- การบ้ารุงรักษาเชิง
ป้องกันโดยช่างของ
โรงพยาบาล 

อัตราความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน
ตามแผนเป้าหมาย 100 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 60.35% 
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่าง 1 ท่าน ป่วยด้วยโรคประจ้าตัว อยู่ระหว่างการ
รักษา อีกท้ังไม่มีการถ่ายโอนงานในหน้าที่รับผิดชอบให้กับเพ่ือน
ร่วมงาน จึงท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันตามแผน
ทั้งหมด 

- แจ้งแก่หัวหน้างานฝ่าย
บริหารให้ด้าเนินการแก้ไข 

การสอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์ 
 

อัตราการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความส้าคัญต่อคุณภาพ
งานและไม่หมดอายุการรับรอง 100% ผลลัพธ์ที่ได้คือ 100% 
- ส้านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  เขต  1  (เชียงใหม่) มีแผนการสอบ
เทียบเฉพาะเครื่องมือความเสี่ยงสูงเท่านั้นท้าให้ต้องหาบริษัทเอกชน
ด้าเนินการสอบเทียบเครื่องมือรายการอ่ืนๆ 

- จัดท้าแผนงบประมาณ
รองรับในปีงบประมาณ
ต่อไป และพัฒนา
ศักยภาพช่างของ
โรงพยาบาลให้ด้าเนินการ
สอบเทียบเครื่องมือความ
เสี่ยงพ้ืนฐานบางรายการ 
เช่น เครื่องชั่งน้้าหนัก 
เครื่องชั่งสาร เป็นต้น 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. ในปีงบประมาณ 2557 งานพัสดุได้ท้าการส้ารวจครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล และมีการจัดท้าทะเบียนประวัติ
ครุภัณฑ์ใหม่ ท้าให้ข้อมูลในโปรแกรมจัดการบริหารเครื่องมือแพทย์ (RMC 2012) ไม่ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในหน่วยงาน จึง
ต้องมีการอัพเดทข้อมูลในโปรแกรมจัดการบริหารเครื่องมือแพทย์ (RMC 2012) ใหม่ ซึ่งจะด้าเนินการให้เสร็จสินในไตร
มาส 2 ปีงบประมาณ 2558 นี้ 
 2. การประสานงานกับหน่วยงานพัสดุในเรื่องระบบการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เนื่องจากการจัดซื้ อหรือน้า
เครื่องมือแพทย์บางรายการมาในโรงพยาบาลต้องมองภาพในระยะยาวถึงการซ่อมบ้ารุง การสอบเทียบซึ่งเรื่องเหล่านี้ 
ยังไม่มีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
          3. กระตุ้นให้เจ้าหน้างานซ่อมบ้ารุงด้าเนินกิจกรรมตามแผนการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันตามแผน 
          4. หน่วยงานไม่เห็นความส้าคัญของการท้ากิจกรรม 5ส. 
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
          1. การพัฒนาให้มีความโดดเด่นในด้านระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดหาทดแทนด้านศักยภาพในการ
ซ่อมบ้ารุงและการพัฒนาศักยภาพของช่าง รพ. 
          2. การขยายงานมาตรฐานด้านเครื่องมือ บริการให้ค้าปรึกษา การบ้ารุงรักษา ให้แก่เครือข่าย  เพ่ือให้
ผู้รับบริการในเขตรับผิดชอบได้รับบริการในมาตรฐานเดียวกัน 
          3. อัพเดทข้อมูลในโปรแกรมจัดการบริหารเครื่องมือแพทย์ (RMC 2012) ตามทะเบียนประวัติครุภัณฑ์ใหม่ 
          4. ให้สภา 5ส. ด้าเนินการ 5ส. ในปี 2559 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ทีม   สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   กลุ่มงาน  เวชศาสตร์คอรบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน นายอดิศร  พุ่มพวง วันทีจ่ัดท า  17  ตุลาคม  2558 

 
เจตจ านง  

ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลลองมีการด้าเนินงานด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ  เพ่ือสร้างเสริม  ป้องกัน  และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้มารับบริการ  เจ้าหนาที่โรงพยาบาล  และ
ประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

ให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และเหมาะสมตามบริบทของตนเอง 
 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
-  โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
งานสุขศึกษา 

ระดับดี ผ่านมาตรฐาน
จากกองสุขศึกษา 

ประเมินตนเองผ่าน
ระดับดี 

ผ่านการประเมินจากเขต
บริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และเหมาะสม 
 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  

- มีการด้าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชนตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 
 
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ  ที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
 ทีมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  มีการด้าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสุขศึกษาของ
กองสุขศึกษา  ที่ประกอบด้วย  4  หมวด 10  องค์ประกอบ  16  ตัวชี้วัด  49  เกณฑ์  และยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล  ซึ่งแนวทางการด้าเนินงานจะจัดท้าออกเป็นแผนปฏิบัติการ  (ACTION  PLAN) 
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กิจกรรม/แผนงาน /โครงการ ตัวช้ีวัด /ร้อยละ ผลการด าเนินงาน 
การเฝ้าระวังและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มผู้มารับบริการ 
1. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีกิจกรรมสุขศึกษา  
รายบุคคล / รายกลุ่ม 
 

 
 
 
-  อัตราหน่วยงานเป้าหมายใน
โรงพยาบาลลอง  มีการจัดบอร์ด  ทุก  
3  เดือน ร้อยละ  100 

 
 
 
- หน่วยงานมี 
การด้าเนินงาน  ร้อยละ  100 
 

2. ส่งเสริมให้เกิดมุมเรียนรู้ในโรงพยาบาล
แบ่งเป็น  6  จุด  ได้แก่  ห้องคลอด Ward   
กายภาพแพทย์แผนไทย NCD  ทันตกรรม 

- อัตราหน่วยงานมีการด้าเนินงานมุม
เรียนรู้ในโรงพยาบาล  6  แห่ง  ร้อยละ  
100 

- หน่วยงานมี 
การด้าเนินงาน  ร้อยละ  100 
 

3. ส่งเสริมให้ความรู้ทางเสียงตามสายใน
โรงพยาบาล 

- อัตราหน่วยงานและทีมน้าเฉพาะด้าน
มีกิจกรรมการให้ความรู้ทางเสียงตาม
สายตามแผนปฏิบัติการ  ร้อยละ  80   

- หน่วยงานมี 
การด้าเนินงาน    ร้อยละ  100 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ 
1. ทบทวนมาตรฐานงานสุขศึกษาส้าหรับ
ศูนย์สุขภาพชุมชน 

- เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
(CUP) ลอง  ทุกแห่ง  แห่งละ  1  ท่าน  
เข้ารับการอบรม  ร้อยละ  100 

- จนท.  ทุกแห่ง  แห่งละ  1  
ท่าน  เข้ารับการอบรม  ร้อยละ  
100 
 

กลุ่มประชาชนทั่วไป 
1. ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้
ด้านการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 

- จ้านวนของแหล่งเรียนรู้ด้านการดูแล
สุขภาพแบบบูรณาการเกิดข้ึนในชุมชน
อย่างน้อย 2 แห่ง / ปี 

- เกิดแหล่งเรียนรู้ที่  หมู่  3  และ
หมู่ 5 ต้าบลห้วยอ้อ  อ้าเภอลอง  
จ.แพร่ 

2. ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มปกติ 
- ประชาสัมพันธ์ 
- รณรงค ์
- เสียงตามสาย 
- Update  แผ่นความรู้ในหมู่บ้าน , ในหอ
กระจายข่าว 

- ร้อยละประชาชนกลุ่มปกติ(ในพื้นที่)
ได้รับการพัฒนาพฤติกรรม ลด ละเลิก 
หลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่
ส้าคัญและป้องกันได้  ร้อยละ 80 
 
 
 
 

-  ร้อยละประชาชนกลุ่มปกติ (ใน
พ้ืนที่) ได้รับการพัฒนาพฤติกรรม 
ลด ละเลิก หลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคที่ส้าคัญและ
ป้องกันได้  ร้อยละ100 

พัฒนาฐานข้อมูล 
1. ด้านเครือข่าย 
กิจกรรม 
- ทบทวนฐานข้อมูลด้านเครือข่ายการ
ด้าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

- ทบทวนฐานข้อมูลด้านเครือข่ายการ
ด้าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ  1  ครั้ง / ปี 

- มีการทบทวนฐานข้อมูลด้าน
เครือข่ายการด้าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม  1  ครั้ง 
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ปัญหาอุปสรรค 
1. ผลลัพธ์การเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์มีน้อย 
2. เจ้าหน้าที่มีทักษะที่ดีในการด้าเนินงานสุขศึกษามีน้อย 

โอกาสพัฒนา 
1. พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการการด้าเนินงานสุขศึกษาท่ีให้เพิ่มขึ้น 

 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  2558 
ทีม   พัฒนาระบบบริหารเวชระเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ    โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน น.ส. เนาวรัตน์  สุวรรณชัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  วันที่   30 กันยายน 2558 

 
เจตจ านง  ถูกต้อง ทันเวลา  เชื่อถือได้ และพึงพอใจ  
เป้าหมาย   

1. พัฒนาและออกแบบระบบบริหารเวชระเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

2. พัฒนาระบบการบ้ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้ 
3. พัฒนาและออกแบบการวัดวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา  
4. ทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนของโรงพยาบาลลอง (Medical Record Audit )  

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1.อุบัติการณ์การล่มของระบบปฏิบัติการ     
- HOSxP 1 ครั้ง/ปี NA 0 0 
- E-office 1 ครั้ง/ปี NA 0 0 
- RMC 1 ครั้ง/ปี NA 0 0 
2. เมื่อเกิดอุบัติการณ์การล่มแล้วสามารถกู้ระบบคืนได้ใน
เวลาน้อยกว่า 60 นาที 

1ครั้ง/เครื่อง
แม่ข่าย/ปี 

NA NA 0 

3. ร้อยละของการตอบสนองของข้อมูลที่หน่วยงานร้องขอ   ≥ร้อยละ60 NA NA 98.49 
4. ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  

≥ร้อยละ70 71.57  71.87 

5. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ≥ร้อยละ90 94.83 96.95 99.73 
6. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน ≥ร้อยละ90 91.03 95.53 96.88 
7. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึก ICD 10 ( ผู้ป่วยนอก ) ≥ร้อยละ90 95.35 98.38 99.71 
8. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึก ICD 10 ( ผู้ป่วยใน ) ≥ร้อยละ90 97.02 97.96 99.98 
9. จ้านวนข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 0 ครั้ง/เดือน 0 0 0 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่อให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้ต่อการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองต่อการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ 

2. พัฒนาระบบการลงบันทึกข้อมูลโปรแกรม HOSxp ให้มีความถูกต้องครบถ้วนตรงตาม 43 แฟ้มมาตรฐาน
ข้อมูล 

3. พัฒนาระบบการตอบสนองข้อมูล ตัวชี้วัดส้าคัญขององค์กรให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้และน้าไปใช้
ประโยชน์  

4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
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ความท้าท้าย 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลตามมาตรฐานชุดข้อมูล 43 แฟ้ม 
2. น้าข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
3. พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นการสื่อสารสารสนเทศที่ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้น้าไปใช้ประโยชน์  

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
1. พัฒนาระบบการบันทึกฐานข้อมูลในโปรแกรม HOSxP  HOSxP PCU โดยยุทธวิธีเชิงรุกเพ่ือให้ผู้ใช้งาน และ

ผู้ดูแลระบบได้เล็งเห็นความส้าคัญของการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
สามารถน้ามาวัดวิเคราะห์และใช้ปรับปรุงระบบการท้างานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

2. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และลูกข่ายเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพ่ิมระบบ
การส้ารองข้อมูล ระบบการส้ารองไฟ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 

3. การออกแบบระบบการบันทึกข้อมูลโดยใช้ smart flow one page ใน NCD clinic   
 
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและลูกข่ายให้มีการดูแล
และบ้ารุงรักษา 2ครั้ง/ปี   

ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมี
จ้านวนเครื่องคอมพิวเตอร์จ้านวน
มากขาดการดูแลบ้ารุงรักษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง  

- ก้าหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
แผนการด้าเนินการ ที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง  
- มอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
โดยการติดตั้งองค์ความรู้ให้
เ พ่ิมเติมในการดูและระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูก
ข่ายที่ถูกตอ้ง และทันสมัย  
-ท้ า ร ะ บ บ  5  ส  ใ น ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย และลูกข่ายได้รับ
การดูแลบ้ารุงรักษา 2
ครั้ง/6 เดือน  
- ห้องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายได้รับการดูแลตาม
มาตรฐาน 5 ส  
 
 

2. พัฒนาระบบการบันทึก
ฐานข้อมูลในโปรแกรม 
HOSxP  HOSxP PCU โดย
ยุทธวิธีเชิงรุกเพ่ือให้ผู้ใช้งาน
ในระบบได้เล็งเห็น
ความส้าคัญของการบันทึก
ข้อมูลในโปรแกรมได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
และสามารถน้ามาวัด
วิเคราะห์และใช้ปรับปรุง
ระบบการท้างานให้เกิด

- การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
HOSxP HOSxP PCU ขาดการ
ตรวจสอบการบันทึก  ก่อนการ
ส่งออกเป็นรายงาน 43 แฟ้ม  
- ผู้ใช้งานในระบบ HOSxP  
HOSxP PCU ขาดความเข้าใจ 
ความเชื่อมโยงของระบบในการ
บันทึกและการส่งออกข้อมูล 
รวมถึงการตรวจสอบการบันทึกท่ี
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
- ภาระงานที่เพ่ิมข้ึนในการลง

- ตรวจสอบระบบการบันทึก
ข้อมูลในโปรแกรม HOSxP 
HOSxP PCU โดยการเข้าถึง
หน้างานต่างๆบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วย เพ่ิมการตรวจสอบการ
บันทึกในฐานข้อมูลผู้ป่วย  
- ออกแบบ smart flow one 
page ส้าหรับการบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน 
ทันเวลา และสามารถส่งออก
รายงาน 43 แฟ้ม ได้ พร้อม

- การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
ในมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่มีค่าใช้จ่ายที่
เป็น 0 
- มี smart flow one 
page ส้าหรับการ
บันทึกขัอมูล NCD 
Clinic  
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บันทึกข้อมูล และขาดการ

วิคราะห์ข้อมูลที่ลงบันทึกไปแล้ว
น้ามาใช้ประโยชน์ในการต่อยอด
พัฒนาระบบงานที่ส้าคัญ 

น้าลงสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง
ใน clinic NCD  

 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (Action plan) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลและการจัดการสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ทีม  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IM) ปีงบประมาณ 2558  

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
1. การพัฒนาระบบ
ข้อมูลและการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

-หน่วยงานมีการ
รายงานตัวชี้วัด
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย ระดับ 
R และ P ทุก6 
เดือน ร้อยละ 60 

-หน่วยงานมีการ
รายงานตัวชี้วัด
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย ระดับ 
R และ P ทุก6 
เดือน ร้อยละ 100 

-การก้าหนด 
template ที่ไม่
ชัดเจน ไม่สามารถ 
รายงานตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก้าหนด
ได ้ยากต่อการ
วิเคราะห์ผลการ
ด้าเนินงานเพื่อบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

-การรวบรวมรายงานตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ควรมีการติดตามทุก 6 
เดือน เพ่ิมประเด็นการ
เปรียบเทียบข้อมูลเทียบเคียงตาม
ไตรมาสที่ชัดเจน  
-ก้าหนดให้มีการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรลงสู่การ
ปฏิบัติโดยการ Aligment  ตาม
MOU และเพ่ิมกระบวนการก้ากับ
ติดตามอย่างเป็นระบบ  

2. การจัดหาและ
พัฒนาระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 

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

-ร้อยละของ
หน่วยงานมีการ
จัดการ Hard  
ware & Soft 
ware ที่เก่ียวข้อง
อย่างเหมาะสมร้อย
ละ 60  
-หน่วยงานมีการ
ต ร ว จ ซ่ อ ม แ ล ะ
บ้ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ทุก6 
เดือน  

-หน่ วยงานต่ า งๆที่
เกี่ยวข้องขาดความรู้
ความเข้ า ใจ ในการ
ดูแลบ้ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์  อย่าง
ถู กต้ อ ง  เหมาะสม 
เพียงพอตามบริบท 

-เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่ อ พ่ ว ง ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร ดู แ ล 
บ้ารุงรักษาโดยผู้รับผิดชอบของ
ทีม IT อย่างน้อย 2 ครั้ง/เครื่อง/ปี 
-เพ่ิมการดูแลบ้ารุงรักษาอุปกรณ์
ต่อพ่วง และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์
เช่น การเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่อง
ส้ารองไฟ การดูแลความเรียบร้อย
ของสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์
ต่อพ่วงต่างๆ เป็นต้น 

3. การพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะใน
การใช้IT และสามารถ
น้าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

-อัตราความพึง
พอใจต่อระบบ
สารสนเทศของ
โรงพยาบาลลอง 
ร้อยละ 80 

-มีการด้าเนินการ
วัดอัตราความพึง
พอใจต่อระบบ
สารสนเทศของ
โรงพยาบาลโดยใช้
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
การส้ารวจ ทาง 
Google form 
จาก สสจ.แพร่  

4. การพัฒนาสื่อต่างๆ
เพ่ือน้าไปเผยแพร่และ
ใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-อัตราความ
ครบถ้วนของ
แฟ้มข้อมูล 43 
แฟ้ม ร้อยละ 80 
-จ้านวนครั้งของ
การปรับปรุง
ข้อมูลใน 
Website ของ 
รพ.ลอง  

อัตราความ
ครบถ้วนของ
แฟ้มข้อมูล 43 
แฟ้ม ร้อยละ 97 
-จ้านวนครั้งของ
การปรับปรุงข้อมูล
ใน Website ของ 
รพ.ลอง 5ครั้ง/ปี 

-ผู้ลงบันทึกข้อมูลใน 
โปรแกรม HOSxP 
ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการลงบันทึก
ข้อมูลตามชุด
มาตรฐานข้อมูลที่
ก้าหนด คือ 43 
แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน 
-โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง
ในการบันทึกข้อมูลมี
เยอะมากท้าให้เพ่ิม
ภาระงาน 

-ก้าหนดแนวทางในการบันทึก
ข้อมูลให้ได้ตามมาตรฐานที่
ก้าหนดตามชุดข้อมูลมาตรฐาน 
43 แฟ้ม 
-พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการลงบันทึกข้อมูลใน 
โปรแกรม HOSxP และเพ่ิมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

5. พัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

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

อุบัติการณ์การล่ม
ของ
ระบบปฏิบัติการที่
ส้าคัญคือ     
HOSxP   = 0          
E- office = 0       
RMC = 0 

-ขาดการวางแผนการ
บริหารจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
แผน3 -5 ปี  
-เพ่ิมการวางแผนใน
การส้ารองข้อมูลเมื่อ 
ระบบปฏิบัติการ
ต่างๆที่ส้าคัญล่ม แล้ว
ไม่สามารถกู้คืนได้ทัน
ตามเวลาที่ก้าหนด 

-ก้าหนดให้มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
และเป็นแนวทางเดียวกันเมื่อ
ระบบปฏิบัติการที่ส้าคัญคือ  
HOSxp  
E - office RMC ล่ม  
-น้าวิธีปฏิบัติดังกล่าวลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างแท้จริงพร้อมทั้งมีการ
ประเมินผลเพื่อน้ามาปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเป็นจริง และทัน
ต่อเหตุการณ์  

 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเอ้ือต่อการใช้งานที่

มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน  เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการระบบที่มีราคาสูง  
2. ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ทีห่ลากหลายได้

อย่างทันเวลา เชื่อถือได้ และมีความเป็นปัจจุบัน   
3. การออกแบบระบบการรายงานข้อมูลและสารสนเทศที่เหมาะสม เพียงพอได้นั้น เพ่ือช่วยลดภาระงานได้อย่าง

แท้จริงต้องเกิดจากความร่วมมือ และความพร้อมใจของบุคลากรในองค์กรที่เก่ียวข้องในการยอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง และการปรับเปลี่ยนทัศนะคติในเชิงบวก  
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แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาและออกแบบระบบปฏิบัติการที่ส้าคัญคือ HOSxP   E- office    RMC  ให้มีความเสถียร  ปลอดภัย 

และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย พ.ศ.2559  
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามตามชี้วัด     ตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ที่ก้าหนด รวมถึงฐานข้อมูลที่

จ้าเป็นในระบบงานสาธารณสุขให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา  
3. พัฒนาระบบการดูแลและบ้ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และลูกข่ายให้มีความพร้อมใช้งานอย่าง

ต่อเนื่อง และมีมาตรฐาน   
4. พัฒนาระบบการบริหารเวชระเบียนให้ได้ตามมาตรฐานที่ สปสช. ก้าหนด (MRA )  
5. จัดท้า master plan การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ( แผน3-5ปี)  
6. ทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติของทีม IM ให้เป็นปัจจุบัน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2558 
ทีม  เอกสารระบบคุณภาพ  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท้ารายงาน นางสาวอ๊ิด   จันเขียว   วันที ่ 29 ตุลาคม 2558 
เจตจ านง 
กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินการด้านเอกสารระบบคุณภาพของหน่วยงาน ทีมงานและควบคุมก้ากับการ
ด้าเนินงานด้านเอกสารระบบคุณภาพให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้  

เป้าหมาย  
-  หน่วยงาน/ทีมงานมีเอกสารระบบคุณภาพและเป็นปัจจุบัน 
-  จนท.รับรู้และเข้าใจในกระบวนการเอกสารระบบคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี  2556 ปี 2557 ปี2558 

1. อัตราหน่วยงานมีการจัดแฟ้มเอกสารระบบคุณภาพได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

>80% 100 100 100 

2. อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการทบทวนเอกสารระบบคุณภาพให้
เป็นปัจจุบัน 

100% 88.77 100 76.92 

3. อัตราหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจใน
เอกสารระบบคุณภาพ 

>80% 100 100 100 

4. อัตราการส่งมอบงานเอกสารระบบคุณภาพไดท้ันเวลา >80% 75.89 83.67 82.05 
5. อัตราการเข้าร่วมประชุมทีมเอกสารระบบคุณภาพ >80% 100 100 100 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
• เอกสารที่ขอด้าเนินการทั้งหมดในปี 58 มี.....39...รายการ ทันเวลา 32 รายการ 

       -    การให้ความรู้ทางเสียงตามสายตามแผนงานของ EDU ทุกเดือน 
       -    เข้าตรวจประเมินความครบถ้วนและความเป็นปัจจุบันของเอกสาร ( 2 ครั้ง/ปี ) 
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 100 % 
ความเป็นปัจจุบันของเอกสาร 76.92 %  
ความรู้ความเข้าใจเอกสารระบบคุณภาพ 100% 
อัตรากาส่งมอบเอกสารระบบคุณภาพทันเวลา 82.05 % 
อัตราการเข้าร่วมประชุมทีมเอกสารระบบคุณภาพ 100 % 

จุดเน้นในการพัฒนา 
      -  ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน  ทันเวลา  
      
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
- เป็นที่ศึกษาดูงานของโรงพยาบาลวังชิ้น 
- การมีส่วนร่วมของกรรมการทุกคนในขั้นตอนต่างๆ ตามระบบการท้างานของทีม 
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1. ติดตั้งองค์ความรู้ใน
กิจกรรม ,เสียงตามสาย 
แต่กิจกรรม Hot line  
ไม่ได้จัด 
 

 - มีการให้ความรู้ทางเสียงตามสาย   
- รับฟังความคิดเห็นและให้
ค้าแนะน้า เกี่ยวกับเอกสารระบบ
คุณภาพ 
- ประสานงานผ่านหัวหน้าฝ่าย / 
หัวหน้างานให้ช่วยกระตุ้น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

- อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมี
การด้าเนินการเอกสารได้
ถูกต้องครบถ้วน 100% 
 
- อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมี
การทบทวนเอกสารเป็น
ปัจจุบัน 76.92% 

2. เอกสารสูญหาย, 
เอกสารไม่ครบถ้วน 
 
 

บางหน่วยงานไม่เก็บ
เอกสารเข้าแฟ้ม ท้าให้มี
โอกาสสูญหายและเมื่อ
ต้องการใช้ไม่สามารถหา
เอกสารเจอ 

แนะน้าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้
เห็นความส้าคัญของการจัดเก็บ
เอกสาร  เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสาร
สูญหาย 
 

- อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมี
การด้าเนินการเอกสารได้
ถูกต้องครบถ้วน 100% 
 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (Action plan) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ R12. ร้อยละของมาตรฐานงาน/ทีมมีผลการด้าเนินงานผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ติดตั้งระบบให้เจ้าหน้าที่ อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการด้าเนินการเอกสาร

ได้ถูกต้องครบถ้วน (เป้าหมาย >80%) 
 
 

ให้ความรู้ทางเสียงตามสาย อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการด้าเนินการเอกสาร
ได้ถูกต้องครบถ้วน(เป้าหมาย >80%) 

น้าเอกสารระบบคุณภาพของ
หน่วยงานหรือทีมงานที่มี
ส้าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่รพ.ลอง มาจัดเป็น
เสียงตามสาย 

กระตุ้นหน่วยงาน/ทีมงานผ่าน ULT อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการด้าเนินการเอกสาร
ได้ถูกต้องครบถ้วน(เป้าหมาย >80%) 

ประสานงานแนวราบไปยัง
หัวหน้างานโดยตรง 

Hot line อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการด้าเนินการเอกสาร
ได้ถูกต้องครบถ้วน(เป้าหมาย>80%) 

จัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด 
 

เข้าตรวจประเมินแฟ้มเอกสารของ
หน่วยงาน/ทีมงาน(ดูความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารและความเป็น
ปัจจุบันของเอกสาร) 

- อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการจัดแฟ้มเอกสารได้
ถูกต้องครบถ้วน(เป้าหมาย >80%) 
- อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการทบทวนเอกสาร
ระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน(เป้าหมาย 100%) 

เน้นความเป็นปัจจุบันของ
เอกสารประจ้าหน่วยงาน / 
ทีมงาน ให้ผ่าน 100% 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 

เอกสารที่ขอด้าเนินการทั้งหมดในรอบ 2 /58 
 
 
 

รายการ 112 รายการ
(ทันเวลา 85 

รายการ) 

49 
รายการ 

(ทันเวลา 41
รายการ) 

39 
รายการ 

(ทันเวลา 32 
รายการ) 

การให้ความรู้ทางเสียงตามสายตามแผนงานของ EDU ครั้ง 12 12 12 
เข้าตรวจประเมินความครบถ้วนและความเป็นปัจจุบัน
ของเอกสาร ( 2 ครั้ง/ปี ) 

ครั้ง 2 2 2 

กิจกรรม walk rally ครั้ง 1 1 - 
กิจกรรม  Hot  line ครั้ง 1 1 - 

 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 -2558 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

หน่วยงานมีการด้าเนินการ
เอกสารได้ถูกต้อง มีการจัดแฟ้ม
เอกสารได้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน ในส่วนของความทันเวลา 
ผลงานลดลงจากเดิม  

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
- ความล่าช้าในการจัดการ เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านมีงานประจ้า ท้าให้ไม่มีเวลาในการด้าเนินงานเอกสาร
เท่าท่ีควร 
- เอกสารหาย  
- เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสนใจเอกสารที่ได้รับ 
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
- 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ทีมงาน.............ทีมผาสุก.......... โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นายธีระพงษ์   แจ้งใจ  วันที่จัดท า 5 ตุลาคม   2558 
 
เจตจ านง 
คณะกรรมการทีมผาสุก เป็นคณะกรรมการที่รับนโยบายและวางแผนการด้าเนินงานสนับสนุนให้บุคลากรมีความผาสุก
และความพึงพอใจในการท้างานตลอดจนการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

เป้าหมาย  
เป็นการเสริมสร้างขวัญก้าลังใจและความพึงพอใจในบรรยากาศการท้างานและความผาสุกตลอดจนการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองทุกระดับ 
 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 

ร้อยละของการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 80% 100% 100% 100% 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมของทีมผาสุก 30% 44.37% 73.82% 80.23% 
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมทีมผาสุก 70% 77.14 78.01% 77.56% 
 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การเสริมสร้างบรรยากาศการท้างานและการสร้างขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ 
2. การพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลองทุกระดับ 
3. การยกย่องเชิดชูผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม  

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีม  
     1. การพัฒนาตามตัวชี้วัดของทีมผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทุกตัว 
     2. ได้ด้าเนินการการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการครบ 100% 
     3. มีการด้าเนินงานตามเกณฑ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขครบ 100% 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

บุคลากรในโรงพยาบาลไม่ค่อยมี่สวนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพราะบางกิจกรรมที่จัด
ขึ้นเป็นกิจกรรมที่จัดในเวลาราชการ เจ้าหน้าที่
ต้องปฏิบัติงานของตนเอง ท้าให้การเข้าร่วม
กิจกรรมบางกิจกรรมค่อนข้างน้อย 

ขาดการประชาสัมพันธ์เชิญ
ขวนให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

มีการวางแผนและเพ่ิม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ในการเชิญเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลลอง 

 
80.23% 

การด้าเนินการท้ากิจกรรมบางกิจกรรมประสบ
ปัญหาบางประการ ท้าให้งานออกมาได้ไม่ดี 

ขาดการวางแผนที่รัดกุมท้าให้
การประสานงานในการท้า
กิจกรรมไม่มีประสิทธิภาพ 

มีการวางแผนและแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบกันอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้การด้าเนินการ
ต่างๆเป็นไปตามเป้าหมาย 

100% 
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 5. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตส้านึกรักองค์กร 
กิจกรรมหลัก ด้าเนินงานตามแนวทาง HAPPY 8 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การเข้าร่วมกีฬาสาธารณสุขแพร่
สัมพันธ์ ปี 58 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองเข้า
ร่วมกีฬาสาธารสุขแพร่สัมพันธ์ ได้ร้อยละ 
79.47 

มีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้มาร่วม
กิจกรรมให้เพ่ิมมากขึ้น 

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองเข้า
ร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้
ร้อยละ 90.58 

มีการเชิญชวนเจ้าหน้าที่และการเพิ่มของ
รางวัลให้เพิ่มมากข้ึนเพ่ือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่
เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้เพ่ิมมากข้ึน 

การจัดพิธีรดน้้าด้าหัวผู้อ้านวยการ
และผู้อาวุโสของโรงพยาบาลเนื่อง
ในวันสงกรานต์ ประจ้าปี 2558 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองเข้า
ร่วมพิธีรดน้้าด้าหัวผู้อ้านวยการและผู้
อาวุโสของโรงพยาบาล ร้อยละ 40.37 

เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่
เข้มาร่วมกิจกรรมให้เพ่ิมมากขึ้น 
 

งานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลอง 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองเข้า
ร่วมงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลอง 55.34 

มีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้มาร่วม
กิจกรรมให้เพ่ิมมากขึ้น 

การเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา 

ร้อยละของหน่วยงานในการส่งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลองเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
วันเข้าพรรษา อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 
คน ได้ร้อยละ 100 

กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองทุก
ระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท้าบุญและ
ถ้ามีโอกาสหรือมีงบประมาณสนับสนุน
อาจจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน 

การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข
ประจ้าปี 2558 

มีการด้าเนินงานคัดเลือกคนดีศรี
สาธารณสุขของโรงพยาบาล ปีละ 1 ครั้ง 

มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกท่ีชัดเจน เป็น
รูปธรรมและมีการวางแผนการคัดเลือก
ล่วงหน้า 

 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลอง ในบางกิจกรรมยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 
2. ขาดขวัญและก้าลังใจ และรู้สึกท้อในการท้างานในบางครั้ง 

 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. ปรับกลวิธีในการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
2. ชักชวนเจ้าหน้าที่ที่มีแนวความคิดที่สร้างสรรค์และมีจิตอาสาเข้ามาร่วมทีม 
3. มีการประชุมวางแผนในการด้าเนินงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ 
4. สร้างสรรค์กิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญและก้าลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 


