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กลุ่มงานประกันสุขภาพ  

ยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์ 



ค าน า 
 สรุปผลการด าเนินงานระดับทีม (Annual Report Team) ประจาปีงบประมาณ 2559 ของโรงพยาบาลลองนี้ จัดท า
ขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานในระดับทีมน าของโรงพยาบาล ที่ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมรีายละเอียดใน
ด้านผลลัพธ์ของการด าเนินงาน กิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคเพ่ือวางแผนในการปฏิบัติงานในปี
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลลอง 



สารบัญ 

 ทีม            หน้า 

 ทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการทางคลินิก (PCT)        1 
 ทีมกลุ่มงานการพยาบาล (NUR)            10  
 ทีมงาน คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC)      18 
 ทีมพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)     25 
 ทีมโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)      36 
 ทีมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (EDU)       42 
 ทีมพัฒนาระบบบริหารเวชระเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IM)     45 
 ทีมเอกสารระบบคุณภาพ (DOC)         51 
 ทีมผาสุก           56 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2559 
ทีม   คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการทางคลินิก (PCT)     โรงพยาบาลลอง   อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน    นางปียเนตร   จารภียะ    วันที ่13 ตุลาคม 2559 
 

เจตจ านง   ติดตามดูแล  และประสานงานเกี่ยวกับการให้บริการทางคลินิกของโรงพยาบาลลอง  ครอบคลุมทั้งการดูแล

รักษา  ส่งเสริม  ป้องกัน  ฟื้นฟู  ผู้รับบริการในโรงพยาบาลลองแบบองค์รวมอย่างมีคุณธรรม   เพ่ือให้ผู้รับบริการหายป่วย / 

ทุเลาจากโรค   มีสุขภาพอนามัยที่ดี  และเป็นที่พึงพอใจ 

เป้าหมาย ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้รับบริการแบบองค์รวมอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีคุณภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินงานโรค
ไม่ติดต่อ   

60%    

1.1 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน 

ร้อยละ 90  N/D 93.34 91.45 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตา   

ร้อยละ 60  N/D 61.18 65.44 

1.3 อัตราป่วยรายใหม่โรคความ DM ไม่เกิน 5 3.03 0.41 0.39 
1.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้้าตาลได้ดี ร้อยละ 40 54.86 43.28 51.33 
1.5 อัตราเพิ่มการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวาน ลดลง 

ร้อยละ 5 
N/D -13.36 -35.45 

1.6 อัตราเพิ่มการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง 

ลดลง 
ร้อยละ 5 

N/D -2.44 -29.08 

1.7 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิต
ได้ดี  

ร้อยละ 50 81.69 87 65.31 

1.8 อัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง ไม่เกิน 4 N/D 1.12 0.53 
1.9 อัตราเพิ่มการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรค COPD  ลดลง 

ร้อยละ 5 
N/D 11.91 -7.4 

1.10 อัตราการรับเข้าห้องฉุกเฉินด้วยภาวะ Acute Exacerbation 
ในผู้ป่วย COPD  

ไม่เกิน 13 5.82 10.87 1.35 

2. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวช้ีวัดการด าเนินงาน
โรคติดต่อ 60%   
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
2.1 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
 

ไม่เกิน 50 
/แสน

ประชากร 

6.11 49.90 0 

2.2 อัตราป่วยด้วยโรคปอดบวมในเขตพ้ืนที่ (โรงพยาบาล) ไม่เกิน 
207.34 

172.77 425.19 322.34 

2.3 อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในเขตพ้ืนที่ (โรงพยาบาล) ไม่เกิน 
1887 

738.97 1071.80 862.27 

2.4 อัตราป่วยด้วยโรคฉี่หนูในเขตพ้ืนที่ (โรงพยาบาล) ไม่เกิน 15  0 0 0 
2.5 อัตราการรักษาส้าเร็จของผู้ป่วยวัณโรค  มากกว่า 

90 
81.25 69.31 88.89 

3. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 

60%    

3.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ต่้า
กว่า 12 สัปดาห์  

60% 66 66 62.32 

3.2 ร้อยละของมารดาที่ให้บุตรดื่มนมแม่นานมากกว่า 6 เดือน 40% 31.02 42 48.39 
3.3 อัตราทารกแรกเกิดน้้าหนักต่้ากว่าเกณฑ์ น้อยกว่า

ร้อยละ 7.5 
11.32 4.21 6.02 

3.4 อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะแรกเกิด ไม่เกิน 30 
ต่อพันการ
เกิดมีชีพ 

57.14 10.53 24.10 

3.5 อัตราการตายปริก้าเนิด ไม่เกิน 9 
ต่อพันการ
เกิดท้ังหมด 

18.81 0 0 

3.6 อัตราการตายของมารดา ไม่เกิน 15 
ต่อแสน

ประชากร 

0 0 0 

3.7 ร้อยละของผู้คลอดที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

16.98 15.79 27.71 

3.8 อัตราหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 60 ND 57 62.73 
4.ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวช้ีวัดการด าเนินงาน
สุขภาพจิตและยาเสพติด 60%   

    

4.1 ร้อยละการคัดกรองด้วย 2Q ของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80   99.38 60.34 16.18 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
4.2 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  ร้อยละ 31 40.20 49.46 41.68 
4.3 อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิต ร้อยละ 60 N/D 61.94 62.40 
4.4 ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ้าบัดที่ได้รับการติดตาม
ไม่กลับไปเสพซ้้า 

ร้อยละ 80 N/D 93.87 91.83 

5. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินงานการ
ดูแลผู้ป่วยป่วยตาย 

60%    

5.1 อัตราตายผู้ป่วย  Sepsis     ไม่เกิน 
19.13 

21.25 40.62 39.33 

5.2 อัตราตายผู้ป่วย  MI    ไม่เกิน 
20.72 

23.02 15.89 10.26 

5.3 อัตราตายผู้ป่วย  Head  Injury    ไม่เกิน 
6.37 

7.08 21.19 22.23 

5.4 อัตราตายผู้ป่วย  Stroke    ไม่เกิน 
4.78 

5.31 3.53 5.13 

5.5 อัตราป่วยตายด้วยโรคปอดบวม  ไม่เกิน 
17.53 

19.48 5.29 13.68 

5.6 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก 0 0 0 0 
5.7 อัตราป่วยตายด้วยโรค Leptospirosis 0 0 0 0 
5.8 จ้านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน  ไม่เกิน 4 

ราย/ปี 
2 0 2 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 

1. Clinical tracer 
2. การทบทวน 12 กิจกรรม 
3. การทบทวนเอกสารคุณภาพ 
4. การติดตามตัวชี้วัด 

ความท้าทาย 

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

 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2559 

- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
1. ด าเนินการตามแผนเส้นทางเดินสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2558-2559 

โดยมีการวิเคราะห์โรคส้าคัญ / เป้าหมาย / ประเด็นโรคที่ส้าคัญ 20 โรค โดยใช้ข้อมูล high risk , high volume, 

high Cost ย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือหาโอกาสพัฒนาและโรคที่เป็นความเสี่ยง 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 
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 2. ในปี 2559 มีการจัดระบบบริการงานผู้ป่วยนอกใหม่ เนื่องจากอัตราก้าลังของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลลดลง 

จึงได้มีการรวมงาน OPD และ NCD เข้าด้วยกัน และได้วางระบบการด้าเนินงานคือ  

Flow การให้บริการผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ณ งานผู้ป่วยนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยสงสัยโรคระบบ 

ทางเดินหายใจที่ต้องแยกโรค 

 

พยาบาลซักประวัติที่ห้องแยกโรคบันทึก HOSxP 

แพทย์ตรวจวินิจฉัย 
ที่ห้องแยกโรค,สั่งการตรวจ
รักษาLAB, X-ray หรือไม่ 

- พยาบาลแจ้งประสานห้อง LAB 
เจาะเลือด/เก็บ Sputum ที่ห้อง
แยกโรค 

- พยาบาลประสานห้อง X-ray ให้  
X-ray  ผู้ป่วยก่อนผู้ป่วยรายอื่น 

แพทย์วินิจฉัยต้อง 

Admitหรือไม่ 

 

พยาบาลประสาน IPD 

Admit ที่ห้องแยกโรค 

พยาบาลให้ค้าแนะน้า

การปฏิบัติตัว 

นัดหมาย 

ห้องยาจัดยา/แจกยา

ให้ผู้ป่วยที่ห้องแยกโรค 

Admit ผู้ป่วยตาม

ขั้นตอนการให้บริการ 

จ้าหน่าย -Admit 
- Refer 
- กลับบ้าน 

ใช่ ไม่ใช่ 

ใช่ ไม่ใช่ 
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Flow การให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจ ณ งานผู้ป่วยนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยโรคหัวใจ 

ผู้ป่วยที่ต้อง  
on Warfarinหรือไม่ 

ส่งห้อง LAB เจาะ PT, INR 

ให้สุขศึกษาโดย Case Manager 

/เภสัชกรประจ้าคลินิก 

พยาบาลซักประวัติบันทึก HOSxP 

เภสัชกรบันทึก INR target 

ประวัติการรักษาของผู้ป่วย 

พบแพทย์พิจารณาการรักษา 

เจาะเลือด, 
X-ray, EKG 

พยาบาลซักประวัติ

บันทึก HOSxP ส่งห้องLab, X-ray, EKG 

มีปัญหาซับซ้อนต้อง

พบ Case Manager 

พบ Case Manager 
- ให้สุขศึกษาปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

พบแพทย์ 

INR in target 

ให้การรักษาตามแนวทางท่ีก้าหนด 

นัดหมายตรวจตามก้าหนดนัดของ 

รพ.แพร่ 

 
ให้การรักษา

ตามแนวทาง 

พิจารณาการรักษา

ตามแนวทาง 
เภสัชกร Consult 

อายุรแพทย์ 

โรคหัวใจตามระบบ 

แพทย์สั่งการรักษา 
พยาบาลหลังตรวจให้ค้าแนะน้า/

นัดตรวจ 

จ้าหน่าย 

มี ไม่มี 

มี 

ไม่มี 

ใช่ ไม่ใช่ 

ได้ ไม่ได้ 

ไม่ใช่ ใช่ 
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Flow การให้บริการผู้ป่วยนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการ 

คัดกรองแยกโรค 
ผู้ป่วยมภีาวะฉุกเฉิน ห้องอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน 
 ห้องแยกโรค 

ให้ข้อมูลขั้นตอนการรับบริการ 

ผู้รับบริการตรวจทั่วไป 

งานเวชระเบียนส่งตรวจในระบบ HOSxP 

คัดกรองแยก

ประเภทผู้ป่วย 

ส่งห้อง Lab, 

X-ray, EKG 

เจาะเลือด, 
X-ray, EKG 

พยาบาลซักประวัติบันทึก HOSxP 

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้ป่วยทั่วไป 

มีปัญหาซับซ้อนต้อง

พบ Case Manager 

พบ Case Manager 

แพทย์ตรวจวินิจฉัยสั่งการ

รักษา 

พยาบาลหลังการตรวจ  

มี 

ไม่มี 

จ้าหน่าย 

มาตรงก้าหนดนัดเจาะ

เลือด,X-ray, EKG 
ส่งห้อง Lab, X-ray, EKG 

พยาบาลซักประวัติบันทึก HOSxP 

เจาะเลือด, 
X-ray, EKG 

ส่งห้อง Lab, X-ray, EKG 

หน้าห้องตรวจ 

ให้สุขศึกษา 

ผู้ป่วยโรคระบบ ทางเดิน

หายใจท่ีต้องแยกโรค 

 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

มี 

ไม่มี 
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3. การท างานร่วมกับ รพ.สต.เครือข่าย โดยมีการวางแนวทางเรื่อง 
3.1 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล 
3.2 การฉีดยาเด็ก ใน รพ.สต. 
3.3 การฉีดยาต่อเนื่องที่ รพ.สต. กรณีที่ไม่ได้เป็นยาของโรงพยาบาลลอง 
3.4 แนวทางการส่งเสริมให้ผู้ป่วยรับการรักษาท่ี รพ.สต.  
3.5 ทบทวนแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่จัดส่งให้ รพ.สต.  
 -  มีการจัดส่ง CPG จ้านวน 5 ฉบับ ให้กับ รพ.สต.ในปี2558  คือ 
 1. R- PCT-017 แนวทางการรักษา Solitary Thyroid Nodule โรงพยาบาลลอง ออกวันที่ 20/8/58 
 2. R- PCT-018 แนวทางการดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยในหน่วยบริการปฐมภูมิ ออกวันที่ 20/8/58 
 3. R-PCT-020 แนวทางการดูแลผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ออกวันที่ 20/8/58 
 4. R-PCT-032 แนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ออกวันที่ 20/8/58 
 5. R-PCT-037 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ออกวันที่ 30/9/58  
3.6 ANC ที่พบ High Risk 

4. กิจกรรมทบทวนความเสี่ยงทางคลินิก 
มีการทบทวนการเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน 2 รายได้แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษสุรา และการดูแลผู้ป่วย

กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินในหน่วยงานผู้ป่วยนอก 

5. กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2555 - 2559 

งานโรคไม่ติดต่อ 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละการควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิต ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
จากผลการด้าเนินงานในคลินิกโรคไม่ติดต่อ 

1. จัดตั้งคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อการดูแลเฉพาะโรค 
2. มีระบบการดูแลผู้ป่วยจากผู้ดูแลรายโรคเพ่ือการประเมินอาการที่สอดคล้องตามความเป็นจริง ค้นหาปัญหาผู้ป่วยแต่

ละรายส่งต่อให้กับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
3. จัดท้า CPG ให้เหมาะสม ครอบคลุมน้าลงสู่การปฏิบัติทั้งเครือข่าย 
4. การจดักิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก และเครือข่าย 
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เบาหวานทีค่วบคุมได ้

ความดนัโลหติสูงทีค่วบคุม

ได ้
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5. การท้างานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ 
6. มีการติดตามเยี่ยมบ้านกรณีมีปัญหาซับซ้อน 

ส่งผลให้การด้าเนินงานตามตัวชี้วัดงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นไปตามเป้าหมายแต่แนวโน้มลดลงเพราะมีการ
พัฒนาการจัดท้าฐานข้อมูลจาก HDC ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง 

อัตราตายในผู้ป่วย ภาวะวิกฤติ 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละการเสียชีวิตในผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะวิกฤติ 

 จากแผนภูมิเส้น จะเห็นว่าอัตราตายในผู้ป่วยภาวะวิกฤติ มีแนวโน้มสูงมากขึ้นในทุกโรคที่เป็นปัญหาส้าคัญของพ้ืนที่  

เนื่องจากมีการปรับการจัดเก็บข้อมูลอัตราการตายของผู้ป่วย โดยรวบรวมจากข้อมูลการเสียชีวิตที่โรงพยาบาล และการ

เสียชีวิตที่บ้าน ท้าให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น ท้าให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยทุกโรคมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. จัดท้า Clinical Tracer  ให้ครบกลุ่มโรคส้าคัญ 
2. จัดท้า  Clinical Tracer Highlight  
3. การทบทวนการซักประวัติ และประเมินผู้ป่วยในพยาบาลวิชาชีพ 
4. การซักซ้อมแผนรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ครอบคลุมพ้ืนที่ในโรงพยาบาล 
5. ทบทวนเอกสารคุณภาพที่เก่ียวข้องกับทีม 
6. IS หน้างาน 
7. ทบทวน  12 กิจกรรมให้ยั่งยืน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
หน่วยงาน/ทีมงาน กลุ่มงานการพยาบาล    กลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางลักขณา  ลี้ประเสริฐ  ต าแหนง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
       วันที่จัดท า 30 กันยายน พ.ศ.2559 

เจตจ านง    บริการมคีุณภาพ ไดม้าตรฐาน  บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการพึงพอใจ 
เป้าหมาย 

1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานการพยาบาล 
2. มีอัตราก้าลังเพียงพอ 
3. บุคลากรมีสมรรถนะ ความรู้และทักษะที่เพียงพอ เป็นไปตามแผนพัฒนา 
4. ผู้ให้บริการมีความสุขในการท้างาน         

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1. อัตราหน่วยงานทางการพยาบาลมีการประเมินคุณภาพ
บริการพยาบาลตามมาตรฐานในโรงพยาบาล ส้านักการ
พยาบาลกรมการแพทย์   กระทรวงสาธารณสุข 
ผ่าน  - ระดับ 3 (40.01- 60.00) 
 
       - ระดับ 4 (60.01- 80.00) 

 
 
 

ร้อยละ 
100 

อย่างน้อย 
1 งาน 

 
 
 

100  
 

NA 

 
 
 

100  
 

NA 

 
 
 

100 
 
0 

2.ประสิทธิภาพการบริหารงานการพยาบาล 
      *ความเพียงพอด้านอัตราก้าลังในการปฎิบัติงาน 

 OPD  
 IPD  
 ER (13+ เวชกิจ 2 คน) 
 LR  
 OR  
 IC 
 supply 

ร้อยละ100 
 

10 
13 
13 
7 
1 
1 
1 

 
 

122.22 
82.35 
300 
300 

    100 

 
 

100 
76.92 
84.61 
62.5 
100 

 
 

80 (8 คน) 
92.31(12 คน) 
84.62(11 คน) 
85.71(6 คน) 
100 (1 คน) 

100 
100 

รวม 46   40 
3. อัตราความพึงพอใจในงาน สมดุลชีวิตและการท้างานของ
บุคลากรทางการพยาบาล 

ร้อยละ 80 54.88 75.03 65.83 

4. ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน     
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ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
4.1 การใช้กระบวนการพยาบาล 

 อัตราการความสมบูรณ์ของบันทึกทางการพยาบาล 
 OPD 
 IPD 
 ER 
 LR 
 OR 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

 

 
 

98.36 
97.22 
100 

97.22 
- 

 
 

100 
100 
100 
100 
100 

 
 

N/D 
87.4 
N/D 
N/D 
N/D 

4.2 ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

 จ้านวน sudden death 

 
≤ 6 ราย/ปี 

 
2 

 
4 

 
2 

 อัตราการเกิด Phlebitis ≤ 10ครั้ง/
พันวันนอน 

0 0 0 

 อัตราการติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะ ≤ 10ครั้ง/
พันวันนอน 

0 0 0 

 อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4 ≤ 10ครั้ง/
พันวันนอน 

0 0 0 

 จ้านวนการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด 

 จ้านวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้เลือดและ
หรือส่วนประกอบของเลือด 

ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด 

 ความผิดพลาดในการให้ยาระดับ E ขึ้นไป ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด 

5. อัตราความพึงพอใจต่อระบบบริการพยาบาลของ 
 OPD 

 
80% 

 
87.68 

 
87.44 

 
88.54 

 IPD 80% 86.6 87.34 87.71 

 ER 80% 89.66 88.89 69.46 

 LR 80% 85.05 89.38 90.27 

 OR 80% 95 95 91.63 

 Supply 80% 86.87 90 90 
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สถิติงานบริการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน  

งาน/ กิจกรรม หน่วยนับ ปี2557 ปี2558 ปี2559 
1. อ่านเอกสารวิชาการเพ่ือประเมินผลงานระดับบุคคล เรื่อง 7 8 4 
2. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยปฐมพยาบาล ครั้ง 27 12 12 
3. การด้าเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ตาม มาตรา 41 ราย 0 4 1 
4. การนิเทศติดตามงาน ครั้ง 36 36 36 
5. การทบทวนการจัดอัตราก้าลังของหน่วยงานต่างๆ ครั้ง 12 12 12 
6. ประชุมกลุ่มงานการพยาบาล ครั้ง 4 2 9 
7. สรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปี ครั้ง 1 1 1 
8. ประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA ครั้ง 1 1 1 
9. ประเมินคุณภาพบริการพยาบาล ครั้ง 2 2 2 
10. สรุปรวบรวมตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลส่ง สสจ. ครั้ง 2 2 2 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1) พัฒนาระบบบริการในโรคท่ีเป็นปัญหาส้าคัญของพ้ืนที่ 
2) พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ส้านักการพยาบาล กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
4) พัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานให้มีสมรรถนะเพียงพอและเหมาะสมกับงาน (ระยะเวลา 2 ปี) 

ความท้าท้าย 
1) การประเมินคุณภาพทางการพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับ 4     
2)  การพัฒนาระบบบริการที่สอดคล้องกับโรคที่ส้าคัญของแต่ละหน่วยงาน 

      3)  บุคลากรพยาบาลมีความสุข สมดุลชีวิตและการท้างาน 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการพยาบาลมีการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาล 

ตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ส้านักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีขั้นตอนในการ

พัฒนา ดังนี้ 1) วิเคราะห์บุคลากรระดับหัวหน้างาน ซึ่งพบว่ายังมีความเข้าใจในมาตรฐานน้อย จึงส่งไปรับการอบรมที่

โรงพยาบาลแพร่  2) ทบทวนมาตรฐานของตนเอง และประเมินตนเอง 3) หน่วยงานวางแผนการพัฒนาจากการประเมิน

ตนเอง 4) ก้าหนดการพัฒนามาตรฐานเป็นตัวชี้วัดของหัวหน้างาน 5) ประเมินมาตรฐานโดยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ผลการ

ด้าเนินงาน หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับ 3  ร้อยละ 100 ผลการประเมินดังรายละเอียด 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลปี 2557 - 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐานในโรงพยาบาล ปี 2557-2559 
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล าดับ หน่วยงาน 2557 (ร้อยละ) 2558 (ร้อยละ) 2559 (ร้อยละ) 

1 NSO 75.78 81.64 43.50 

2 OPD 53.56 56.44 54.61 

3 IPD 51.34 51.425 58.39 

4 ER 61.8 45.10 50 

5 LR 49.5 52.20 56.2 

6 ANC 59.29 60.00 55.89 

7 OR 62.98 60.00 56.46 

8 ANA 58.08 NA NA 

9 IC 54.14 56.44 51.35 

10 CSG 53.94 60.00 44.04 
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 จากกราฟ แสดงแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ 

ระหว่าง พ.ศ.2557- 2559 จ้านวน 9 งานพบว่า ผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 44.04- 62.98 เมื่อเทียบเป็นระดับการ

พัฒนาอยู่ในระดับ 3 ทุกงาน  

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  การประเมินคุณภาพการบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาล ควรแยกรายละเอียดของแต่ละ
ส่วน จะท้าให้ได้ประเด็นการพัฒนาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก แบบไร้รอยต่อ งบประมาณ 2559 

ระบบงานผู้ป่วยนอกเป็นด่านหน้าของโรงพยาบาลที่รองรับผู้รับบริการที่อยู่ในอ้าเภอลองและอ้าเภอวังชิ้น มีผู้ป่วย

เฉลี่ย 184 คนต่อวัน เป็นผู้ป่วยทุกโรคทั้งโรคที่พบบ่อย เช่นโรคหวัด ปวดกล้ามเนื้อ และโรคที่เป็นปัญหาส้าคัญของพ้ืนที่

อ้าเภอลอง ได้แก่ DM, HT, COPD/ Asthma, CVD, CKD ซึ่งโรคเหล่านี้นับวันจะเพ่ิมมากข้ึนและการด้าเนินของโรคทวีความ

รุนแรงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชท้าให้มีผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการมากข้ึน เกิดภาระงานเพ่ิมข้ึน  เดิม

งาน OPD มีบุคลากรทางการพยาบาลที่ดูแล 2 แผนก ได้แก่ 1) แผนกผู้ป่วยทั่วไปและจิตเวช มีบุคลากรทางการพยาบาล 6 

คน และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน 2) แผนก NCD มีบุคลากรทางการพยาบาล 5 คน และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน  รวมมีบุคลากร

ทางการพยาบาล 11 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 คน เมื่อมีการย้ายงานและบรรจุข้าราชการใหม่ ท้าให้เกิดวิกฤติด้านอัตราก้าลัง  

ท้าให้แผนก NCD เหลือพยาบาล จ้านวน 2 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน ซึ่งไม่สามารถรองรับบริการได้เพียงพอกับปริมาณ

คนไข้ที่มีจ้านวนมากและซับซ้อน ประกอบองค์กรแพทย์ที่จ้านวนจ้ากัด จึงได้ปรับเปลี่ยนระบบบริการใหม่ ดังนี้ 

1. องค์กรพยาบาลจัดโครงสร้างทางการพยาบาลใหม่ให้เหมาะสมกับต้าแหน่ง ความรู้ความสามารถ 
 และตรงกับโครงสร้างหลักของกระทรวงสาธารณสุข 

2. ภายใต้ข้อจ้ากัดด้านบุคลากร จึงรวมแผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป กับ NCD ให้มาอยู่พื้นที่เดียวกัน โดย 
ใช้แนวคิด รวมคน รวมทรัพยากร ทั้งองค์กรแพทย์และองค์กรพยาบาล  

3. จัดแบ่งโซนของสถานที่ให้เหมาะสม สะดวก และลื่นไหล รวมถึงความพร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ 

4. จัดคลินิกบริการที่จ้าเป็นและเป็นปัญหาสาธารณสุข 
5. วิเคราะห์ปริมาณผู้รับบริการในแต่ละคลินิกเพ่ือวางแผนในการจัดบริการและกระจายผู้รับบริการ 

ให้เหมาะสมกับอัตราก้าลัง 
6. ก้าหนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลและผู้ช่วยเหลือฯ ให้ชัดเจน ก้าหนดและพัฒนาความรู้และ 

ทักษะของ Case  Manager 
 จากการปรับปรุงระบบบริการใหม่โดยใช้การ Lean ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ โดยพิจารณา
ขั้นตอนตั้งแต่รับผู้ป่วยจนถึงจ้าหน่ายของแต่ละงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ การลงทะเบียนในโปรแกรม HOS- XP การคัด
กรองโรคทางเดินหายใจ การคัดกรองก่อนพบแพทย์ การตรวจรักษาโรค การนัดหมาย การพบกับผู้จัดการรายโรค การส่ง
ผู้ป่วยไประหว่างแผนก ห้อง Observe รับยาและกลับบ้าน 
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ผลลัพธ์ของการด าเนินการงาน 

1. ความพึงพอใจต่อระบบบริการใหม่ ผู้รับบริการพึงพอใจ 85.69 และ 86.90 ในปี 2558 และ 2559 ตามล้าดับ 

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ระดับดีร้อยละ 40 พอใช้ร้อยละ 42 และ ปรับปรุงร้อยละ 18 

2. ระยะเวลารอคอย ผู้ป่วยทั่วไประยะเวลาเฉลี่ย 59 นาที และ 1 ชม. 32 นาที ในปี 2558 และ 2559 

ตามล้าดับ ส่วนผู้ป่วยคลินิกพิเศษ ระยะเวลาเฉลี่ย 3 ชม. 53 นาที  ระยะเวลาที่ผู้ป่วยรอนานมี 2 จุด จุดรอพยาบาลซักประวัติ 

2 ชม. 2 นาที และรอคอยการตรวจ 1 ชม. 11 นาที  

 ประเด็นการพัฒนาจากผู้ป่วยเห็นว่าควรปรับปรุง  
1) เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล  
2) เพิ่มการบริการที่รวดเร็วในทุกจุดบริการ 

ประเด็นการพัฒนาจากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  

1) การประสานระหว่างหน่วยงานให้มีใบน้าส่งและบันทึกกิจกรรมทุกครั้ง  
2) จัดระบบบัตรคิวที่ตอบสนองผู้รับบริการที่เหมาะสม เช่น ผู้สูงอายุ  พระภิกษุ  
3) การประมาณการเพ่ือตัดยอดผู้ป่วยในแต่ละวันให้เหมาะสมกับอัตราก้าลังของแพทย์  
4) การลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรมให้ครบถ้วน สมบูรณ์ในแต่ละจุดบริการ  
5) การท้างานที่ตรงต่อเวลาทั้งมาและกลับ  
6) การให้ข้อมูลผู้ป่วย  

 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาระบบบริการที่อยู่ภายใต้ข้อจ้ากัดด้านบุคลากร ที่ไม่เพียงพอ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร 

การสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม  การวางระบบที่เชื่อมต่อกันระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และท่ีส้าคัญการพูดคุย 

การประสานงานบ่อยๆ จะช่วยลดความเสียเวลา (West) ของขั้นตอนต่างๆที่ซ้้าซ้อนหรือไม่ได้งาน 

3. การพัฒนาสมรรถนะของระดับหัวหน้างาน  เนื่องการประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรใน 

ทุกระดับของโรงพยาบาล จะใช้แบบเดียวกันหมด และการให้คะแนนเป็นการใช้ความรู้สึกในการให้คะแนน อาจเกิดการ

ร้องเรียนและฟ้องร้องได้ จึงได้ทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนของ ก.พ พบว่ามีให้เลือกใช้หลายวิธี จึงได้น้าหลักเกณฑ์ใหม่มาใช้ 

โดยท้าความตกลงกับหัวหน้างาน เพิ่มสมรรถนะที่จ้าเป็นส้าหรับหัวหน้างาน 3 ตัว ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสั่งการตาม

อ้านาจหน้าที่ และ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ซึ่งเกณฑ์การประเมินดังกล่าวสามารถท้าให้เป็นเชิงปริมาณ 

ได้ตัวเลขที่สะท้อนสมรรถนะงานจริง  บุคลากรที่ได้รับการประเมินสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ผลการ

ประเมินระดับหัวหน้างานผ่านการประเมิน ระดับ 3 ขึ้นไป 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. การพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล พบว่า  

1) บุคลากรระดับหัวหน้างานยังมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินตนเองตามมาตรฐานและการน้ามาตรฐานลงสู่
การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมน้อยอยู่ สังเกตจากการประเมินตนเอง การท้าแผนการพัฒนาที่สะท้อนความเป็นองค์กร
พยาบาลในแต่ละงานไม่ชัดเจน เช่นการบริหารจัดการที่ครอบคลุมและน้าลงสู่การปฏิบัติ มีการบันทึกทางการ
พยาบาลของบางงานไม่สม่้าเสมอ ขาดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น  รวมถึงการเอาใจใส่ศึกษามาตรฐาน
ยังไม่เพียงพอ ปี 2559 ได้มีการส่งหัวหน้างานเข้ารับการอบรมที่โรงพยาบาลแพร่ เพ่ือเพ่ิมเติมในประเด็นมาตรฐานให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น  
2) ในระดับจังหวัดขาดการพัฒนามาตรฐานการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากการประเมินในมิติผลลัพธ์ 
หน่วยงานไม่สามารถเทียบเคียงตัวชี้วัดกันได้ มีการจัดเก็บที่หลากหลาย และในประเด็นตัวชี้วัดที่จัดเก็บในแต่ละมิติ
ไม่ได้สะท้อนผลการด้าเนินงานที่เด่นชัด 

2. การบริหารจัดการในระดับองค์กรพยาบาล ได้มีการโครงสร้างการท้างานที่ชัดเจน เป็นไปตามโครงสร้างหลักของ
กระทรวงปี 2559 และมีการก้าหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในแต่ละระดับ และมีการก้าหนดยุทธศาสตร์
ขององค์กรที่สอดคล้องกับในระดับ ร.พ, สสจ. แพร่ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในปี 2559 ยังไม่ได้มีการทบทวน 
และวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรพยาบาล ซึ่งได้มีการวางแผนวิเคราะห์ในปี 2560 เพื่อให้ทิศทางการพัฒนา
ขององค์กรชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและวิทยาการสมัยใหม่ 

3. การบริหารจัดการอัตราก้าลัง องค์กรพยาบาลมีหน่วยงานย่อยที่อยู่ในก้ากับดูแลทั้งหมด 8 งาน ได้แก่ 1) งานผู้ป่วย

ใน  2) งานผู้ป่วยนอก  3) งานห้องผ่าตัดและศูนย์เปล 4) งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 5) งานฝากครรภ์ห้องคลอด 6) 

งานควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 8) งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก บุคลากรทั้งหมด 66 คน เป็นเป็น

บุคลากรทางการพยาบาล 41 คน (62%) เป็นข้าราชการ 32 คน พกส. 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน จากการค้านวณ 

FTE ของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลองควรมีพยาบาลขั้นต่้า 34.18 คน ขั้นสูง 42.73 คน ซึ่งรวมงานปฐม

ภูมิในโรงพยาบาลด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถจัดอัตราก้าลังในการปฏิบัติงานของกระทรวงได้ เนื่องจาก

พยาบาลที่ข้ึนเวรตลอด 24 ชม. เพ่ือรองรับผู้ป่วยมี 3 งาน ได้แก่ LR, IPD และ ER อัตราก้าลังที่สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพขององค์พยาบาล ต้องมีจ้านวน 47 คน การลดอัตราก้าลังในการปฏิบัติงานลงท้าให้ บคุลากร

ขาดขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงาน และท่ีส้าคัญการขึ้นเวรที่มากเกินไปท้าให้การท้างานลดประสิทธิภาพลง เกิด

ความอ่อนล้า และอาจผลเสียหายต่อผู้รับบริการได้ ดังนั้นในการจัดอัตราก้าลังในปี 2560 เพิ่มบุคลากรทางการ

พยาบาลจ้านวน 4 คน ปี 2561 จ้านวน 1 คน และในปี 2563 จ้านวน 1 คน รองรับผู้เกษียณราชการ 

4. การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร มีการก้าหนดให้บุคลากรควรได้รับการพัฒนาในเรื่องที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ตาม service plan และความจ้าเป็นของงาน แต่การจัดสรรงบประมาณของโรงพยาบาลยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับ

ความจ้าเป็นในการพัฒนา ซึ่งควรจะเป็น 3% ของเงินเดือน ดังนั้นในปี 2560 แต่ละหน่วยงานต้องมีการจัดท้า

แผนพัฒนาที่ส้าคัญ และติดตามแผนอย่างสม่้าเสมอ 
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แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาระบบบริการในโรคท่ีเป็นปัญหาส้าคัญของพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน 
2. พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ส้านักการพยาบาล 

 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยเพิ่มการระดับการพัฒนาเป็นระดับ 4 อย่างน้อย 2 หน่วยงาน  
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน ด้านคน งบประมาณ วัสุอุปกรณ์ที่เพียงพอและ 

พร้อมใช้ 
4. พัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานให้มีสมรรถนะเพียงพอและเหมาะสมกับงาน (ระยะเวลา 2 ปี) 

 และเพ่ิมการพัฒนาความรู้และทักษะของระดับผู้ปฏิบัติงาน (functional  competency) 
5. พัฒนาระบบนิเทศงานให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ทีมงาน  คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน คัทลียากรณ์ ไวโอเร็ต วันที่จัดท า 10 ตุลาคม 2559 
 

เจตจ านง 

1) พัฒนาระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลลอง และหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ  
2) พัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
3) พัฒนาระบบการดูแลด้านยาในชุมชน  
4) สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้านยา  

เป้าหมาย 
1) เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการด้านยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม เพียงพอ ปลอดภัย ได้ผล 

และพึงพอใจ  
2) เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และเกิดความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
3) เพ่ือให้เครือข่ายผู้บริโภคในชุมชน/หน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความเข็มแข็ง  
4) เพ่ือให้ประชาชนสามารถตนเองดูแลตนเองเบื้องต้นด้านยาได้ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวชี้วัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 สรุปผลปี 59 
1. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในภาพรวม รพ.ลอง
ต่อ 1000 visit number 

≤ 1.69 2.28 1.61 0.97 ผ่านเกณฑ ์

2. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาระบบผู้ป่วยนอก รพ.
ลองต่อ 1000 ใบสั่งยา 

≤ 1.80 2.39 1.85 1.13 ผ่านเกณฑ ์

3. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาระบบผู้ป่วยใน รพ.
ลองต่อ 1,000 วันนอน 

≤ 6.94 8.17 8.07 2.72 ผ่านเกณฑ ์

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

≤ 0 2 0 0 ผ่านเกณฑ ์

5. ร้อยละความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาที่ท า DUE 
(Drug use evaluation) โรงพยาบาลลองเฉลี่ย (%) 

≥ 99.43 100 100 88.61 ไม่ผา่นเกณฑ ์

6. ร้อยละความสมเหตุผลในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ 
(Antibiotic Smart Use) ในกลุ่มโรคเป้าหมายเฉลี่ย(%)  

≥ 97.7 96.88 100 100 ผ่านเกณฑ ์

7. อัตราการส ารองคลังยาและเวชภัณฑม์ิใช่ยา 
โรงพยาบาลลอง (เดือน)  

≤1.34 เดือน  1.18 1.17 1.24 ผ่านเกณฑ ์

8. ร้อยละการจัดซ้ือร่วมยาและเวชภัณฑม์ิใช่ยา 
โรงพยาบาลลอง (%)  

≥ 32.18 29.81 34.55 30.92 ไม่ผา่นเกณฑ ์
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ตัวชี้วัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 สรุปผลปี 59 
9. ระดับความส้าเร็จของการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเองด้านยาของประชาชนและชุมชน 
ผ่านเกณฑ ์

≥ ระดับ 4 N/A N/A ระดับ 4 ผ่านเกณฑ ์

10. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการเย่ียมบ้านด้านยาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

≥ 80 N/A N/A 91.30 ผ่านเกณฑ ์

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน)  
1. ระบบส ารองเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่ายอ าเภอลอง 

 เพ่ือให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเครือข่ายอ้าเภอลอง จังหวัดแพร่ มีการจัดระบบส้ารองยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ในหน่วยงาน แบบ Zero stock และลดการส้ารองเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเครือข่ายอ้าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

 พัฒนาระบบโดยใช้แนวคิดส้ารองคลังแบบ Zero Stock โดยหมายถึง การส้ารองเวชภัณฑ์ในหน่วยงานให้น้อยที่สุด

อย่างเหมาะสม และมีเพียงชั้นใช้งาน โดยไม่มีคลังส้ารองเวชภัณฑ์ 

 ผลลัพธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลมีร้อยละมูลค่าเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั่วไป ลดลง จ้านวน 10 แห่ง

จาก 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.43 (เป้าหมาย ร้อยละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลมีมูลค่าเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ทั่วไปลดลง มากกว่าร้อยละ 70) 

2. พัฒนาระบบส ารองน้ าเกลือในหน่วยงานส ารองจ่ายประจ าวัน 

 เพ่ือปรับอัตราการส้ารองคลังในหน่วยงานให้เหมาะสม และลดมูลค่าการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาลงตาม

นโยบายในการลดต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา โรงพยาบาลลอง โดยการควบคุมการคลังส้ารองน้้าเกลือให้เพียงพอและ

เหมาะสมต่อผู้รับบริการโดยงานบริการและบริบาลเภสัชกรรมนั้นท้าได้ยาก เนื่องจากพ้ืนที่ในการจัดเก็บส้ารองในงานบริการ

และบริบาลเภสัชกรรมคับแคบ เกิดความเสี่ยงในการส้ารองน้้าเกลือไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม และเสี่ยงต่อน้้าเกลือ

หมดอายุ 

 พัฒนาระบบส้ารองน้้าเกลือในงานบริการและบริบาลเภสัชกรรม โดยจัดท้าบัญชีรายการน้้าเกลือ พร้อมจ้านวน

ส้ารองคงคลัง จัดท้าแบบฟอร์มการควบคุมวันหมดอายุของยาโดยควบคุม 2 ปีได้แก่ปีปัจจุบัน และปีถัดไป และตรวจสอบ

ปริมาณส้ารองคลัง วันหมดอายุ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ปรับปรุงชั้นวางน้้าเกลือ จัดเก็บน้้าเกลือแบบ First Exp. - First 

Out และจัดท้าแบบฟอร์มการเบิกจ่ายน้้าเกลือแยกจากแบบเบิกยา 

 ผลลัพธ์ รายการส้ารองน้้าเกลือในหน่วยงานบริการและบริบาลเภสัชกรรมที่มีอัตราการเบิกลดลง 12 รายการ คิด

เป็นร้อยละ 56.5 รายการส้ารองน้้าเกลือในหน่วยงานบริการและบริบาลเภสัชกรรมที่มีการเบิกเพ่ิมขึ้นมี 4 รายการ คิดเป็น

ร้อยละ 25 รายการส้ารองน้้าเกลือในหน่วยงานบริการและบริบาลเภสัชกรรมที่ไม่มีการเบิกมี 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.25 

รายการส้ารองน้้าเกลือในหน่วยงานบริการและบริบาลเภสัชกรรมที่มีการเบิกทดแทนน้้าเกลือที่หมดอายุ มี 2 รายการ คิดเป็น

ร้อยละ 12.5 มูลค่าเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2558 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559 สามารถประหยัดได้เท่ากับ 17,972 

บาท และไม่พบน้้าเกลือหมดอายุในหน่วยงานคลังส้ารอง 
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3. การใช้ปฏิทินแอบรักเพื่อความร่วมมือในการใช้ยาวอร์ฟารินระบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลอง 

 เพ่ือเพ่ิมร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาวอร์ฟาริน ให้มีค่า INR อยู่ในช่วงเป้าหมายของการรักษา สร้างนวตกรรม “ปฏิทิน

แอบรัก” เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการใช้ยา      วอร์ฟาริน และเพ่ิมร้อยละของค่าINR ให้อยู่

ในช่วงเป้าหมายให้มากข้ึน โดยจัดท้าแบบบันทึกประวัติการรักษาของผู้ป่วยวอร์ฟารินรายบุคคล (Medication profile) และ

ปฏิทินแอบรักประจ้าเดือนที่ติดสติ๊กเกอร์สีตามขนาดความแรงของยาวอร์ฟาริน โดยจัดท้าสติ๊กเกอร์สีตามขนาดความแรงของ

ยาวอร์ฟารินโดยสติ๊กเกอร์ สีขาว แทนความแรงขนาด 2 มิลลิกรัมสติ๊กเกอร์ สีฟ้า แทนความแรงขนาด 3 มิลลิกรัม และ 

สติ๊กเกอร์ สีชมพูแทนความแรง ขนาด 5 มิลลิกรัม อธิบายและสาธิตวิธีการใช้ปฏิทินให้แก่ผู้ป่วยและญาติ โดยให้ท้า

เครื่องหมาย ขีด (/) หรือ กากบาท (X) ลงในปฏิทินตามวันที่ที่ได้รับประทานยา 

 ผลลัพธ์ พบว่าในการติดตามค่า INR ของผู้ป่วยที่ใช้ปฏิทินแอบรัก จ้านวน 9 ราย มีค่า INR ในช่วงเป้าหมาย 8 ราย 

ส่วนผู้ป่วยอีก 1 ราย มคี่า INR อยู่นอกช่วงเป้าหมายการรักษา ซึ่งสาเหตุของผู้ป่วยรายนี้ คือ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่

ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาวอร์ฟาริน ดังนั้น ปฏิทินแอบรัก จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาวอร์ฟารินเกิด

ความร่วมมือในการใช้ยาเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุ เนื่องจาก ปฏิทินแอบรักมีลักษณะส้าคัญ คือ ใช้สีสติ๊กเกอร์

เหมือนสียาที่ผู้ป่วยได้รับ มีการตัดแบ่งขนาดที่แสดงถึงขนาดยาที่ผู้ป่วยควรได้รับต่อวัน และให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยท้า

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในปฏิทินเมื่อรับประทานยาแล้วเพ่ือเป็นการเตือนการลืมกินยาหรือป้องกันการกินยาซ้้า แต่

อย่างไรก็ตามควรมีการติดตามค่า INR  กลุ่มตัวอย่างอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือปฏิทินแอบรักต่อไป  

และควรมีการเยี่ยมบ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้ปฏิทินแอบรัก แต่มีค่า INR นอกเป้าหมาย  

 จุดเน้นในการพัฒนา   
1. พัฒนาระบบเพ่ือลดต้นทุนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
2. ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองด้านยา 
3. ทบทวนนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงจากการสั่งใช้ยาและถ่ายทอดค้าสั่ง 
4. ทบทวนนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงจากการเตรียม จัดจ่าย และการให้ยา 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2559  
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

เอกสารระบบคุณภาพทีม 

PTC ไม่ได้รับการทบทวน

ครอบคลุมทุกฉบับ 

มีการทบทวนเอกสารระบบ

คุณภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ระบบ 

จัดให้มีการทบทวนเอกสาร

ระบบคุณภาพทีม PTC ทุก

ฉบับ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เอกสารระบบคุณภาพทีม 

PTC ทุกฉบับได้รับการ

ทบทวนจ้านวน 1 ครั้ง/ปี 

การส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (DUE) 
ด้าเนินการไม่ไม่ครอบคลุม
รายการยาที่ควรประเมิน 

ประเมิน DUE ในยา 
Clindamycin และ Ketamine 
ซึ่งภายหลังได้น้า Ketamine 
ออกจากบัญชียา รพ.ลอง 

ทบทวนความเหมาะสมของ
รายการยาที่จะท้า DUE 
ร่วมกับทีม PTC  

ด้าเนินกิจกรรม DUE ในยา 2 
รายการคือ Clindamycin 
และ Clopidogrel ซึ่งมีความ



21 
 
 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

เหมาะสมในการสั่งใช้ยา   
ร้อยละ 88.61  

การเฝ้าระวังอันตรกิริยา

ต่อกันของยา ไม่

ครอบคลุมยาในกลุ่มความ

เสี่ยงสูง (HAD) 

การเฝ้าระวังอันตรกิริยาต่อกัน

ของยาด้าเนินการเฉพาะ

ปฏิกิริยารุนแรงมาก หรืออาจ

เป็นอันตรายถึงชีวิต (Drug 

Interacton level 1) ใน

รายการยาที่อยู่ในการสั่งจ่าย

คราวเดียวกัน แต่ในกรณีท่ี

ผู้ป่วยได้รับยาไปไม่พร้อมกัน 

หรือเป็นยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชียา

โรงพยาบาลลอง จะไม่ได้รับการ

แจ้งเตือนจากระบบ HOSxP 

ท้าให้การเฝ้าระวังอันตรกิริยา

ของยาไม่ครอบคลุม 

เพ่ิมการเฝ้าระวังอันตรกิริยา

ต่อกันของยาเป็นพิเศษในยา

ความเสี่ยงสูงกับยารายการ

อ่ืนที่มีการสั่งใช้ร่วม ทั้งท่ีมี

ในบัญชียารพ.ลอง และจาก

รพ.อื่น 

พบการสั่งจ่ายคู่ยาเป้าหมาย

จ้านวน 7 ราย โดยเป็นการสั่ง

จ่าย Warfarin ร่วมกับ 

Ceftriaxone จ้านวน 1 ราย 

คู่ยา Digoxin tablet ร่วมกับ 

Loop diuretic 

(Furosemide) 4 ราย และคู่

ยา Warfarin ร่วมกับ 

Simvastatin 2 ราย โดยทุก

รายได้รับการติดตามการใช้ยา

ตาม parameter ที่แนะน้า 

ผลจากการติดตามไปพบความ

ผิดปกติจากการใช้ยาระหว่าง

พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ     
R2. ร้อยละความส้าเร็จของตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชนทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
P4 ระดับความส้าเร็จของการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองด้านยาของประชาชนและชุมชน ผ่านเกณฑ์
ระดับ 4 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 

ด้าเนินการค้นหาความเชื่อ

พฤติกรรมสุขภาพด้านยาของ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม

ผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขต

พ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานมีการใช้

และสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ผลิตภัณฑ์

ที่มาจากธรรมชาติ เช่น เครื่องดื่มคลอโรฟิลด์ 

ยาน้้าแผนโบราณ เนื่องจากมีความเชื่อว่า

ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่มีอันตรายต่อไต และมี

ความเชื่อว่ายาแผนปัจจุบันที่ได้จาก

โรงพยาบาลมีผลต่อตับและไต  

จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

การดูแลสุขภาพ เช่น การให้สุขศึกษาชุมชน

เป้าหมาย อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี การให้สุข

ศึกษาเรื่องยาผ่านวิทยุกระจายเสียง อย่าง

น้อย 2  ครั้งต่อรอบ 6 เดือน และการจัดท้า

แผ่นพับ อย่างน้อย 1 เรื่องต่อรอบ 6 เดือน 
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P42. อัตราตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ 70 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
พัฒนาระบบการประเมินความสม
เหตุผลในการใช้ยา (Drug use 
evaluation)  

ด้าเนินกิจกรรม DUE ในยา 2 รายการคือ 
Clindamycin และ Clopidogrel ซึ่งมีความ
เหมาะสมในการสั่งใช้ยาร้อยละ 88.61 

การประเมิน DUE ยังไม่ครอบคลุม
ทุกครั้งที่มีการสั่งใช้ 

พัฒนาระบบเพ่ือความสมเหตุผล
ในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ
(Antibiotic Smart Use) ในกลุ่ม
โรคเป้าหมาย 

การพัฒนาระบบการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 
ได้ด้าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 
ถึงปัจจุบันปี 2559 พบว่าช่วยลดมูลค่าการสั่งใช้ยา
ลงเรื่อยๆ โดยปี 2552 มีมูลค่าการสั่งใช้ยา 
474,107 ลดลงเหลือ 145,741 ในปี 2559 และมี
การสั่งใช้ยาอย่างเหมาะสมร้อยละ 100 

มีการทบทวนแนวทางหรือวิธี
ปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันและเป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวงที่
ก้าหนด 

การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 
 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 23 คน ได้รับการเยี่ยมบ้าน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 

ให้มีเภสัชเยี่ยมบ้านเฉพาะกลุ่มโรค 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
    R23 ลดต้นทุนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
    P91. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯของหน่วยงาน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
รายการยาและเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อ
ร่วมให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

-ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบการจัดซื้อให้ระบุถึง
การจัดซื้อร่วมและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
-รายงานผลการจัดซื้อร่วมสรุปรายเดือนส่ง
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
-รายงานสรุปผลการด้าเนินงานรายไตรมาส
น้าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลอง 
-ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เท่ากับร้อยละ 30.92 

-พัฒนาระบบการจัดการจัดซื้อร่วม
ให้ครอบคลุมประเภทเวชภัณฑ์ให้
มากขึ้น และเพ่ิมจ้านวนรายการซื้อ
ร่วมให้เพ่ิมขึ้น  
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2557 – 2559) 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูม ิ

ร้อยละการจดัซื้อร่วมยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาปีงบประมาณ 2557-2559 

 

 

 

 

 

ร้อยละการจดัซื้อร่วมยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาในปีงบประมาณ 

2557 เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2558 จากร้อยละ 22.38 เป็น  

ร้อยละ 34.56 และลดลงเล็กน้อยในปีงบประมาณ 2559 คงเหลือ

ร้อยละ 30.92 เนื่องด้วยการจดัซือ้ร่วมในปีงบประมาณ 2558 ได้

เพิ่มจ้านวนรายการยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเพิ่มขึ้น และบาง

รายการยาเป็นขนาดบรรจุขนาดใหญ่ท้าให้คงเหลือใช้ได้ถึง

ปีงบประมาณ 2559 เช่น น้้ายาชันสูตร และในปีงบประมาณ 

2559 ได้มีการพัฒนาระบบการจดัซื้อร่วมครอบคลุมบริษัทท่ี

ส้ารองรายการเวชภณัฑ์เฉพาะกรณีเวชภณัฑ์องค์การเภสัชกรรม

ขาดคราว 

ร้อยละความครอบคลุมในการประเมิน DUE  ในยากลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2557-2559 

 

 

 

- แนวโน้มร้อยละความครอบคลมุในการประเมิน DUE  ในยา

กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2558  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก

ปีงบประมาณ 2557 จากร้อยละ 78.79 เป็นร้อยละ 93.55 

เนื่องมาจากมีการกระตุ้นทีมสหสาขาวิชาชีพในการประเมิน DUE 

และมีการตดิตามกรณยีังไมไ่ดร้ับใบประเมิน แต่ในปีงบประมาณ 

2559 ท่ีผ่านมามีความครอบคลุมลดลงเนื่องจากมีเปลี่ยนแปลง

บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง และมีจ้านวนการสั่งใช้ยาเพิ่มสูงขึ้น 

 

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตผุลใน 3 กลุ่มโรคเป้าหมายเปรียบเทยีบ

ตั้งแต่ปี 2552-2559 

มูลค่าการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ 

 

มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กลุม่โรคเป้าหมายได้แก่ โรคติดเชื้อ

ทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และแผล

เลือดออก โดยบุคลากรทางการแพทย์มีแนวโน้มลดลง 
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 ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา  

1. ระบบจัดการใบควบคุมเวชภัณฑ์ในการส้ารองเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเครือข่ายอ้าเภอ
ลอง  ยังไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม และไม่เป็นปัจจุบัน 

2. การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดยังไม่ครอบคลุมทุกประเภทเวชภัณฑ์ 
3. มีรายการยาเพ่ิมเข้ามาในบัญชียาโรงพยาบาลลองหลายรายการที่อาจจะต้องพิจารณาประเมินความ

เหมาะสมในการสั่งใช้ยา 
4. ความคลาดเคลื่อนทางยายังมีการรายงานต่้ากว่าความเป็นจริง 
5. การหมุนเวียนของแพทย์บ่อยครั้งท้าให้การด้าเนินงานเกี่ยวกับ Antibiotic Smart Use ไม่ต่อเนื่อง 
6. ประชาชนยังมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคท่ีไม่ถูกต้อง เช่น เชื่อค้าโฆษณาเกินจริง 

 แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ  
1. พัฒนาระบบจัดการใบควบคุมเวชภัณฑ์ในการส้ารองเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเครือข่าย

อ้าเภอลอง  ให้ถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 
2. เพ่ิมความครอบคลุมหมวดเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด ได้แก่ หมวดวัสดุทางเภสัชกรรมซึ่งเดิมยัง

ไม่เคยมีการจัดซื้อร่วมในหมวดนี้ 
3. ประเมินความเหมาะสมของรายการยาที่จะท้า DUE 
4. ส่งเสริมให้มีการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาตามความเป็นจริง 
5. พัฒนาระบบการสื่อสารให้แพทย์ใหม่ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ Antibiotic Smart Use หลังการ

ปฏิบัติงานโดยเร็ว 
6. พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและการจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยระดับอ้าเภอ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี   2559 
ทีมพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน   นางวาราทิพย์  ปวนสุข   วันที่  30  กันยายน 2559 
 

เจตจ านง   
พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ค้นหาปัญหา เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและ

ติดตามภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดการติดเชื้อในผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 

เพ่ือป้องกันและควบคุมให้มีการติดเชื้อในโรงพยาบาลน้อยที่สุด 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 
1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล    < 2 ครั้ง / 1000 วันนอน 0 0 0.23 
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 จากการให้ยาและ
สารน้้าทางหลอดเลือดด้า 

< 10 ครั้ง / 1000 วันนอน 0 0 0 

6. ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

100 % 100 100 100 

7. อัตราหน่วยงานมีผลการปฏิบัติงานด้าน IC 
ของเจ้าหน้าที่ถูกต้อง (Standard Precaution) 

100 % 100 100 100 

8. อัตราการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สิ่งคัดหลั่ง
จากการปฏิบัติงาน 

เดิม < 2.00 %  
< 4คน / 6 เดือน 

2 2 0 

 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล อย่างมีระบบ ต่อเนื่อง และถูกต้องตามหลักวิชาการ และน้าผลการเฝ้า

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

ความท้าทาย 
1.   บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล 
2.   สร้างความตระหนักแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการป้องและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
3.   การเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2559 

- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
 1. การป้องกันการติดเชื้อที่เป็นปัญหาส้าคัญของโรงพยาบาลเช่น ป้องกันการเกิด phlebitis, ป้องกันการติดเชื้อจาก
การใส่สายสวนปัสสาวะ, การป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการนอนโรงพยาบาล 
2. การสร้างความตระหนักในการล้างมือของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
3. การสอนใส่อุปกรณ์ป้องกันในหน่วยงานส้าคัญ 
 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2559 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. การเฝ้าระวังการติด

เชื้อในโรงพยาบาล 
 
 

รูปแบบการเฝ้าระวังการติด
เชื้อยังมีการด้าเนินการเฝ้า
ระวังไม่ชัดเจน 

1. เฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 
     - Hospital wide 
surveillance  โดยเฝ้าระวังการ
ติดเชื้อในผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารักษา
ตัวในโรงพยาบาลโดย ICWN แต่
ละหอผู้ป่วย  
     - Target surveillance ใ น
ต้าแหน่งที่ ที่มีการติดเชื้อ บ่อย 
เ ช่ น  Phebitis , CA – UTI, SSI 
TR , การเย็บแผลสะอาดที่ ER,  
แผล Episiotomy 

- อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล   0.23  
ครั้ง/1000 วันนอน 
- ประสิทธิภาพการเฝ้า
ระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล = 100% 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
2. ป้องกันการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาลที่เป็น
ปัญหาส้าคัญ 

-เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีวางไว้ 

-ทบทวนแนวทางปฏิบัติการ
ป้องกันการติดเชื้อในหัตถการที่
ส้าคัญ 
-จัดท้า CQI ใน NI ที่พบบ่อยและ
เป็นปัญหา 

-จัดท้า CQI  จ้านวน  1  
เรื่อง เรื่องการเกิด ปอด
อักเสบจากการนอน
โรงพยาบาล  
  

3. เฝ้าระวังและป้องกัน
เชื้อดื้อยา 

 

- ไม่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ 
ติดเชื้อดื้อ 

- จัดท้าแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่
ติดเชื้อดื้อยา 
 

- มีแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 

4. นิเทศ และประเมิน
การปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ 
และการควบคุม
สิ่งแวดล้อม ใน
หน่วยงานที่ส้าคัญ 

- การนิเทศประเมินด้าเนินการ
ไม่ครบทุกหน่วยงาน 
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ และการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อม ใน
หน่วยงาน 

- มีการแยกประเมินเป็น 2 ส่วน
คื อประ เมิ นด้ านก ารจั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมทั่วไป ในมาตรฐาน
หน่วยงานเฉพาะแต่ละหน่วยงาน 
โดยมีการประเมินโดยทีม ICC ปี
ละ 2 ครั้ง  
 

อัตราผลการปฏิบัติงาน
ด้าน IC ของเจ้าหน้าที่
ถูกต้อง > 80% ทุก
หน่วยงาน 

5. ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ
การสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันร่างกาย 

 

- เจ้าหน้าที่มีการใส่อุปกรณ์
ป้องกันร่างกายไม่ครบถ้วน 

-   มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
เรื่องการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
ที่หน้างานได้แก่เจ้าหน้าที่ IPD 
,OPD, ER , PCU ,ชันสูตร,ศูนย์
เปล, ยานยนต์ , X ray, Med, 
ซักฟอก และพนักงานท้าความ
สะอาด 

-  เจ้าหน้าที่ได้รับการ
สอนใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองครบทุกหน่วยงาน
ตามเป้าหมาย 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ปีงบประมาณ 2559 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล  2. พัฒนางานบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (R9) : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ได้รับการรับรอง 

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

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

มีการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
และน้าผลการเฝ้าระวังมาแก้ไขปัญหา 

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 0.23 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 % 

- กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส้าคัญของการ
เฝ้าระวังการติดเชื้อ 
- มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมีการ
ประเมินการปฏิบัติตามแนวทางต่างๆของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
- มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่างๆให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

3. เฝ้าระวังและป้องกันเชื้อดื้อยา 
 

- มีแนวทางการใช้ยา Antibiotic อย่างสมเหตุสมผล 
ผลลัพธ์ มีแนวทางและใช้กันอยู่ 
- มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ Admit ด้วยเชื้อดื้อยา  

 มีการประเมินการใช้แนวทางอย่างสม่้าเสมอ
และมีการเฝ้าระวังที่มากขึ้น 
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กิจกรรม/ ผลลัพธ์ / ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
4. นิเทศ และประเมินการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ และการควบคุมสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานที่
ส้าคัญ 

- การบริหารจัดการหน่วยจ่ายกลางผ่านเกณฑ์ 80 % 
 ผลลัพธ์  96.29 
- การจัดการผ้าเปื้อนถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ 80% ผลลัพธ ์93.33 
- การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการติดเชื้อด้านโภชนาการ 
ผ่านเกณฑ์ 80 %   ผลลัพธ์ 94.87 
- การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนอาหารเหลว80 %   
ผลลัพธ์  92.50 
- การป้องกันการติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ 80% ผลลัพธ ์ 94.28 
- การจัดการขยะติดเชื้อถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ 80% ผลลัพธ ์ 90.94 
- การจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย ผ่านเกณฑ์ 80 % ผลลัพธ์ 87.5 

- สรุปปัญหาจากการประเมิน แจ้งให้แต่ละ
หน่วยงานรับทราบและด้าเนินการแก้ไข 
- มีการประเมินติดตามอย่างสม่้าเสมอทุก 6 
เดือน 
- มีการประเมินโดย ICN อย่างน้อย 2เดือน/
ครั้ง 

5. นิเทศ และประเมินการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ในหน่วยงานบริการผู้ป่วย 

- การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ 
80% ในหน่วยงานที่ส้าคัญ ได้แก่  IPD ,OPD, ER , OR ,LR , PCU  
ผลลัพธ์ ผ่านเกณฑ์ 80%  ทุกหน่วยงาน 

- สรุปปัญหาจากการประเมิน แจ้งให้แต่ละ
หน่วยงานรับทราบและด้าเนินการแก้ไข 
- มีการประเมินติดตามอย่างสม่้าเสมอทุก 6 
เดือน 
- มีการประเมินโดย ICN อย่างน้อย 2เดือน/
ครั้ง 
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กิจกรรม/ ผลลัพธ์ / ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
6. เฝ้าระวังและติดตามการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จากการ
ปฏิบัติงาน  
6.1 ติดตามการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติงาน  
6.2 ตรวจสุขภาพประจ้าปีเจ้าหน้าที่และพนักงานเอกชน 
6..3 ให้ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B แก้เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง 
 

- จ้านวนการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งจากการ
ปฏิบัติงาน  < ผลลัพธ์  2 %   ผลลัพธ ์0 % 
- อัตราเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ้าปี ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ ร้อยละ  96.95 
- เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้รับภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ 
ร้อยละ 100  ผลลัพธ์ 100 

- มีการให้ความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติตัว
เมื่อเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งจาก
การปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง และมีการประเมินอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
 

7. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและพนักงานเอกชนมีความรู้ด้าน
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจัดวิชาการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ และพนักงานเอกชน 
7.1 จัดวิชาการให้ความรู้ด้าน ICแก่เจ้าหน้าที่ และพนักงาน
เอกชน 
7.2 ทบทวน แนวทางและคู่มือปฏิบัติด้าน IC  
7.3 เสียงตามสายโรงพยาบาล 
    - จัดบอร์ด 
    - Website 

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

- มีการอบรบฟ้ืนฟูความรู้ด้าน IC  
- ทบทวนคู่มือต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
- มีการให้ความรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ให้
มากขึ้น 
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กิจกรรม/ ผลลัพธ์ / ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
8. ส่งเสริมการล้างมือให้เกิดความยั่งยืน 
8.1 เพ่ิมจุดติดตั้ง Alcohol hand rub ในหน่วย  บริการ
ผู้ป่วย และประเมินการใช้น้้ายา  Alcohol hand rub 
8.2  ประเมินการล้างมือ 

- อัตราการล้างมือถูกต้องตามขั้นตอน  เท่ากับ ร้อยละ87.30 
- อัตราการล้างมือตามหลัก 5 moment เท่ากับ ร้อยละ  84 
 

- จัดหาอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกในการ
ล้างมือให้เพียงพอ เช่น  ผ้าเช็ดมือ alcohol 
hand rub 
- รณรงค์เรื่องการล้างมือที่ถูกต้องและการใส่
อุปกรณ์ป้องกัน 
- นิเทศตามหน่วยงานโดยทีม IC เรื่องการล้าง
มือที่ถูกต้อง     

9.  เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการรับผู้ป่วยไข้หวัดนก /โรค
อุบัติใหม่อุบัติซ้้า 
9.1 ซ้อมแผนรับผู้ป่วยไข้หวัดนก /โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้้า 

- มีการซักซ้อมแผนรับผู้ป่วยไข้หวัดนก/โรคอุบัติใหม่ - จัดการซักซ้อมในสถานการณ์จริงในระดับ
โรงพยาบาลเพื่อทบทวนบทบาทในแต่ละ
หน่วยงาน 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2557-2559 

1.1  อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

  อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีจ้านวนลดลง ในปี 2557 และปี 2558   และมีจ้านวนเพ่ิมขึ้น ในปีงบประมาณ 

2559 เนื่องจากการเฝ้าระวังการติดเชื้อเริ่มเป็นระบบมากขึ้นเจ้าหน้าที่มีความใส่ใจในการเฝ้าระวังการติดเชื้อ แต่ยังพบว่าใน

เรื่องการปฏิบัติตามแนวทางต่างๆ ยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ควรจะมีการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางเป็นระยะ ๆ 

1.2  อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลในกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ( Targeted  surveillance ) 

-   อัตราการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ( CAUTI ) 

 อัตราการเกิด CAUTI ในปี 2557  มีแนวโน้มที่ลดลง  เนื่องจากมีการทบทวนวิธีปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อใน

ระบบทางเดินปัสสาวะโดยใช้แนวทางจากคู่มือวิธีปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ทั้งนี้จะต้อง

เน้นย้้าให้เจ้าหน้าที่มีการเฝ้าระวังทุกเวรปฏิบัติงาน 
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- อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้ยาและสารน้ าทางหลอดเลือดด า 

 อัตราตราการเกิด Phlebitis จากการให้ยาและสารน้้าทางหลอดเลือดด้า มีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ปี 2557 แต่ทั้งนี้ได้

เน้นย้้าให้มีการปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสังเกตบริเวณที่ให้ยาและสารน้้าทุกเวร มีการเปลี่ยนต้าแหน่ง

บริเวณที่ให้สารน้้าทุก 72 ชั่วโมง หากพบการเปลี่ยนแปลงคือมีลักษณะบวมแดงบริเวณที่แทง และผู้ป่วยเริ่มรู้สึกปวด ให้

เปลี่ยนต้าแหน่งทันทีก่อนที่จะมีการติดเชื้อ 

- อัตราการติดเชื้อแผล Episiotomy 

 

 อัตราการติดเชื้อที่แผล Episiotomy มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2557 ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานได้มีการทบทวนเทคนิค

การเย็บแผลและมีการท้า 2 tick เรื่องการเย็บแผล และการให้ความรู้และฝึกทักษะเรื่องการเย็บแผลแก่เจ้าหน้าที่ใหม่ รวมถึง

การให้ความรู้และสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง 

- อัตราการติดเชื้อจากการเย็บผลที่ ER 
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การป้องกันการติดเชื้อจากการเย็บแผลที่ ER มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งหน่วยงานได้ด้าเนินการจัดท้าวิธี

ปฏิบัติเรื่องการล้างแผล โดยเน้นแผล Dirty wound เช่นแผลที่สัมผัสดินโคลน และแผลที่เปียกน้้า ให้ล้างแผลให้สะอาดถึงก้น

แผล หากไม่แน่ใจให้เปิดแผลไว้ และให้ยาปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม รวมถึงการฝึกปฏิบัติและการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่เพ่ือให้

สามารถเย็บแผลได้อย่างถูกต้องและมีการประเมินติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการเย็บแผล 

2. การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสิ่งคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน 

  

 จากข้อมูลการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสิ่งคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานปี 2559  พบว่ามีแนวโน้มลดลง

เนื่องจากได้มีการจัดท้าแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน มีการแจกจ่าย

แนวทางให้กับหน่วยงานรวมถึงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และมีการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางปีละ 1 ครั้ง พบว่า

เจ้าหน้าที่สามรถปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้องร้อยละ 100   

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. การติดเชื้อในที่เป็นปัญหาส้าคัญในปีที่ผ่านมาคือ  พบมีผู้ป่วยสงสัยการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล 
2. มีการเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและมีการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางต่างๆของเจ้าหน้าที่เพ่ือหาแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไข 
3. การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่างๆให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
4. การติดตามประเมินสิ่งแวดล้อมโดย ICN ยังท้าได้ไม่สม่้าเสมอ 
5. การจัดหาอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกในการล้างมือให้เพียงพอ เช่น ผ้าเช็ดมือ alcohol hand rub ถังขยะ 
6. การล้างมือเป็นสุขนิสัยส่วนบุคคลที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก  ต้องด้าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปการเฝ้าระวังในผู้ป่วย 

sepsis 
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แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม พร้อมทัง้กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส้าคัญของการเฝ้า

ระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
2. มีการจัดท้า CQI ในการติดเชื้อที่เป็นปัญหาส้าคัญและพบบ่อยในโรงพยาบาล 
3. มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่   
4. มีการท้า IC round  ในหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยทีม ICC และ ICN อย่างน้อย 2 เดือนครั้ง  มีการสรุป

ปัญหาจากการประเมิน แจ้งให้แต่ละหน่วยงานรับทราบและด้าเนินการแก้ไข 
5. กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ  
6. ทบทวนคู่มือวิธีปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
7. จัดหาอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกในการล้างมือให้เพียงพอ เช่นผ้าเช็ดมือ 
8. มีการซักซ้อมแผนการรับผู้ป่วยไข้หวัดนก /โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้้าในสถานการณ์จริงในระดับโรงพยาบาลเพื่อทบทวน

บทบาทในแต่ละหน่วยงาน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ทีมงาน โครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางสาวกาญจนา  หม่ืนอาษา วันที่จัดท า  31 ตุลาคม 2559 
 
เจตจ ำนง -   ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความมั่นใจด้านโครงสร้างอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ที่ปลอดภัยจาก อัคคีภัย สาร

อันตราย หรือสถานการณ์ฉุกเฉินและมีระบบการจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพที่เชื่อถือได้  ปลอดภัย 
เพียงพอ และพร้อมใช้งาน            

เป้ำหมำย  -  โรงพยาบาลมีการจัดการด้านโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความ  ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่
พึงพอใจแก่ผู้รับบริการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและ ความผาสุก ของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือน 

              -  โรงพยาบาลมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
              -  พัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพท่ีเชื่อถือได้ ปลอดภัย  เพียงพอ และพร้อมใช้งาน 
 

ตัวช้ีวัดคุณภำพ 

ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 
1. อัตราการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงด้านโครงสร้าง
อาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

50% - - 58.70% 

2. อัตราหน่วยงานโรงพยาบาลลองได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้านการรองรับอัคคีภัยและภัยพิบัติ 

40% - - 71.81% 

3. อัตราหน่วยงานผ่านการประเมิน  5 ส  80% 80% - 96.96% 87.37% 

4. อัตราหน่วยงานทิ้งขยะถูกต้องตามนโยบายและ วิธี
ปฏิบัติที่ก้าหนด100 % 

100% 100%    93.33% 100% 

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

100% 50% 100% 50% 

7. จ้านวนครั้งที่ไฟฟ้าดับและเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า 
(Generator) ไม่ท้างานตามเวลาก้าหนด 

0 0 0 0 

8. อัตราความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีการ
บ้ารุงรักษาเชิงป้องกันตามแผน  

100% 72.07% 39.13% 70.55% 

9. อัตราเครื่องมือแพทย์ที่มีความส้าคัญต่อคุณภาพงานมี
ความพร้อมใช้  

100% 99.16% 99.58% 100% 

10. อัตราการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ที่มี
ความส้าคัญต่อคุณภาพงานและไม่หมดอายุการับรอง 

100% 100% 100% 99.40% 
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    ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2559 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงาน
วิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน) 
 1. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองได้รับการอบรมเรื่องการใช้ถังดับเพลิง 
 2. จัดท้านโยบายและวิธีปฏิบัติเรื่องแนวปฏิบัติกรณีปรอทหกปนเปื้อนในหน่วยงาน และจัดท้าชุดก้าจัดปรอท
ปนเปื้อน (Mercury spill kit) แจกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. ระบบการจัดการความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีผลต่อคุณภาพงาน 
 4. การติดตามการใช้งานโปรแกรมจัดการบริหารเครื่องมือแพทย์ (RMC 2012) 
 5. การเป็นแหล่งศึกษางานเครื่องมือแพทย์แก่ รพ.วังชิ้น 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
 1.  การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในหน่วยงาน 
 2.  การท้ากิจกรรม 5ส. 
 3.  พัฒนาระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือส้าคัญ (3M)  
 4.  การจัดการงานเครื่องมือด้วยโปรแกรมจัดการบริหารเครื่องมือแพทย์ (RMC 2012) 
 5.  การบันทึกประวัติเครื่องมือในหน่วยงาน 
 6.  ระบบการจัดการความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีผลต่อคุณภาพงาน 

 กิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพที่ได้ด ำเนินกำรของทีม/หน่วยงำนไปแล้วในปี 2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ลองไม่มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้ถัง
ดับเพลิงและการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดับเพลิงเบื้องต้นเดิมใช้ระบบ
ประเมินตาม Flow ของ
นโยบายและวิธีปฏิบัติเรื่องวิธี
ปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ของทีม  
แต่การเข้าประเมินทุกครั้ง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ได้รับ
การประเมินครบทุกคนมีหลาย
สาเหตุเช่น การท้างานเป็น
ระบบข้ึนเวร/เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่
ไม่ได้รับการส่งต่อจากพ่ี/
เจ้าหน้าที่ลา 

จัดอบรมความรู้เรื่องการดับเพลิง
เบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง
โดยจัดจ้านวน 2 วันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้
หน่วยงานสามารถเข้ารับการอบรมได้
ครบ 100% โดยได้จัดการอบรมในวันที่ 
22, 23 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งการ
อบรมออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ ครึ่งวัน ณ 
ห้องประชุมเรือนมรกต โรงพยาบาลลอง 
โดยใช้งบประมาณจากโครงการกระตุ้น
การพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลลอง
ประจ้าปี 2559 เป็นจ้านวน 6,000 บาท 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เข้าร่วม 135 คน จาก
ทั้งหมด 188 คน คิด
เป็น 71.81%  
 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ลองไม่มีความรู้เรื่อง

การจัดเก็บปรอทที่ตก

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตึก

ผู้ป่วยใน ห้องฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วย

นอก ห้องคลอด ห้องกายภาพ 

- จัดท้าชุดก้าจัดปรอทปนเปื้อน

(Mercury spill kit) แจกให้หน่วยงาน

ตึกผู้ป่วยใน ห้องฉุกเฉิน PCU และตึก

- มีชุดก้าจัดปรอท

ปนเปื้อน (Mercury 

spill kit) ใน
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
แตก ให้ถูกวิธีและ

ปลอดภัย 

PCU และห้องแพทย์แผนไทย มี

การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

เช่นปรอทวัดไข้ เครื่องวัดความ

ดันแบบมีปรอท เมื่อเกิด

เหตุการณ์ปรอทวัดไข้ตกแตกใน

หน่วยงานเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานไม่สามารถจัดเก็บ

ปรอทได้ถูกต้องและปลอดภัย 

ผู้ป่วยนอก โดยร่วมกับทีม IC เจ้าหน้าที่

ห้อง lab ให้ความรู้และสาธิตวิธีการ

จัดเก็บที่ถูกต้องให้หน่วยงานที่มีปรอท

วัดไข้และเครื่องวัดความดันที่มีปรอท

รับทราบ 

- จัดท้านโยบายและวิธีปฏิบัติเรื่องแนว
ปฏิบัติกรณีปรอทหกปนเปื้อนใน
หน่วยงาน (PP-ENV-013) 
แจกให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลลอง

รับทราบ 

โรงพยาบาลลอง

จ้านวน 4 ชุด 

- เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้ปรอทวัดไข้ 
และเครื่องวัดความดัน
แบบปรอทได้รับการ
ติดตั้งความรู้วิธีการเก็บ
ปรอทแบบถูกต้องและ
ถูกวิธี 
- มีนโยบายและวิธี
ปฏิบัติเรื่องแนวปฏิบัติ
กรณีปรอทหกปนเปื้อน
ในหน่วยงาน (PP-
ENV-013) แจกให้ทุก
หน่วยงานใน
โรงพยาบาลลอง
รับทราบ 

การบ้ารุงรักษาเชิง
ป้องกันไม่เป็นไปตาม
แผน 

จนท.ศูนย์ช่างมีการวางแผนการ
บ้ารุงรักษาเชิงป้องกันโดย
ก้าหนดให้บ้ารุงรักษาเชิง
ป้องกันทุก 3 เดือน แต่
เนื่องจากภาระงานมากท้าให้
การบ้ารุงรักษาไม่สามารถท้า
ตามแผนได้ 

ปรับเกลี่ยงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่าง และ
แบ่งงานการเช็คถังดับเพลิงให้ จป.รพ.แทน 

จนท.ศูนย์ช่างสามารถ
ด้าเนินการบ้ารุงรักษา
ได้ตามแผนแต่ยังต้อง
ติดตามผลงานอย่าง
ใกล้ชิดต่อไป 

การบันทึกประวัติ
เครื่องมือในหน่วยงาน 

มีการบันทึกประวัติและ
ตรวจสอบประวัติ จ้านวน
เครื่องมือทุกชิ้นโดยส้ารวจใน
ปลายปีงบประมาณ 

มีการลงตรวจสอบประวัติเครื่องมือและ
การระบุหมายเลขครุภัณฑ์ในหน่วยงาน
โดยทีมพัฒนาเครื่องมือแพทย์ร่วมกับ
งานพัสดุ 

พบประวัตเครื่องมือ
และเลขครุภัณฑ์ไม่ตรง
กับเครื่องมือใน
หน่วยงานท้าให้ต้องมี
การปรึกษากับ
คณะกรรมการบริหาร
ของโรงพยาบาลเพ่ือ
หาทางแก้ไขต่อไป 
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 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำรของทีม/หน่วยงำน (ถ้ำมี) 
ยุทธศำสตร์โรงพยำบำลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
กิจกรรม Big Cleaning 
Day ในโรงพยาบาล 

- ได้ท้ากิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 10 สิงหาคม 
2559 โดยให้ตัวแทนของทุกหน่วยงานช่วยกันย้ายเครื่องใช้
ส้านักงาน  อุปกร์การแพทย์ และเอกสารของหน่วยงานตึก
ผู้ป่วยใน ไปตึกผู้ป่วยในเดิมที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

- รณรงค์ให้ทุกฝ่ายร่วมมือใน
การท้ากิจกรรม Big 
Cleaning Dayให้มากขึ้น 

จัดบอร์ดให้ความรู้
เกี่ยวกับทีม ENV 

- จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะและวิธีการจัดการ
ขยะในโรงพยาบาล 

 

ตรวจประเมินวิศวกรรม
ความปลอดภัยใน
โรงพยาบาลโดยศูนย์
วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 
เชียงใหม่ 

- วันที่ 20 - 22 เมษายน 2559 ได้รับการตรวจสอบวิศวกรรม
ความปลอดภัยในโรงพยาบาลจากกองสนับสนุนบริการเขต 1 
เชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่ได้ประเมินทุกระบบในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และได้น้าปัญหาที่พบเสนอต่อผู้บริหารโรงพยาบาล
ให้รับทราบ ใช้งบประมาณไป 5,640 บาท 

-ปัญหาที่พบได้รับการแก้ไข 

ประเมินความรู้ความ
เข้าใจแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
 

- ได้เข้าประเมินความรู้ความเข้าใจแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย วันที่ 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 จ้านวน 26 
หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินจ้านวน 25 
หน่วยงานและไม่ผ่านการประเมินจ้านวน 1หน่วยงานคือ 
ห้องฉุกเฉิน สาเหตุเพราะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่รู้ถึง
บทบาทและการปฏิบัติตัวเมื่อประกาศใช้แผนอัคคีภัย แต่รู้
วิธีการใช้ถังดับเพลิงและจุดที่ต้องตัดไฟ ผลลัพธ์ที่ได้คือ 
96.15% 

- น้าปัญหาที่ได้รับจากการ
ประเมินมาหาแนวทางแก้ไข 
เช่นการอบรมให้ความรู้
เพ่ิมเติม และประเมินซ้้าใน
หน่วยงานที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน 

ประเมินพ้ืนที่ 5ส 
หน่วยงาน 

- เข้าประเมินพ้ืนที่ 5ส ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8- 19 
กุมภาพันธ์ 2559 จ้านวน 28 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่าน
การประเมินจ้านวน 23 หน่วยงานและไม่ผ่านการประเมิน
จ้านวน 5 หน่วยงานคือ ER /หน่วยจ่ายกลาง/โภชนาการ/
ห้องบตัร และบริหาร ผลลัพธ์ที่ได้คือ 82.14% 
- เข้าประเมินพ้ืนที่5ส ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8-19 สิงหาคม 
2559 จ้านวน 27 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน
จ้านวน 25 หน่วยงานและไม่ผ่านการประเมินจ้านวน 2 
หน่วยงานคือ ER  และ ศูนย์ช่าง ผลลัพธ์ที่ได้คือ 92.59% 

 

ประเมินการจัดการขยะ
ในหน่วยงาน 

- เข้าประเมินการจัดการขยะครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8- 19 
กุมภาพันธ์ 2559 จ้านวน 26 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่าน
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การประเมินจ้านวน 25 หน่วยงานและไม่ผ่านการประเมิน
จ้านวน 1 หน่วยงานคือ OPD ผลลัพธ์ที่ได้คือ 96.15% 
- เข้าประเมินการจัดการขยะครั้งที่2/2559 วันที่ 8 - 19 
สิงหาคม 2559 จ้านวน 26 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านการ
ประเมินจ้านวน 26 หน่วยงาน ผลลัพธ์ที่ได้คือ 100% 

การอบรมฟ้ืนฟูเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยใน
หน่วยงาน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงรุกส้าหรับเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยโรงพยาบาลลอง (จปรพ.) ในวันที่ 28 มิถุนายน 
2559  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในกิจกรรมจ้านวนรวมทั้งสิ้น 23 
คน พบว่าต่้ากว่าเป้าหมายมากท้ังนี้เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในหน่วยงานบางคนติดงานประจ้า บางคนลาออก 
บางคนย้ายไปรับราชการที่อ่ืน 
- ตรวจพบปัญหา/ความเสี่ยง จ้านวน 32 รายการ ได้เขียนลง
ใบรายงานอุบัติการณ์โรงพยาบาลลองเพ่ือส่งให้ทีม  บริหาร
ความเสี่ยง และน้าปัญหาที่พบน้าเสนอในการประชุม QST 
ครั้งต่อไป 
- การส้ารวจก๊อกน้้าของอ่างล้างมือในโรงพยาบาล พบว่าต้อง
เปลี่ยนให้เป็นก๊อกก้านยาวจ้านวน 12 อัน และก๊อกก้านสั้น
จ้านวน 7 อัน ทีม ENV ได้น้าเข้าแผนการใช้เงินบ้ารุงปี 2560 
แล้ว 
- การส้ารวจปลั๊ก 3 ตา ในโรงพยาบาลลองพบว่ามีปลั๊ก 3 ตา
ที่ไม่ได้มาตรฐานจ้านวน 20 อัน ทีม ENV ได้น้าเข้าแผนการ
ใช้เงินบ้ารุงปี 2560 แล้ว 

 

การตรวจสอบความ
พร้อมใช้ของเครื่องมือ 

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 100% 
 

 

การบ้ารุงรักษาเชิง
ป้องกันโดยช่างของ
โรงพยาบาล 

- จนท.ศูนย์ช่างมีการวางแผนการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันโดย
ก้าหนดให้บ้ารุงรักษาเชิงป้องกันทุก 3 เดือน แต่เนื่องจาก
ภาระงานมากท้าให้การบ้ารุงรักษาไม่สามารถท้าตามแผนได้ 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ 78.23 % 
 

- แจ้งแก่หัวหน้างานฝ่าย
บริหารให้ด้าเนินการแก้ไข 
โดยปรับเกลี่ยงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่าง และแบ่ง
งานการเช็คถังดับเพลิงให้  
จปรพ.แทน 

การสอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์ 

ส้านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่) มี
แผนการสอบเทียบเฉพาะเครื่องมือความเสี่ยงสูงเท่านั้นท้าให้

จัดท้าแผนงบประมาณรองรับ
ในปีงบประมาณต่อไป และ
พัฒนาศักยภาพช่างของ
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
สนับสนุนระบบการ
บ้ารุงรักษา การซ่อม
เครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณ์ สอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์ คปสอ.
ลอง ในโครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพระดับ
อ้าเภอและการพัฒนา
ระบบบริการคุณภาพ
ตามมาตรฐานบริการ
ปฐมภูมิ คปสอ.อ้าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ ปี2559 

ต้องหาบริษัทเอกชนด้าเนินการสอบเทียบเครื่องมือรายการ
อ่ืนๆ 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ 99.40 % 
 

โรงพยาบาลให้ด้าเนินการ
สอบเทียบเครื่องมือความเสี่ยง
พ้ืนฐานบางรายการ เช่น 
เครื่องชั่งน้้าหนัก เครื่องชั่ง
สาร เป็นต้น 

 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. การประสานงานกับหน่วยงานพัสดุในเรื่องระบบการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เนื่องจากการจัดซื้อหรือน้าเครื่องมือ
แพทย์บางรายการมาในโรงพยาบาลต้องมองภาพในระยะยาวถึงการซ่อมบ้ารุง การสอบเทียบซึ่งเรื่องเหล่านี้ ยังไม่มีการ
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 2. กระตุ้นให้เจ้าหน้างานซ่อมบ้ารุงด้าเนินกิจกรรมตามแผนการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันตามแผน 
 3. การตรวจประเมินพ้ืนที่ 5ส ยังมีปัญหาในเรื่องของระบบการตรวจและเกณฑ์การประเมิน 
 

แผนงำน/กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรต่อ 

1. การพัฒนาให้มีความโดดเด่นในด้านระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดหาทดแทนด้านศักยภาพในการซ่อม
บ้ารุงและการพัฒนาศักยภาพของช่าง รพ. 

2. การขยายงานมาตรฐานด้านเครื่องมือ บริการให้ค้าปรึกษา การบ้ารุงรักษา ให้แก่เครือข่าย  เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ในเขตรับผิดชอบได้รับบริการในมาตรฐานเดียวกัน 

3. อัพเดทข้อมูลในโปรแกรมจัดการบริหารเครื่องมือแพทย์ (RMC 2012) ตามทะเบียนประวัติครุภัณฑ์ใหม่ 
4. ทบทวนระบบการตรวจพื้นที่ 5ส ใหม่ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
หน่วยงาน/ทีมสุขศึกษา   กลุ่มงานเวชศาสตร์คอรบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน นายอดิศร  พุ่มพวง วันทีจ่ัดท า  17  ตุลาคม  2559 

 

เจตจ านง  

ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลลองมีการด้าเนินงานด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
เพ่ือสร้างเสริม  ป้องกัน  และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้มารับบริการ  เจ้าหนาที่โรงพยาบาล  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้
เกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 

เป้าหมาย  
ให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และเหมาะสมตามบริบทของตนเอง 

 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2559 
-  โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงานสุข
ศึกษา 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ผ่านการประเมินจากเขตบริการสุขภาพท่ี 1 
เชียงใหม่ 

 

จุดเน้นในการพัฒนา 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และเหมาะสม 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2559 
- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
 มีการด้าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชนตามมาตรฐานงานสุขศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ  ที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2559 
 ทีมสขุศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีการด้าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสุขศึกษาของกองสุข
ศึกษา  ที่ประกอบด้วย  4  หมวด 10  องค์ประกอบ  16  ตัวชี้วัด  49  เกณฑ์  และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล  ซึ่งแนวทาง
การด้าเนินงานจะจัดท้าออกเป็นแผนปฏิบัติการ  (ACTION  PLAN) 
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กิจกรรม/แผนงาน /
โครงการ 

ตัวช้ีวัด /ร้อยละ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและ

แนวทางด าเนินงาน
ต่อไป 

การเฝ้าระวังและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้มารับบริการ 
1. ส่งเสริมให้
หน่วยงานมีกิจกรรมสุข
ศึกษา  รายบุคคล / 
รายกลุ่ม 

-  อัตราหน่วยงาน
เป้าหมายในโรงพยาบาล
ลอง  มีการจัดบอร์ด  ทุก  
3  เดือน ร้อยละ  100 

- หน่วยงานมี 
การด้าเนินงาน   
ร้อยละ  100 
 

 
 
 

 

 
 

 

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

- อัตราหน่วยงานมีการ
ด้าเนินงานมุมเรียนรู้ใน
โรงพยาบาล 6 แห่ง   
ร้อยละ 100 

- หน่วยงานมี 
การด้าเนินงาน   
ร้อยละ  100 
 

  

3. ส่งเสริมให้ความรู้
ทางเสียงตามสายใน
โรงพยาบาล 

- อัตราหน่วยงานและทีม
น้าเฉพาะด้านมีกิจกรรม
การให้ความรู้ทางเสียงตาม
สายตามแผนปฎิบัติการ  
ร้อยละ  80  

- หน่วยงานมี 
การด้าเนินงาน   
ร้อยละ  100 

  

กลุ่มเจ้าหน้าที่ 
1. ทบทวนมาตรฐาน
งานสุขศึกษาส้าหรับ
ศูนย์สุขภาพชุมชน 

- เจ้าหน้าที่เครือข่าย
บริการปฐมภูมิ (CUP) 
ลอง  ทุกแห่งๆละ  1  
ท่าน  เข้ารับการอบรม  
ร้อยละ  100 

จนท.  ทุกแห่งๆละ  1  
ท่าน  เข้ารับการอบรม   
ร้อยละ  100 
 

  

กลุ่มประชาชนทั่วไป 
1. ส่งเสริม  สนับสนุน
ให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพแบบ
บูรณาการ 

- จ้านวนของแหล่งเรียนรู้
ด้านการดูแลสุขภาพแบบ
บูรณาการเกิดข้ึนในชุมชน
อย่างน้อย 2 แห่ง / ปี 

- เกิดแหล่งเรียนรู้ครบ
ทั้ง 12 หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบของ รพ.
ลอง 

  

2. ส่งเสริม  สนับสนุน
ให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มปกติ 

- ร้อยละประชาชนกลุ่ม
ปกต ิ(ในพ้ืนที่) ได้รับการ
พัฒนาพฤติกรรม ลด ละ
เลิก หลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

-  ร้อยละประชาชน
กลุ่มปกติ (ในพ้ืนที่)
ได้รับการพัฒนา
พฤติกรรม ลด ละเลิก 
หลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
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กิจกรรม/แผนงาน /
โครงการ 

ตัวช้ีวัด /ร้อยละ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและ

แนวทางด าเนินงาน
ต่อไป 

การเฝ้าระวังและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้มารับบริการ 
- ประชาสัมพันธ์ 
- รณรงค ์
- เสียงตามสาย 
- Update  แผ่น
ความรู้ในหมู่บ้าน, ใน
หอกระจายข่าว 

ต่อการเกิดโรคที่ส้าคัญ
และป้องกันได้  ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ต่อการเกิดโรคที่ส้าคัญ
และป้องกันได้  ร้อยละ
100 

พัฒนาฐานข้อมูล 
1. ด้านเครือข่าย 
 กิจกรรม 
 - ทบทวนฐานข้อมูล
ด้านเครือข่ายการ
ด้าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

- ทบทวนฐานข้อมูลด้าน
เครือข่ายการด้าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 1 ครั้ง 
/ปี 

- มีการทบทวน
ฐานข้อมูลด้าน
เครือข่ายการ
ด้าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม  
1  ครั้ง 

  

 

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  2559 
ทีม  พัฒนาระบบบริหารเวชระเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน น.ส. เนาวรัตน์  สุวรรณชัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  วันที่   30 กันยายน  2559 
 
 

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 2557 ปี2558 ปี2559 
1. อุบัติการณ์การล่มของระบบปฏิบัติการ     

- HOSxP 1 ครั้ง/ปี 0 0 0 

- E-office 1 ครั้ง/ปี 0 0 0 

- RMC 1 ครั้ง/ปี 0 0 0 

2. เมื่อเกิดอุบัติการณ์การล่มแล้วสามารถกู้ระบบคืนได้ใน
เวลาน้อยกว่า 60 นาที 

1 ครั้ง/เครื่อง
แม่ข่าย/ปี 

NA NA NA 

3. ร้อยละของการตอบสนองของข้อมูลที่หน่วยงานร้องขอ   ≥ ร้อยละ 60 NA 98.49 99.50 
4. ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อระบบการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  

≥ ร้อยละ 70 NA 71.87 70.72 
 

5. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ≥ ร้อยละ 90 96.95 99.55 NA 
6. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน ≥ ร้อยละ 90 95.53 96.88 NA 
7. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึก ICD 10 (ผู้ป่วยนอก) ≥ ร้อยละ 90 98.38 99.71 99.86 
8. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึก ICD 10 (ผู้ป่วยใน) ≥ ร้อยละ 90 97.96 99.98 99.87 
9. จ้านวนข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูล 

0 ครั้ง/เดือน 0 0 0 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
1. ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่อให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้ต่อการ

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ  
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลส้าหรับการลงบันทึกในโปรแกรม HOSxp ให้มีความถูกต้องครบถ้วนตรงตาม 43 แฟ้ม

มาตรฐานข้อมูล 
3. พัฒนาระบบการตอบสนองข้อมูล ตัวชี้วัดส้าคัญขององค์กรให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้และน้าไปใช้ประโยชน์  
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

 
ความท้าทาย 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลตามมาตรฐานชุดข้อมูล 43 แฟ้ม 
2. การวิเคราะห์และน้าข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
3. พัฒนาระบบการสื่อสารสารสนเทศท่ีทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้น้าไปใช้ประโยชน์  

 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2559 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในโปรแกรม HOSxP ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถเชื่อมต่อ
ข้อมูลส้าหรับโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถน้ามาวัดวิเคราะห์และใช้ปรับปรุงระบบ
การท้างานให้เกิดประสิทธิภาพ  

2. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และลูกข่ายเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพ่ิมระบบการ
ส้ารองข้อมูล ระบบการส้ารองไฟ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 

 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2559 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1.การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และลูกข่ายให้มีการ
ดูแลบ้ารุงรักษา 2ครั้ง/
ปี   

ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมี
จ้านวนเครื่องคอมพิวเตอร์
จ้านวนมากขาดการดูแล
บ้ารุงรักษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  

-ก้าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน พร้อมทั้งแผนการด้าเนินการ 
ที่สามารถปฏิบัติได้จริง  
- ม อบ ห ม า ย ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยการ
ติดตั้งองค์ความรู้ให้เพ่ิมเติมในการดู
และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูก
ข่ายที่ถูกต้อง และทันสมัย  
-ท้าระบบ 5 ส ในห้องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย  

-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย และลูกข่ายได้รับ
การดูแลบ้ารุงรักษา 2
ครั้ง/6 เดือน  
-ห้องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายได้รับการดูแลตาม
มาตรฐาน 5 ส  
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
2. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในโปรแกรม 
HOSxP ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบันเพื่อสามารถ
เชื่อมต่อข้อมูล ส้าหรับ
โปรแกรมได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา และสามารถ
น้ามาวัดวิเคราะห์และ
ใช้ปรับปรุงระบบการ
ท้างานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 
 
 
 

-ระบบฐานข้อมูลเดิมที่ใช้อยู่
ไม่ได้รับการปรับปรุงให้มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
  

-ตรวจสอบระบบของฐานข้อมูลใน
โปรแกรม HOSxP แล้วยังมี
ข้อผิดพลาดอยู่มากเนื่องจากฐานข้อมูล
เดิมยกมาจากโปรแกรม M-Record  
-น้าฐานข้อมูลที่ต้องท้าการปรับปรุงมา
ศึกษาแล้วมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ระบบปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
-ออกแบบระบบการน้าฐานข้อมูลที่ได้
ด้าเนินการปรับปรุงแล้วให้หน่วยงาน
ต่างที่เก่ียวข้องเข้าใจและน้าไปใช้ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
-จัดท้าคู่มือการบันทึกข้อมูลโปรแกรม 
HOSxP แล้วน้าส่งสู่การปฏิบัติ 
-น้าข้อผิดพลาด ข้อเสนอแนะที่ได้รับ
มาทบทวนเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

-การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
ในมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่เป็น 0 
-รายการที่บันทึกใน
โปรแกรม HosXp ไม่มี
ค่าว่าง และสามารถ
เรียกเก็บลูกหนี้ได้ตาม
สิทธิ์  
 
 
 
 
 

- ภาระงานที่เพ่ิมข้ึนในการลง
บันทึกข้อมูล และขาดการ
วิคราะห์ข้อมูลที่ลงบันทึกไป
แล้วน้ามาใช้ประโยชน์ในการ
ต่อยอดพัฒนาระบบงานที่
ส้าคัญ  

-ออกแบบระบบการรายงานข้อมูลเพื่อ
การน้าไปใช้และการวัดวิเคราะห์เพื่อ
การน้าไปใช้ประโยชน์  

-มีรายงานที่ต้องใช้ใน
การส่งข้อมูลการเงิน
และบัญชีที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา  
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (Action plan) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เอ้ือต่อการจัดระบบบริการสุขภาพ  
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลและการจัดการสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

  ทีม  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IM) ปีงบประมาณ 2559 

 

กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
1.การพัฒนาระบบ
ข้อมูลและการ
จัดการสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร 

-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 ในระดับ
องค์กร ต้องแปลง
เพ่ือน้าลงสู่การปฏิบัติ
ที่ชัดเจนไม่ได้ ยาก
ต่อการวิเคราะห์ผล
การด้าเนินงานเพ่ือ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

-การรวบรวมรายงานตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ควรมีการติดตามทุก 6 
เดือน เพ่ิมประเด็นการเปรียบเทียบ
ข้อมูลเทียบเคียงตามไตรมาสที่
ชัดเจน  
-ก้าหนดให้มีการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรลงสู่การ
ปฏิบัติโดยการ Aligment  ตาม
MOU และเพ่ิมกระบวนการก้ากับ
ติดตามอย่างเป็นระบบ  
-เพ่ิมการก้ากับติดตามประเมินผล
งาน และเทียบเคียงกับหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานให้
สมบูรณ์  

2.การจัดหาและ
พัฒนาระบบ
เครือข่าย 
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  

-หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องขาดความรู้
ความเข้าใจในการ
ดู แ ล บ้ า รุ ง รั ก ษ า
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง 
เหมาะสม เพียงพอ
ตามบริบท 

-เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงควรได้รับการดูแล บ้ารุงรักษา
โดยผู้รับผิดชอบของทีม IT อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/เครื่อง/ปี 
-เพ่ิมการดูแลบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ต่อ
พ่วง และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น การ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องส้ารองไฟ 
การดูแลความเรียบร้อยของสายไฟ 
ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
เป็นต้น 
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กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
-เพ่ิมคู่มือการตรวจสอบดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบง่ายส้าหรับผู้ ใช้
คอมพิวเตอร์ในองค์กรอย่างทั่วถึง  

3.การพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะ
ในการใช้ IT และ
สามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

-อัตราความพึง
พอใจต่อระบบ
สารสนเทศของ
โรงพยาบาลลอง 
ร้อยละ 70 

-ด้าเนินการวัด
อัตราความพึงพอใจ
ต่อระบบ
สารสนเทศของ
โรงพยาบาลลอง 1 
ครั้ง/ปี   

  

4.การพัฒนาสื่อ
ต่างๆเพ่ือน้าไป
เผยแพร่และใช้
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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 5 ครั้ง/ปี 

-ผู้ลงบันทึกข้อมูลใน 
โปรแกรม HOSxP 
ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการลง
บันทึกข้อมูลตามชุด
มาตรฐานข้อมูลที่
ก้าหนด คือ 43 
แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน 
-โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง
ในการบันทึกข้อมูลมี
เยอะมากท้าให้เพ่ิม
ภาระงาน 

-ก้าหนดแนวทางในการบันทึกข้อมูล
ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนดตามชุด
ข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
-พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการลงบันทึกข้อมูลใน 
โปรแกรม HOSxP และเพ่ิมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

5.พัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

-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 
แผน 3 -5 ปี  
-เพ่ิมการวางแผนใน
การส้ารองข้อมูลเมื่อ
ระบบปฏิบัติการ
ต่างๆที่ส้าคัญล่ม 
แล้วไม่สามารถกูค้ืน
ได้ทันตามเวลาที่
ก้าหนด 

-ก้าหนดให้มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและ
เป็นแนวทางเดียวกันเมื่อ
ระบบปฏิบัติการที่ส้าคัญคือ  
HOSxp E- office RMC ล่ม  
-น้าวิธีปฏิบัติดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติ
อย่างแท้จริงพร้อมทั้งมีการ
ประเมินผลเพื่อน้ามาปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความเป็นจริง และทันต่อ
เหตุการณ์  
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเอ้ือต่อการใช้งานที่มีความ

เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน  เนื่องจากมีต้นทุนในการบริหารจัดการระบบที่มีราคาสูง  และการจัดซื้อจัดหาไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด ส่งผลให้การพัฒนาระบบล่าช้า  

2. การออกแบบระบบการรายงานข้อมูลและสารสนเทศที่เหมาะสม เพียงพอได้นั้น เพ่ือช่วยลดภาระงานได้อย่าง
แท้จริงต้องเกิดจากความร่วมมือ และความพร้อมใจของบุคลากรในองค์กรที่เก่ียวข้องในการยอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง และการปรับเปลี่ยนทัศนะคติในเชิงบวก  

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาและออกแบบระบบปฏิบัติการที่ส้าคัญคือ HOSxP   E- office   RMC  ให้มีความเสถียร  ปลอดภัย และลด

ปจัจัยเสี่ยงต่างๆ ตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย พ.ศ.2559  
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามตามชี้วัด  ตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ที่ก้าหนด รวมถึงฐานข้อมูลที่จ้าเป็นใน

ระบบงานสาธารณสุขให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา ตามมาตรฐานส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส้านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  

3. พัฒนาระบบการดูแลและบ้ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และลูกข่ายให้มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
และมีมาตรฐาน  ตามมาตรฐานส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส้านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2559 
ทีม  เอกสารระบบคุณภาพ โรงพยาบาลลอง  อ. ลอง   จ. แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางสาวอ๊ิด   จันเขียว   วันที่  16 ตุลาคม  2559 
 

เจตจ านง 
 กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินการด้านเอกสารระบบคุณภาพของหน่วยงาน ทีมงานและควบคุมก้ากับการ
ด้าเนินงานด้านเอกสารระบบคุณภาพให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้  

เป้าหมาย  
 -  หน่วยงาน/ทีมงานมีเอกสารระบบคุณภาพและเป็นปัจจุบัน 
 -  จนท.รับรู้และเข้าใจในกระบวนการเอกสารระบบคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. อัตราหน่วยงานมีการจัดแฟ้มเอกสารระบบคุณภาพได้
ถูกต้องครบถ้วน 

>80% 100 100 100 

2. อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการทบทวนเอกสารระบบ
คุณภาพให้เป็นปัจจุบัน 

100% 100 76.92 91.66 

3. อัตราหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจ
ในเอกสารระบบคุณภาพ 

>80% 100 100 100 

4. อัตราการส่งมอบงานเอกสารระบบคุณภาพไดท้ันเวลา >80% 83.67 82.05 85.51 
5. อัตราการเข้าร่วมประชุมทีมเอกสารระบบคุณภาพ >80% 100 100 100 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2559 
        - เอกสารที่ขอด้าเนินการทั้งหมดในปี 59 มีทั้งหมด 69 รายการ ทันเวลา 59 รายการ 
     - เข้าตรวจประเมินความครบถ้วนและความเป็นปัจจุบันของเอกสาร ( 2 ครั้ง/ปี ) 
 - ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 100 % 
 - ความเป็นปัจจุบันของเอกสาร 91.66 %  
 - ความรู้ความเข้าใจเอกสารระบบคุณภาพ 100 % 
 - อัตราการส่งมอบเอกสารระบบคุณภาพทันเวลา 85.51 % 
 - อัตราการเข้าร่วมประชุมทีมเอกสารระบบคุณภาพ 100 % 
จุดเน้นในการพัฒนา 
       -  ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน  ทันเวลา 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  

- การมีส่วนร่วมของกรรมการทุกคนในขั้นตอนต่างๆ ตามระบบการท้างานของทีม 
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. ติดตั้งองค์ความรู้ใน
กิจกรรม ,เสียงตาม
สาย 
 
 

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

- อัตราหน่วยงาน/ทีมงาน
มีการด้าเนินการเอกสารได้
ถูกต้องครบถ้วน100% 
 
- อัตราหน่วยงาน/ทีมงาน
มีการทบทวนเอกสารเป็น
ปัจจุบัน 91.66 % 

2. เอกสารสูญหาย, 
เอกสารไม่ครบถ้วน 
 
 

บางหน่วยงานไม่เก็บเอกสาร
เข้าแฟ้ม ท้าให้มีโอกาสสูญ
หายและเมื่อต้องการใช้ไม่
สามารถหาเอกสารเจอ 

แนะน้าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้
เห็นความส้าคัญของการจัดเก็บ
เอกสาร  เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสาร
สูญหาย 

- อัตราหน่วยงาน/ทีมงาน
มีการด้าเนินการเอกสารได้
ถูกต้องครบถ้วน100% 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (Action plan) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 3. พัฒนา รพ. ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ทีม   เอกสารระบบคุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ติดตั้งระบบให้เจ้าหน้าที่ อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการด้าเนินการ

เอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน(เป้าหมาย 
>80%) 

ติดตั้งองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่
น้องใหม่ของหน่วยงานต่างๆ 
 
 
 

ให้ความรู้ทางเสียงตามสาย อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการด้าเนินการ
เอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน(เป้าหมาย 
>80%) 

น้าเอกสารระบบคุณภาพของ
หน่วยงานหรือทีมงานที่มีส้าคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่
รพ.ลอง มาจัดเป็นเสียงตามสาย 
 

กระตุ้นหน่วยงาน/ทีมงานผ่าน ULT อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการด้าเนินการ
เอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน(เป้าหมาย 
>80%) 

ประสานงานแนวราบไปยัง
หัวหน้างานโดยตรง 
 
 

Hot line อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการด้าเนินการ
เอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน
(เป้าหมาย>80%) 

จัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด 
 
 
 

เข้าตรวจประเมินแฟ้มเอกสารของ
หน่วยงาน/ทีมงาน(ดูความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารและความเป็น
ปัจจุบันของเอกสาร) 

- อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการจัดแฟ้ม
เอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน (เป้าหมาย 
>80%) 
- อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการทบทวน
เอกสารระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน
(เป้าหมาย 100%) 

เน้นความเป็นปัจจุบันของเอกสาร
ประจ้าหน่วยงาน ส่วนเอกสารใน
ระดับทีมงาน ให้ผ่าน 100% 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เอกสารที่ขอด้าเนินการทั้งหมดในรอบ 2/59 
 
 
 

รายการ 49 
รายการ 

(ทันเวลา 41
รายการ) 

39 
รายการ 

(ทันเวลา 32 
รายการ) 

69 
รายการ 

(ทันเวลา 59 
รายการ) 

การให้ความรู้ทางเสียงตามสายตามแผนงานของ EDU 
 

ครั้ง 12 12 4 
(1ครั้ง/ไตรมาส) 

เข้าตรวจประเมินความครบถ้วนและความเป็นปัจจุบัน
ของเอกสาร ( 2 ครั้ง/ปี ) 

ครั้ง 2 2 2 

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

 
 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2557 – 2559 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

หน่วยงานมีการจัดแฟ้มเอกสารได้ได้
ถูกต้องและครบถ้วน มีการทบทวน
เอกสารเป็นปัจจุบันเพ่ิมมากขึ้นแต่ยังไม่
ถึงเป้าหมายที่ก้าหนด มีการพัฒนาใน
ส่วนของความทันเวลาเพ่ิมมากข้ึน 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
- ความล่าช้าในการจัดการ เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านมีงานประจ้า ท้าให้ไม่มีเวลาในการด้าเนินงานเอกสารเท่าที่ควร 
- เอกสารหาย  
- เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสนใจเอกสารที่ได้รับ 
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

- การทบทวนเอกสารของทีม 
- การติดตั้งองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ของแต่ละหน่วยงาน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ทีม  ผาสุก  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นายธีระพงษ์   แจ้งใจ  วันที่จัดท า 3 ตุลาคม   2559 
 

เจตจ านง 
คณะกรรมการทีมผาสุก เป็นคณะกรรมการที่รับนโยบายและวางแผนการด้าเนินงานสนับสนุนให้บุคลากรมีความผาสุกและ
ความพึงพอใจในการท้างานตลอดจนการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 

เป้าหมาย  
เป็นการเสริมสร้างขวัญก้าลังใจและความพึงพอใจในบรรยากาศการท้างานและความผาสุกตลอดจนการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองทุกระดับ 
 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 

ร้อยละของการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 80% 100% 100% 100% 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมของทีมผาสุก 30% 73.82% 80.23% 82.45% 
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมทีมผาสุก 70% 78.01% 77.56% 79.62% 

 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การเสริมสร้างบรรยากาศการท้างานและการสร้างขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ 
2. การพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลองทุกระดับ 
3. การยกย่องเชิดชูผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม  

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2559 

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีม  
     1. การพัฒนาตามตัวชี้วัดของทีมผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทุกตัว 
     2. ได้ด้าเนินการการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการครบ 100% 
     3. มีการด้าเนินงานตามเกณฑ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขครบ 100% 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

บุคลากรในโรงพยาบาลไม่ค่อยมี่สวนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพราะบางกิจกรรมที่จัด
ขึ้นเป็นกิจกรรมที่จัดในเวลาราชการ 
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานของตนเอง ท้าให้การ
เข้าร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมค่อนข้างน้อย 

ขาดการประชาสัมพันธ์เชิญ
ขวนให้เจ้าหน้าที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

มีการวางแผนและเพ่ิม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ในการเชิญเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลลอง 

82.45% 

การด้าเนินการท้ากิจกรรมบางกิจกรรม
ประสบปัญหาบางประการ ท้าให้งานออกมา
ได้ไม่ดี 

ขาดการวางแผนที่รัดกุมท้า
ให้การประสานงานในการ
ท้ากิจกรรมไม่มี
ประสิทธิภาพ 

มีการวางแผนและแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบกันอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้การด้าเนินการ
ต่างๆเป็นไปตามเป้าหมาย 

100% 

 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 5. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตส านึกรักองค์กร 
กิจกรรมหลัก  :  ด าเนินงานตามแนวทาง HAPPY 8 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การจัดพิธีรดน้้าด้าหัวผู้อ้านวยการ
และผู้อาวุโสของโรงพยาบาลเนื่อง
ในวันสงกรานต์ ประจ้าปี 2559 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองเข้า
ร่วมพิธีรดน้้าด้าหัวผู้อ้านวยการและผู้
อาวุโสของโรงพยาบาล ร้อยละ 40.37 

เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่เข้มาร่วมกิจกรรมให้เพิ่มมาก
ขึ้น 

งานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลอง 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองเข้า
ร่วมงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลอง 60.32 

มีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้
มาร่วมกิจกรรมให้เพ่ิมมากข้ึน 

การเข้าร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่อง
ในวันเข้าพรรษา 

ร้อยละของหน่วยงานในการส่งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลองเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
วันเข้าพรรษา อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 
คน ได้ร้อยละ 100 

กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง
ทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท้าบุญและถ้ามีโอกาสหรือมี
งบประมาณสนับสนุนอาจจะต้องเข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข
ประจ้าปี 2558 

มีการด้าเนินงานคัดเลือกคนดีศรี
สาธารณสุขของโรงพยาบาล ปีละ 1 ครั้ง 

มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกท่ีชัดเจน เป็น
รูปธรรมและมีการวางแผนการคัดเลือก
ล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 



58 
 
 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลอง ในบางกิจกรรมยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 
2. ขาดขวัญและก้าลังใจ และรู้สึกท้อในการท้างานในบางครั้ง 

 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

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

 


