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กลุ่มงานประกันสุขภาพ  

ยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์ 



ค าน า 
 สรุปผลการด าเนินงานระดับทีม (Annual Report Team) ประจาปีงบประมาณ 2560 ของโรงพยาบาลลองนี้ จัดท า
ขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานในระดับทีมน าของโรงพยาบาล ที่ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมรีายละเอียดใน
ด้านผลลัพธ์ของการด าเนินงาน กิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคเพ่ือวางแผนในการปฏิบัติงานในปี
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลลอง 



สารบัญ 

 ทีม            หน้า 

 ทีมกลุ่มงานการพยาบาล (NUR)               1  

 ทีมงาน คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC)       11 
 ทีมพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)      21 
 ทีมโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)       31 
 ทีมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (EDU)        37 
 ทีมพัฒนาระบบบริหารเวชระเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IM)      40 
 ทีมผาสุก            45 
 ทีมเอกสารระบบคุณภาพ (DOC)          47 
              
        



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ทีมงาน กลุ่มงานการพยาบาล    กลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางลักขณา  ลี้ประเสริฐ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
       วันที่จัดท า 30 กันยายน พ.ศ.2560 

 
เจตจ านง    บริการมคีุณภาพ ไดม้าตรฐาน  บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการพึงพอใจ 
เป้าหมาย 

1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานการพยาบาล 

2. มีอัตราก าลังเพียงพอ 

3. บุคลากรมีสมรรถนะ ความรู้และทักษะที่เพียงพอ เป็นไปตามแผนพัฒนา 

4. ผู้ให้บริการมีความสุขในการท างาน         

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. อัตราหน่วยงานทางการพยาบาลมีการ
ประเมินคุณภาพบริการพยาบาลตาม
มาตรฐานในโรงพยาบาล ส านักการ
พยาบาลกรมการแพทย์   กระทรวง
สาธารณสุข ผ่าน   
    - ระดับ 3 (40.01- 60.00) 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

100 
    - ระดับ 4 (60.01- 80.00) อย่างน้อย 1 งาน NA NA 0 22.22(2) 
2. ประสิทธิภาพการบริหารงานการ
พยาบาล 
      *ความเพียงพอด้านอัตราก าลังในการ
ปฏิบัติงาน 

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

 
 

ร้อยละ 100 

 
1 
1 
10 
13 
13 
7 
1 
1 

 
 

 
 

100 
122.22 
82.35 
300 
300 
100 

 
 

 
 

100 
100 

76.92 
84.61 
62.5 
100 

 
 

 
 

100(1 คน) 
80(8 คน) 

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

100 
100 

 
 

 
 

100(1 คน) 
90 (9 คน) 

100 (16 คน) 
84.62(11 คน) 
85.71(6 คน) 
100(1 คน) 
100(1 คน) 
100(1 คน) 

รวม 46   40 46 

3. อัตราความพึงพอใจในงาน สมดุลชีวิต
และการท างานของบุคลากรทางการ
พยาบาล 

ร้อยละ 80 54.88 75.03 65.83 78.52  
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ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
4. ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน 
4.1 การใช้กระบวนการพยาบาล 

 อัตราการความสมบูรณ์ของ
บันทึกทางการพยาบาล 
 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 

 
 
 
 

97.24 
90.94 
88.35 
88.39 
91.31 

4.2 ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

 จ านวน sudden death 

 
≤ 6 ราย/ปี 

 
2 

 
4 

 
2 

 
3 

 อัตราการเกิด Phlebitis 
≤ 10ครั้ง/พันวัน

นอน 
0 0 0 0.01 

 อัตราการติดเชื้อจากการคาสายสวน
ปัสสาวะ 

≤ 10ครั้ง/พันวัน
นอน 

0 0 0 0 

 อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2- 4 
≤ 10ครั้ง/พันวัน

นอน 
0 0 0 0 

 จ านวนการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด 8 

 จ านวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดใน
การให้เลือดและหรือส่วนประกอบ
ของเลือด 

ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด 

 ความผิดพลาดในการให้ยาระดับ E 
ขึ้นไป 

ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด ไม่เกิด 2 (LR) 

5. อัตราความพึงพอใจต่อระบบบริการ
พยาบาลของ 

 OPD 80% 87.68 87.44 88.54 

 
 

87.38 

 IPD 80% 86.6 87.34 87.71 86.62 

 ER 80% 89.66 88.89 69.46 85.34 

 LR 80% 85.05 89.38 90.27 87.96 

 OR 80% 95 95 91.63 90.78 

 Supply 80% 86.87 90 90 90 
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สถิติงานบริการ/ กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/ กิจกรรม หน่วยนับ ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี 2560 

1.อ่านเอกสารวิชาการเพ่ือประเมินผลงานระดับ
บุคคล 

เรื่อง 7 8 4 5 

2.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยปฐมพยาบาล ครั้ง 27 12 12 29 
3.การด าเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ตาม มาตรา 41 ราย 0 4 1 0 
4.การนิเทศติดตามงาน ครั้ง 36 36 36 36 
5.การทบทวนการจัดอัตราก าลังของหน่วยงานต่างๆ ครั้ง 12 12 12 12 
6.ประชุมกลุ่มงานการพยาบาล ครั้ง 4 2 9 8 
7.สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ครั้ง 1 1 1 1 
8.ประเมินตนเองตามมาตรฐานHA ครั้ง 1 1 1 1 
9.ประเมินคุณภาพบริการพยาบาล ครั้ง 2 2 2 2 
10.สรุปรวบรวมตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ครั้ง 2 2 2 2 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 

1) พัฒนาระบบบริการในโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ 
- IPD 5 อันดับโรค, การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ 
- OPD : Case Manager 
- ER : ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

2) พัฒนาระบบการบันทึกทางการพยาบาล (Focus  Charting) 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
4) พัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานให้มีสมรรถนะเพียงพอและเหมาะสมกับงาน 

ความท้าท้าย 
1) การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ส านักการพยาบาล กรมการ

แพทย์ กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทุกงาน  
2)  การพัฒนาระบบบริการที่สอดคล้องกับโรคที่ส าคัญของแต่ละหน่วยงานและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

      3)  บุคลากรพยาบาลมีความสุข สมดุลชีวิตและการท างาน 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการพยาบาลมีการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาล 

ตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ของส านักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีขั้นตอนใน
การพัฒนา ดังนี้ 1) วิเคราะห์บุคลากรระดับหัวหน้างาน ซึ่งพบว่ายังมีความเข้าใจในมาตรฐานยังไม่ชัดเจนจึงท าให้เกิดการน า
ลงการปฏิบัติได้ไม่ครอบคลุม จึงส่งไปรับการอบรมที่โรงพยาบาลแพร่ และน ามาพัฒนาระบบการคุณภาพการบริการพยาบาล 
และน าลงสู่การปฏิบัติ  2) ทบทวนมาตรฐานของตนเอง และประเมินตนเองปีละ 2 ครั้ง 3) หน่วยงานวางแผนการพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง 4) ก าหนดการพัฒนามาตรฐานเป็นตัวชี้วัดของหัวหน้างาน 5) ประเมินมาตรฐานโดยหัวหน้ากลุ่มการ
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พยาบาล ผลการด าเนินงาน หน่วยงานทั้งหมด 9 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ระดับ 3  ร้อยละ 100 ระดับ 4 
จ านวน 2 งาน คิดเป็น ร้อยละ 22.22  ผลการประเมินดังรายละเอียด 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลปี 2557 - 2560         

หมายเหตุ ระดับการพัฒนา 
ระดับ 1 (น้อยกว่าร้อยละ 20) 
ระดับ 2 (20.01- 40.00) 
ระดับ 3 (40.01- 60.00) 
ระดับ 4 (60.01- 80.00) 
ระดับ 5 (มากกว่า ร้อยละ 80.00) 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลตามมาตรฐานในโรงพยาบาล ปี 2557-2560 
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NSO OPD IPD ER LR ANC OR ANA IC CSG

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ล าดับ หน่วยงาน 2557 (ร้อยละ) 2558 (ร้อยละ) 2559 (ร้อยละ) 2560 (ร้อยละ) 

1 NSO 75.78 81.64 43.50 68.75 

2 OPD 53.56 56.44 54.61 57.30 

3 IPD 51.34 51.425 58.39 53.57 

4 ER 61.8 45.10 50 55.20 

5 LR 49.5 52.20 56.2 48 

6 ANC 59.29 60.00 55.89 60 

7 OR 62.98 60.00 56.46 62.31 

8 ANA 58.08 ไม่มีผ่าตัด ไม่มีผ่าตัด ไม่มีผ่าตัด 

9 IC 54.14 56.44 51.35 53.08 

10 CSG 53.94 60.00 44.04 50 
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 จากกราฟ แสดงแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ 
ระหว่าง พ.ศ.2557- 2560 จ านวน 9 งาน พบว่า ผลการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 44.04- 81.64เมื่อเทียบเป็นระดับการ
พัฒนาอยู่ในระดับ 3 ทุกงาน ในปี 2560 พบว่า ระดับการพัฒนาดีขึ้นที่ระดับ 4 จ านวน 2 งาน ได้แก่ การบริหารการ
พยาบาล และ การบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  
 พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในการบันทึกทางการพยาบาล หมายถึง คุณภาพบริการพยาบาลในโรงพยาบาล
ชุมชนของส านักการพยาบาล ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) คุณภาพการบริหารจัดการ 2) คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล 
และ 3) คุณภาพด้านมิติผลลัพธ์   
 จากการตรวจและประเมินมาตรฐานดังกล่าวในปี 2559  พบว่า คุณภาพ 1) ด้านบริหารจัดการ ยังขาดการน าลงสู่

การปฏิบัติที่จริงจัง ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  2) ด้านการบริการพยาบาลบางหน่วยงานไม่มีการ

บันทึกทางการพยาบาลที่เป็นหลักฐานทางกฎหมายและไม่สะท้อนประเด็นปัญหาทางคลินิก 3) ด้านมิติผลลัพธ์ ตัวชี้วัดมีมาก

และมาจากหลายส่วนราชการ ท าให้เจ้าหน้าที่สับสน ขาดความเข้าใจในแต่ละมิติและไม่สามารถน าไปเทียบเคียงกับ

โรงพยาบาลที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ ดังนั้นกลุ่มงานการพยาบาลจึงจัดท าแผนปฏิบัติการและก าหนดเป็นแผนงาน(program) 

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพยาบาลเพ่ือวางแผนในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล มี 3 เรื่อง
ที่ด าเนินการ 

1. พัฒนาระบบการบันทึกทางการพยาบาล 
2. พัฒนาระบบการนิเทศงาน 
3. พัฒนาด้านบริหารจัดการ 

จากการประชุม กลุ่มงานการพยาบาลมีแผนปฏิบัติการ(Action plan) เป็นกรอบในการด าเนินงาน และมีแผนงาน
กิจกรรมการน าสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดย 1) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการบันทึกทางการพยาบาล ได้แก่ IPD, OPD, ER, 
LR และ OR 2) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมที่ มหาวิยาลัยขอนแก่น 1 คน และน ามาเผยแพร่โดยการจัดอบรมพยาบาล 1 
ครั้ง 3) ฝึกและทดลองบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ Focus charting 4) ประเมินผลการบันทึกทางการพยาบาล กลุ่มงาน
การพยาบาลได้ให้ความส าคัญในการบันทึก ซึ่งการบันทึกท่ีดีจะช่วยสื่อสารข้อมูลส าคัญเพ่ือการดูแลที่ต่อเนื่อง ลดความ
ผิดพลาด แสดงให้เห็นความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย เพ่ิมความน่าเชื่อถือ ใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นหลักฐานทางกฎหมาย กลุ่มงานฯได้มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือประเมินของ รพ. ศิริราชโดยเน้น
หลัก 4 C: Correct, Complete, Clear, Concise 

ผลการประเมิน 

หน่วยงาน 
ผลการประเมินปีงบประมาณ 2560 

(ร้อยละ) 
 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

IPD 87.62 90.94 
OPD 91.32 97.24 
ER 86.67 88.35 
LR 87.75 88.39 
OR 92.79 91.31 

ค่าเฉลี่ย 89.23 91.25 
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 จากตารางการพัฒนาระบบการบันทึกทางการพยาบาล โดยเฉลี่ย เพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 89.23 เป็นร้อยละ 91.25 
ทุกหน่วยงานผ่าน 

2. ความส าเร็จตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลอง PA ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจ

ราชการ และสสจ. แพร่ ของกลุ่มงานการพยาบาล  

 กลุ่มงานการพยาบาลได้มีการด าเนินงานภายใต้นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ปฏิรูปประเทศไทย เพื่อ

ก้าวสู่  Thailand 4.0 (smart industry, Smart City and Smart People) , ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุข 4 Excellent ได้แก่ 1) P& P 2) service 2) People 4) Governance 

 มี 16 แผนงาน  48 โครงการ 96 ตัวชี้วัด ซึ่งเขตสุขภาพที่1 ได้มีการก าหนดการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่ ได้แก่  1) 

สังคมผู้สูงอายุ  2) NCD  3) เด็กพัฒนาการล่าช้า  4) มารดาตาย  5) วัณโรค   และเสริมพลังในเรื่อง 

1) Long Term Care  2) Thai Refer  3) ICS  4) RDU  5) Sepsis ประกอบด้วย 13 แผนงาน 23 โครงการ 24 ตัวชี้วัด 

ส านักงานสาธารณสุขแพร่ ได้มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวง และค ารับรองการปฏิบัติราชการ 26 ตัวชี้วัด  ส่วน

โรงพยาบาลลองได้มีการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ 3 ปี(2558- 2560)  

 กลุ่มงานการพยาบาล จึงมีการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน โครงการ ในทุกระดับ ให้กับหน่วยงานที่อยู่ในก ากับ เพ่ือ

ผลักดันในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้อง และพัฒนาระบบบริการที่เป็นปัญหาของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการใน

โรงพยาบาล การด าเนินการตามนโยบายในแต่ละส่วนงานย่อยของทุกระดับของจะท าให้การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

ไปในทิศทางเดียวกัน  

 ตัวชี้วัดที่กลุ่มงานการพยาบาล ได้คัดเลือกในทุกระดับ จ านวน 53 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 44 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 83.02 

ไม่ผ่าน 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ผลงาน ร้อยละ 

13.35  

2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลงาน 

ร้อยละ 49.82 

3. อัตราเพิ่มการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรค COPD เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 5 ผลงาน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

0.06 

4. ร้อยละกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองด้วย 2Q เป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลงาน ร้อยละ 66.2 

5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน MCATT คุณภาพ เป้าหมาย ระดับ 5   ไม่ได้ประเมิน 

6. อัตรามารดาที่ให้บุตรดื่มนมแม่อย่างเดียวนานมากกว่า 6 เดือน เป้าหมาย ร้อยละ 60 ผลงาน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

43.41 

7. อัตราหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 10 ผลงาน ร้อยละ 16.95 

8. ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉิน วิกฤติ (สีเหลืองและสีแดงที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาทีที่ได้รับ

แจ้งเหตุ) เป้าหมาย ร้อยละ 70 ผลงาน ร้อยละ 53.78 
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9. ร้อยละของระยะรอคอยเฉลี่ยของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล เป้าหมาย ไม่เกิน 1 ชม. 30 นาท ี  

ผลงาน 1 ชม. 43 นาที 

 จากผลงานการด าเนินงานตามตัวชีวัด จะเห็นว่าตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา ได้แก่ 1) กลุ่มโรค NCD : การควบคุมโรคให้อยู่

ในระดับปกติ ซึ่งเป็นงานที่ท้าทาย เนื่องจากเป็นโรคท่ีเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย เช่น เป็นโรคเรื้อรังท่ีมีการด าเนินโรคไป

ตลอดเวลา  พฤติกรรมสุขภาพ การใช้ยาที่มีผลต่อโรค รวมถึงภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ  2) การด าเนินงานด้าน

สุขภาพจิต ได้แก่ การคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นด้วย 2Q ซ่ึงจะท าให้ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลในระยะเริ่มต้น 

และการด าเนินงานตามาตรฐาน MCATT คุณภาพ ขาดการด าเนินการที่ต่อเนื่อง 3) การด าเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก: 

มารดาที่ให้บุตรดื่มนมแม่อย่างเดียวนานมากกว่า 6 เดือนน้อยกว่าเกณฑ์ และหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปีมีมากว่าเกณฑ ์

ซึ่งเป็นปัญหาในระดับอ าเภอที่ต้องมีการด าเนินงานร่วมกันกับหลายภาคส่วน เช่น สถานศึกษา อปท. ชุมชน และอสม. โดย

กลุ่มงานในระดับอ าเภอได้แก่ กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบบาล กลุ่มงานเวชฯ สสอ. และรพสต. ควรมีการ

ด าเนินการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 4) การด าเนินงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน: ผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉิน

ภายใน 10 นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุยังน้อยอยู่ ซึ่งต้องทบทวนระบบตั้งแต่การรับแจ้ง การเตรียมความพร้อมการออกท้ัง คน 

เครื่องมือ รถ  การประสานงานและการสื่อสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบ 5) การลดระยะเวลารอคอย ที่

เกินไป 13 นาที ซึ่งต้องมีการทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยณ. จุดต่างๆ ของ OPD และLean ระบบ โดยสรุป  แผนการพัฒนา

ในปี 2561 

1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยด้วย Case Manager 

2. การพัฒนางานสุขภาพจิตตามมาตรฐาน 

3. การพัฒนาระบบ EMS, ER คุณภาพ 

4. การพัฒนามาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 

5. Lean ระบบ OPD  

3. ความส าเร็จของการบริหารจัดการกลุ่มงานการพยาบาล หมายถึง ความส าเร็จ ของหน่วยงานในกลุ่มงานการ

พยาบาลในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรพยาบาลบรรลุเป้าหมายจากการท างานร่วมกัน โดยใช้

บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ (Certo, 2000, p.555) ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning)  2) การจัดการองค์กร 

(Organizing)  3) การน าหรือการสั่งการ (Leading/Directing)  4) การควบคุม (Controlling)  

1. ด้านทรัพยากร งบประมาณในแผนเงินบ ารุง ขออนุมัติซื้อตามแผน 158 รายการ จาก 171 รายการ คิดเป็น 

ร้อยละ 92.4 วงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผน 1,872,646 บาท ใช้ไป 1,797,482 บาท คิดเป็น ร้อยละ 95.99 อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 3 รายการ  ยกเลิก 1 รายการ(ER) รวมงบประมาณคงเหลือ 75,164 บาท งบประมาณที่ใช้นอกแผนเงินบ ารุง 

จ านวน 87 รายการเป็นเงิน 371,444 บาท เป็น รายการที่ตอบสนองความจ าเป็นในการรองรับบริการตามนโยบาย เช่น การ

เปิดตึกใหม่เพ่ือรองรับ Intermediate care และเพ่ิมคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาล 

2. ด้านบุคลากร อัตราก าลังที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรพยาบาลไม่เพียงพอ  
ปฏิบัติงานจริง 46 คน (83.64%) ต้องการ 55 คน ขาด 9 คน บุคลากรด้านสนับสนุนมีความเพียงพอ  
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3. ด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ ที่เป็นประเด็นปัญหาส่วนขาดของมาตรฐานการพยาบาล  

ในภาพรวมได้แก่  
1) ER การดูแลผู้ป่วย Fast track 4 โรค ได้แก่ Stroke, MI, STEMI และ Sepsis  
2) IPD ได้แก่ Sepsis, MI, การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วย COPD 
3) OPD : case manager 
4) LR: มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
5) IC: มาตรฐาน IC  

กลุ่มงานการพยาบาล มีการก าหนดทิศทางการพัฒนางานในระดับกลุ่มงาน และหน่วยงานตั้งแต่ต้นปี และถ่ายทอด

การปฏิบัติงานในทุกระดับ ท าให้กลุ่มงานมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  และมีการทบทวนแผนและติดตามอย่างสม่ าเสมอ ผลลัพธ์

การทบทวนและติดตามแผนงาน(Action Plan) แผนงานของกลุ่มงานฯ มีทั้งหมด 5 แผนงาน มีการด าเนินการทุกแผน 

100%  กิจกรรมในแผนงานที่ส าคัญ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรเรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ในระดับ star องค์กร

พยาบาลมีความพร้อมในการพัฒนาและเน้นการพัฒนาสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศ โดยมีค่านิยมร่วมกัน คือ สามัคคี มีมาตรฐาน 

สร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาวิชาการต่อเนื่อง  และเพ่ิมเติมการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 กลุ่มงานการพยาบาลมีการประชุมหลังจากประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุกครั้ง เพ่ือถ่ายทอดภารกิจ

ของส่วนราชการอย่างสม่ าเสมอ และมีก าหนดวาระในการประชุมการติดตามงานตามแผนงาน/ โครงการของกลุ่มงานฯ และ

หน่วยงานมีการน าเสนอการปฏิบัติงานตามแผนงานท าให้การแก้ปัญหาหรือติดตามงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นอกจากนั้นท าให้หน่วยงานเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าของการเขียนงาน คิดงาน ที่ได้รับความสนใจจากหัวหน้ากลุ่มงานฯเกิด

ความกระตือรือร้นและมีสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มงานฯ 

 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ได้มีการก าหนดแผนก ากับ นิเทศงานในด้าน คลินิก และด้านทั่วไป  ตามแผนการ
ปฏิบัติการ(Action Plan) ซึ่งก าหนดประเด็นตั้งแต่แรกท าให้สามารถประเมินได้ครอบคลุม น าไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ 
อาทิเช่น 

- การพัฒนากลุ่มโรคส าคัญที่เป็นประเด็นส าคัญ Fast track 4 โรค ได้มีการพัฒนาและน าสู่การปฏิบัติ 
ใน IPD ,ER , OPD, LR แต่ยังพบปัญหาในผู้ปฏิบัติบางคนยังไม่ทราบและปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนตามแนวปฏิบัติ เพิ่มความถี่ใน
การนิเทศ ก ากับ ติดตามของหัวหน้างาน จึงมีการด าเนินการพัฒนาหัวหน้างานทุกคนในการนิเทศงานที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
หน่วยงานมีแผนนิเทศงานที่ชัดเจน พัฒนาเครื่องมือในการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง clinic ,non clinic  ผลลัพธ์ หน่วยงานมี
ระบบการนิเทศ ก ากับและติดตามงาน ร้อยละ 100 

 

4. ความส าเร็จของการพัฒนาระบบนิเทศงานทางการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลลอง จ. แพร่ 

การนิเทศทางการพยาบาล เป็นกลไกการสนับสนุนในการปฏิบัติการประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคลินิก อารมณ์ความรู้สึกในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนา

ทักษะและความรู้ กระบวนการเหล่านี้จะน าไปสู่การเพิ่มความตระหนักของความรับผิดชอบและการสะท้อนคิดในการ

ปฏิบัติงาน ( Lyth, 2000 ) ซึ่งการนิเทศทางการพยาบาล เป็นกระบวนการระหว่างบุคคลที่ผู้นิเทศหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย เพ่ือให้สามารถปฏิบัติบทบาทของวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและ
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ในขณะเดียวกันผู้นิเทศเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้วย (Berber & Norman, 1987 cited in Barton-

Wright, 1994 ) 

 กลุ่มงานการพยาบาล  มีการปรับโครงสร้างภายในใหม่ เพ่ือให้เอ้ือต่อการปฏิบัติและเป็นการฝึกทักษะที่จ าเป็นของ
หัวหน้างานที่ต้องมีและท าให้กลุ่มงานการพยาบาล มีการท างานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการผู้ให้บริการมีความ
ปลอดภัยสูงสุด โดยแบ่งโครงสร้างระดับบริหารเป็น 3 คณะท างาน 1) ด้านบริหารอัตราก าลังคน และทรัพยากร 2) ด้าน
บริการ เน้นคุณภาพและมาตรฐานงานของทุกสถาบัน 3) ด้านวิชาการ  ดังนั้นการนิเทศทางการพยาบาลอยู่ในแผนงานที่ต้อง
ด าเนินการพัฒนาในปีที่ 1 ด าเนินการโดยคณะท างานด้านบริการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ  1) ด้านบุคลากรพยาบาลเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะการดูแลผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น สร้างการท างานเป็นทีม พัฒนาความเป็นผู้น า/ช านาญทางคลินิก 2) ด้านคุณภาพ เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องครบวงจร ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วม กิจกรรมประกอบด้วย 1) 
การเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล (Nursing Round) 2) การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing conference) 3) การ
สอน (Teaching) 4) การให้ค าปรึกษาแนะน า (Counseling) 5) การแก้ปัญหา (problem solving) 6) การสังเกต
(Observation) และ 7) การร่วมมือในการปฏิบัติงาน(Participation) เมื่อมีการทบทวนความรู้ในการนิเทศทางการพยาบาล 
มีการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคณะกรรมการบริหารองค์กรพยาบาลในวาระการประชุมประจ าเดือน 
 หน่วยงานมีการจัดท าแผนการนิเทศทางการพยาบาลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้กับผู้ปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้ง

ด้าน clinic  และ non clinic ร้อยละ 100 

 หน่วยงานมีการก าหนดกิจกรรม ที่เป็นกระบวนการปฏิบัติงาน/ แนวทางปฏิบัติ และท าเป็นแบบ check list 

สามารถประเมินและประมวลผลได้ง่ายและน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ท าให้เห็นโอกาสในการพัฒนาในหน่วยงานได้ ร้อยละ 

100 

 หน่วยงานมีการส่งแผนนิเทศก่อนการนิเทศให้กับหัวหน้ากลุ่มงานฯ ท าให้หน่วยงานทุกหน่วยงานในองค์กรพยาบาล

ได้รับการก ากับงาน  สอนงาน เพิ่มพูนความรู้/ ทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ 

 หัวหน้างานทุกงานมีการส่งรายงานการนิเทศทางการพยาบาลร้อยละ 100 โดยทุกงานมีการก าหนดหัวข้อในการ
ประเมินร่วมกัน ดังนี้ 

1. Clinic: กลุ่มโรคท่ีส าคัญของแต่ละงาน 
2. Non clinic: ด้าน IC, 5 ส. , เครื่องมืออุปกรณ์ในหน่วยงาน 

วิธีการประเมิน 
1. Quick round 
2. check list 
3. Observation 

5. การพัฒนาสมรรถนะของระดับหัวหน้างาน  เนื่องการประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรในทุกระดับของ

โรงพยาบาล จะใช้แบบเดียวกันหมด และการให้คะแนนเป็นการใช้ความรู้สึกในการให้คะแนน อาจเกิดการร้องเรียนและ

ฟ้องร้องได้ จึงได้ทบทวนเกณฑ์การให้คะแนนของก. พ พบว่ามีให้เลือกใช้หลายวิธี จึงได้น าหลักเกณฑ์ใหม่มาใช้ โดยท าความ

ตกลงกับหัวหน้างาน เพ่ิมสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน 3 ตัว ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสั่งการตามอ านาจหน้าที ่

และ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ซึ่งเกณฑ์การประเมินดังกล่าวสามารถท าให้เป็นเชิงปริมาณ ได้ตัวเลขที่

สะท้อนสมรรถนะงานจริง  บุคลากรที่ได้รับการประเมินสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ผลการประเมินระดับ

หัวหน้างานผ่านการประเมิน ระดับ 3 ขึ้นไป 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. การบริหารจัดการอัตราก าลัง องค์กรพยาบาลมีหน่วยงานย่อยที่อยู่ในก ากับดูแลทั้งหมด 8 งาน ได้แก่ 1) งาน

ผู้ป่วยใน  2) งานผู้ป่วยนอก  3) งานห้องผ่าตัดและศูนย์เปล 4) งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 5) งานฝากครรภ์ห้องคลอด 6) งาน

ควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 8) งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก บุคลากรทั้งหมด 77 คน เป็นเป็นบุคลากร

ทางการพยาบาล 46 คน( 59.74%) เป็นข้าราชการ 33 คน พกส.12 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน สายสนับสนุน ได้แก่ 1) จพ.

เวชกิจฉุกเฉิน 3 คน(ลาศึกษาต่อ 1 คน 2) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 16 คน 3) พนักงานบริการเปล 5 คน 4) พนักงานหน่วย

จ่ายกลาง 4 คน และ 5) พนักงานซักฟอก 3 คน จากการค านวณ FTE ของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลองควรมี

พยาบาลขั้นต่ า 37คน ขั้นสูง 46 คน ซึ่งรวมงานปฐมภูมิในโรงพยาบาลด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถจัดอัตราก าลังในการ

ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของกระทรวงได้ เนื่องจากพยาบาลที่ขึ้นเวรตลอด 24 ชม. เพ่ือรองรับผู้ป่วยมี 3 งาน ได้แก่ LR, IPD 

และ ER อัตราก าลังที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขององค์พยาบาล ต้องมีจ านวน 55 คน การลดอัตราก าลังใน

การปฏิบัติงานลงท าให้ บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และที่ส าคัญการขึ้นเวรที่มากเกินไปท าให้การท างาน

ลดประสิทธิภาพลง เกิดความอ่อนล้า และอาจผลเสียหายต่อผู้รับบริการได้  

2. การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร มีการก าหนดให้บุคลากรควรได้รับการพัฒนาในเรื่องที่ สอดคล้องกับการ

พัฒนาตาม service plan และความจ าเป็นของงาน แต่การจัดสรรงบประมาณของโรงพยาบาลยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับความ

จ าเป็นในการพัฒนา ซึ่งควรจะเป็น 3% ของเงินเดือน ดังนั้นแต่ละหน่วยงานต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาที่ส าคัญ และติดตาม

แผนอย่างสม่ าเสมอ 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาระบบบริการในโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน 

2. พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ส านักการพยาบาล กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข โดยเพิ่มการระดับการพัฒนาเป็นระดับ 4 อย่างน้อยร้อยละ 50  

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน ด้านคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและพร้อมใช้ 

4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะเพียงพอและเหมาะสมกับงาน ได้แก่ 1) สมรรถนะของหัวหน้างาน      

2) สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน (Specific competency and functional  competency) 

5. พัฒนาระบบนิเทศงานให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ทีมงาน  คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน คัทลียากรณ์ ไวโอเร็ต วันทีจ่ัดท า 31 ตุลาคม 2560 
 
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 

ตัวชี้วัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปีงบ 2557 ปีงบ 2558 ปีงบ 2559 ปีงบ 2560 

1. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในภาพรวม 
รพ.ลอง ต่อ 1000 visit number 

≤ 1.40 2.28 1.57 0.36 0.44 

2. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาระบบ
ผู้ป่วยนอก รพ.ลอง ต่อ 1000 ใบสั่งยา 

≤ 1.27 2.39 1.85 1.13 0.56 

3. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาระบบ
ผู้ป่วยใน รพ.ลอง ต่อ 1000 วันนอน 

≤ 4.97 
 

8.17 8.07 2.72 1.20 

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

≤ 0 2 0 0 2 

5. ร้อยละความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาที่
ท า DUE (Drug use evaluation) 
โรงพยาบาลลองเฉลี่ย (%) 

≥ 96.20 100 100 
 

88.61 93.12 

6. ร้อยละความครอบคลุมในการสั่งใช้ยาที่ท า 
DUE (Drug use evaluation) โรงพยาบาล
ลองเฉลี่ย (%) 

≥ 96.20 94.74 96.36 96.88 86.45 

7. ร้อยละความสมเหตุผลในการสั่งใช้ยา
ปฏิชีวนะ (Antibiotic Smart Use) ในกลุ่ม
โรคเป้าหมายเฉลี่ย (%)  

≥ 96.20 96.88 100 100 100 
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ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปีงบ 2557 ปีงบ 2558 ปีงบ 2559 ปีงบ 2560 
8. ร้อยละความครอบคลุมในการสั่งใช้ยา
ปฏิชีวนะ (Antibiotic Smart Use) ในกลุ่ม
โรคเป้าหมายเฉลี่ย (%) 

≥ 96.20 N/A N/A N/A 50.50 

9. อัตราการส ารองคลังยาและเวชภัณฑ์มิใช่
ยา โรงพยาบาลลอง (เดือน)  

≤ 1.37 1.18 1.17 1.24 1.78 

10. ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยา โรงพยาบาลลอง (%)  

≥ 31.76  29.81 34.55 30.92 38.26 

11. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองด้านยา
ของประชาชนและชุมชน ผ่านเกณฑ์ 

≥ ระดับ 5 N/A N/A ระดับ 4 ระดับ 5  

12. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านด้าน
ยาตามเกณฑ์มาตรฐาน  

≥ 80 N/A N/A 91.30 100 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน)  
1. พัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ยาหญิงมีครรภ์ ให้นมบุตร 

 การเพ่ิมข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรที่เป็นสัญลักษณ์ “ A B C D X L “ไว้ที่มุม
ล่างขวาของสติกเกอร์ยาที่ติดไว้ที่ซองยาของผู้ป่วย  

นิยาม:US FDA ได้แยกประเภทความเสี่ยงของยาที่ใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์ได้เป็น 5 Category ได้แก่  
CategoryA : ท าการศึกษาในผู้หญิงไม่แสดงให้เห็นว่าเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ในช่วงไตรมาสแรก (และไม่พบ
อุบัติการณ์ในการเกิดกับทารกในช่วงไตรมาส 2,31) 
CategoryB : ท าการศึกษาในสัตว์ไม่เกิดทารกวิรูป  แต่ยังไม่มีการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ และต้องระวังการใช้ในผู้หญิง
ตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก (ยังไม่มีหลักฐานในการเกิดทารกวิรูปในไตรมาส 2,3) 
CategoryC : ท าการศึกษาในสัตว์แสดงให้เห็นว่าเกิดทารกวิรูปได้  แต่ยังไม่มีการศึกษาในคน จึงไม่ควรน ามาใช้ในผู้หญิง
ตั้งครรภ์ยกเว้นยาตัวนั้นมีผลดีมากกว่าผลเสีย 
CategoryD : มีหลักฐานยืนยันท าให้เกิดทารกวิรูป แต่สามารถน ามาใช้ในหญิงตั้งครรภ์ได้ถ้ายานั้นมีความจ าเป็นในการ
ช่วยชีวิตหรือรักษาโรคที่ร้ายแรง ซึ่งไม่มียาตัวอ่ืนใช้ได้ผล 
CategoryX : มีหลักฐานในการศึกษาทั้งในคนและสัตว์ พบว่าท าให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นยานี้ห้ามใช้ใน
ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

นิยามศัพท ์: ความปลอดภัยในการใช้ยาในหญิงให้นมบุตร (Lactation risk category) 
L1 : มีความปลอดภัยมากท่ีสุด (Safest) 
L2 : มีความปลอดภัยมาก (Safer) 
L3 : มีความปลอดภัยปานกลาง (Moderately safe) 
L4 : อาจท าให้เกิดอันตรายได้ (Possibly hazardous) 
L5 : ห้ามใช้โดยเด็ดขาด(Contraindication) 
ผลการด าเนินการพบว่าไม่พบอุบัติการณ์ท่ีเภสัชกรจ่ายยา CategoryX ในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์หรือให้นม 
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2. การพัฒนากระบวนการประสานรายการยาระบบผู้ป่วยใน 
จากการตามรอยปัญหาการบริหารจัดการด้านยาเดิมของผู้ป่วยใน พบว่า  ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่มารักษาด้วย

ภาวะแทรกซ้อนหรืออาการอื่นไม่ได้น ายาเดิมมารพ.  ท าให้ประวัติยาเดิมที่ได้จากรายการยาไม่ครบถ้วน และพบว่าบางส่วน
ไม่ใช่ข้อมูลการรักษาที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการบริหารยาที่ต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังพบปัญหามีการบันทึก 
Medication Reconcile น้อย จึงน าไปสู่การทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกิดจาก ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลไม่ทราบว่าต้อง
น ายาเดิมมารพ.ด้วยทุกครั้ง รวมถึงขาดแนวทางกระตุ้นติดตามยาเดิมของผู้ป่วย และการตรวจสอบและคัดลอกรายการยา
ต้องใช้เวลานานด้วยข้อจ ากัดของภาระงาน 

ดังนั้น งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน จึงน าบริบทของปัญหาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รพ.อ่ืนๆ  และ
จัดท าแนวทางการประสานรายการยาเดิมของผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลลองขึ้น รวมถึงมีการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศเข้ากับการด าเนินงาน Medication Reconciliation เพ่ือให้ได้ข้อมูลประวัติยาเดิมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมี
เป้าประสงค์หลัก คือ เพ่ือให้ผู้ป่วยที่ได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลได้รับการติดตามยาเดิมเพ่ิมขึ้น และเพ่ือลดระยะเวลาการ
ตรวจสอบและคัดลอกรายการยา  

 จากการด าเนินการพัฒนาแนวทาง Medication Reconcile รพ.ลอง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป พบว่า ผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยได้รับการประสานรายการยา มีการทบทวนเพ่ือติดตามยาเดิมเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ได้รับการรักษา
อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ดังแสดงตามแผนภูมิ 

 
 
3. การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและจัดการความไม่ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

การพัฒนากลไกการเฝ้าระวังและจัดการความไม่ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพและธุรกิจสุขภาพ โดยการ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีกระบวนการที่ส าคัญ คือ (1) การคืนข้อมูลปัญหาผลความไม่
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพและธุรกิจสุขภาพแก่เครือข่าย (2) ชี้แจงบทบาทหน้าที่ (3)  จัดท าแนวทาง
ทางการจัดการความไม่ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพและธุรกิจสุขภาพ (4) ก าหนดช่องทางการสื่อสาร ผลลัพธ์
ที่ได้ คือ แนวทางการจัดการความไม่ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพและธุรกิจสุขภาพ อ าเภอลอง 

 
 

 

13 



  

4. พัฒนาระบบการรายงานมูลค่าคงคลังในหน่วยงาน 
เพ่ือให้ทราบมูลค่าคงคลังยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งข้ึนในหน่วยงานตามเป้าหมาย

เขตบริการสุขภาพที่1 ได้แก่ งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยใน งานห้องผ่าตัด งานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก งานห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 
และระบบออกซิเจนเหลว จึงได้จัดระบบการรายงานมูลค่าคลังในหน่วยงานเป้าหมายตามระบบบัญชีโรงพยาบาล (รายงาน
ยอดยกมา รับ จ่าย คงคลัง ประจ าเดือน) โดยจัดท าแบบฟอร์มการรายงานมูลค่าคงคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประจ าเดือน เริ่มจากการส ารวจมูลค่าคงคลังในหน่วยงานเดือนแรกเป็นยอดยกมา และรายงานรับเข้าหน่วยงานจากใบเบิก 
รวมเป็นรวมรับ และรายงานมูลค่าคงคลังจากการส ารวจโดยหน่วยงาน แล้วค านวณกลับได้ยอดจ่ายประจ าเดือน ผลลัพธ์ 
สามารถรายงานมูลค่าคงคลังตามระบบบัญชีโรงพยาบาลลองได้ครบในหน่วยงานเป้าหมายเป็นประจ าทุกเดือน 

จุดเน้นในการพัฒนา  
1. พัฒนาระบบ Rational drug use : เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดท่ีเหมาะสมกับ

ผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด 
2. พัฒนาระบบ Drug use evaluation : ประเมินการใช้ยา เพื่อประกันคุณภาพการใช้ยาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมี

การใช้ยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบ Antibiotic Smart Use : เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ าเพรื่อในโรค

เป้าหมายที่พบบ่อย 
4. ทบทวนแนวทางเพ่ือลดความเสี่ยงจากการสั่งใช้ยาและถ่ายทอดค าสั่ง 
5. ทบทวนแนวทางเพ่ือลดความเสี่ยงจากการเตรียม จัดจ่าย และการให้ยา 
6. ทบทวนแนวทางและติดตามผลการด าเนินงานในการเก็บส ารองยาในหน่วยงานโรงพยาบาลลอง 
7. ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนและชุมชน  
8. การพัฒนาระบบการส ารองยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ระบบผู้ป่วยนอก    
ลดมูลค่าการใช้ยา
มูลค่าสูงสุด 3 อันดับ
แรกระบบผู้ป่วยนอก 

มีการประสานให้ องค์กร
แพทย์รับทราบถึงมูลค่ายา
สูงสุดในแต่ละรอบไตรมาส 
แต่ยังไม่ได้มีการด าเนินการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 

1) Antirabies serum (ERIG)   

 ประสานงานกับตัวแทนองค์กรแพทย์ 

เพ่ือน าเข้าประชุมให้องค์กรแพทย์ รับทราบ

ปัญหา  

2) Mixtard insulin  

     ทีม PTC ประสานขอความร่วมมือกับ
ทีมคลินิก DM ในการประเมินและทบทวน
การใช้ยา Mixtard insulin inj. โดยใช้หลัก 
3P ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทาง
ในการแก้ไข สรุปได้ดังนี้ 
ปัญหา : มูลค่าการสั่งใช้ยา Mixtard 

Antirabies 
serum (ERIG) มี
มูลค่าลดลง 
6.20% 
Mixtard insulin 
มีมูลค่าลดลง 
9.06% 
Seretide 
evohaler 
25/250 มีมูลค่า
ลดลง 8.79% 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
insulin สูง 
กระบวนการพัฒนา: 
ทีมคลินิก DM ด าเนินการประสานงาน
กับสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  
 เพ่ิมข้ันตอนประเมินยาเดิมที่เหลือของ

ผู้ป่วย ลดจ านวนการสั่งจ่าย 

 เภสัชกร ทบทวนวิธีการใช้ยาของผู้ป่วย

ก่อนจ่ายยา  

3) Seretide evohaler 25/250  
    ประสานขอความร่วมมือกับทีมคลินิก 
COPD/Asthma ในการท ากิจกรรมทบทวน
เพ่ือติดตาม ประเมินการใช้ยา Seretide 
evohaler ซึ่งมีมูลค่าสูง โดยใช้หลัก 3P ใน
การวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการ
แก้ไขเช่นกัน สรุปได้ดังนี้  
ปัญหา: มูลค่าการสั่งใช้ยา Seretide MDI 
สูง 
กระบวนการพัฒนา: 
ทีมคลินิก COPD/Ashtma ด าเนินการ
ประสานงานกับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  
 เพ่ิมข้ันตอนประเมินยาเดิมที่เหลือของ

ผู้ป่วย ลดจ านวนการสั่งจ่าย 

 ประสานองค์กรแพทย์ ประเมินการพ่น

ยาเบื้องต้น 

 เภสัชกร ทบทวนวิธีการใช้ยาพ่น ก่อน

จ่ายยา  

ระบบผู้ป่วยใน     
-ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
ที่มารักษา
ภาวะแทรกซ้อนหรือ 
อาการอ่ืนไม่ได้น ายา
เดิมมารพ. ประวัติยา
เดิมในรายการยาไม่

- แนวทางการด าเนินงาน 
Medication Reconcile 
ไม่ชัดเจน 
- มีเพียงการบันทึกโดยการ
คัดลอกรายการยา 
 

-ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รพ.อ่ืนๆ  
-จัดท าแนวทางการประสานรายการยาเดิม
ของผู้ป่วย 
-ประยุกต์ระบบสารสนเทศเข้ากับระบบ 
Medication Reconciliation 
- ประสานชี้แจงแนวทาง การพัฒนา 

1.มีระบบ
ประสานรายการ
ยาเดิมของผู้ป่วย
ที่รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล 
2.ผู้ป่วยได้รับการ
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ครบถ้วน    ไม่ใช่
ข้อมูลการรักษาที่ 
เป็นปัจจุบัน ท าให้
ไม่ได้รับการบริหาร
ยาต่อเนื่อง 
- บันทึก 
Medication 
Reconcile น้อย 

Medication Reconciliation ทีป่รับใหม่
กับทุกจุดบริการที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าสติ๊กเกอร์ชี้บ่งรายการยาเดิม ปรับ
ตะกร้ายาเดิม  
- ก ากับ ติดตาม ประเมินผลทุกเดือน  

ติดตามยาเดิม
เพ่ิมข้ึน 
3. ลดระยะเวลา
การตรวจสอบ
และคัดลอก
รายการยา 
 

ระบบบริหาร
เวชภัณฑ์ 

   

การประกันคุณภาพ
ยาในระบบกระจาย
ยาในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

มีระบบการกระจายยาใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแบบตามจ านวนที่ใช้
จริงไม่ตามภาชนะบรรจุ 
เพ่ือลดต้นทุนยา แต่ส่งผล
ต่อการประกันคุณภาพยาที่
ส ารองในหน่วยงาน 

จัดท าแนวทางการกระจายยาใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโดยยาที่
เป็นแผงมีข้อมูลยาและวันหมดอายุครบจะ
กระจายตามการใช้จริง ส่วนยาที่ต้องนับเม็ด
ให้กระจายตามภาชนะบรรจุ 

สามารถลดต้นทุน
ในการกระจายยา
ลง และประกัน
คุณภาพยาใน
หน่วยงานได้ 

ระบบการกระจายยา
ในหน่วยงาน
โรงพยาบาลลอง 

มีการส ารองรายการยาและ
น้ าเกลือในหน่วยงานตาม
จ านวนใช้จริงโดยเบิกจาก
คลังเวชภัณฑ์โรงพยาบาล
ทุก 7 วันพบปัญหาพ้ืนที่
จัดเก็บในหน่วยงานไม่
เพียงพอ และยากต่อการ
ดูแลคุณภาพในหน่วยงาน 

ทบทวนแนวทางการส ารองยาและน้ าเกลือ
ในหน่วยงาน และได้แนวทาง คือ ใน
รายการยาและน้ าเกลือที่ปริมาณการใช้ไม่
มาก ให้เบิกจากห้องยานอก/ใน ซึ่งสามารถ
เบิกได้คืนทุกวัน (เนื่องจากข้อจ ากัดของ
พ้ืนที่ห้องยานอก/ในเช่นกัน) 

ช่วยลดภาระ
หน่วยงานในการ
ควบคุมคุณภาพ
ยา และลดพื้นที่
การจัดเก็บยา 

ระบบยาในชุมชน    
ระบบยาในชุมชน  ไม่มีแนวทางการจัดการ

ความไม่ปลอดภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพ บริการสุขภาพและ
ธุรกิจสุขภาพ อ าเภอลอง 

การหารือจัดท าแนวทางการจัดการความไม่
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพ
และธุรกิจสุขภาพ อ าเภอลอง โดยความมื
ส่วนร่วมภาครัฐและภาคประชาชน 

มี แ น ว ท า งก า ร
จัดการความไม่
ป ล อ ด ภั ย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
บ ริ ก ารสุ ขภ าพ
และธุรกิจสุขภาพ 
อ าเภอลอง ที่เกิด
จากการหารือทุก
ภาคส่วน 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ     
R2. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชนทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
P4 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองด้านยาของประชาชนและชุมชน ผ่านเกณฑ์
ระดับ 4  

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ด าเนินการค้นหาความเชื่อ
พฤติกรรมสุขภาพด้านยา
ของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
เขตพ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านนา
หลวง 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานมีการใช้
และสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ผลิตภัณฑ์
ที่มาจากธรรมชาติ เช่น เครื่องดื่มคลอโรฟิลด์ 
ยาน้ าแผนโบราณ เนื่องจากมีความเชื่อว่า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่มีอันตรายต่อไต และมี
ความเชื่อว่ายาแผนปัจจุบันที่ได้จาก
โรงพยาบาลมีผลต่อตับและไต  

จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพการดูแลสุขภาพ เช่น การให้สุข
ศึกษาชุมชนเป้าหมาย อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี การให้สุขศึกษาเรื่องยาผ่าน
วิทยุกระจายเสียง อย่างน้อย 2  ครั้งต่อ
รอบ 6 เดือน และการจัดท าแผ่นพับ 
อย่างน้อย 1 เรื่องต่อรอบ 6 เดือน 

P42. อัตราตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ 70 
กิจกรรมที่ด าเนินการ (ถ้ามี) ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 

ทบทวนระบบการรายงาน เมื่อเจอ
ความคลาดเคลื่อนทางยาร่วมกันกับทีม 
PTC 

1.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา
ในภาพรวม รพ.ลองต่อ 1000 
visit number 

ด าเนินกิจกรรมเข้าเยี่ ยมหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือทบทวนระบบการรายงาน
และส่ ง เส ริม ให้ มี ก ารราย งาน ความ
คลาดเคลื่อนทางยาตามความเป็นจริง 

ทบทวนระบบการรายงาน เมื่อเจอ
ความคลาดเคลื่อนทางยาในหน่วยงาน
บริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย
นอก และร่วมกันกับทีม PTC 

2.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบผู้ป่วยนอก รพ.ลองต่อ 
1000 ใบสั่งยา 

ด าเนินกิจกรรมเข้าเยี่ ยมหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือทบทวนระบบการรายงาน
และส่ ง เส ริม ให้ มี ก ารราย งาน ความ
คลาดเคลื่อนทางยาตามความเป็นจริง 

- ก ากับติดตามการ Cross check การ
บริหารยาผู้ป่วยใน ร่วมกับ IPD 
- ทบทวนบัญชีรายการยา LASA ทุก 6 
เดือน 
- จัดท าสัญลักษณ์ชี้บ่งเตือนรายการยา 
LASA  และจัดเก็บแยกยาคู่เหมือนให้
ชัดเจน 
- มีแนวทางทวนสอบการคัดลอก
รายการยากับแพทย์ผู้รักษา 
- พัฒนาMedication Reconcillation 

3.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบผู้ป่วยใน รพ.ลองต่อ 1000 
วันนอน 

- ทบทวนและเพ่ิมช่องทางการเขียน
รายงานอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทาง
ยา และติดตามการแก้ไขกับทีมบริหาร
ความเสี่ยง 
 
 

ด าเนินการทบทวนเหตุการณ์ ไม่พึง
ป ร ะ ส งค์ ด้ า น ย า  (Adverse Drug 

4.จ านวนเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ด้านยา (Adverse Drug 

ด าเนินกิจกรรมเข้าเยี่ยมหน่วยงาน เพ่ือ
ประเมินหน่วยงานด้านระบบการจัดการ
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กิจกรรมที่ด าเนินการ (ถ้ามี) ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
Events : ADE ) โร งพ ย าบ าล ล อ ง 
(ระดับ E-I) ร่วมกันกับทีม PTC ในการ
ประชุมประจ าเดือน เพ่ือด าเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางแก้ไขและ
ป้ อ งกั น ก าร เกิ ด เห ตุ ก ารณ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ด้านยาดังกล่าวร่วมกัน 

Events : ADE ) โรงพยาบาลลอง 
(ระดับ E-I)  

ด้ านยา และน าข้อมู ลที่ ได้ ม าพัฒ นา
คุณภาพ 

ทบทวนรายการยาเหมาะสมในการ
ประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา 
และด าเนินกิจกรรมเพ่ือติดตามการสั่ง
ใช้ยา  

5.ร้อยละความเหมาะสมในการ
สั่งใช้ยาที่ท า DUE (Drug use 
evaluation) โรงพยาบาลลอง
เฉลี่ย (%) 

ด าเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความเหมาะสมใน
การสั่งใช้ยากลุ่มเป้าหมาย 

ทบทวนรายการยาเหมาะสมในการ
ประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา 
และด าเนินกิจกรรมเพ่ือติดตามการสั่ง
ใช้ยา  

6.ร้อยละความครอบคลุมในการ
สั่งใช้ยาที่ท า DUE (Drug use 
evaluation) โรงพยาบาลลอง
เฉลี่ย (%) 

ด าเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมใน
การสั่งใช้ยากลุ่มเป้าหมาย 

การเตรียมความพร้อมในการ screen 
ผู้ป่วยโรคกลุ่มเป้าหมายให้แก่แพทย์
และพยาบาลซักประวัติ 

7.ร้อยละความสมเหตุผลในการ
สั่งใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic 
Smart Use) ในกลุ่มโรค
เป้าหมายเฉลี่ย (%)  

การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลและต่อเนื่อง เน้น
ในกลุ่มแพทย์ที่มีการหมุนเวียนเป็นประจ า
ทุกปี 

จัดท าคู่มือการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะประจ า
ห้องตรวจทุกห้องให้แก่แพทย์ผู้ตรวจ 

8.ร้อยละความครอบคลุมในการ
สั่งใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic 
Smart Use) ในกลุ่มโรค
เป้าหมายเฉลี่ย (%) 

ปรับปรุงคู่มือให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
    R23 ลดต้นทุนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
    P91. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯของหน่วยงาน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการยา
และเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อร่วมให้ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 

-ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบการจัดซื้อให้ระบุถึงการ
จัดซื้อร่วมและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
-รายงานผลการจัดซื้อร่วมสรุปรายเดือนส่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่  
-รายงานสรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาสน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลอง 
-ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เท่ากับร้อยละ 30.92 

-พัฒนาระบบการจัดการ
จัดซื้อร่วมให้ครอบคลุม
ประเภทเวชภัณฑ์ให้มาก
ขึ้น และเพ่ิมจ านวน
รายการซื้อร่วมให้เพ่ิมข้ึน  
 

2.พัฒนาระบบการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม ผลการด าเนินงานจัดซื้อร่วม 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในภาพรวม รพ.ลอง ต่อ 1000 
visit numbers ปีงบประมาณ 2558-2560 

 

ข้ อ มู ล ตั้ ง แ ต่ ปี  2 5 5 8 -2 5 6 0  พ บ อั ต ร าค ว าม
คลาด เคลื่ อนทางยาในภาพรวม ต่ อ  1000 visit 
numbers มีแนวโน้มลดลงดังกราฟที่แสดง ซึ่งทุกครั้ง
ที่พบความคลาดเคลื่อนทางยา ได้มีการพัฒนาระบบ
การจัดการความคลาดเคลื่อนทางยาและแก้ไขปัญหา
ร่วมกันกับทีม PTC  โดยข้อมูลในปีงบประมาณ 2560 
พบอัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในภาพรวม ต่อ 
1000 visit numbers คงเหลือร้อยละ 0.44 

ร้อยละความครอบคลุมในการประเมิน DUE  ในยา
กลุ่มเป้าหมายปีงบประมาณ 2558-2560  
 
 
 

- แนวโน้มร้อยละความครอบคลุมในการประเมิน DUE  
ในยากลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2559 และ 
2560 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก
ปีงบประมาณ 2558 จากร้อยละ 93.55 เป็นร้อยละ 
89.11 และ 86.45 เนื่องมาจากเนื่องจากมี
เปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง มีจ านวนการสั่งใช้ยา
เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงมีจ านวน item ยาที่ประเมินการสั่ง
ใช้มากข้ึน ได้แก่ Clindamycin, Clopidogrel, 
Methimazole และ Lactulose 
 

ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปีงบประมาณ 
2558-2560 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในปี
ปีงบประมาณ 2559 ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 
จากร้อยละ 34.56 คงเหลือร้อยละ 30.92 เนื่องด้วย
การจดัซื้อร่วมในปีงบประมาณ 2558 ได้เพ่ิมจ านวน
รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพิ่มขึ้น และบาง
รายการยาเป็นขนาดบรรจุขนาดใหญ่ท าให้คงเหลือ
ใช้ได้ถึงปีงบประมาณ 2559 เช่น น้ ายาชันสูตร และใน
ปีงบประมาณ 2559 ได้มีการพัฒนาระบบการจัดซื้อ
ร่วมครอบคลุมบริษัทที่ส ารองรายการเวชภัณฑ์เฉพาะ
กรณีเวชภัณฑ์องค์การเภสัชกรรมขาดคราว และใน
ปีงบประมาณ 2560 เพ่ิมสูงขึ้นเป็นร้อยละ 38.26 จาก
การเพิ่มรายการจัดซื้อให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ได้แก่ 
เพ่ิมจ านวนรายการยา วัสดุการแพทย์ และเพ่ิมหมวด
วัสดุเภสัชกรรม ส่งผลให้มูลค่าจัดซื้อร่วมสูงขึ้นและ
ช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาลง 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา  

1. พัฒนาระบบการส ารองเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่ายอ าเภอลอง ให้เหมาะสมกับบริบทอ าเภอ
ลอง 

2. จ านวนรายการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดบางหมวดเวชภัณฑ์ยังมีจ านวนรายการน้อย 
3. มีรายการยาเพ่ิมเข้ามาในบัญชียาโรงพยาบาลลองหลายรายการที่อาจจะต้องพิจารณาประเมินความเหมาะสมในการสั่ง

ใช้ยา  
4. ความคลาดเคลื่อนทางยายังมีการรายงานต่ ากว่าความเป็นจริง  
5. การหมุนเวียนของแพทย์บ่อยครั้งท าให้การด าเนินงานเกี่ยวกับ Antibiotic Smart Use ไม่ต่อเนื่อง  
6. ประชาชนยังมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคท่ีไม่ถูกต้อง เช่น เชื่อค าโฆษณาเกินจริง  

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ  
1. พัฒนาระบบการส ารองเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่ายอ าเภอลอง ให้เหมาะสมกับบริบทอ าเภอ

ลอง 
2. เพ่ิมจ านวนรายการในหมวดเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด ได้แก่ หมวดวัสดุทางเภสัชกรรมซึ่งยังมีจ านวน

รายการในการจัดซื้อร่วมจ านวนน้อย 
3. ประเมินความเหมาะสมของรายการยาที่จะท า DUE  
4. ส่งเสริมให้มีการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาตามความเป็นจริง  
5. พัฒนาระบบการสื่อสารให้แพทย์ใหม่ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ Antibiotic Smart Use หลังการปฏิบัติงาน

โดยเร็ว  
6. ทบทวน/ค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกของปัญหารายการยาเดิมระบบผู้ป่วยในของผู้ป่วยกับทุกจุดบริการที่เก่ียวข้องทุกเดือน 
7. จัดท าการคิดมูลค่ายาของรายการยาเดิมผู้ป่วยในกรณีผู้ป่วยจ าหน่ายกลับบ้าน  
8. พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและการจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยระดับอ าเภอ  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี   2560 
ทีมพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน   นางวาราทิพย์  ปวนสุข   วันที ่ 30  กันยายน 2560 
 
เจตจ านง   

พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ค้นหาปัญหา เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและ
ติดตามภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดการติดเชื้อในผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
เพ่ือป้องกันและควบคุมให้มีการติดเชื้อในโรงพยาบาลน้อยที่สุด 

ตัวชี้วัดคุณภาพ 
ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 

1. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล    < 2 ครั้ง/ 
1000 วันนอน 

0 0 0. 23 0.17 

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

วันนอน 
0 0 0 0 

4. อัตราการติดเชื้อแผล Episiotomy < 1.00 % 0 0 0 0 
5. อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้ยาและ
สารน้้าทางหลอดเลือดด้า 

< 10 ครั้ง/ 
1000 วันนอน 

0 0 0 0.01 

6. ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

100 % 100 100 100 100 

7. อัตราหน่วยงานมีผลการปฏิบัติงานด้าน IC 
ของเจ้าหน้าที่ถูกต้อง (Standard Precaution) 

100 % 100 100 100 100 

8. อัตราการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สิ่งคัดหลั่ง
จากการปฏิบัติงาน 

เดิม < 2.00 %  
< 4คน / 6 เดือน 

2 2 0 2 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 

1. มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล อย่างมีระบบ ต่อเนื่อง และถูกต้องตามหลักวิชาการ และน้าผลการเฝ้า
ระวังมาใช้ในการพัฒนางาน 

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

ความท้าทาย 
1.   บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล 
2.   สร้างความตระหนักแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการป้องและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 
3.   การเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
1. การป้องกันการติดเชื้อที่เป็นปัญหาส้าคัญของโรงพยาบาลเช่น ป้องกันการเกิด phlebitis, ป้องกันการติดเชื้อจาก

การใส่สายสวนปัสสาวะ, การป้องกันเชื้อดื้อยา 
2. การสร้างความตระหนักในการล้างมือของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
3. การสอนใส่อุปกรณ์ป้องกันในหน่วยงานส้าคัญ 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1. การเฝ้าระวังการติด
เชื้อในโรงพยาบาล 

 
 

รูปแบบการเฝ้าระวังการติด
เชื้อยังมีการด้าเนินการเฝ้า
ระวังไม่ชัดเจน 

1. เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
- Hospital wide surveillance  
โดยเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยทุก
รายที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดย 
ICWN แต่ละหอผู้ป่วย  
- Target surveillance ในต้าแหน่ง
ที่ ที่มีการติดเชื้อ บ่อย เช่น Phebitis 
, CA–UTI,  การเย็บแผลสะอาดที่ 
ER,  แผล Episiotomy 

- อัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล   0.17 
ครั้ง/1000 วันนอน 
- ประสิทธิภาพการ
เฝ้าระวังการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล = 
100% 

2. ป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลที่เป็น
ปัญหาส้าคัญ 

- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีวางไว้ 

- ทบทวนแนวทางปฏิบัติการป้องกัน
การติดเชื้อในหัตถการที่ส้าคัญ 
- จัดท้า CQI ใน NI ที่พบบ่อยและ
เป็นปัญหา 

- จัดท้า CQI  จ้านวน  
1  เรื่อง  การเกิด 
Phlebitis 
  

3. เฝ้าระวังและป้องกัน
เชื้อดื้อยา 

- ไม่มีแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยที่ ติดเชื้อดื้อ 

- จัดท้าแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ติด
เชื้อดื้อยา 

- มีแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
4. นิเทศ และประเมิน

การปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ 
และการควบคุม
สิ่งแวดล้อม ใน
หน่วยงานที่ส้าคัญ 

 

- การนิเทศประเมิน
ด้าเนินการไม่ครบทุก
หน่วยงาน 
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ และการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อม ใน
หน่วยงาน 

- มีการแยกประเมินเป็น 2 ส่วนคือ
ประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทั่วไป ในมาตรฐานหน่วยงานเฉพาะ
แต่ละหน่วยงาน โดยมีการประเมิน
โดยทีม ICC ปีละ 2 ครั้ง  
 
 
 

อัตราผลการ
ปฏิบัติงานด้าน IC 
ของเจ้าหน้าที่ถูกต้อง 
> 80% ทุก
หน่วยงาน 

5. ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ
การสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันร่างกาย 

 

- เจ้าหน้าทีม่ีการใส่อุปกรณ์
ป้องกันร่างกายไม่ครบถ้วน 

- มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่อง
การใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่หน้า
งานได้แกเ่จ้าหน้าที่ IPD ,OPD, ER , 
PCU ,ชันสูตร,ศูนย์เปล, ยานยนต์ , 
X ray, Med, ซักฟอก และพนักงาน
ท้าความสะอาด 

- เจ้าหน้าที่ได้รับการ
สอนใส่อุปกรณ์
ป้องกันตนเองครบ
ทุกหน่วยงานตาม
เป้าหมาย 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2560 
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 0.17 ครั้ง / 1000 วนันอน 
- ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ≥ 80 % 
ผลลัพธ์  100 % 

มีการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและ
น้าผลการเฝ้าระวังมาแก้ไขปัญหา 

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

 
- อัตราการอัตราการเกิด Phlebitis  ≤ 10 ครั้ง/1000 วันนอน  
ผลลัพธ์ 0.01 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 
- อัตราการติดเชื้อจากการเย็บแผลที่ ER ≤ 1.20 %  ผลลพัธ์ 0 % 

- กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส้าคัญของการ
เฝ้าระวังการติดเชื้อ 
- มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมีการ
ประเมินการปฏิบัติตามแนวทางต่างๆของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
- มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่างๆให้ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 

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 ในหน่วยงาน
ที่ส้าคัญ 

- การบริหารจัดการหน่วยจ่ายกลางผ่านเกณฑ์ 80% ผลลัพธ์  91.42 
- การจัดการผ้าเปื้อนถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ 80% ผลลัพธ ์88 
- การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการติดเชื้อด้านโภชนาการผ่านเกณฑ์   
80%   ผลลัพธ์ 91.66 
- การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนอาหารเหลว 80%   
ผลลัพธ์  91.66 
- การป้องกันการติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ  80% ผลลัพธ์  92.59 
- การจัดการขยะติดเชื้อถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ 80% ผลลัพธ ์ 90.94 
- การจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย ผ่านเกณฑ์ 80% ผลลัพธ์ 91.66 

- สรุปปัญหาจากการประเมิน แจ้งให้แต่ละ
หน่วยงานรับทราบและด้าเนินการแก้ไข 
- มีการประเมินติดตามอย่างสม่้าเสมอทุก 6 
เดือน 
- มีการประเมินโดย ICN อย่างน้อย 2 เดือน/
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 อย่างน้อย2เดือน/ครั้ง 

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

 
 
- จ้านวนการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน  
< ผลลัพธ์  2 %   ผลลัพธ์ 1.08  % 
- อัตราเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ้าปี 100%  ผลลัพธ์  100% 
- เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้รับภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ 
ร้อยละ 100  ผลลัพธ์ 100 

- มีการให้ความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งจากการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง และมีการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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กิจกรรม/ ผลลัพธ์ / ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
7. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและพนักงานเอกชนมีความรู้ด้าน
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจัดวิชาการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ และพนักงานเอกชน 
7.1 จัดวิชาการให้ความรู้ด้าน ICแก่เจ้าหน้าที่   และ
พนักงานเอกชน 
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 ให้มาก
ขึ้น 
 

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

-  อัตราการล้างมือถูกต้องตามข้ันตอน  เท่ากับ ร้อยละ  83.51 
- อัตราการล้างมือตามหลัก 5 moment เท่ากับ ร้อยละ  60 
 

- จัดหาอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกในการล้าง
มือให้เพียงพอ 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 2558 - 2560 

1.1  อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีจ้านวนเพ่ิมขึ้น ในปีงบประมาณ 2559 และในปี 2560 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
การเฝ้าระวังการติดเชื้อเริ่มเป็นระบบมากขึ้นเจ้าหน้าที่มีความใส่ใจในการเฝ้าระวังการติดเชื้อ แต่ยังพบว่าในเรื่องการปฏิบัติ
ตามแนวทางต่างๆ ยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ควรจะมีการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางเป็นระยะๆ 
1.2 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลในกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ( Targeted  surveillance ) 

-   อัตราการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ ( CAUTI ) 
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 อัตราการเกิด  CAUTI ในปี 2557  มีแนวโน้มที่ลดลง  เนื่องจากมีการทบทวนวิธีปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินปัสสาวะโดยใช้แนวทางจากคู่มือวิธีปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ทั้งนี้จะต้อง
เน้นย้้าให้เจ้าหน้าที่มีการเฝ้าระวังทุกเวรปฏิบัติงาน 
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-  อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้ยาและสารน้ าทางหลอดเลือดด า 
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 อัตราตราการเกิด Phlebitis จากการให้ยาและสารน้้าทางหลอดเลือดด้า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปี 2560 ซึ่งจากการ
ท้า CQI พบปัญหาคือการขาดการเฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยจึงได้มีแนวทางให้มีการประเมิน IV และ Heplock ทุกเวร และเน้น
ย้้าให้มีการปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสังเกตบริเวณที่ให้ยาและสารน้้าทุกเวร มีการเปลี่ยนต้าแหน่ง
บริเวณที่ให้สารน้้าทุก 72 ชั่วโมง หากพบการเปลี่ยนแปลงคือมีลักษณะบวมแดงบริเวณที่แทง และผู้ป่วยเริ่มรู้สึกปวด ให้
เปลี่ยนต้าแหน่งทันทีก่อนที่จะมีการติดเชื้อ 

- อัตราการติดเชื้อแผล Episiotomy 
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 อัตราการติดเชื้อที่แผล Episiotomy มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานได้มีการทบทวนเทคนิค
การเย็บแผลและมีการท้า 2 tick เรื่องการเย็บแผล และการให้ความรู้และฝึกทักษะเรื่องการเย็บแผลแก่เจ้าหน้าที่ใหม่ รวมถึง
การให้ความรู้และสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง 

-  อัตราการติดเชื้อจากการเย็บผลท่ี ER 
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การป้องกันการติดเชื้อจากการเย็บแผลที่ ER มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งหน่วยงานได้ด้าเนินการจัดท้าวิธี
ปฏิบัติเรื่องการล้างแผล โดยเน้นแผล Dirty wound เช่นแผลที่สัมผัสดินโคลน และแผลที่เปียกน้้า ให้ล้างแผลให้สะอาดถึง
ก้นแผล หากไม่แน่ใจให้เปิดแผลไว้ และให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม  รวมถึงการฝึกปฏิบัติและการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่
เพ่ือให้สามารถเย็บแผลได้อย่างถูกต้องและมีการประเมินติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการเย็บแผล 

2. การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสิ่งคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน 
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จากข้อมูลการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสิ่งคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานปี 2560  พบว่า 

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นพบมีจ้านวน 2 รายคือถูกของมีคมทิ่มต้าจากการฉีดยาและจากการเจาะเลือดผู้ป่วย ซึ่งจากการติดตาม
พบว่าเจ้าหน้าที่ไม่เกิดการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังได้มีการแจกจ่ายแนวทางให้กับหน่วยงานรวมถึงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
และมีการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางปีละ 1 ครั้ง พบว่าเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้องร้อยละ 100   

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การติดเชื้อในที่เป็นปัญหาส้าคัญในปีที่ผ่านมาคือ  พบมีผู้ป่วยเกิด Phlebitis จากการให้ยาและสารน้้าทางหลอดเลือดด้า

ในโรงพยาบาล 
2. มีการเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและมีการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางต่างๆของเจ้าหน้าที่เพ่ือหาแนวทาง

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

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม พร้อมทัง้กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส้าคัญของการเฝ้า

ระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
2. มีการจัดท้า CQI ในการติดเชื้อที่เป็นปัญหาส้าคัญและพบบ่อยในโรงพยาบาล 
3. มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่   
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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 2560 
ทีมงาน โครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  นางสาวกาญจนา  หม่ืนอาษา วันทีจ่ัดท า  31 ตุลาคม 2560 
 
เจตจ านง -   ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความม่ันใจด้านโครงสร้างอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ที่ปลอดภัยจาก อัคคีภัย  
                 สารอันตราย หรือสถานการณ์ฉุกเฉินและมีระบบการจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพที่เชื่อถือได้      
                 ปลอดภัย เพียงพอ และพร้อมใช้งาน            

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

ตัวชี้วัดคุณภาพ 
ตัวชี้วัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. อัตราการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงด้านโครงสร้าง
อาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

50% - 58.70% 70.83% 
 

2. อัตราหน่วยงานโรงพยาบาลลองได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้านการรองรับอัคคีภัยและภัยพิบัติ 

40% - 71.81% 100%  
 

3. อัตราหน่วยงานทิ้งขยะถูกต้องตามนโยบายและ วิธี
ปฏิบัติที่ก าหนด 100 % 

100%    93.33% 100%      100% 
 

4. น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่ก าหนด 100% 50% 100% 100% 
5. น้ าประปา ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  เป้าหมาย 
100% 

100% 100% 50% 100% 

6. จ านวนครั้งที่ไฟฟ้าดับและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
(Generator) ไม่ท างานตามเวลาก าหนด 

0 0 0 2 

7. อัตราความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันตามแผน  

100% 39.13% 70.55% 10% 

8. อัตราเครื่องมือแพทย์ที่มีความส าคัญต่อคุณภาพงานมี
ความพร้อมใช้  

100% 99.58% 100% 100% 

9. อัตราการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ที่มี
ความส าคัญต่อคุณภาพงานและไม่หมดอายุการับรอง 

100% 100% 99.40%       100% 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีม (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือ
การจัดการความรู้ในหน่วยงาน) 
 1. มีแผนผังของโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบันโดยได้รับการส ารวจและจัดท าจากกองแบบแผน 
 2. ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปี 2560 ระดับพัฒนา 
 3. ส้วมของโรงพยาบาลลองได้รับรางวัลสุดยอดส้วมดีเด่นระดับเขต 
 4. ผ่านการประเมิน Green & Clean Hospital ระดับจังหวัด ปี 2560 ระดับด ี 
 5. ระบบการจัดการความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีผลต่อคุณภาพงาน 
 6. การติดตามการใช้งานโปรแกรมจัดการบริหารเครื่องมือแพทย์ (RMC 2012)             

 จุดเน้นในการพัฒนา  
 1. การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในหน่วยงาน 
 2. การท ากิจกรรม 5ส. 
 3. พัฒนาระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือส าคัญ (3M)  
 4. การจัดการงานเครื่องมือด้วยโปรแกรมจัดการบริหารเครื่องมือแพทย์ (RMC 2012) 
 5. การบันทึกประวัติเครื่องมือในหน่วยงาน 
 6. ระบบการจัดการความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีผลต่อคุณภาพงาน 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

เชื้อจุลินทรีย์ในระบบบ าบัด
น้ าเสียตาย พบสาเหตุวันที่ 
12 เมษายน 2560  ท าให้น้ า
เสี ย ข อ งโร งพ ย าบ าล ไม่
สามารถบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่
ชุมชนได้ 100% 
- วั นที่  9 เมษายน 2560 
พนักงานท าความสะอาดได้
ขัดพ้ืนและเคลือบเงาบริเวณ
ตึก OPD ใหม่โดยใช้น้ ายา 3 
ชนิดคือ 
1. น้ ายาลอกแวกซ์  ยี่ ห้ อ
มายด์ไวด์มีส่วนประกอบดังนี้ 
-Sodium hydrosxide 4.2% 
-Sodium Metasillcate 
6.8% 
-Butyl Cellosove 6.8% 
2. น้ ายารองพ้ืนคอนกรีตยี่ห้อ 

- พนักงานท าความสะอาดใช้
น้ า ย าท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
ประจ าวัน 3 ชนิดคือ 
1. น้ ายาเช็ดพ้ืนทั่ วไปยี่ห้อ
White house 
2. น้ ายาล้างห้องน้ ายี่ห้อ มาย
ไวท ์
3. น้ ายากัดสนิมยี่ห้อโอเค
พิงค ์
- พนักงานท าความสะอาดใช้
ใช้น้ ายาขัดพ้ืน 3 ชนิดคือ 
1. น้ ายาลอกแวกซ์  ยี่ ห้ อ
มายด์ไวท ์
2. น้ ายารองพ้ืนคอนกรีตยี่ห้อ
เบสท์โค๊ต 
3. น้ ายาเคลือบเงา 
 
 

1. การขัดพ้ืนและเคลือบเงาทุก
ครั้งให้พนักงานท าความสะอาด
ซักผ้าและล้างอุปกรณ์โดยให้ทิ้ง
น้ าลงบ่อเกรอะข้างโรงซักฟอก
หรือทิ้ งใน พ้ื นดิ น ห้ ามทิ้ งลง
ห้องน้ าหรือสถานที่น้ าสามารถลง
สู่ ร ะ บ บ บ าบั ด น้ า เสี ย ข อ ง
โรงพยาบาล 
2. ให้ ยกเลิ กการใช้น้ ายาล้ าง
ห้ องน้ ายี่ ห้ อมายไวท์  โดยให้
เปลี่ยนไปใช้น้ ายา EM (พัสดุหา
ข้อมูลและจัดซื้อ) 
3. ยังให้ใช้น้ ายากัดสนิมอยู่แต่ให้
ใช้ในปริมาณที่น้อยใช้หยดตรงจุด
ที่ เป็นสนิมขัดและเปิดน้ าล้าง 
ห้ามใช้น้ ายาเทราดเด็ดขาด 
4. ผ้าที่ใช้ถูพ้ืนให้ซักในเครื่องซัก
ผ้าได้เหมือนเดิม 

- วันที่  24 เมษายน 
2 5 6 0  ไ ด้ เ รี ย น
พนักงานท างานท า
ความสะอาดทั้งหมด
มาชี้แจงปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับระบบบ าบัดน้ า
เสีย และท าข้อตกลง
วิ ธี ก า ร ใ ช้ น้ า ย า
ร่วมกัน ซึ่งมีข้อเสนอ
ว่าจากพนักงานท า
ความสะอาดว่ าถ้ า
ทดลองใช้กระดาษ
ท รายน้ า ขั ด ค ร าบ
ส นิ ม ได้ ก็ จ ะ ไม่ ใ ช้
น้ า ย า กั ด ส นิ ม อี ก
ต่อไป 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
เบสท์โค๊ต 
3. น้ ายาเคลือบเงา 
โดยพนักงานท าความสะอาด
ได้ ซั กผ้ าและล้ างอุปกรณ์
ทั้ งหมดในห้องน้ าตึก OPD
ใหม ่

 5. ให้คุณวชิรากรณ์ ก ากับและ
ดูแล ผู้ดูแลระบบให้มากกว่าเดิม
และช่วงที่ระบบมีปัญหาให้เฝ้า
ระวังการท างานของระบบและ
รายงานผู้อ านวยการเป็นระยะๆ 
6. ให้ประชาสัมพันธ์ประกาศขอ
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เจ้ า ห น้ า ที่
โรงพยาบาลองที่ อาศั ยอยู่ ใน
บ้านพักทุกท่านห้ามน าน้ ายาล้าง
ห้องน้ ามาล้างห้องน้ าในช่วงนี้
เพราะจะท าให้จุลินทรีย์ในระบบ
ตายเยอะกว่าเดิม 

เชื้อจุลินทรีย์ในระบบบ าบัด
น้ าเสียตาย ทบทวนระบบ
ทั้งหมดท าให้เจอปัญหาดังนี้ 
1. วั น ที่ 19-22 กั น ย า ย น 
2560 ไม่มีการเขียนรายงาน
จากผู้ดูแลระบบ 
2. เครื่องวัด DO เสียใช้งาน
ไม่ได้แต่มีการผลตรวจเขียน
ในรายงานประจ าวันและค่าที่
บนัทึกเป็นค่าที่เกินมาตรฐาน 
3. ขาดช่องทางการรายงาน
ปัญหาจาก 
3.1 ช่ างที่ ดู แลระบบไปยั ง
นักวิชาการสาธารณสุขที่ดูแล
และก ากับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ถ้ามีปัญหาด้านวิชาการ 
3.2 ช่ างที่ ดู แลระบบไปยั ง
หั วหน้ างาน เพ่ื อรายงาน
ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือที่ใช้ในระบบบ าบัด
น้ าเสีย 

1 .ช่ า งผู้ ดู แ ล ระบ บ แล ะ
นักวิชาการสาธารณสุขที่ดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ขาดองค์
ความรู้เรื่อง 
1.1 การแปลผลการตรวจ 
1.2 การบันทึกค่าDO 
1.3 การดูแลค่าความสมดุล
ของระบบ 
2. ขาดช่องทางการรายงาน
ปั ญ ห าเพ ราะไม่ มี  Work 
Flow การรายงานผล/การ
ประสานงาน และแบบฟอร์ม
ควบคุมก ากับติดตามที่ชัดเจน 
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การท างานของระบบช ารุดท า
ให้ ระบบท างาน ได้ ไม่ ถึ ง 
100% 

1. ติดตั้งองค์ความรู้ให้ช่างผู้ดูแล
ระบบและนักวิชาการสาธารณสุข
ที่ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
2 . จั ด ท า  Work Flow ก า ร
รายงานผล/การประสานงาน และ
แบบฟอร์มควบคุมก ากับติดตาม 
3. ซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ช ารุด 
4. จัดท าแผนปรับพ้ืนที่โรงบ าบัด
น้ าเสียที่มีปัญหาเรื่องน้ าท่วมช่วง
ฤดูฝน และแผนซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ใหม่เพ่ือทดแทน 

ช่างผู้ดูแลระบบและ
นั ก วิ ช า ก า ร
สาธารณ สุ ขที่ ดู แล
ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
ได้ ไป ศึ ก ษ า ดู ง า น
ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ 
โ ร งพ ย าบ า ล ส อ ง 
อ าเภอสอง จังหวัด
แพร่ 

การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันไม่
เป็นไปตามแผน 

จนท .ศูน ย์ ช่ างมี การวาง
แผนการบ ารุ งรั กษ า เชิ ง

ปรับเกลี่ยงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์
ช่ าง และแบ่ งงานการเช็ คถั ง

จ น ท . ศู น ย์ ช่ า ง
สามารถด าเนินการ
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ป้ อ ง กั น โด ย ก า ห น ด ให้
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันทุก 3 
เดือน แต่เนื่องจากภาระงาน
มากท าให้การบ ารุงรักษาไม่
สามารถท าตามแผนได ้

ดับเพลิงให้ จป.รพ.แทน บ ารุ งรั กษาได้ ต าม
แ ผ น แ ต่ ยั ง ต้ อ ง
ติดตามผลงานอย่าง
ใกล้ชิดต่อไป 

การบันทึกประวัติเครื่องมือใน
หน่วยงาน 

มีการบันทึกประวัติและ
ตรวจสอบประวัติ จ านวน
เครื่องมือทุกชิ้นโดยส ารวจ
ในปลายปีงบประมาณ 

มีการลงตรวจสอบประวัติ
เครื่องมือและการระบุหมายเลข
ครุภัณฑ์ในหน่วยงานโดยทีม
พัฒนาเครื่องมือแพทย์ร่วมกับ
งานพัสดุ 

พบประวัติเครื่องมือ
และเลขครุภัณฑ์ไม่
ตรงกับเครื่องมือใน
หน่วยงานท าให้ต้องมี
การปรึกษากับ
คณะกรรมการ
บริหารของ
โรงพยาบาลเพื่อ
หาทางแก้ไขต่อไป 

 

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

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับ
ทีม ENV 

- จัดบอร์ดให้ความรูเ้รื่องประเภทของขยะและวิธีการ
จัดการขยะในโรงพยาบาล 

 

ประเมินความรู้ความเข้าใจ
แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
 

- ได้เข้าประเมินความรู้ความเข้าใจแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย วันที่ 3-4 เมษายน 2560 จ านวน 27 หน่วยงาน 
มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินจ านวน 25 หน่วยงานและ
ไม่ผ่านการประเมินจ านวน 2หน่วยงานคือ หน่วยจ่าย
กลางและคลังบริหาร สาเหตุเพราะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ไม่รู้ถึงบทบาทและการปฏิบัติตัวเมื่อประกาศใช้แผน
อัคคีภัย แต่รู้วิธีการใช้ถังดับเพลิงและจุดที่ต้องตัดไฟ 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ 92.59% 

- น าปัญหาที่ได้รับจากการ
ประเมินมาหาแนวทางแก้ไข 
เช่น การอบรมให้ความรู้
เพ่ิมเติม และประเมินซ้ าใน
หน่วยงานที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน 

ประเมินพ้ืนที่ 5ส 
หน่วยงาน 

- เข้าประเมินพ้ืนที่ 5ส. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3-4 เมษายน 
2560 จ านวน 27 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านการ
ประเมินจ านวน 26 หน่วยงานและไม่ผ่านการประเมิน
จ านวน 1 หน่วยงานคือ ศูนย์ช่าง ผลลัพธ์ที่ได้คือ 96.30% 
- เข้าประเมินพ้ืนที่ 5ส. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 3-14 
กรกฎาคม 2560 จ านวน 27 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่
ผ่านการประเมินจ านวน 22 หน่วยงานและไม่ผ่านการ
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ประเมินจ านวน 5 หน่วยงานคือ ห้องยานอก งาน
โภชนาการและโรงครัว คลังบริหาร งานประกัน ศูนย์ช่าง 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ 81.48% 

 - เข้าประเมินพ้ืนที่ 5ส. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 4-14 
สิงหาคม2560 จ านวน 27 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่าน
การประเมินจ านวน 23 หน่วยงานและไม่ผ่านการประเมิน
จ านวน 4หน่วยงานคือ ตึกผู้ป่วยใน งานแผนงาน โรงขา
เทียม ศูนย์ช่าง ผลลัพธ์ที่ได้คือ 85.19% 

 

ประเมินการจัดการขยะใน
หน่วยงาน 

- เข้าประเมินการจัดการขยะครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3-4 
เมษายน 2560 จ านวน 27 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่าน
การประเมินจ านวน 25 หน่วยงานและไม่ผ่านการประเมิน
จ านวน 2 หน่วยงานคือ ศูนย์ช่างและตึกผู้ป่วยใน ผลลัพธ์
ที่ได้คือ 92.59% 
- เข้าประเมินการจัดการขยะ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 3-14 
กรกฎาคม 2560 จ านวน 27 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่
ผ่านการประเมินจ านวน 27 หน่วยงาน ผลลัพธ์ที่ได้คือ 
100% 
- เข้าประเมินการจัดการขยะครั้งที่ 3/2560 วันที่ 4-14 
สิงหาคม 2560 จ านวน 27 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่าน
การประเมินจ านวน 26 หน่วยงานและไม่ผ่านการประเมิน
จ านวน 1 หน่วยงานคือ ตึกผู้ป่วยใน  
ผลลัพธ์ที่ได้คือ 96.30% 

 

การอบรมฟ้ืนฟูเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยใน
หน่วยงาน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงรุกส าหรับเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยโรงพยาบาลลอง (จปรพ.) ในวันที่13 กรกฎาคม 
2560   

 

การตรวจสอบความพร้อม
ใช้ของเครื่องมือ 

- เข้าประเมินความพร้อมใช้ของเครื่องมือวันที่ 3-4 
เมษายน 2560 จ านวน 27 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่าน
การประเมินจ านวน 27 หน่วยงาน 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ 100% 

 

การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
โดยช่างของโรงพยาบาล 

- จนท.ศูนย์ช่างมีการวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
โดยก าหนดให้บ ารุงรักษาเชิงป้องกันทุก 3 เดือน แต่
เนื่องจากภาระงานมากท าให้การบ ารุงรักษาไม่สามารถท า
ตามแผนได้ 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ 10% 
 

- แจ้งแก่หัวหน้างานฝ่าย
บริหารให้ด าเนินการแก้ไข 
โดยปรับเกลี่ยงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่าง และแบ่ง
งานการเช็คถังดับเพลิงให้ 
จปรพ.แทน 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การสอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์ 
สนับสนุนระบบการ
บ ารุงรักษา การซ่อม
เครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณ์ สอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์ คปสอ.
ลอง ในโครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ
และการพัฒนาระบบ
บริการคุณภาพตาม
มาตรฐานบริการปฐมภูมิ 
คปสอ.อ าเภอลอง จังหวัด
แพร่ ปี 2559 

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่) มี
แผนการสอบเทียบเฉพาะเครื่องมือความเสี่ยงสูงเท่านั้นท า
ให้ต้องหาบริษัทเอกชนด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือ
รายการอื่นๆ 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ 100 % 
 

จัดท าแผนงบประมาณ
รองรับในปีงบประมาณ
ต่อไป และพัฒนาศักยภาพ
ช่างของโรงพยาบาลให้
ด าเนินการสอบเทียบ
เครื่องมือความเสี่ยงพื้นฐาน
บางรายการ เช่น เครื่องชั่ง
น้ าหนัก เครื่องชั่งสาร เป็น
ต้น 

  
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. การประสานงานกับหน่วยงานพัสดุในเรื่องระบบการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เนื่องจากการจัดซื้อหรือน าเครื่องมือ
แพทย์บางรายการมาในโรงพยาบาลต้องมองภาพในระยะยาวถึงการซ่อมบ ารุง การสอบเทียบซึ่งเรื่องเหล่านี้ ยังไม่มีการ
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 2. กระตุ้นให้เจ้าหน้างานซ่อมบ ารุงด าเนินกิจกรรมตามแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันตามแผน 
 3. การท ากิจกรรม 5ส. ในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่มาท างานใหม่ยังขาดองค์ความรู้ 
 4. โรงพยาบาลลองไม่มีการซ้อมอัคคีภัยกับหน่วยงานภายนอก 

 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. การพัฒนาให้มีความโดดเด่นในด้านระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดหาทดแทนด้านศักยภาพในการซ่อมบ ารุง
และการพัฒนาศักยภาพของช่าง รพ. 
 2. การขยายงานมาตรฐานด้านเครื่องมือ บริการให้ค าปรึกษา การบ ารุงรักษา ให้แก่เครือข่าย  เพื่อให้ผู้รับบริการใน
เขตรับผิดชอบได้รับบริการในมาตรฐานเดียวกัน 
 3. อัพเดทข้อมูลในโปรแกรมจัดการบริหารเครื่องมือแพทย์ (RMC 2012) ตามทะเบียนประวัติครุภัณฑ์ใหม่ 
 4. จัดท าโครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้การท ากิจกรรม 5ส. ในเจ้าหน้าที่ 100% 
 5. จัดท าโครงการซ้อมแผนอัคคีภัยกับหน่วยงานภายนอก 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ทีมสุขศึกษา   กลุ่มงานเวชศาสตร์คอรบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน นายอดิศร  พุ่มพวง วันทีจ่ัดท า  30 พฤศจิกายน 2560   

 
เจตจ านง  

ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลลองมีการด าเนินงานด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
เพ่ือสร้างเสริม  ป้องกัน  และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้มารับบริการ  เจ้าหนาที่โรงพยาบาล  และประชาชนทั่วไป  
เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

เป้าหมาย  
ให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และเหมาะสมตามบริบทของตนเอง 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 

-  โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
งานสุขศึกษา 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินจาก
จากเขตบริการสุขภาพ
ที่ 1 เชียงใหม่ 

ผ่านเกณฑ์การประเมินจากเขต
บริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ 

จุดเน้นในการพัฒนา 
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และเหมาะสม 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 
- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  

- มีการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชนตามมาตรฐานงานสุขศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง และผ่านเกณฑ์การประเมิน 

-  มีผลงานวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมที่เสียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง  
และได้รับคัดเลือกให้น าเสนอในเวทีระดับภาค 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ  ที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
 ทีมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  มกีารด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสุขศึกษาของกองสุข
ศึกษา  ที่ประกอบด้วย  4  หมวด 10  องค์ประกอบ  16  ตัวชี้วัด  49  เกณฑ์  และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล  ซึ่งแนวทาง
การด าเนินงานจะจัดท าออกเป็นแผนปฏิบัติการ  (ACTION  PLAN) 
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กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ร้อยละ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและ
แนวทาง

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

 
 
 
 
 
-  อัตราหน่วยงาน
เป้าหมายใน
โรงพยาบาลลอง  มี
การจัดบอร์ด  ทุก  3  
เดือน ร้อยละ  100 

 
 
 
 
 
- ห น่ ว ย งาน มี ก าร
ด าเนินงาน  ร้อยละ  
100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ส่งเสริมให้เกิดมุมเรียนรู้
ในโรงพยาบาลแบ่งเป็น  6  
จุด ได้แก่  ห้องคลอด Ward   
กายภาพแพทย์แผนไทย
NCD  ทันตกรรม 

- อัตราหน่วยงานมีการ
ด าเนินงานมุมเรียนรู้ใน
โรงพยาบาล  6  แห่ง  
ร้อยละ  100 

- ห น่ ว ย งาน มี ก าร
ด าเนินงาน  ร้อยละ  
100 
 

  

3. ส่งเสริมให้ความรู้ทาง
เสียงตามสายในโรงพยาบาล 

- อัตราหน่วยงานและ
ที ม น า เฉพ าะด้ าน มี
กิจกรรมการให้ความรู้
ทางเสียงตามสายตาม
แ ผ น ป ฎิ บั ติ ก า ร     
ร้อยละ  80  

- ห น่ ว ย งาน มี ก าร
ด าเนินงาน  ร้อยละ  
100 

  

กลุ่มเจ้าหน้าที่ 
 1. ทบทวนมาตรฐานงานสุข
ศึกษาส าหรับศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 

- เจ้าหน้าที่ เครือข่าย
บริการปฐมภูมิ (CUP) 
ลอง  ทุกแห่ง  แห่งละ  
1  ท่ าน   เข้ ารับ การ
อบรม ร้อยละ 100 

จนท.  ทุกแห่ง  แห่ง
ละ 1 ท่าน  เข้ารับ
การอบรม  ร้อยละ  
100 
 

  

กลุ่มประชาชนทั่วไป 
1. ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิด
แหล่งเรียนรู้ด้านการดูแล
สุขภาพแบบบูรณาการ 

- จ าน วน ของแห ล่ ง
เรียนรู้ ด้ านการดู แล
สุขภาพแบบบูรณาการ
เกิดขึ้นในชุมชนอย่าง
น้อย 2 แห่ง / ปี 

- เกิ ด แหล่ ง เรี ยน รู้
ครบทั้ง 12 หมู่บ้าน
ในเขตรับผิดชอบของ 
รพ.ลอง 

  

2. ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์แก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

- ร้ อย ละป ระช าชน
กลุ่ มปกติ  (ใน พ้ื นที่ )
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า

-  ร้อยละประชาชน
กลุ่ มปกติ (ใน พ้ืนที่ )
ได้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
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กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด/ร้อยละ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและ
แนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
กลุ่มปกติ 
- ประชาสัมพันธ์ 
- รณรงค ์
- เสียงตามสาย 
- Update  แผ่นความรู้ใน
หมู่บ้าน , ในหอกระจายข่าว 

พฤติกรรม ลด ละเลิก 
หลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคที่ส าคัญ
และป้องกันได้  ร้อยละ 
80 
 

พฤติ กรรม  ลด ละ
เลิก หลีกเลี่ยง ปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่
ส าคัญและป้องกันได้  
ร้อยละ 100 

พัฒนา 
ฐานข้อมูล 
1. ด้านเครือข่าย 
กิจกรรม 
- ทบทวนฐานข้อมูลด้ าน
เครือข่ายการด าเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

- ทบทวนฐานข้อมูล
ด้ า น เค รื อ ข่ า ย ก า ร
ด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 1 ครั้ง / ปี 

- มี ก า ร ท บ ท ว น
ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ า น
เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร
ด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม  
1  ครั้ง 

  

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ผลลัพธ์การเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์มีน้อย 
2. เจ้าหน้าที่มีทักษะที่ดีในการด าเนินงานสุขศึกษามีน้อย 

โอกาสพัฒนา 
1. พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการการด าเนินงานสุขศึกษาที่ให้เพิ่มขึ้น 

 2. สร้างกระแสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1.พัฒนาระบบงานสุขศึกษา 
  - เน้นการจัดระบบสื่อ 
  - การเผยแพร่งานสุขศึกษาบน Web  site  ของโรงพยาบาล 
 2. การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
  - กลุ่มเจ้าหน้าที่ เน้นกลุ่มที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม และกลุ่มที่ภาวะไขมันสูง 
 3. การประเมินสื่อการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 
ทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน น.ส. เนาวรัตน์  สุวรรณชัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  วันที่ 30 กันยายน 2560 
 
เจตจ านง  ถูกต้อง ทันเวลา  เชื่อถือได้ และพึงพอใจ  
เป้าหมาย   

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

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 

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

2. เมื่อเกิดอุบัติการณ์การล่มแล้วสามารถกู้ระบบคืนได้ใน
เวลาน้อยกว่า 60 นาที 

1 ครั้ง/
เครื่องแม่
ข่าย/ปี 

ไม่พบ
อุบัติการณ์

การล่ม 

ไม่พบ
อุบัติการณ์
การล่ม 

ไม่พบ
อุบัติการณ์
การล่ม 

3. ร้อยละของการตอบสนองของข้อมูลที่หน่วยงานร้องขอ   ร้อยละ 80  98.49 99.50 98.60 
4. ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อระบบการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  

ร้อยละ 70 71.87 70.72 70.21 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่อให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้ต่อการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ 

2. พัฒนาระบบการลงบันทึกข้อมูลโปรแกรม HOSxP ให้มีความถูกต้องครบถ้วนตรงตาม43 แฟ้มมาตรฐานข้อมูล 
3. พัฒนาระบบการตอบสนองข้อมูล ตัวชี้วัดส าคัญขององค์กรให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้และน าไปใช้ประโยชน์  
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  วิเคราะห์หาส่วนขาดเพ่ือ

น าไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ความท้าทาย 

1. พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP ให้สมบูรณ์ เพ่ือจัดส่งข้อมูลตามมาตรฐานชุดข้อมูล 43 ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา   

2. วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมน าข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
3. พัฒนาเว็บไซตโ์รงพยาบาล ให้เป็นที่น่าสนใจเพื่อการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารที่ทันสมัย  
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
1. พัฒนาระบบการบันทึกฐานข้อมูลผู้รับบริการในโปรแกรม HOSxP  โดยการเพ่ิมความสมบูรณ์ในการเปิด-ปิด VN 
2. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และลูกข่ายเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพ่ิมระบบการ

ส ารองข้อมูล ระบบการส ารองไฟ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ปรับปรุงระบบเครือข่ายที่ให้บริการตามจุดบริการ
ต่างๆใน รพ.  

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1.การพฒันาระบบการ
บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และลูกข่ายให้มี
เสถียรภาพและได้รับ
การบ ารุงรักษาตาม
รอบท่ีก าหนด  

ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมี
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์
จ านวนมากขาดการดูแล
บ ารุงรักษา  

-จัดท าโครงการปรับประสิทธิภาพ
การท างานของระบบแม่ข่ายและ
ระบบเครือข่ายพร้อมเพ่ิมการดูแล
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
โรงพยาบาล  
-จัดหาอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้
เ พี ย ง พ อ  แ ล ะ พ ร้ อ ม ใ ช้ ใ น
ระบบปฏิบัติการต่างๆ 

-เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และลูกข่ายได้รับการดูแล
บ ารุงรักษา 2 ครั้ง/6 เดือน  
- ติดตั้งระบบ Net work 
ใหม่ ที่มีเสถียรภาพ  และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานของระบบแม่ข่าย
และลูกข่าย  

2.พัฒนาระบบการ
บันทึกฐานข้อมูล
ผู้รับบริการใน
โปรแกรม HOSxPให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน 
ก่อนส่งออกรายงาน
การเรียกเก็บค่าบริการ
ทางการแพทย์ กับ
หน่วยงานภายนอก
องค์กร  
 
 

การบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม HOSxP ขาดการ
ตรวจสอบการบันทึกก่อน
การส่งออกเป็นรายงาน เมื่อ
พบข้อผิดพลาดในการบันทึก
มักจะไม่ได้รับการแก้ไขท่ี
ทันเวลา  และ หน้างาน
บริการ ยังบันทึกข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์  

-ออกแบบระบบการบันทึกข้อมูล
ในโปรแกรม HOSxP โดยเพิ่มการ
ตรวจสอบการบันทึกในฐานข้อมูล
ผู้ป่วยนอก-ใน ให้บันทึกทุกครั้ง
เมื่อมีการจ าหน่ายผู้ป่วยพร้อมการ
ลงสถานะการจต าหน่ายที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา และเป็น
ปัจจุบัน  และตรวจสอบข้อมูลอีก
ครั้งก่อนการส่งออกเป็นรายงาน
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก-ใน  
- น าลงสู่การปฏิบัติลงทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบันทึก
ข้อมูลบริการ ในโปรแกรม HOSxP  
-มอบหมายผู้รับผิดชอบในการการ
ติดตามความผิดพลาดในการ
บันทึกข้อมูลเป็นรายวัน  
- ส่งข้อมูลผลการบันทึกข้อมูล
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไข
และบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์  
- รายงานการแก้ไขการบันทึก

-การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน
มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็น 0 
- การบันทึกข้อมูลที่
สมบูรณ์พร้อมต่อการออก
รายงานเรียกเก็บค่าบริการ
ทางการแพทย์  ไม่มีข้อมูล
ที่ค้าง ปิด visit ใน
โปรแกรม HOSxP  
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ข้อมูลที่ผิดพลาด พร้อมเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไข ตาม Flow  
ของการรายงานอุบัติการณ์  

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (Action plan) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เอ้ือต่อการจัดระบบบริการสุขภาพ  
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลและการจัดการสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ทีม  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IM) ปีงบประมาณ 2560  

กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ด าเนินงานต่อไป 

1.พัฒนาระบบการ
เข้าถึงข้อมูลด้าน
สุขภาพได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 

-ร้อยละของชุด
ข้อมูลสุขภาพมี
ความครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และ
เข้าถึงง่าย ร้อย
ละ90 ( 43 แฟ้ม
มาตรฐาน )  

-อัตราความ
สมบูรณ์ของชุ
ข้อมูล 43 แฟ้ม 
เท่ากับ ร้อยละ 
98.77 
 

-บุคลากรในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องขาดองค์ความร็
ในการบันทึกข้อมูล 43 
แฟ้ม ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา ในการส่งออกให้ 
HDC  
- การบันทึกข้อมูลมีความ
ซ้ าซ้อน ขาดความสมบูรณ์ 
ต้องเพ่ิมกระบวนการ
ตรวจสอบ เพื่อความ
ครอบคลุมถูกต้องก่อนการ
ส่งออกรายงาน HDC  

- เพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูล 
โดยใช้กระบวนการ 
Coaching  
- วางแผนออกระบบการ
บันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม ให้
ถูกต้อง ทันเวลาในการส่งออก
รายงาน HDC ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
และการแก้ไขชุดข้อมูล 43 
แฟ้ม   

2.พัฒนา SERVER 
ให้มีเสถียรภาพใน
การให้บริการ 

- อุบัติการณ์การ
ล่มของ HOSxP , 
,E-office , RMC 
ไม่เกิน1 ครั้ง/ปี 
-จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ได้รับการ
บ ารุงรักษาตาม
แนวทางท่ี
ก าหนด 

-ไม่เกิดอุบัติการณ์
การล่มของ 
HOSxP , ,E-
office , RMC – 
จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ได้รับการ
บ ารุงรักษาตาม
แนวทางท่ีก าหนด 
2ครั้ง / ปี 

-ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องขาดความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร ดู แ ล
บ า รุ ง รั ก ษ า เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงต่างๆ อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม เพียงพอตาม
บริบท 
- ห้อง SERVER ยังพัฒนา
ไม่ได้ตามมาตรฐาน  

-เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์  และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงควรได้รับการ
ดู แ ล  บ า รุ ง รั ก ษ า โ ด ย
ผู้รับผิดชอบของทีม IT อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/เครื่อง/ปี 
-ให้ความรู้แก่หน่วยงานให้เพ่ิม
การดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ต่ อ พ่ ว ง  แ ล ะ ค ว า ม เป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของเครื่อง
คอมพิวเตอร์เช่น การเปลี่ยน
แบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟ การ
ดู แ ล ค ว าม เรี ย บ ร้ อ ย ขอ ง
สายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์
ต่อพ่วงต่างๆ เป็นต้น 
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กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ด าเนินงานต่อไป 

3.รวบรวมและ
จัดเก็บตัวชี้วัดที่
ส าคัญขององค์กร
และท าการทบทวน
เพ่ือให้มีความ
ถูกต้อง  สมบูรณ์ 

- ร้อยละของผู้ใช้
ข้อมูลมีความพึง
พอใจต่อระบบ
การจัดการข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพ (ร้อยละ 
70) 

-ร้อยละของผู้ใช้
ข้อมูลมีความพึง
พอใจต่อระบบ
การจัดการข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพ เท่ากับ
ร้อยละ 70.21 

-จากการวิเคราะห์ส่วน
ขาดพบว่าประเด็นที่
ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข
คือ ความต้องการให้เพ่ิม
เครือข่ายบริการเชื่อมต่อ
ระบบInternet บริเวณ 
บ้านพักจนท. และSoft 
ware ที่ใช้งานในปัจจุบัน
ยังเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

- ด าเนินการจัดท าแผนเพื่อ
ขอปรับปรุงระบบการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตใน
เขตบ้านพัก โดยแจ้งให้
จนท.ที่ต้องการใช้
ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่อ
พ่วงเอง  

4.คืนข้อมูลที่ส าคัญ
ให้กับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
 

 
  

 -หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องในการใช้
โปรแกรม HOSxP ขาด
การตระหนักถึง
ความส าคัญของการบันทึก
ข้อมูลตามโปรแกรมที่
ก าหนด 
-ผู้ลงบันทึกข้อมูลใน 
โปรแกรม HOSxP ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการ
ลงบันทึกข้อมูลตามชุด
มาตรฐานข้อมูลที่ก าหนด 
คือ 43 แฟ้มข้อมูล
มาตรฐาน 
-โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องใน
การบันทึกข้อมูลมีเยอะ
มากท าให้เพ่ิมภาระงาน 

-ก าหนดแนวทางในการบันทึก
ข้อมูลให้ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนดตามชุดข้อมูล
มาตรฐาน 43 แฟ้ม 
-พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ที่เก่ียวข้องในการลงบันทึก
ข้อมูลใน โปรแกรม HOSxP 
และเพ่ิมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
-พัฒนาแนวทางการบันทึก
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐานโดยน า
ออกแบบระบบรายงานต่างๆ
มาช่วยเพื่อลดภาระงาน 

5.พัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

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

อุบัติการณ์การล่ม
ของ
ระบบปฏิบัติการ
ที่ส าคัญคือ     
HOSxP   = 0          
E- office = 0       
RMC = 0 

-ขาดการวางแผนหลัก/
แผนรองในการส ารอง
ข้อมูลเมื่อ 
ระบบปฏิบัติการต่างๆที่
ส าคัญล่ม แล้วไม่สามารถกู้
คืนได้ทันตามเวลาที่
ก าหนด 

-ก าหนดให้มีวิธีปฏิบัติที่
ชัดเจนและเป็นแนวทาง
เดียวกันเมื่อระบบปฏิบัติการ
ที่ส าคญัคือ  HOSxp  
E- office RMC ล่ม  
-น าวิธีปฏิบัติดังกล่าวลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างแท้จริงพร้อมทั้งมี
การประเมินผลเพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเป็น

43 



กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ด าเนินงานต่อไป 

จริง และทันต่อเหตุการณ์  
-จัดท าคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

 1.ขาดการเชื่อมโยงกับทีมน า หน่วยงานอื่นๆ ในการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม  KM ขององค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 2. ขาดการพัฒนาคนในองค์กรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบที่ออกแบบไว้ HOSxP, E-Office , RMC   

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. วางระบบเทคโนโลยีสารสนทศของโรงพยาบาลลอง ประกอบด้วย Hardware และ Software เพ่ือสนับสนุนให้

หน่วยงานทั้งด้านคลินิกบริการและด้านสนับสนุนการให้บริการ สามารถท าให้กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เดินหน้าไปตามแผนที่วางไว้  (HosXp , E-Office , RMC, PACS LIS ,Thai refer ) 

2. การปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยมีการก าหนดการเข้าถึงระบบ HISขององค์กรโดยใช้  
Username และ Password ในเข้าถึงระบบการใช้งานภายในโรงพยาบาลประกอบด้วย การใช้งานระบบ HosXp  
การใช้งานโปรแกรม e-office   ก าหนดให้ผู้ใช้งานทุกคนทุกระดับใช้หมายเลข ID  13 หลัก ในการใช้งาน พร้อมทั้ง
ติดตั้งระบบ authentication ที่เพียงพอเพ่ือให้สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้  ประกาศใช้
นโยบายด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาลลอง 

3. ออกแบบระบบการติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ งานประจ า และความท้าทายขององค์กรให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

4. ติดตามประเมินตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องและเทียบเคียงกับหน่วยงานภายนอก 
5. วางระบบและทิศทางของการจัดการความรู้ในองค์กร พร้อมน าเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเพ่ือการจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบสะดวกต่อการเข้าถึงได้ง่าย 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ทีม  ผาสุก  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นายธีระพงษ์   แจ้งใจ  วันที่จัดท า 3 ตุลาคม   2560 
 
เจตจ านง 
 คณะกรรมการทีมผาสุก เป็นคณะกรรมการที่รับนโยบายและวางแผนการด าเนินงานสนับสนุนให้บุคลากรมีความ
ผาสุกและความพึงพอใจในการท างานตลอดจนการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 

เป้าหมาย  
 เป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและความพึงพอใจในบรรยากาศการท างานและความผาสุกตลอดจนการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองทุกระดับ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 

ร้อยละของการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 80% 100% 100% 100% 
ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมของทีมผาสุก 30% 80.23% 82.45% 54.43% 
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมทีมผาสุก 70% 77.56% 79.62% 79.13% 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การเสริมสร้างบรรยากาศการท างานและการสร้างขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ 
2. การพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลองทุกระดับ 
3. การยกย่องเชิดชูผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม  

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 
     ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีม  
     1. การพัฒนาตามตัวชี้วัดของทีมผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทุกตัว 
     2. ได้ด าเนินการการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการครบ 100% 
     3. มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขครบ 100% 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

บุคลากรในโรงพยาบาลไม่ค่อยมี่
สวนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น
เพราะบางกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็น
กิจกรรมที่จัดในเวลาราชการ 
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานของตนเอง 
ท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมบาง
กิจกรรมค่อนข้างน้อย 

ขาดการประชาสัมพันธ์เชิญ
ขวนให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

มีการวางแผนและเพ่ิมช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ในการเชิญ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลอง 

82.45% 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
การด าเนินการท ากิจกรรมบาง
กิจกรรมประสบปัญหาบางประการ 
ท าให้งานออกมาได้ไม่ดี 

ขาดการวางแผนที่รัดกุมท าให้
การประสานงานในการท า
กิจกรรมไม่มีประสิทธิภาพ 

มีการวางแผนและแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน
เพ่ือให้การด าเนินการต่างๆ
เป็นไปตามเป้าหมาย 

100% 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การจัดพิธีรดน้ าด าหัวผู้อ านวยการ
และผู้อาวุโสของโรงพยาบาลเนื่อง
ในวันสงกรานต์ ประจ าปี 2560 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง
เข้าร่วมพิธีรดน้ าด าหัวผู้อ านวยการและผู้
อาวุโสของโรงพยาบาล ร้อยละ 30.15 

เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่เข้มาร่วมกิจกรรมให้เพิ่ม
มากขึ้น 

งานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลอง 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง
เข้าร่วมงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลอง 57.79 

มีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้
มาร่วมกิจกรรมให้เพ่ิมมากข้ึน 

การเข้าร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่อง
ในวันเข้าพรรษา 

ร้อยละของหน่วยงานในการส่งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลองเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
วันเข้าพรรษา อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 
คน ได้ร้อยละ 100 

กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง
ทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท าบุญและถ้ามีโอกาสหรือมี
งบประมาณสนับสนุนอาจจะต้องเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

กิจกรรมถักร้อยดวงใจถวายพ่อ ร้อยละของหน่วยงานในการส่งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลองเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
วันเข้าพรรษา อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 
คน ได้ร้อยละ 75.37 

กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง
ทุกระดับได้เข้ามากิจกรรมเพ่ือน้อม
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยของในหลวง
รัชกาลที่ 9 

 
     ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลอง ในบางกิจกรรมยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 
2. ขาดขวัญและก าลังใจ และรู้สึกท้อในการท างานในบางครั้ง 

 
     แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. ปรับกลวิธีในการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
2. ชักชวนเจ้าหน้าที่ที่มีแนวความคิดที่สร้างสรรค์และมีจิตอาสาเข้ามาร่วมทีม 
3. มีการประชุมวางแผนในการด าเนินงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ 
4. สร้างสรรค์กิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 
ทีม เอกสารระบบคุณภาพ โรงพยาบาลลอง  อ. ลอง   จ. แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางสาวอ๊ิด   จันเขียว   วันที่  6 กุมภาพันธ์  2561 
 
เจตจ านง 
     กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านเอกสารระบบคุณภาพของหน่วยงาน ทีมงานและควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานด้านเอกสารระบบคุณภาพให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้  
เป้าหมาย  
-  หน่วยงาน/ทีมงานมีเอกสารระบบคุณภาพและเป็นปัจจุบัน 
-  จนท.รับรู้และเข้าใจในกระบวนการเอกสารระบบคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. อัตราหน่วยงานมีการจัดแฟ้มเอกสารระบบคุณภาพได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

> 80% 100 100 100 

2. อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการทบทวนเอกสารระบบคุณภาพให้
เป็นปัจจุบัน 

100% 76.92 91.66 100 

3. อัตราหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจใน
เอกสารระบบคุณภาพ 

> 80% 100 100 100 

4. อัตราการส่งมอบงานเอกสารระบบคุณภาพไดท้ันเวลา > 80% 82.05 85.51 80.86 
5. อัตราการเข้าร่วมประชุมทีมเอกสารระบบคุณภาพ > 80% 100 100 100 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 
       -    เอกสารที่ขอด าเนินการทั้งหมดในปี 60 มีทั้งหมด 115 รายการ ทันเวลา 93 รายการ 
       -    เข้าตรวจประเมินความครบถ้วนและความเป็นปัจจุบันของเอกสาร ( 2 ครั้ง/ปี ) 
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 100 % 
ความเป็นปัจจุบันของเอกสาร 100 %  
ความรู้ความเข้าใจเอกสารระบบคุณภาพ 100 % 
อัตราการส่งมอบเอกสารระบบคุณภาพทันเวลา 80.86 % 
อัตราการเข้าร่วมประชุมทีมเอกสารระบบคุณภาพ 100 % 
จุดเน้นในการพัฒนา 
      -  ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน  ทันเวลา  
 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  

- การมีส่วนร่วมของกรรมการทุกคนในขั้นตอนต่างๆ ตามระบบการท างานของทีม 
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. ติดตั้งองค์ความรู้ใน
กิจกรรม ,เสียงตาม
สาย 
 
 

 - มีการให้ความรู้ทางเสียงตามสาย   
- รับฟังความคิดเห็นและให้
ค าแนะน า เกี่ยวกับเอกสารระบบ
คุณภาพ 
- ประสานงานผ่านหัวหน้าฝ่าย / 
หัวหน้างานให้ช่วยกระตุ้น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

- อัตราหน่วยงาน/
ทีมงานมีการด าเนินการ
เอกสารได้ถูกต้อง
ครบถ้วน100% 
- อัตราหน่วยงาน/
ทีมงานมีการทบทวน
เอกสารเป็นปัจจุบัน 
100 % 

2. เอกสารสูญหาย, 
เอกสารไม่ครบถ้วน 
 
 

บางหน่วยงานไม่เก็บเอกสาร
เข้าแฟ้ม ท าให้มีโอกาสสูญ
หายและเมื่อต้องการใช้ไม่
สามารถหาเอกสารเจอ 

แนะน าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้
เห็นความส าคัญของการจัดเก็บ
เอกสาร  เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสาร
สูญหาย 

- อัตราหน่วยงาน/
ทีมงานมีการด าเนินการ
เอกสารได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 100% 

 
• การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (Action plan) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่  3. พัฒนา รพ.ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ติดตั้งระบบให้เจ้าหน้าที่ อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการ

ด าเนินการเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน
(เป้าหมาย >80%) 

ติดตั้งองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่น้อง
ใหม่ของหน่วยงานต่างๆ 
 

ให้ความรู้ทางเสียงตามสาย อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการ
ด าเนินการเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน
(เป้าหมาย >80%) 

น าเอกสารระบบคุณภาพของ
หน่วยงานหรือทีมงานที่มีส าคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รพ.ลอง 
มาจัดเป็นเสียงตามสาย 

กระตุ้นหน่วยงาน/ทีมงานผ่าน ULT อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการ
ด าเนินการเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน
(เป้าหมาย >80%) 

ประสานงานแนวราบไปยังหัวหน้า
งานโดยตรง 
 

Hot line อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการ
ด าเนินการเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน
(เป้าหมาย>80%) 

จัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด 
 
 

เข้าตรวจประเมินแฟ้มเอกสารของ
หน่วยงาน/ทีมงาน(ดูความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารและความเป็น
ปัจจุบันของเอกสาร) 

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

เน้นความเป็นปัจจุบันของเอกสาร
ประจ าหน่วยงาน ส่วนเอกสารใน
ระดับทีมงาน ให้ผ่าน 100% 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เอกสารที่ขอด าเนินการทั้งหมด 
 
 
 

รายการ 39 
รายการ 

(ทันเวลา 32 
รายการ) 

69 
รายการ 

(ทันเวลา 59 
รายการ) 

115 
รายการ 

(ทันเวลา 93 
รายการ) 

การให้ความรู้ทางเสียงตามสายตามแผนงาน
ของ EDU 

ครั้ง 12 4 
(1ครั้ง/ไตรมาส) 

4 
(1ครั้ง/ไตรมาส) 

เข้าตรวจประเมินความครบถ้วนและความเป็น
ปัจจุบันของเอกสาร ( 2 ครั้ง/ปี ) 

ครั้ง 2 2 2 

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

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 -2560 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

หน่วยงานมีการจัดแฟ้มเอกสารได้

ถูกต้องและครบถ้วน มีการทบทวน

เอกสารเป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่มี

ความรู้ความเข้าใจในระบบเอกสาร

คุณภาพ แต่ยังขาดการพัฒนา

ระบบการส่งมอบงานเอกสารระบบ

คุณภาพได้ทันเวลา 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
- ความล่าช้าในการจัดการ เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านมีงานประจ า ท าให้ไม่มีเวลาในการด าเนินงานเอกสารเท่าที่ควร 
- เอกสารหาย  
- เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสนใจเอกสารที่ได้รับ 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
- การพัฒนาระบบการส่งมอบเอกสารให้มีความทันเวลามากขึ้น 
- การทบทวนเอกสารของทีม 
- การติดตั้งองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ของแต่ละหน่วยงาน 

 

50 


