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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
หน่วยงาน  ศูนย์คุณภาพ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนา โรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางสาวจารุณี จันทร์เดือน วันที่จัดท า 30 ตุลาคม 2558 
 

เจตจ านง โรงพยาบาลลองมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทิศทาง นโยบาย  
ที่ชัดเจน สามารถน าสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล 

เป้าหมาย โรงพยาบาลลอง มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  ผ่านการ

รับรอง 
ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 2 ขัน้ที่ 2 

ร้อยละของเกณฑ์ประเมิน Scoring guide ผ่านเกณฑ์ ≥ 3  80% 76.4% NA 78.65% 
ร้อยละของมาตรฐานงาน/ทีมมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  

80% 100% 100% 100% 

มาตรฐาน QA ผ่านการประเมินระดับคะแนนร้อยละ 60 ทุกมิติ  ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
มาตรฐาน MCH ผ่านการประเมินในระดับทอง (รักษาระดับ)  ระดับทอง ระดับทอง ระดับทอง ระดับทอง 
มาตรฐาน EMS ผ่านการประเมินในระดับ 5  ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
มาตรฐาน MCATT ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
ร้อยละ 100  

ผ่าน N/D ผ่าน ผ่าน 

มาตรฐาน NCD คุณภาพผ่านการประเมิน 4 ใน 6 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

ผ่าน 4 ใน 6 N/D ผ่าน 4 ใน 6 ผ่านเกณฑ์ 

มาตรฐานแพทย์แผนไทยผ่านการประเมินในระดับดี  ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
มาตรฐาน TB ผ่านการประเมินในระดับดีมาก  ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
มาตรฐานยาเสพติดผ่านการรับรองซ้ า  รับรองซ้ า รับรองซ้ า รับรองซ้ า รับรองซ้ า 
มาตรฐาน HAS ผ่านการประเมิน  ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
มาตรฐานระบาดวิทยาผ่านการประเมินในระดับดี  ระดับดี ระดับดี ระดับดี ผ่านพ้ืนฐาน 
มาตรฐาน AIDS ผ่านการประเมินในระดับดี  ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
มาตรฐาน EDU ได้รับการรับรอง  รับรองซ้ า รับรองซ้ า รับรองซ้ า รับรองซ้ า 
มาตรฐาน OCC ได้รับการรับรองระดับ 5  ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
มาตรฐาน LA ได้รับการรับรอง  ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 
มาตรฐานโรงครัวโรงพยาบาลผ่านการประเมินในระดับดี  ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีเยี่ยม 
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารผ่านการประเมินในระดับดี  ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
มาตรฐานงานรังสีวินิจฉัยผ่านการประเมินในระดับดี  ผ่าน N/D ผ่าน ผ่าน 
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมผ่านการประเมินในระดับดี  ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
มาตรฐานควบคุมภายในผ่านการประเมินในระดับดี  ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 
มาตรฐาน healthy work place (HWP) ได้รับการรับรอง
ระดับทอง  

ระดับทอง 
(จังหวัด) 

N/D ระดับทอง 
(จังหวัด) 

ไม่มีการ
ประเมิน 
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 จุดเน้นในการพัฒนา  
1. พัฒนาคุณภาพงานประจ าอย่างต่อเนื่อง เรียบง่าย ยืดหยุ่น ไม่ติดรูปแบบ  
2. พัฒนาคุณภาพงานเพ่ือให้ผู้รับบริการปลอดภัย พึงพอใจในบริการที่ได้รับ และผู้ให้บริการมีความสุข  
 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558  
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
1. กิจกรรม Refresh HA day camp 2558: “ลองฮัก แล้วจะ HUGLONG” ระหว่างวันที่ 16,17,18 
กันยายน 2558 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สรุปผลโดยสังเขปได้ดังนี้  
- กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองทุกระดับ จ านวน  
- อัตราความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 80  
- การประเมินผลการจัดกิจกรรมแยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1) รูปแบบในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 79.65  
2) หัวข้อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 78.82  
กิจกรรมสันทนาการ ร้อยละ 81.24  
กิจกรรมของทีม RM ร้อยละ 79.12  
กิจกรรมของทีม IC ร้อยละ 78.76  
กิจกรรมของทีม ENV ร้อยละ 78.23  
3) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ร้อยละ 74.51  
4) สถานที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 77.52  
5) ด้านอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ร้อยละ 74.69  
6) ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ร้อยละ 78.41  
7) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ร้อยละ 80.53  
8) ความต้องการให้มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต ร้อยละ 97.32  
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2. กิจกรรมฐาน เพื่อฟื้นฟูกระบวนการท า 5ส โรงพยาบาลลอง  

 

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคุณภาพ กับทีม QLN  
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4. ส่งทีมเข้าร่วมเรียนรู้งานคุณภาพของจังหวัดแพร่ในหัวข้อ “การเปิดใจ” ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส จัดโดย กลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จ านวน 5 คน  

 
 
5. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังทีมเพื่อ “เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน” ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่งฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที ่29-31 ตุลาคม 2558 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 
คน 

ภาพกิจกรรมกลุ่ม และสันทนาการ กิจกรรม เสริมพลังทีมเพื่อเติมใจ เติมไฟ เติมฝัน 
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558  

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
การก าหนดทิศทางในการ
ขับเคลื่อนองค์กรที่ชัดเจน  

มีการท างานแยกส่วนท าให้  
ขาดความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์กับการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลท าให้
เป้าหมายการท างานไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  

ปรับโครงสร้างงานโดยให้งาน
แผนงานของโรงพยาบาลอยู่
ในความรับผิดชอบของศูนย์
คุณภาพเพ่ือบูรณาการงาน
แผนเข้ากับงานคุณภาพ ทาให้
มีทิศทางการทางานที่ชัดเจน
มากขึ้น  

พบว่าการจัดโครงสร้างงานแบบ
นี้ไม่เป็นไปตามกรอบโครงสร้าง
งานตามท่ีมีการประกาศใช้มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
องค์กร จึงได้ทบทวนบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของงาน
ตามกรอบโครงสร้างงานใหม่ 
โดยปรับให้งานแผนงานขึ้นตรง
ต่อกลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และให้มีระบบการ
ประสานงานแนวราบให้มากขึ้น  

อยู่ร่วมกันที่ส าคัญ คือ น้ าใจ 
อยู่กับคนหมู่ใหญ่  จงจ าไว้  ต้องสามัคคี 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ระบบงานส าคัญที่ก าหนด
ไว้ในโครงสร้างงาน
คุณภาพเดิมมีความ
ซ้ าซ้อนไม่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงาน  

เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและให้
เอ้ือต่อการท างานของทีมน า
เชิงระบบ จากการทบทวน
บทบาท ความรับผิดชอบได้มี
มติให้แยกทีมงานออกเป็น  
1. แยกทีมดูแลเครื่องมือ  
(MIT) ออกจากทีม ENV  
2. ปรับบทบาทของทีม  
MRS กับ IM ให้มีความชัดเจน 
เข้าใจในบทบาทตาม
มาตรฐาน  
3. ทบทวนกรอบการ  
ท างานและบทบาทของทีม 
HR โดยแยกออกเป็น ทีม 
HRM, HRD และ ผาสุก  
4. ก าหนดให้มีทีมดูแล  
เฉพาะเรื่อง เช่น EDU, OCC, 
trigger tool เป็นต้น  
5. ปรับยุบรวมทีม QIT เข้า  
กับทีม PCT เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
ท างานมากยิ่งข้ึน  
6. ปรับโครงสร้างทีม RM  
โดยเพิ่มเลขาทีมน าเชิงระบบ
เข้ามาเป็นทีมเพ่ือเอ้ือต่อการ
เชื่อมโยงระบบ  

จากการแยกทีมระบบออก
จากกันท าให้ เกิดความเข้าใจ
ในบทบาทของแต่ละทีมมาก
ขึ้น สามารถด าเนินงานได้
สะดวกขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น
แต่พบว่ามีข้อจ ากัด คือ การ
ท างานในบางทีม ยังต้องการ
ระบุตัวบุคคลที่จ าเป็นและมี
ผลกระทบต่อระบบงานของ
ทีม ท าให้ภาระหนักยังมีอยู่ใน
บางคน ในขณะที่อัตราก าลังที่
มีอยู่อย่างจ ากัดไม่สอดคล้อง
กับภาระหน้าที่ที่มีอยู่ จากการ
ทบทวนในทีม QST เห็นชอบ
ให้มีการรวมทีมระบบบางทีม
เข้าด้วยกันเพ่ือให้กระชับและ
ครอบคลุมตามบทบาทหน้าที่ 
ดังนี้  
1. รวมทีมดูแลเครื่องมือ  
(MIT) เข้ากับทีม ENV  
2. รวมทีม MRS เข้ากับทีม 
IM  
3. รวมทีม HRM เข้ากับทีม 
HRD เป็นทีม HR  
 

ทีมมีความกระชับมากขึ้น แต่
จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบ
ปัญหาเรื่องความครอบคลุม 
ครบถ้วน ในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานของทีมน าเชิงระบบ 
ท าให้การพัฒนาถูกจ ากัด  
แต่เนื่องจากมีปัญหาด้าน
อัตราก าลังไม่สอดรับกับภาระ
งาน ท าให้มีผลต่อระบบการ
พัฒนาคุณภาพ ขาดความ
ต่อเนื่อง  

 
การด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ  
กิจกรรมหลักที่ 3.1 โรงพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน HA  
  3.2 หน่วยงานมีการพัฒนางานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
โครงการ กระตุ้นการพัฒนา
คุณภาพ โรงพยาบาลลอง 
ประจ าปีงบประมาณ 2558  

โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) ในระดับข้ันที่ 2  

กระตุ้นให้หน่วยงาน ทีมงานมีการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) อย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน  

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมีผลการ
ด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานที่ก าหนด 

รักษา หรือยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานที่
เกี่ยวข้อง  
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. การจัดพิมพ์เอกสาร  
- เอกสารระบบคุณภาพ  

- เอกสารทั่วไป  

 
แผ่น 
แผ่น 

 
412 

1,346 

 
470 

1,410 

 
473 

1,250 

2. อัตราความทันเวลาในการจัดพิมพ์เอกสารระบบคุณภาพ  80% 75.82% 91.42% 82.05% 
3. การรับ – ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน  ครั้ง 480 505 404 
4. ส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการภายนอก  ครั้ง 3 2 3 
5. อัตราหน่วยงานมีการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ  >50% 78.73% 55.77% 52% 
6. การติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย  ครั้ง 114 90 85 
7. คะแนนการตรวจพื้นที่ 5ส. ของศูนย์คุณภาพผ่านเกณฑ์  > 80% 96.62% 96.87% 93.75% 
8. อัตราการด าเนินกิจกรรมกระตุ้นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพตามแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  

> 80% 100% 100% 100% 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา  
1. ภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่อัตราก าลังถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่องมีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพในภาพรวม  
2. วิกฤตทางการเงินส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพในทุกระดับ โดยเฉพาะระบบงานส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้  
งบประมาณด าเนินการสูง  

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ  
1. การกระตุ้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพให้เกิดที่หน้างานให้มากขึ้น  
2. เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่กระบวนการขอรับรองโดยองค์กรภายนอก  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มการพยาบาล 
- งานผู้ป่วยนอก 
- งานผู้ป่วยใน 
- งานห้องคลอด 
- งานห้องผ่าตัด 
- งานศูนย์เปล 
- งานควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง 



8 

 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2558 
งานผู้ป่วยนอก  กลุ่มงาน    กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางปียเนตร   จารภียะ    วันที ่  13  ตุลาคม 2558 
 
เจตจ านง    ให้การบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรังอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  ปลอดภัย  มีการประสานงานการ
ดูแลผู้รับบริการกับเครือข่ายสุขภาพอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง  ผู้รับบริการพึงพอใจ  
 
เป้าหมาย    เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้อง  รวดเร็ว  ปลอดภัย  ครอบคลุมต่อเนื่อง  และพึงพอใจ 
 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
งานผู้ป่วยนอก     
1.  ระยะเวลารอคอยการรับบริการผู้ป่วยนอก 1 ชม. 20 

นาท ี
1 ชม. 

31 นาที 
1 ชม. 

40 นาที 
1 ชม. 

2.  อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอก 90% 85.80  87.25 87.44 
3.  จ านวนข้อร้องเรียนงานบริการผู้ป่วยนอกที่ระบุชัดเจน 0 0 0 0 
4.  อัตราการกลับมารักษาซ้ าภายใน  48  ชั่วโมงโดยไม่ได้
วางแผน 

<1% 0.0016 0.18 1.88 

5.  จ านวนอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
ของผู้ใช้บริการที่อาการไม่คงที่ หรือเสี่ยงต่อการเกิด
อาการรุนแรง 

< 2: 1000 0:1000 0:1000 0:1000 

6.  ร้อยละของผู้ใช้บริการได้รับการส่งตรวจถูกห้องตรวจ
ตามประเภท / ความรุนแรง 

100% 99.98 100 100 

จุดเน้นในการพัฒนา 
- การพัฒนาระบบการให้บริการในงานผู้ป่วยนอก 
- การพัฒนาคลินิกบริการงานจิตเวช 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
 1. การพัฒนางานคัดกรองในงานผู้ป่วยนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อใน
โรงพยาบาล 
 1.1 การจัดให้มีพยาบาลประจ าจุดคัดกรอง เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยพยาบาลคัดกรองขึ้น
ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.30 น. 

1.2 มีการคัดแยกผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยการแพร่กระจายเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ  
1.3 จัดให้มีห้องตรวจส าหรับแยกผู้ป่วยที่สงสัยการแพร่กระจายเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ 

 1.4 สามารถแก้ปัญหาการคัดกรองผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจทั้งในงานผู้ป่วยนอก และคลินิกพิเศษ และ
แก้ไขปัญหาการจัดล าดับคิวในคลินิกพิเศษ 

2. การจัดระบบการมอบหมายงานในหน่วยงานผู้ป่วยนอก 
 มีการมอบหมายงานในงานผู้ป่วยนอก ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามจ านวนเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ คือ  

2.1 การซักประวัติการลงข้อมูลใน HospXP 
2.2 การดูแลผู้ป่วยรถเข็น ฉีดยา PV 



9 

 

2.3 การดูแลผู้ป่วยที่ต้องสังเกตอาการ 
2.4 การดูแลผู้ป่วยหน้าห้องตรวจ 

 2.5 การดูแลผู้ป่วยจิตเวช และการให้ค าปรึกษา ท าให้มีการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมทุกจุดบริการ ไม่พบ
อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ของผู้ใช้บริการที่อาการไม่คงที่ หรือเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรง 

 
 3. การมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานตาม Service Plan โดยจัดเจ้าหน้าที่ 
รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และเครือข่าย ให้ครอบคลุมบริการ ทั้งงานบริการ งานวิชาการ 
และติดตามตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง ซึ่ง service plan ที่เก่ียวข้อง คือ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ตา และจิตเวช 
 3.1 ผลการด าเนินงาน service plan ตา   
  3.1.1 คัดกรองผู้ป่วยสูงอายุที่ได้ผ่านการวัดสายตา และมีปัญหาทางการมองเห็น และได้ลงทะเบียนไว้
ใน Program vision 2020 จ านวน 323 คน 

3.1.2 คัดกรองผู้ป่วยจ านวน 323 คน โดยจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลแพร่  
- ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อรับการรักษาที่ รพ.แพร่ จ านวน 15 ราย   
- ผู้ป่วย cataract ที่ไม่พร้อมรับการผ่าตัด จ านวน 17 ราย  

  - ผู้ป่วยที่ส่งคัดกรองเพ่ือเตรียมผ่าตัดจากทีม รพ.บ้านแพ้ว จ านวน 37 ราย และเป็นผู้ป่วยที่พร้อมเข้า
รับการผ่าตัด จ านวน 18 ราย จากการติดตามผลหลังการผ่าตัด ผู้ป่วย 18 รายที่เข้ารับการผ่าตัด การมองเห็นปกติ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด 
 3.2 ผลการด าเนินงาน service plan จิตเวช 
  3.2.1 การด าเนินงานตามโครงการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจิตเวช  
                    โครงการ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังคัดกรองโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย   
          กลุ่มเป้าหมาย แกนน าสุขภาพ/จิตอาสา  จ านวน  105  คน 

    วัตถุประสงค์ - เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
                    - เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิต 
    ผลการด าเนินงาน  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 49.46 

                                           - อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิต 61.94 
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- มีโอกาสเกิดการให้
ยาซ้ า หรือให้ยา
ผิดพลาด ในการดูแล
ผู้ป่วยที่ห้องสังเกต
อาการ 
 
 

- มีพยาบาลดูแลผู้ป่วยหลายคน 
- การให้ยาแก่ผู้ป่วย มีการ
บันทึกในใบบันทึกอาการ แต่
ไม่ได้ระบุให้พยาบาลคนอ่ืน
ทราบ 
- ไม่ทราบเวลาที่ให้ยา หรือเวลา
ที่ต้องให้ยาครั้งต่อไป 
- ไม่มีการตรวจสอบซ้ าจากการ
สั่งยาของแพทย์ 

- ในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องให้ยา และสังเกต
อาการที่ห้อง Observe จะมีแผ่นป้ายติด
ที่หัวเตียง ระบุ ชื่อ สกุล ผู้ป่วย และเวลา
ที่ให้ยา ท าให้พยาบาลคนอ่ืนที่ดูแลต่อ 
สามารถทราบรายละเอียดของผู้ป่วยได้
ง่าย 
- ก่อนให้ยา พยาบาลตรวจสอบค าสั่งการ
ให้ยาทั้งในใบซักประวัติ และระบบ 
HOSxP 

- สะดวกในการปฏิบัติงาน 
ของพยาบาลซึ่งสามารถ
ทราบเวลาที่ให้ยาแก่
ผู้ป่วยได ้
- สามารถเป็นข้อมูลการ
ส่งต่อผู้ป่วยให้กับ
พยาบาลคนอ่ืน ที่ต้องมา
ดูแลต่อเนื่อง 
- ไม่พบอุบัติการณ์ การให้
ยาซ้ า 

การดูแลผู้ป่วยที่
ปัญหาทางสุขภาพจิต 
ยังไม่ครอบคลุม 

การให้บริการทางด้าน
สุขภาพจิตยังไม่ครอบคลุม 

เปิดให้บริการด้านการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช การให้ค าปรึกษาสุขภาพ ของ
แผนกผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลลอง  เปิด

มีการให้บริการทางด้าน
สุขภาพจิตครบคลุมทั้ง
ด้านคลินิก และโครงการ
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ให้บริการทุกวัน เวลาราชการ  โดย
ให้บริการดังต่อไปนี้  

1.  1.การให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเวช  
2.การให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ 
3.การให้ค าปรึกษาก่อนการเจาะเลือด 
เอช ไอ วี  
4.ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ( OSCC) 
5.ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้
ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) 

การดูแลทางสุขภาพจิตใน
ภาวะฉุกเฉิน 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2555  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. บริการผู้ป่วยอายุรกรรม ครั้ง 57,050 63,922 31,006 30,849 
2. บริการผู้ป่วยศัลยกรรม ครั้ง 5,119 3,960 3,230 36 
3. บริการผู้ป่วยสูติกรรม ครั้ง 569 1,095 1,122 81 
4. บริการผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ครั้ง 3,216 2,952 2,578 2,788 
5. บริการผู้ป่วยหู คอ จมูก ครั้ง 142 125 211 13 
6. บริการผู้ป่วยตา ครั้ง 376 277 256 13 
7. บริการผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ครั้ง 8 37 29 56 
8. บริการผู้ป่วยโรคจิตเภท ครั้ง ND 1,275 1,366 1,328 
9. บริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ครั้ง ND 289 644 705 
10. บริการผู้ป่วยโรควิตกกังวล ครั้ง ND 289 331 544 
11. บริการผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา ครั้ง ND 7 81 160 
12. บริการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ครั้ง ND 31 32 17 
13. การให้ค าปรึกษาผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยใน ครั้ง ND ND 59 45 
14. การท าจิตบ าบัดรายบุคคล ครั้ง ND ND 278 157 
15. การท าครอบครัวบ าบัด ครั้ง ND ND 8 3 
16. การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช ครั้ง ND ND 214 50 
17. บริการฉีดยา ครั้ง 2,346 4,329 4,105 4,230 
18. บริการตรวจภายใน ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ครั้ง 113 171 225 293 
19. บริการให้ค าปรึกษาเจาะเลือด Anti HIV ครั้ง 169 99 318 257 
20. บริการให้ค าปรึกษาสุขภาพท่ัวไป ครั้ง ND 253 322 385 
21. บริการตรวจ V/A ครั้ง 220 135 133 235 
22. เช็ดตัวลดไข้  และป้อนยาลดไข้ในเด็ก 0 – 5 ปี ครั้ง 167 80 109 115 
23. การลงทะเบียน Refer ครั้ง 1,981 2,924 2,628 2,628 
24. Observe อาการหลังฉีดยา ทานยา ครั้ง ND 185 362 432 
25. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ครั้ง NA NA 668 1,026 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

จากสถิติการให้บริการ จะเห็นว่าผู้ป่วย
โรคทางจิตเวช มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เกิด
จากกระบวนการคัดกรอง 2 Q ทั้งใน
กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายและในชุมชน การ
จัดกระบวนการให้บริการทั้งเครือข่าย 
ท าให้ผู้ป่วยมีการเข้าถึงการรับบริการได้
เร็วและมากขึ้น 

 
        จ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการด้วยโรค J00 – J06 

สถิติการรับบริการในผู้ป่วยกลุ่มโรค
ระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด เจ็บคอ 
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายมาก
ขึ้น 

 
 

จ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการด้วยโรค M60 – M79 

สถิติการรับบริการในผู้ป่วยกลุ่มโรค
ระบบกล้ามเนื้อ เช่น ปวดหลัง ปวด
เมื่อยตามร่างกาย กล้ามเนื้อตึง ปวดเข่า 
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายมาก
ขึ้น ซึ่งโรคท้ัง 2 กลุ่ม ทั้งระบบกล้ามเนื้อ
และระบบทางเดินหายใจ สามารถดูแล
ตัวเอง หรือรับการรักษาที่ รพ.สต.ใกล้
บ้านได้ แต่ยังมีผู้ป่วยจ านวนมากที่มารับ
การรักษาที่โรงพยาบาล 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
- การปรับแผนการให้บริการผู้ป่วยให้ครอบคลุม และได้มาตรฐานในสภาวะที่อัตราก าลังที่ลดลงในงานผู้ป่วยนอก 

 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. การจัดระบบบริการงานผู้ป่วยนอก 
2. การพัฒนาระบบงานตาม Service plan ให้ครอบคลุมเครือข่าย  
3. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานงานผู้ป่วยนอกให้สอดคล้องกับมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และมาตรฐานการให้

ค าปรึกษา ( QA ) 
4. การพัฒนาระบบการให้บริการร่วมกับทีม PCT  เพ่ือลดผู้ป่วยกลุ่มโรคท่ีสามารถรักษาได้ที่ รพ.สต. เพ่ือให้

ผู้รับบริการได้รับการดูแลใกล้บ้าน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2558 
งานผู้ป่วยใน    กลุ่มงานกลุ่มการพยาบาล    โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  นางสาวสมฤดี แสนเตชะ  วันที่  1 ตุลาคม 2558 
 

เจตจ านง   
งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างถูกต้อง  ตามมาตรฐาน

วิชาชีพเพ่ือให้ผู้รับบริการสุขภาพดี ปลอดภัย   ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ พึงพอใจในบริการ และผู้ให้บริการมี
ความสุขในการท างาน 
 
เป้าหมาย   

งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท (ยกเว้นผู้ป่วยสูติกรรม) ที่รับไว้รักษาโดยพัก
ค้างในโรงพยาบาล พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในต้องใช้ความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการ
ดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะอันตรายที่คุกคามชีวิต ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และสามารถดูแลตนเอง
พร้อมที่จะกลับมาด ารงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. อัตราการReadmit ภายใน 28 วันด้วย
โรคเดิมโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า 

ลดลงปีละ 10% 1.78 1.43 1.10 

2. จ านวนครั้งการให้เลือดผิดคนผิดหมู่ 0 0 0 0 
3. จ านวนผู้ป่วยเสียชวีิตโดยไม่คาดฝัน 4 5 2 0 
4. อัตราการเกิด UTI จากการคาสายสวน
ปัสสาวะ 

 3 ครั้งต่อพันวัน
นอน 

0 0 0 

5. อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้ยา
และสารน้ าทางหลอดเลือดด า 

 3 ครั้งต่อพันวัน
นอน 

0.13 0 0 

6. อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4  3 ครั้งต่อพันวัน
นอน 

0 0 0 

7. อัตราการให้ยาผิดพลาด  A-D ไม่เกิน 2.79 
ระดับ E-F ไม่เกิน 

0.02 ระดับ 
G-I = 0 

ระดับ A-D 
0.04 

ระดับ E-F 
= 0 

ระดับ 
G-I = 0 

ระดับ A-D 
0.013 

ระดับ E-F 
= 0 

ระดับ 
G-I = 0 

ระดับ A-D 
0.02 

ระดับ E-F 
= 0 

ระดับ 
G-I = 0 

8. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วย
ใน 

 85 % 92.69 85.73 87.34 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การดูแลผู้ป่วยเกิดภาวะปอดอักเสบขณะนอนโรงพยาบาล 
2. การดูแลผู้ป่วย Septicemia 
3. การสูดส าลักของผู้ป่วย CVA, ผู้ป่วยสูงอายุ 
4. ความคลาดเคลื่อนทางยา 
5. ประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน 

 
ความท้าทาย 

1. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและสูงอายุ   : HT,   DM,  old CVA  , COPD 
2. การดูแลผู้ป่วย Septicemia 
3. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย :  CA End stage , End stage Renal disease 
4. การป้องกันการเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน  (  Sudden  dead ) 
5.   การพัฒนาระบบบริหารยา 
6. การบันทึกทางการพยาบาล 
7. พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกระดับ 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  

1. การดูแลผู้ป่วยเกิดภาวะปอดอักเสบขณะนอนโรงพยาบาล 
2. การดูแลผู้ป่วย Septicemia 
3. ความคลาดเคลื่อนทางยา 
4. การบันทึกทางการพยาบาล 
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1. การดูแลผู้ป่วยเกิด
ภาวะปอดอักเสบขณะ
นอนโรงพยาบาล 

- ผู้ป่วยได้รับการดูแลไม่
ครอบคลุม 

 

1. ประชุมปรึกษาหารือในหน่วยงานร่วมกับทีม IC เพ่ือหาแนวทางการดูแล
ผู้ป่วย 

2. ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบการดูแลผู้ป่วยเกิดภาวะปอดอักเสบ
ขณะนอนโรงพยาบาลติดตามให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยเกิดภาวะปอดอักเสบขณะนอนโรงพยาบาล 

3. สรุปผลการดูแลผู้ป่วยตามแนวการดูแลผู้ป่วยเกิดภาวะปอดอักเสบขณะนอน
โรงพยาบาล น าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเพื่อการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ 

1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้การดูแล
ผู้ป่วยเกิดภาวะปอดอักเสบขณะนอน
โรงพยาบาลครอบคลุม 
2. จ านวนผู้ป่วยเกิดภาวะปอดอักเสบ
ขณะนอนโรงพยาบาลในปี 2558 = 0   

2. การดูแลผู้ป่วย 
Septicemia 
 

- การประเมินผู้ป่วยไม่
ถูกต้อง ครอบคลุม 

 

1. ประชุมปรึกษาหารือในหน่วยงานและทีมPCT ทบทวนแนวทาง(ร่วมกับแนวทาง
การดูแลผู้ป่วยSepsis ของโรงพยาบาลแพร่) 
2. น าแนวทางในการดูแลผู้ป่วย Septicemia ,การน าแนวทางการประเมิน SIRS
และแนวทางการดูแลผู้ป่วย Pre – Arrest Signs มาใช้ในการประเมินผู้ป่วย 
3. การทบทวน Review chart   โดย แพทย์เวรบ่ายร่วมกับพยาบาลเวรบ่าย 
ทบทวนการดูแลผู้ป่วยประเภท 3 และ 4 ร่วมกัน เพ่ือวางแผนการดูแลและให้การ
ดูแลผู้ป่วยครอบคลุมขึ้น เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยประเภท 3 และ 4 มีโอกาสเกิด 
respiratory failure ในช่วงเวรบ่ายและดึก 
4. ติดตามให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย 
5. ติดตามประเมินผล 

1. จ านวนผู้ป่วยเสียชวีิตโดยไม่คาดฝัน
จาก sepsis ในปี 2558=0   
2. ผู้ป่วย Septicemia ได้รับการดูแล
ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย 
Septicemia 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
3. การบริหารยาให้มี
ประสิทธิภาพ (การ
ป้องกันการแพ้ยาซ้ าใน
ผู้ป่วย) 
 
 

- มีแนวทางการป้องกันการ
แพ้ยาซ้ าไม่ครอบคลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมปรึกษาหารือในหน่วยงานร่วมกับห้องยาในเพ่ือหาแนวทางในการ
ป้องกันการแพ้ยาซ้ าให้มีประสิทธิภาพ 
2. ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดขึ้นดังนี้ 

- เมื่อพิมพ์ Sticker ในโปรแกรม HOSXP ให้ดูประวัติการแพ้ยา 
- ซักประวัติผู้ป่วยแรกรับเรื่องการแพ้ยา 
- เมื่อทราบผู้ป่วยแพ้ยาให้ประทับตราการแพ้ยาในใบประเมินสมรรถนะ

แรกรับ ใบ Order ใบสหสาขาวิชาชีพ ใบฟอร์มปรอท ใบDrug Profile 
ติดป้ายประวัติการแพ้ยาหน้า Chart และป้ายท้ายเตียง โดยระบุ ชื่อยาที่
แพ้ 

- ก่อนฉีดยาผู้ป่วยถามประวัติการแพ้ยาทุกครั้ง 

1. ไม่มีการให้ยาซ้ าในผู้ป่วยแพ้ยาในปี 
2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การบันทึกทางการ
พยาบาล 
  
  
  

- การบันทึกทางการ
พยาบาลยังไม่สมบูรณ์ คือ
การประเมินอาการผู้ป่วยยัง
ไม่ครอบคลุม ไม่มีการสรุป
ข้อมูลวิกฤติทางกาย วิกฤติ
ทางจิต กิจกรรมทางการ
พยาบาลไม่สอดคล้องกับ
ปัญหา ไม่มีการบันทึกการ
ประเมินผล 
 
 
 

1. ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ชี้แจงการ Audit Chart  และขอความร่วมมือ
ให้มีการบันทึกทางการพยาบาลที่แสดงถึงการน ากระบวนการพยาบาลไปใช้ให้เห็น
ชัดเจน  ตั้งแต่การประเมินอาการให้ครอบคลุมองค์รวม  การจัดกิจกรรมการ
พยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหา  และบันทึกการประเมินผล  โดยเฉพาะกรณีผู้ป่วย
ที่มีปัญหาซับซ้อนยุ่งยาก 
2. หัวหน้าตึกผู้ป่วยใน/รองหัวหน้าตึกผู้ป่วยใน ก ากับการปฏิบัติงานและตรวจสอบ
การบันทึกอย่างต่อเนื่อง 
3. ก าหนดให้มีการท า Audit Chart ใน Case  ที่ซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง 
จ านวน 3 Chart /แพทย์/เดือน (ส่วน Nurse note helpful พยาบาลจะเป็นผู้ 
Audit ) 

 
 

 จากการได้ Audit Chart ปี 
2558 พบว่าการบันทึกทางการพยาบาลมี
ความถูกต้อง ครอบคลุมและเชื่อมโยง 
โดยเฉลี่ย 93.94%  กล่าวคือ  มีการ
บันทึกปัญหาและอาการครอบคลุม  กาย 
จิต  สังคม  เพ่ิมข้ึน มีการจัดกิจกรรมการ
พยาบาลสอดคล้องกับปัญหามากขึ้น  
และมีการบันทึกการประเมินผลยังไม่
ครบถ้วน  แต่ยังพบว่าการบันทึกกิจกรรม
การพยาบาลยังไม่สอดคล้องกับปัญหา  
เช่น  การบันทึกอาการและกิจกรรมใน
ผู้ป่วย  วิกฤต  ฉุกเฉิน  แรกรับ    ยังขาด
ความต่อเนื่องและไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนด
ไว้  รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลแก่ทีม    
สหวิชาชีพ  ยังมีน้อย (โดยเฉพาะผู้ป่วยที่



17 

 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
มีปัญหายุ่งยาก  ซับซ้อนควรมีทุกราย)  
ฯลฯ 

ดังนั้น จึงก าหนดให้มีการประชุม
ร่วมกับระหว่างหัวหน้าตึก  และผู้ปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดการบันทึกท่ีถูกต้องตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  และหาแนวทางร่วมกัน  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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สรุปแผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานตึกผู้ป่วยใน   ฝ่ายกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลอง   
ปีงบประมาณ 2558 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ ที่ 1. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ คปสอ.ลอง ที่ 5. บริหารจัดการระบบสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap)  R7. ร้อยละความส าเร็จของอัตราการป่วยตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของ
พื้นที่ 
เกณฑ์วัดผลส าเร็จ (Profile) 
P33. อัตราป่วยตายด้วยโรคปอดบวม ไม่เกินร้อยละ 17.53 
P34. อัตราตายผู้ป่วย Sepsis ไม่เกินร้อยละ 19.13 
P35. อัตราตายผู้ป่วย MI ไม่เกิน ร้อยละ 20.72 
P36. อัตราตายผู้ป่วย  Head  Injury  เป็น 6.37 
P37. อัตราตายผู้ป่วย Stroke ไม่เกินร้อยละ 4.78 
P38. จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน ไม่เกิน 4 ราย/ปี 
P39. อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกเป็น 0 
P40. อัตราป่วยตายด้วยโรค Leptospirosis เป็น 0 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย 

โรคปอดบวม ,Sepsis ,MI, Head 
Injury ไข้เลือดออก 
,Leptospirosis 

 อัตราป่วยตายด้วยโรคปอดบวม ไม่เกินร้อยละ 17.53 = 
3.58  อัตราตายผู้ป่วย Sepsis ไม่เกินร้อยละ 19.13   
=16.11 

 อัตราตายผู้ป่วย MI ไม่เกิน ร้อยละ 20.72  =7.16  
 อัตราตายผู้ป่วย  Head  Injury  เป็น 6.37   =3.58 
 อัตราตายผู้ป่วย Stroke ไม่เกินร้อยละ 4.78 =   0 
 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกเป็น 0 =   0   
 อัตราป่วยตายด้วยโรค Leptospirosis เป็น 0=0 

 

 ทบทวนการจ าแนกประเภทผู้ป่วย
และแนวทางการดูแลผู้ป่วยแต่ละ
ประเภท 

 ทบทวนแนวทางการประเมินผู้ป่วย
ตามแนวทาง Early Warning sign
และทบทวนการน าไปปฏิบัติ 

 การติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการส่ง
ต่อไปยังสถานพยาบาลที่มี
ศักยภาพสูงกว่าในผู้ป่วยวิกฤติ 

 การดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน
วิชาชีพในผู้ป่วยวิกฤต 

 ทบทวน case sudden death 
ทุกราย 

 จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน ไม่เกิน 4 ราย/ปี = 
0 ราย 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ ที่ 1. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ คปสอ.ลอง ที่ 5. บริหารจัดการระบบสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap)  R8. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัด ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัย
จากการใช้ยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

เกณฑ์วัดผลส าเร็จ (Profile) 
P43. อัตราตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ 70 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติเรื่อง การเบิกจ่าย

เวชภัณฑ์ ประจ าสัปดาห์ ตามเกณฑ์PTC ก าหนด 
 ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติเรื่อง ความ

ปลอดภัยในการให้ยา 
 จ านวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยา (Adverse 

Drug Events : ADE ) ของหน่วยงาน (ระดับ E-I) 
(SA 2011) ≤ 0 

 บุคลากรในหน่วยงานได้รับการประเมิน และเพ่ิม
ความรู้ความสามารถเก่ียวกับระบบยา และการใช้
ยาที่เหมาะสม ปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 อัตราตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ผ่านเกณฑ์ อย่าง
น้อยร้อยละ 70 =100 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ ที่ 1. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ คปสอ.ลอง ที่ 5. บริหารจัดการระบบสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap)  P76. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน QA ระดับ 3 

เกณฑ์วัดผลส าเร็จ (Profile) R12. ร้อยละของมาตรฐานงาน/ทีมมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
P76. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน QA ระดับ 3 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน IPD ตามท่ีก าหนด 
 มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน QA งาน IPDปีละ 2 ครั้ง 
 น าส่วนที่ขาดจากการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มา

ปรับปรุง ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 มาตรฐาน QA งาน IPD 
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 3=
ระดับ 3  
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี2557 ปี2558 

1.จ านวนผู้ป่วยรับใหม่ ราย 1883 2,765 2,894 
2.จ านวนผู้ป่วยจ าหน่าย ราย 1882 2,768 2,878 
3.จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ราย 324 389 490 
4.จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต ราย 14 14 10 
5.จ านวนการให้ยาทางหลอดเลือด ครั้ง 16,667 15,450 13,568 
6.จ านวนการให้ยาทางกล้ามเนื้อ ครั้ง 567 560 370 
7.จ านวนการให้ยาทางSC ครั้ง 1,702 1,906 1,110 
8.จ านวนการวัดสัญญาณชีพ ครั้ง 36,967 47,322  
9.จ านวนในการเจาะเลือดส่งตรวจ ครั้ง 3,971 4,819 5,132 
10.จ านวนการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า ครั้ง 2,456 3,029 5,409 
11.จ านวนการใส่สายยางเข้ากระเพาะอาหาร ครั้ง 50 43 57 
12.จ านวนการใส่สายสวนปัสสาวะ(คา,ทิ้ง) ราย 106 90 86 
13.จ านวนการให้เลือดผู้ป่วย ราย 44 52 19 
14.จ านวนการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ครั้ง 125 112 101 
15.จ านวนในการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ราย 5 2 3 
16.จ านวนในการเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้า OR curettage ราย - - 4 
17.จ านวนในการท าแผล ครั้ง 1,012 886 948 
18.จ านวนในการท าSkin test ราย 1 1 3 
19.จ านวนในการท าTourniquet test ราย 3 5 158 
20.จ านวนใน Record I/O ครั้ง 3,791 2,138 1,989 
21.จ านวนในการเก็บ U/A ส่งตรวจ ครั้ง 1,025 1,632 1,702 
22.จ านวนในการเจาะDTX ครั้ง 4,633 5,953 4,475 
23.จ านวนในการเจาะHCT ครั้ง 513 394 2,805 
24.จ านวนในการให้อาหารทางหน้าท้อง ครั้ง - - 1 
25.จ านวนในการเก็บSputum AFB ส่งตรวจ ครั้ง 561 439 306 
26.จ านวนในการ Flush ครั้ง 2,119 1,180 845 
27.จ านวนในการพ่นยา ครั้ง 6,449 6,602 3,870 
28.จ านวนในการให้อาหารทางสายยาง ครั้ง 625 321 647 
29.จ านวนในการเช็ดตัวลดไข้ ครั้ง 3,147 3,391 3,924 
30.จ านวนในการล้างกระเพาะอาหาร ครั้ง 7 14 18 
31.จ านวนในการล้างกระเพาะปัสสาวะ ครั้ง - 1 3 
32.จ านวนในการOn Heparin lock ครั้ง 2,778 3,574 3,033 
33.จ านวนในการOn alpha bed ครั้ง 306 277 378 
34.จ านวนในการท า I/D ครั้ง 4 10 5 
35.จ านวนในการเย็บแผล/Resuture ราย 2 1 5 
36.จ านวนในการดูแลผู้ป่วย On  ICD ครั้ง 3 8 5 
37.จ านวนในการSuction ครั้ง 283 286 319 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี2557 ปี2558 
38.จ านวนในการเก็บStool Exam ส่งตรวจ ครั้ง 201 358 286 
39.จ านวนในการให้ยาทางปาก ครั้ง 38,113 39,492 42,003 
40.จ านวนในการวัดปริมาณ O2 sat ครั้ง 8,120 9,084 6,076 
41.จ านวนในการตัดไหม ราย 5 3 2 
42.จ านวนในการหยอดตา ครั้ง 30 159 107 
43.จ านวนในการช่วยแพทย์ เจาะเข่า/อ่ืนๆ ครั้ง 1 14 45 
44.จ านวนในการช่วยแพทย์ท าLP ราย 2 1 10 
45.จ านวนในการช่วยแพทย์ ใส่เฝือก ราย 1 4 1 
46.จ านวนในการช่วยแพทย์ On ET tube ราย 25 26 30 
47.จ านวนในการช่วยแพทย์ On finger of eight ราย 3 4 1 
48.จ านวนในการช่วยแพทย์ On ICD ราย 5 8 5 
49.จ านวนในการช่วยแพทย์ On collar ราย 1 4 10 
50.จ านวนในการช่วยแพทย์ Off ICD ราย 2 2 3 
51.จ านวนในการช่วยแพทย์ On arm Sling  ราย 5 10 15 
52.จ านวนในการช่วยแพทย์ Tapping ราย 15 29 40 
53.จ านวนในการดูแลการให้ IV ราย 8,217 10,332 11,812 
54.จ านวนในการดูแลผู้ป่วย On NG ราย 534 323 487 
55.จ านวนในการดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ ราย 1,045 913 883 
56.จ านวนในการดูแลผู้ป่วยให้เลือด ราย 49 52 23 
57.จ านวนในการดูแลให้ออกซิเจน mask c bag ครั้ง 274 186 181 
58.จ านวนในการดูแลให้ออกซิเจน canula  ครั้ง 5,662 5,903 4,143 
59.จ านวนในการดูแลให้ออกซิเจน box ครั้ง 21 15 45 
60.จ านวนในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดcurettage ราย 5 1 4 
61. จ านวนในการดูแลผู้ป่วยหลัง LP ราย 2 1 10 
62.จ านวนในการดูแลผู้ป่วยObserve N/S ราย 508 416 449 
63.จ านวนในการดูแลผู้ป่วยBed sore ราย 572 376 344 
64.จ านวนในการดูแลผู้ป่วยOn monitor EKG ราย 6 94 7 
65.จ านวนในการดูแลผู้ป่วยComplete bed bath ราย 230 94 96 
66.จ านวนในการดูแลผู้ป่วยO n infusion pump ราย 406 328 1,717 
67.จ านวนในการดูแลผู้ป่วย Cut down ราย 1 1 1 
68.จ านวนในการดูแลผู้ป่วย On Heparin lock ครั้ง 11,641 11,585 8,677 
69.จ านวนในการดูแลผู้ป่วย On T-piece ครัง้ - - - 
70.จ านวนในการดูแลผู้ป่วย On  condom ครั้ง - 1 15 
71.จ านวนในการดูแลผู้ป่วย On NIBP ราย 2 - 2 
72.จ านวนในการดูแลผู้ป่วย On  TT tube ครั้ง 5 88 9 
73.จ านวนในการ Pre counselling ครั้ง 44 21 15 
74.จ านวนในการ Post counselling ครั้ง 44 20 15 
75.จ านวนการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านจิตเวช/สุรา ราย 41 116 65 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี2557 ปี2558 
76.จ านวนการดูแลผู้ป่วย Curettage ราย 4 - 2 
 
สถิติ 5 อันดับโรค 
 
ล าดับที่ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1 COPD COPD Denque fever 
2 Pneumonia Pneumonia COPD 
3 Intracranail injury Diarrhea Diarrhea  and Gastroenteritis 
4 Diarrhea Acute tubule-interstitial 

nephritis 
Pneumonia 

5 Dyspepsia Acute bronchitis Denque haemorrhagic fever 
 

 จากสถิติ 5 อันดับโรค พบว่าผู้ป่วย Denque fever, Denque haemorrhagic fever มาด้วยเป็นช่วงโรคท่ี
ระบาดกันทั่วประเทศ ทางหน่วยงานร่วมกับทีมPCT ได้มีการก าหนดแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรค Denque fever, 
Denque haemorrhagic fever ซึ่งจากการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางดังกล่าวไม่พบผู้เสียชีวิต และโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น 
COPD มาด้วยอาการพยาธิสภาพของโรคที่เป็นอยู่ การปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ทั้งนี้หน่วยงานร่วมกับทีมน าPCT มีการ
ทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยโรค COPD   กรณีโรคอ่ืนๆ หน่วยงานได้มีการทบทวน
แนวทางการดูแลผู้ป่วยแต่ละโรค จัดบอร์ดให้ความรู้ ให้สุขศึกษาขณะนอนโรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้าน 

 

 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556-2558 
 
รูปที่ 1 แสดงอัตราการ Re- admit ภายใน 28 วันด้วยโรคเดิม (ลดลงปีละ 10%) 
      

 
 
 

 
 อัตราการRe-admit ภายใน 28 วันด้วย
โรคเดิมพบว่า ปี 2558 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
ผู้ป่วยได้รับค าแนะน าการปฏิบัติตัวทีถู่กต้อง 
เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ การติดตามเยี่ยมบ้านในราย
ที่มีปัญหาหน่วยงานร่วมกับ QIT ต่างๆ, ทีมน าPCT
และทีม HHC มีการทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุ
และหาแนวทางพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอเพ่ือลด
อัตราการ Readmit ภายใน 28 วันด้วยโรคเดิม 
และเพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพต่อไป 



23 

 

 รูปที่ 2 แสดงจ านวนครั้งการให้เลือดผิด ( เป้าหมาย = 0) 

 
 

รูปที่ 3 แสดงจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน ( เป้าหมาย= 4 คน) 

 
 

รูปที่ 4 แสดงอัตราการเกิด UTI จากการคาสายสวนปัสสาวะ (เป้าหมาย  3 ครั้งต่อพันวันนอน) 

  

 
            จ า น ว น ค รั้ ง ข อ ง ก า ร ใ ห้ เ ลื อ ด ใ น
ปีงบประมาณ 2556 – 2558 พบว่าเป็น 0 ผ่าน
เป้าหมายเป็นที่ พึงพอใจของหน่วยงาน ซึ่ ง
หน่วยงานได้มีกระบวนการปรับปรุง พัฒนา
ระบบการให้เลือดอยู่เสมอ โดยมีแนวทางการให้
เลือดที่ปลอดภัย (Blood Safety) เพ่ือให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยจากการได้รับเลือด 
 

 
 
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝันพบว่า

ปี2558 พบว่าเป็น 0 ผ่านเป้าหมายเป็นที่พึงพอใจ
ของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้มีกระบวนการ
ปรับปรุง พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ 
เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพยิ่งขึ้น   
 
 

 
 อัตราการเกิด UTI จากการคาสาย
สวนปัสสาวะ ในปีงบประมาณ 2558 พบว่า
เป็น 0 ผ่านเป้าหมายเป็นที่พึงพอใจของ
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้มีกระบวนการ
ปรับปรุง พัฒนาการป้องกันการเกิด UTI จาก
การคาสายสวนปัสสาวะ อยู่เสมอ เพ่ือให้การ
ดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพต่อไป 
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รูปที่ 5 แสดงอัตราการเกิด Phlebitis จากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า (เป้าหมาย 3 ครั้งต่อพันวันนอน) 

  
 

รูปที่ 6 แสดงอัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4 (เป้าหมาย  3 ครั้งต่อพันวันนอน) 

  
 

รูปที่ 7 แสดงอัตราการให้ยาผิดพลาด (เป้าหมายไม่เกิน 2.79) 

  

 
อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้สาร

น้ าทางหลอดเลือดด า ในปีงบประมาณ 2558
พบว่า 0 ผ่านเป้าหมายเป็นที่พึงพอใจของ
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้มีกระบวนการปรับปรุง 
พัฒนาการป้องกันการเกิด Phlebitis จากการให้
สารน้ าทางหลอดเลือดด า อยู่เสมอ เพ่ือให้การ
บริการดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพมากขึ้น 
 
  

 
อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4 ใน

ปีงบประมาณ 2558 พบว่า เป็น 0 ผ่าน
เป้ า หม า ย เป็ นที่ พึ ง พอ ใ จขอ งห น่ ว ย ง า น 
หน่วยงานได้มีการทบทวน วิเคราะห์ สาเหตุและ
หาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือไม่ให้เกิดแผล
กดทับ อยู่ เสมอและเพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เป็นโอกาสพัฒนาต่อไป  
 
 

 
อั ต ร า ก า ร ใ ห้ ย า ผิ ด พ ล า ด  ใ น

ปีงบประมาณ 2558 พบว่าเพ่ิมขึ้น หน่วยงาน
ร่วมกับห้องยาใน ทีม PTC ได้มีการทบทวน
ปรับปรุง เพ่ือป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยา และเพ่ือสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่
ในการบริหารยา เป็นโอกาสพัฒนาต่อไป 
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รูปที่ 8 แสดงอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ( เป้าหมาย > 85 %) 
 

  
 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. มีการปรับระบบการท างาน จ านวนบุคลากร ท าให้มีภาระงานเพิ่มขึ้น เร่งรีบในการท างาน เจ้าหน้าที่มีไม่
เพียงพอ ใช้อัตราก าลังของบุคลากรของหน่วยงานอื่นมาขึ้นปฏิบัติงาน 

2. ปัญหาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโครงสร้างตึกผู้ป่วยในหลังคาสภาพไม่มั่นคงและแข็งแรง 
เวลาฝนตก ท าให้หลังคารั่วซึมบ่อย ก่อให้เกิดกับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล  

3. การส่งซ่อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ได้รับการซ่อมล่าช้า บางรายการไม่ได้รับการแก้ไข 
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามทีม PCT ที่ก าหนดให้ครอบคลุม (สถิติ 5 อันดับโรคของโรงพยาบาล) 
2. การพัฒนาด้านบุคลากร ความรู้ความสามารถ วิชาการและทักษะเฉพาะรวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการที่ดีและ

บรรยากาศในการท างานที่ดี 
3. การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในหน่วยงาน 
4. การด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเป้าหมาย หรือมีแนวโน้มที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
5. การดูแลผู้ป่วยตาม Service plan 
6. การน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
7. การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล (หัวข้อท่ีไม่ผ่านเกณฑ์) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน มี

การทบทวน แก้ไข ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การให้บริการของหน่วยงานพบว่าความพึง

พอใจของผู้รับบริการผ่านเป้าหมาย เนื่องจากมี
หน่วยงานตึกผู้ป่วยในส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเองและหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์
สาเหตุและหาแนวทางในการพัฒนาการบริการ
เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2558 
  งานห้องคลอด    โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน   นางจันทร์พิมพ์   คาวันดี   วันทีจ่ัดท า   15  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
 
เจตจ านง   
 ให้บริการพยาบาลทางสูติกรรมแก่หญิงตั้งครรภ์  ผู้คลอด  มารดาหลังคลอดและทารก อย่างถูกต้องเพ่ือให้
ผู้รับบริการปลอดภัย  ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้  และพึงพอใจในบริการ 
 

เป้าหมาย   
 หญิงตั้งครรภ์  ผู้คลอด  มารดาหลังคลอดและทารกได้รับบริการพยาบาลทางสูติกรรมที่ถูกต้อง ตามมาตรฐาน 
ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้และพึงพอใจในบริการ  
 

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

1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ ≤12 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ60 63 66 66 
2. ร้อยละสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่มีผล MCV หรือ DCIP 
Positive ได้รับการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย 

100 93.94 97 97 

3. ร้อยละผู้คลอดฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ ≥ ร้อยละ60 62.14 55 56 
4. อัตราการตายของมารดา  < 15 ต่อการเกิด 

มีชีพแสนคน 
0 0 0 

5. อัตราการติดเชื้อของแผลที่ฝีเย็บ < ร้อยละ 2 0 1.04 0 
6. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้เนื่องจากการ
ท าคลอดหรือเนื่องจากการเฝ้าระวังความก้าวหน้าของการ
คลอดไม่เพียงพอ ได้แก่ การคลอดที่ห้องรอคลอด , การเกิด
มดลูกแตก , การเกิดมดลูกปลิ้น , การเกิด Haematoma  
ของแผลฝีเย็บ , ตกเลือดหลังคลอด 

< ร้อยละ 1 1.94 0 0 

7. อัตราการตายปริก าเนิด ( Perinatal death ) < 9 ต่อพันทารก
เกิดท้ังหมด 

0 18.87 0 

8. อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะแรกเกิด ( Birth 
asphyxia ) 

< 25 ต่อพันทารก
เกิดมีชีพ 

19.42 56.60 9.52 

9. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของทารก ได้แก่ การได้รับ
บาดเจ็บจากกระบวนการคลอด , การเกิด Aspirate 
meconeum  

< ร้อยละ 1 0 1.89 0 

10. อัตราการเกิดอุบัติการณ์ของมารดา /  ทารก ได้แก่ การ
ระบุทารกผิด ,การรักษาพยาบาลผิดคน, ความผิดพลาดใน
การให้ยา /เลือด / สารน้ า 

ร้อยละ  0 0 0.06 0 

11. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ / ผู้คลอด / ญาติ > ร้อยละ 80 86.61 85.05 89.38 
 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
 -  
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จุดเน้นในการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมรรถนะเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
2. พัฒนาคุณภาพบริการงานสูติกรรม ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ( ฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ 
หลังคลอดคุณภาพ ) 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของหน่วยงานไปแล้วในปี  2558 
 
 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
คลินิกฝากครรภ์ * การส่งตรวจวินิจฉัยด้วย

เครื่องอัลตร้าซาวด์อย่างน้อย 
1 ครั้งของการตั้งครรภ์โดย
แพทย์เพ่ือยืนยันอายุครรภ์
และหาความผิดปกติของ
ทารกในครรภ์ไม่ครบถ้วนตาม
โครงการ (บางครั้งส่งตรวจช้า 
บางรายลืมส่ง ) 

* จัดท าสมุด Checklist 
เพ่ือให้ลงบันทึกครอบคลุม
กระบวนการให้บริการงานฝากครรภ์ 

* หญิงตั้งครรภ์ได้รับการ
ตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด
และพบแพทย์อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

* การคัดกรองเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ไม่ได้ท าทุกรายที่มี 
ความเสี่ยง 

จัดท าคู่มือ/แนวทางการคัดกรอง
เบาหวานขณะตั้งครรภ์หากมีข้อบ่งชี้
เสี่ยงสูงให้ส่งมาคัดกรองเบาหวาน
ตั้งแตค่รั้งแรกท่ีมาฝากครรภ์หรือ
พร้อมกับการตรวจ Lab 1 ในรายที่
ความเสี่ยงสูง และอายุ ครรภ์ที่ 26 
สัปดาห์หากพบมีความเสี่ยงปาน
กลาง(ประสานงานวมกันในทีม
อนามัยแม่และเด็ก)และบันทึกลงใน
แบบ  Checklist 

หญิงตั้งครรภ์ที่มีข้อบ่งชี้ใน
การตรวจคัดกรอง
เบาหวานขณะตั้งครรภ์
ได้รับการนัดตรวจวินิจฉัย
ทุกรายหากพบความเสี่ยง
ปานกลางขึ้นไปโดย
เจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
จะเป็นผู้นัดทุกราย 
 

* การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 
(PND) ล่าช้า ไม่ครบถ้วน 

* เน้นให้ค าปรึกษาแบบคู่ เพ่ือตรวจ
คัดกรองพาหะธาลัสซีเมียเพ่ือ
ก าหนดคู่เสี่ยงในครั้งแรกท่ีมาฝาก
ครรภ์ 

 

* สามีหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การติดตามตรวจคัด
กรองธาลัสซีเมียเพ่ือ
ก าหนดคู่เสี่ยงได้ทันเวลา 
ร้อยละ 97 
* หญิงตั้งครรภ์สนใจเข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 20.43  

 * แนะน าสถานที่ตรวจวินิจฉัยภาวะ
ดาวน์ซินโดรมโดยการตรวจเลือดคัด
กรองฟรีทุกสิทธิได้ท่ี รพ.แพร่ หรือ
รพร.เด่นชัย 
* จัดท าสมุด Checklist เพ่ือให้ลง
บันทึกครอบคลุมกระบวนการ
ให้บริการงานฝากครรภ์ 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ป่วยนอก 

ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการห้อง
คลอดที่มาจาก รพ.สต.หรือที่
อ่ืน ๆ จะผ่านการคัดกรอง
จากงานผู้ป่วยนอกก่อนทุก
รายตามขั้นตอนของการ
ให้บริการผู้ป่วยนอก ยกเว้น
ผู้รับบริการฝากครรภ์ที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบของ รพ.ลอง 
ให้มารับบริการที่คลินิกฝาก
ครรภ์ได้เลยโดยไม่ต้องผ่าน
การคัดกรองจากตึกผู้ป่วย
นอกท าให้เกิดความล่าช้าใน
การรับบริการ เช่น การส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการล่าช้า 
ไม่ได้คัดกรองในส่วนของ
เบาหวานที่มีเสี่ยงสูง หรือการ
ตรวจเลือดของสามี  

ห้องคลอดท าหน้าที่คัดกรองและซัก
ประวัติก่อนตรวจทุกรายภายหลัง 
Register ที่ประชาสัมพันธ์แล้ว 

ผู้รับบริการได้รับการดูแล
ที่ครอบคลุมและรวดเร็ว
ขึ้นโดยไม่ต้องรอคิวซัก
ประวัติที่ตึกผู้ป่วยนอก 

* การให้บริการตรวจยืนยัน
เพ่ือวินิจฉัยเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ผ่านงานผู้ป่วยนอก
ล่าช้า 

จัดระบบนัดผู้รับบริการที่มาตรวจ
ยืนยันเพ่ือวินิจฉัยเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ให้เป็นวันจันทร์หรือวันศุกร์
เพ่ือเลี่ยงคลินิกเบาหวานของ NCD 
และ ให้สัญลักษณ์ว่าเป็นผู้รับบริการ
ด่วนของงานฝากครรภ์เพ่ือเลี่ยงการ
รอคิวซักประวัติที่ล่าช้าจาก
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกเป็นจ านวน
มาก และให้มารับบริการที่งานฝาก
ครรภ์โดยตรง 
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการของทีม / หน่วยงาน ( Action Plan ) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ       
กิจกรรมหลักที่   1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครนมแม่ 
  3. ดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 
  4. กิจกรรมโรงเรียนพ่อ แม่ 
  5. โครงการอบรม NCPR 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด  โอกาสพัฒนา 
พัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลตามมาตรฐานอนามัย
แม่และเด็ก 
1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านการอบรมทักษะการ
ช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด 

 
 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านการอบรม
ทักษะการกู้ชีพารกแรกเกิด ร้อยละ 100 

   
 
จัดทบทวนภายใน
หน่วยงานปีละ 2 ครั้ง 

2. จัดสื่อประชาสัมพันธ์งานอนามัยแม่และเด็ก จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ฝาก
ครรภ์ทันทีเม่ือรู้ว่าตั้งครรภ์ในทุกหมู่บ้าน 
จ านวน 90 หมู่บ้าน 

ติดตามการท ากิจกรรมใน
พ้ืนที่ผ่านเวทีประชุม
คณะกรรมการอนามัยแม่
และเด็กอ าเภอลอง 

3. การจัดตั้งคลินิกนมแม่และการให้ 
  ค าปรึกษาแก่แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
นาน 6 เดือน ≥  ร้อยละ 43.58 

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ตั้งแต่ในระยะฝาก
ครรภ์ในรพ.,รพ.สต.เสียง
ตามสายหรือวิทยุชุมชน 

กิจกรรมหลักกลุ่มการพยาบาล 
1. ประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลของส านักการพยาบาล 

 
ผ่านเกณฑ์คะแนนระดับ 2 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 53 

 

2. ประเมินการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ใน
การให้บริการ 

ร้อยละ80  

3. สนับสนุนให้มีการจัดท าผลงานวิชาการ/วิจัย/
นวัตกรรมและมีการน าเสนอภายนอกหน่วยงาน 
อย่างน้อย 1 กิจกรรม/หน่วยงาน 
4. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาทั้งภายใน
และภายนอก รพ. 10วัน/คน/ปี 

1 กิจกรรม 
 
 
ร้อยละ 100 

 

กิจกรรมหลกัทีมน าทางคลินิก 
1. กระบวนการตามรอยทางคลินิก (clinical 
tracer) คือ Teenage pregnancy , Early ANC 
Perinatal death, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 
* ร้อยละของผู้คลอดที่มีอายุน้อยกว่า  
  20 ปี  น้อยกว่า 17.14 
* Early ANC ร้อยละ 66 
* การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 43.58 

 

กิจกรรมหลักทีม IC 
1. เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
2. ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เป็นปัญหา
ส าคัญ 

 
อัตราการการติดเชื้อเท่ากับ 0 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด  โอกาสพัฒนา 
* ติดเชื้อจากการให้ยาและสารน้ าทางหลอดเลือด  
(Phlebitis) 
* อัตราการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ  
* การติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ 
3. เฝ้าระวังและติดตามการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่
จากการปฏิบัติงาน 
* ติดตามการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จากการ
ปฏิบัติงาน 
* ตรวจสุขภาพประจ าปีเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จากการ
ปฏิบัติงานเท่ากับ 0 
 
 
เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 
100 

4. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ด้าน
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
5. ส่งเสริมการล้างมือให้เกิดความยั่งยืน 
 * รับการประเมินการล้างมือ 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อร้อยละ 98.14 
เจ้าหน้าที่ล้างมือถูกต้องตามข้ันตอน  
ร้อยละ 100 

 

กิจกรรมหลักทีม ENV 
1. ประเมินความรู้ ความเข้าใจเรื่องนโยบายและวิธี
ปฏิบัติ การปฏิบัติเมื่อเกิด 
เหตุเพลิงไหม้ 

 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ร้อยละ 100 

 

2. กิจกรรม 5 ส. ผลการประเมินพ้ืนที่ 5 ส.ร้อยละ 85  
3. รับการประเมินการจัดการขยะ ผลการประเมิน ร้อยละ 100  
กิจกรรมหลักทีมเครื่องมือแพทย์ 
1. อบรมฟ้ืนฟูความรู้เรื่องจัดการเครื่องมือ (3M) มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 

 

2. การตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือ/
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญของหน่วยงาน 

ความพร้อมใช้ของเครื่องมือส าคัญ  
ร้อยละ 100 

 

3. เครื่องมือที่ส าคัญของหน่วยงานได้รับการสอบ
เทียบ 

เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความส าคัญ
ได้รับการสอบเทียบร้อยละ 100 

 

กิจกรรมหลักทีมเอกสารระบบคุณภาพ 
1. รับการตรวจเยี่ยม/ประเมินแฟ้มเอกสารของ
หน่วยงาน 

 
มีการจัดแฟ้มเอกสารครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

 

กิจกรรมหลักทีมผาสุก 
1. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมผาสุก 

 
มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมของ
ทีมผาสุกทุกกิจกรรม 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
 

งาน / กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. จ านวนผู้รับบริการ 

1.1. Admit 
1.2. Ultrasound 
1.3. Observe 
1.4. จ านวนการฝากครรภ์ 
1.5. คลินิกนมแม่ 
1.6. ให้บริการ OGTT คัดกรอง GDM 
1.7. ให้บริการโรงเรียนพ่อแม่ 
1.8. ให้บริการ NST 
1.9. ให้บริการปรึกษาคัดกรองดาวน์ฯ 
1.10. ให้บริการปรึกษาก าหนดคู่เสี่ยงธาลัสซีเมีย 

ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

2,068 
297 
376 
66 
408 
255 
120 
318 
N/A 
N/A 
N/A 

1767 
277 
355 
58 
382 
188 
151 
356 
68 
N/A 
N/A 

1962 
275 
467 
49 
392 
199 
231 
349 
176 
62 
103 

2. จ านวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก 
   2.1. ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ < 12 wks 
   2.2. หญิงตั้งครรภ์เจาะเลือดครั้งแรกมีภาวะโลหิตจาง 
   2.3. หญิงตั้งครรภ์เจาะเลือดครั้งที่ 2 มีภาวะโลหิตจาง 
   2.4. หญิงตั้งครรภ์ตรวจ MCV/DCIP ผล Positive อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือท้ังสองอย่าง 
   2.5. สามีหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ MCV/DCIP ผล Positive 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างได้รับการตรวจ 
คัดกรองธาลัสซีเมีย 
   2.6. สามีหญิงตั้งครรภ์มีผลการตรวจ MCV/DCIP ผล Positive 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง 
   2.7. ส่งหญิงตั้งครรภ์และสามีไปตรวจ Hb.typing และ PCR for  
∞ thal (คู่) 
   2.8. พบคู่เสี่ยง (คู่) 
   2.9. ส่งหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นครรภ์เสี่ยงไปท า PND (คน) 
   2.10. จ านวนทารกท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคธาลัสซีเมีย (คน) 
   2.11. หญิงตั้งครรภ์ที่เลือกสิ้นสุดการตั้งครรภ์   

ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
ราย 

 
 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

204 
128 
42 
23 
85 
 

82 
 
 

29 
 

29 
 
3 
3 
1 
1 

230 
149 
41 
21 
77 
 

75 
 
 

23 
 

22 
 
5 
3 
1 
1 

205 
136 
75 
22 
90 
 

87 
 
 

40 
 

40 
 
8 
5 
3 
3 

3. จ านวนผู้คลอด 
   3.1. คลอดปกติ 
   3.2. คลอดผิดปกติ           
          - C /S 
          - V /E 
          - F / E 
          - Breech      
     3.3. BBA 
     3.4. Twin 

ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

103 
98 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

106 
97 
9 
0 
8 
0 
1 
4 
0 

105 
96 
9 
0 
9 
0 
0 
2 
0 
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งาน / กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
4. จ านวนเด็กเกิดทั้งหมด 
     4.1. ทารกเกิดมีชีพ 
     4.2. ทารกเกิดไร้ชีพ 

ราย 
ราย 
ราย 

103 
103 
0 

106 
105 
1 

105 
105 
0 

5. น้ าหนักทารกแรกเกิด < 2,500 กรัม ราย 14 11 6 
6. น้ าหนักทารกแรกเกิด 2,500 – 2,999 กรัม ราย 31 37 39 
7. น้ าหนักทารกแรกเกิด   ≥ 3,000 กรัม ราย 58 57 60 
8. APGAR Score ที่  1  นาที   ≤  7 ราย 2 6 1 
9. APGAR Score ที่  5  นาที   ≤  7 ราย 1 2 0 
10. จ านวนผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน 

- Eclampsia 
- Embolism 
- PIH 
- HIV positive 
- ตกเลือดหลังคลอด 
- รกค้าง 
- คลอดบนเตียง 
- การติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ 
- PROM > 18 ชั่วโมง  

 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
0 
0 
1 
2 
2 
1 
2 
0 
0 

 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

11. มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี ราย 25 18 18 
12. จ านวนมารดาแท้งบุตร ราย 5 5 6 
13. จ านวนผู้คลอดที่ตัดฝีเย็บ ราย 91 85 87 
14. จ านวนผู้คลอดที่คลอดผ่านทางคลอดและเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ ราย 93 96 99 
15. จ านวนผู้คลอดได้รับการส่งต่อ ราย 106 138 136 
16. จ านวนทารกแรกคลอดได้รับการส่งต่อ ราย 11 24 34 
17. จ านวนผู้คลอดได้รับยายับยั้งการคลอด ราย 56 18 15 
18. ดูแลมารดาได้รับยายับยั้งการคลอด ครั้ง 52 104 125 
19. จ านวนผู้คลอดที่ใช้ Partograph ราย 86 85 90 
20. จ านวนให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า,เลือด ครั้ง 167 177 179 
21. จ านวนให้ยาทางหลอดเลือดด า ( IV ) ครั้ง 233 171 129 
22. จ านวนให้ยาเข้ากล้าม ( IM ) ครั้ง 274 335 369 
23. จ านวนให้ยาชั้นใต้ผิวหนัง ( SC ) ครั้ง 105 91 73 
24. จ านวนให้ยาชั้นผิวหนัง ( ID ) ครั้ง 83 93 96 
25. จ านวนให้ยาทางปาก ครั้ง 724 816 842 
26. จ านวนการ On  Heparin Lock ราย 45 20 10 
27. จ านวนการสวนปัสสาวะคาสาย ราย 5 9 12 
28. จ านวนการสวนปัสสาวะปล่อย ราย 86 105 97 
29. จ านวนทารก On Incubator  ราย 3 1 1 
30. จ านวนการ Check vital sign ครั้ง 3,260 3669 3696 
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งาน / กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
31. จ านวนการอาบน้ าทารกหลังคลอด ครั้ง 150 172 217 
32. จ านวนทารกได้รับการเจาะ DTX ครั้ง 36 22 19 
33. จ านวนทารกได้ตรวจ  G-6-PD ราย 15 18 26 
34. จ านวนทารก  G-6-PD  ได้ผลบวก ราย 6 9 9 
35. ทารกตรวจ Bilirubin Total / Direct ราย 1 65 168 
36. ทารกท่ีได้ตรวจ Coomb ' s Test ราย 0 1 6 
37. จ านวนทารกได้รับการตรวจอื่น ๆ ครั้ง 21 41 59 
38. จ านวนทารกได้รับการชั่งน้ าหนัก ครั้ง 318 374 419 
39. จ านวนมารดาได้รับการเจาะ Hct ครั้ง 205 249 192 
40. จ านวนมารดาได้รับการตรวจ CBC  ครั้ง 23 35 23 
41. จ านวนมารดาได้รับการตรวจ  U / A ครั้ง 25 29 28 
42. จ านวนมารดาได้รับการตรวจอื่น ๆ ครั้ง 6 35 44 
43. จ านวนมารดาได้รับยาเร่งคลอด ราย 17 26 41 
44. จ านวนมารดาส่งต่อท าหมันหลังคลอด ราย    
45. ดูแลการให้ออกซิเจน  Canular ราย 77 70 55 
46. ดูแลการให้ Infusion pump ครั้ง 130 101 126 
47. ดูแลทารก On Photo ครั้ง 81 169 288 
48. จ านวนวันนอนรวม วัน 590 636 625 
49. จ านวนทารกตัวเหลือง ราย 16 18 35 
50. จ านวนมารดาที่ฝากครรภ์ 5  ครั้งตามเกณฑ์ ราย 55 58 60 
51. จ านวนมารดาที่ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักครบตามเกณฑ์ ราย 87 102 

(No 
ANC=4) 

105 

52. จ านวนทารกตรวจ Hct , MB ครั้ง 186  271 
 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี  2556 – 2558) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ ≤ 12 สัปดาห์ และ
ก าหนดคู่เสี่ยงธาลสัซีเมียโดยสามขีองหญิงตั้งครรภ์ที่มผีล 
MCV หรือ DCIP เป็นบวกได้รับการตรวจคัดกรองโรค  
ธาลัสซเีมีย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่พบว่าหญิงตั้งครรภ์ฝาก
ครรภค์รบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพลดลงจากปีก่อนหนา้
พบว่า ขาดครั้งที่ 1และ 2  เนื่องจากเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่
ฝากครรภ์จากท่ีอื่นมาก่อน (ต่างจงัหวัด) แล้วมาฝาก
ครรภต์่อที่โรงพยาบาลเมื่อใกล้คลอด เพื่อคลอดใกล้บ้าน 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

ในปี 2558 ไม่พบมารดา- ทารกเสียชีวิตจากการ
คลอดและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด 

 

จากสถิติพบว่า อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจน
ในทารกแรกคลอดมีแนวโน้มสูงขึน้และลดลงจาก 
6 รายในปี 2557 และพบ 
1 รายในปี 2558 จาก มารดาครรภ์แรก มีภาวะ
คลอดยาวนานคลอด V/E น้ าหนักแรกคลอด 
3500 กรัม  
 
 

 

อัตราความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัญหาอุปสรรค / โอกาสพัฒนา 
 เนื่องจากงานห้องคลอดมีการปรับเปลี่ยนอัตราก าลังเจ้าหน้าทีใ่หม่ โดยจัดพยาบาลเวรประจ าการ 
เวรละ 1 คน ทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมทั้งหมด  5 คน (รวมหัวหน้างาน) และใช้อัตราก าลังร่วมกับเจ้าหน้าที่งาน
อุบัติเหตุ - ฉุกเฉินกรณีมีคลอด ควบคู่ ท าให้การดูแลผู้รับบริการยังไม่ครอบคลุม หรือจัดการปัญหาได้ไม่ดีพอ รวมถึงท า
ให้การจัดอัตราก าลังได้ไม่หลากหลาย  
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แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาทักษะและความรู้การดูแลและให้บริการหญิงตั้งครรภ์  การให้บริการฝากครรภ์แนวใหม่ตามการแนะน า

ขององค์การอนามัยโลก 
2. ด าเนินการพัฒนาการให้บริการโรงเรียนพ่อแม่ 
3. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ห้องคลอดเข้าร่วมประชุม / อบรมวิชาการ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ   การปฏิบัติงานใน

เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจ าการใหม่  
4. ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มข้อมูลด้านการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กให้ครอบคลุม 

ถูกต้อง  
5. พัฒนาการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาส่วนขาดตามคุณภาพมาตรฐานการบริการ

ในโรงพยาบาล (QA)  
6. พัฒนาทักษะและความรู้เรื่องการกู้ชีพทารกแรกเกิด  ( NCPR ) ในเจ้าหน้าที่พยาบาล กลุ่มการพยาบาล 

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องคลอดและเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน 
     7.   พัฒนาทักษะและความรู้เรื่องอุปกรณ์/เครื่องแพทย์ที่เก่ียวข้องกับงานในเจ้าหน้าที่ เช่น  NST, NIBP, U/S, V/E, 

Infusion pump, Radiant warmer เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งาน.......ห้องผ่าตัด........กลุ่มงาน....การพยาบาล........โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางรัชนก  กาวีจันทร์......วันที่จัดท า..1 ตุลาคม  2558 
 
เจตจ านง    หน่วยงานห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดและระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยผ่าตัด  อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา  
ผู้ป่วยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พึงพอใจในบริการ  
       ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปในเขต
อ าเภอลอง 
              
เป้าหมาย     ผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดและระงับความรู้สึกท่ีถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ผ่าตัด  การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง  และมีความพึงพอใจในบริการของห้องผ่าตัด 
                   เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลองทุกคน และบุคคลทั่วไปได้รับบริการเก่ียวกับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่าง
ครบถ้วนและครอบคลุมมีความพึงพอใจในการให้บริการตรวจสุขภาพ 

 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. อัตราการผ่าตัดผิดคน ข้าง ต าแหน่ง 0% 0% 0% 0% 
2. อัตราการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 100% 100% 100% 100% 
3. อัตราการเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด 100% 100% 100% 100% 
4. อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด < 2% 0% 0% 0% 
5. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้จากการผ่าตัด 0% 0% 0% 0% 
6. อัตราผู้รับบริการผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ในการ
ปฏิบัติตัวตามเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80 

100% 100% 100% 100% 
 

7. อัตราความพึงพอใจในบริการห้องผ่าตัด 80% 88.79 95 90 
 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน) 
 เนื่องจาก รพ.ชุมชน ร่วมกับ รพ.แพร่ ในการ ให้การผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางมือ ทางโรงพยาบาลแพร่จึงได้จัด
กิจกรรมฟ้ืนฟูความรู้และทักษะในการช่วยผ่าตัดที่โรงพยาบาลแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมชน ท าให้เกิด
ความรู้และเป็นการเพ่ิมทักษะในการช่วยแพทย์ผ่าตัดโรคทางมือ 

 
 จุดเน้นในการพัฒนา  

1. การบริการที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยยึดตามหลัก Patient safety Goal ของโรงพยาบาลของห้อง
ผ่าตัดโรงพยาบาลลองเน้น การผ่าตัดถูกคน  ข้าง  ต าแหน่ง  

2. การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร (Competency) ในองค์กรห้องผ่าตัดได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ให้เจ้าหน้าที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการสนับสนุน
ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง   และไปอบรมภายนอกหน่วยงาน 

3. การพัฒนาทักษะด้านการผ่าตัดร่วมกับโรงพยาบาลแพร่และโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย 
4. ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ท าให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการตรวจสุขภาพทราบถึงภาวะ      

สุขภาพตนเอง และแก้ไขได้ทันท่วงที และได้รับค าแนะน าจากแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

ขาดทักษะในการช่วย
ผ่าตัด 

เนื่องจากไม่มีวิสัญญีพยาบาลท าให้
จ านวน case ลดลงจากเดิม 
โดยเฉพาะการผ่าตัดหมันหญิงไม่มี 

ไปฝึกทักษะร่วมกับ
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดที่ 
รพ.แพร่ ปีละ 1 ครั้ง 

ช่วยเพิ่มทักษะในการ
ช่วยผ่าตัด 

การติดเชื้อแผลผ่าตัด 
 
 

เนื่องจากมีการท าผ่าตัดโรคทางมือ
ซึ่งเป็นแผลสะอาดจะไม่มีการเปิด
แผลท าความสะอาดจนกว่าจะครบ
ก าหนดตัดไหม 

เน้นย้ า ไม่ ให้มี การเปิดแผล
ผ่าตัดเนื่องจากเป็นแผลสะอาด  
นอกจากผ้าพันแผลเปียกน้ า
หรอืสกปรก 

ไม่พบการติดเชื้อที่
แผลผ่าตัดที่มือ แผล
แห้งดี 

 

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

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดหน่วยงานผ่าน
เกณฑ์ 

ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 - เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญในการผ่าตัด
เนื่องจากจ านวน case มีน้อย 

 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 

ด้านการผ่าตัด 
Tubal  Resection ราย 8 3 - 
Excision ราย 38 62 49 
Trigger finger Release ราย 4 10 1 
Capaltanal Release ราย 3 10 1 
จี้ไฟฟ้า ราย - 1 30 
I & D ราย 2 2 4 

ด้านการระงับความรู้สึก 
Xylocaine local ราย 47 85 85 
Ketamine ราย 8 3 - 
รวม ราย 55 88 85 

การส่งตรวจทางพยาธิวิทยา 
การส่งชิ้นเนื้อ  7 14 7 

การตรวจสุขภาพ 
ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป  300 623 655 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. ขาดความช านาญในการท าหัตถการเนื่องจากจ านวนผู้ป่วยมีน้อย และไม่มีวิสัญญีพยาบาล 
 2. ขาดการพัฒนาความรู้ตามสมรรถนะเนื่องจากขาดงบประมาณในการอบรม 

 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. เพ่ิมความช านาญงานโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. หาโอกาสในการพัฒนาตนเองภายในจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ 
3. ส่งอบรมวิสัญญีพยาบาลตามแผนการพัฒนา 
4. พัฒนางานห้องผ่าตัดให้ได้ตามมาตรฐานการพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งาน......ศูนย์เปล........กลุ่มงาน......การพยาบาล........โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางรัชนก  กาวีจันทร์......วันที่จัดท า..1 ตุลาคม  2558 
 
เจตจ านง    ให้บริการเข็นเปล เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 

เป้าหมาย    ผู้รับบริการได้รับบริการเปลด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว  ปลอดภัย และพึงพอใจ 

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

1. อัตราความถูกต้องในการให้บริการเปล 100% 100% 100% 100% 
2. จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการเปล 0 0 0 0 
3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการเปล 80% 89.98% ไม่ได้

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

จุดเน้นในการพัฒนา 
 - คัดกรองบริเวณศูนย์เปลไปรับบริการตามจุดต่างๆให้ถูกต้อง 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
 ได้มีการจัดพื้นที่และพัฒนางาน  5ส. โดยการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องใช้อย่างเป็นระเบียบ ส าหรับการตรวจสอบ
ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์  มีการสร้างระบบ การตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์  รถเข็น เปลนอน โดยเจ้าหน้าที่
เวรเช้า และมีการจัดเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีการบ ารุงรักษา ล้างรถเข็น เปลนอน หยอดน้ ามันทุกวันศุกร์ และเมื่อมี
การเปื้อนสิ่งคัดหลั่ง  และมีการพัฒนาเพื่อคงระบบต่อไป 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ขาดทักษะในการคัด
กรองผู้ป่วยไปตามจุด
บริการ 

เนื่องจากไม่มีพยาบาลช่วย
ในการคัดกรองผู้ป่วยไปตาม
จุดต่างๆ 

จัดเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ช่วยในการ
คัดกรองผู้ป่วย  โดยใช้แนวทางการคัด
กรองผู้ป่วยตามหลักการของทีม PCT 
โรงพยาบาลและให้พยาบาลห้องฉุกเฉิน
ช่วยในบางกรณี 

สามารถคัดกรอง
ผู้ป่วยไปส่งยังจุด
ต่างๆได้ถูกต้องมาก
ขึ้น 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 

1.   บริการรถเข็นนอน ครั้ง 12,228 15,697 13,846 
2. บริการรถเข็นนั่ง ครั้ง 6,611 8,319 9,035 
3. เปลี่ยนถังออกซิเจน ครั้ง 256 323 363 
4. ทิ้งรก ครั้ง 52 53 41 
5. เติมน้ าดื่ม ครั้ง 987 1,278 1419 
6. ออกให้บริการ EMS ครั้ง 35 28 32 
7. ช่วย  CPR ครั้ง 24 27 24 
8. เข็นเครื่อง X-ray ครั้ง 33 49 63 
9. ท าความสะอาดรถเข็น ครั้ง 226 230 321 
10. ช่วยล๊อคผู้ป่วย ครั้ง 33 ไม่ลงสถิติ 2 
11. ท าความสะอาดทั่วไป ครั้ง - 230 358 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. ขาดทักษะในการคัดกรองผู้ป่วย 
 2. อุปกรณ์ด้านรถเข็นนอนยังไม่เพียงพอ ท าให้บางครั้งผู้รับบริการต้องรอนาน 
                 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. พัฒนาทักษะในการคัดกรองผู้ป่วย 
2. คงระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือ  รถเข็น เปลนอน และกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง 
3. ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานคุณภาพ 
4. มีแนวทางการบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
5. มีการพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ  การเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธี                  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2558 
งาน   ควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง    โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  นางกาญธิกา   ปวนสุข    วันที่  1 ตุลาคม  2558 

เจตจ านง 
 เป็นศูนย์กลางในการให้บริการท าให้ปราศจากเชื้อ ในชุดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และจัดเตรียมชุดอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ที่ปราศจากเชื้อเพ่ือสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้แก่หน่วยบริการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
แก่การใช้งาน พร้อมใช้และทันเวลา และผู้ป่วยปลอดภัยไม่พบการติดเชื้อจากการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์จากหน่วยจ่าย
กลาง 

เป้าหมาย 
 1. ให้บริการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ที่ผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพปลอดภัย และ
เพียงพอต่อการใช้งาน 
 2. ตอบสนองครบถ้วน พร้อมใช้ ทันเวลา 
 3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 4. ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดการติดเชื้อ 
 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1.  อัตราการตรวจสอบ  Spore test  ได้ผล Negative  100% 100% 100 % 100% 100% 
2. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือปราศจากเชื้อที่
ปนเปื้อนอาจปนเปื้อนเชื้อโรค 

 2 ครั้ง/
เดือน 

 1 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 

3.  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเครื่องมือไม่ถูกต้อง  2 ครั้ง/
เดือน 

ไม่มี 2 1 3 

4.  อัตราความพึงพอใจต่อบริการงานหน่วยจ่ายกลาง 90% 92.22% 92.30% 86.87% 90% 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การจัดการด้านความเสี่ยง 

1.1   พัฒนาระบบงานหน่วยจ่ายกลาง  โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน 
1.2   การล้างท าความสะอาดเรื่องมือที่ใช้แล้วไม่สะอาดอาจมีคราบและสิ่งสกปรกติดอยู่ 
1.3   การรับเครื่องมือและการจัดส่งเครื่องมือไม่ครบถ้วน 
1.4   การจัดตรียมและห่อเครื่องมือไม่ถูกต้องครบถ้วนตามชุดเครื่องมือ 
1.5   การท าให้ปราศจากเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือไม่พร้อมใช้งาน 
1.6   ไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพทางเคมี,ชีวภาพและทางกลไก 
1.7   การเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่มีคุณภาพ 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2.1 การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
2.2 การพัฒนาพฤติกรรมบริการ 

 3.   การพัฒนาด้านเครื่องมือในการท างาน 
      3.1  พัฒนากระบวนการท าลายเชื้อให้ได้ตามมาตรฐานงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  

1. หน่วยงานมีการจัดระบบการท างานเป็นแบบ Central  supply  ให้กับหน่วยงานภายในโรงพยาบาลและ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่าย 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี2558 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. การล้างท าความ
สะอาดเรื่องมือที่ใช้แล้วไม่
สะอาดอาจมีคราบและสิ่ง
สกปรกติดอยู่ 
 
 
 
 
 

กระบวนการล้าง Syringe 
เดิม แปรงที่ใช้ล้างไม่
เหมาะสมและไม่มีการ
ตรวจสอบความสะอาดก่อน
น าไปห่อ 

- เพ่ิมระยะเวลาในการแช่น้ ายา 
enzyme ก่อนน าไปล้าง 
- น า syringe ที่ล้างท าความสะอาด
แล้วไปอบด้วย Hot air oven 
- ตรวจสอบความสะอาด 
- เช็ดภายในกระบอก Syringe ด้วย
ไม้พันส าลีชุบแอลกอฮอล์ 

จ านวนข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การล้าง syringe 
ไม่สะอาด เท่ากับ   
1  ครั้ง 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการของทีม /หน่วยงาน ( ถ้ามี ) 
กิจกรรมลงสู่หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ทีม ตัวช้ีวัดของทีม กิจกรรมที่มอบลงสู่หน่วยงาน ผลลัพธ์ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
QCC ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน/ทีมงานที่เกี่ยวข้อง

มีการประเมินตนเองระดับโรงพยาบาล 
- หน่วยงาน/ทีมงานเป้าหมายมีการประเมินตนเองระดับโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง (เดือนมกราคม) 

มีการประเมิน 
 - 

ENV หน่วยงานผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจ
นโยบายและวิธีปฏิบัติเรื่อง การปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้ ≥ 80% เป้าหมาย 100 % 

หน่วยงานทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติเรื่องข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้โดย
เพ่ือเตรียมรับการประเมินความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเรื่องนโยบาย
และวิธีปฏิบัติ การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

100 -  

ENV หน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านการประเมิน
พ้ืนที่ 5ส ≥ 80% เป้าหมาย 100% 

- ทุกหน่วยงานท า 5ส. ในหน่วยงานสม่ าเสมอโดยคณะกรรมการ 5ส. จะตรวจ
ประเมิน  5ส. จ านวน 2 ครั้งในการตรวจประเมิน 5ส. ทุกครั้งขอให้หน่วยงานจัด
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานอย่างน้อย 1 คน เดินตามกรรมการตรวจ 5ส. เพ่ือ
รับทราบปัญหาในการตรวจพร้อมกับกรรมการด้วย 

90 - มีการปฏิบัติตาม
หลัก 5ส. อย่าง
สม่ าเสมอ 

ENV -อัตราหน่วยงานทิ้งขยะถูกต้องตามนโยบาย
และ วิธีปฏิบัติที่ก าหนด 100% เป้าหมาย 
100%  

-ให้หน่วยงานคัดแยกขยะและทิ้งให้ถูกต้องตามนโยบายและวิธีปฏิบัติการจัดการ
ขยะของทีม ENV โดยจะทีมจะท าการประเมินพร้อมกับการตรวจประเมินพ้ืนที่ 5ส 
และใช้แนวทางการประเมินเหมือนกับการตรวจประเมิน 5ส 

ร้อยละ 100 - มีการคัดแยกขยะ
และท้ิงให้ถูกต้อง
ตามนโยบายและวิธี
ปฏิบัติการจัดการ
ขยะของทีม ENV 

ENV เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในหน่วยงานได้รับ
การฟ้ืนฟูความรู้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

-ส่งตัวแทนหน่วยงาน 1 คนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
หน่วยงาน โดยขอให้ส่งตัวแทนที่ต้องปฏิบัติงานจริงๆ 

เข้าร่วม 
 

- 

ENV -อัตราหน่วยงานมีการค้นหาความเสี่ยงด้าน
โครงสร้างอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย≥60% 

-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในหน่วยงานจะต้องมีการตรวจความเสี่ยงด้านโครงสร้าง
กายภาพสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน ทุกเดือนโดยส่งตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ 
 

มีไม่ครบทุก
เดือน 

-  ปฏิบัติทุกเดือน 

HR ทุกหน่วยงานมีอัตราก าลังเพียงพอไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 80 

- จัดท าแผนและวิเคราะห์อัตราก าลังของหน่วยงาน มี  - 
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ทีม ตัวช้ีวัดของทีม กิจกรรมที่มอบลงสู่หน่วยงาน ผลลัพธ์ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
PASUK - ร้อยละของเจ้าหน้าที่ในการเข้าโครงการคืน 

  ความสุขให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง  
  (ร้อยละ 60) 
 

-  เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกีฬาโรงพยาบาลลองสัมพันธ์ประจ าปี 2558 
-  เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม “วันศุกร์เพื่อความสุข” ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์สัปดาห์
สุดท้ายของแต่ละเดือน ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. 
-  เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย“สุขนี้ที่สร้างได้ใน โรงพยาบาลลอง” 
-  ให้แต่ละหน่วยงาน (ในกลุ่มการพยาบาล) และกลุ่มงานต่างๆเข้าร่วมประกวดการ
สร้างบรรยากาศเพ่ือความสุขในหน่วยงานในกิจกรรม “สุขใจในที่ท างาน สรรค์สร้าง
ได้ด้วยมือเรา”   

เข้าร่วมกิจกรรม
ตามท่ีก าหนด 

-  

PASUK ร้อยละเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมงานเลี้ยงส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ร้อยละ 50) 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี 2558 ร้อยละ 100 -  

PASUK ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานรดน้ าด าหัว 
ผู้อ านวยการและผู้อาวุโสของโรงพยาบาล
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ร้อยละ 50) 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานรดน้ าด าหัวผู้อ านวยการและผู้อาวโุสของโรงพยาบาลเนื่องใน
เทศกาลสงกรานต ์

ร้อยละ 100 - 

PASUK ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงรับ
เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง (ร้อยละ 
50) 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง ร้อยละ 100 - 

PASUK ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกีฬาสาธารณสุข
แพร่สัมพันธ์ (ร้อยละ 50) 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกีฬาสาธารณสุขแพร่สัมพันธ์ ร้อยละ 80 - 

PASUK ร้อยละของหน่วยงานในการส่งตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา   (ร้อยละ 50) 

แต่ละหน่วยงานส่งตัวแทน หน่วยงาน/กลุ่มงานละ 1 คนในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

ร้อยละ 50  - 

PASUK ร้อยละของหน่วยงานในการตอบและส่งกลับ
แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพัน
ที่มีต่อองค์กรและความสุขในการท างานของ
เข้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง (ร้อยละ80)  

เจ้าหน้าทีต่อบและส่งกลับแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันและความสุข
ในการท างานของเข้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง  

ร้อยละ100 -  
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ทีม ตัวช้ีวัดของทีม กิจกรรมที่มอบลงสู่หน่วยงาน ผลลัพธ์ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
PASUK มีการคัดเลือกและมอบเกียรติบัตรคนดี 

ศรีสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล ปีละ 1 ครั้ง 
หน่วยงาน/กลุ่มงานต่างๆเสนอรายชื่อเพ่ือคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขระดับ
โรงพยาบาล 

ไม่ได้ส่งรายชื่อ
เข้าร่วม 

-  

EDU กิจกรรมการให้ความรู้ทางเสียงตามสายตาม
แผนปฏิบัติการ  ร้อยละ  80    

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางเสียงตามสายของโรงพยาบาล  
หรือวิทยุชุมชนตามแผนปฏิบัติการ   

ไม่ปฏิบัติ ควรปฏิบัติทุกเดือน 

IC อัตราผลการปฏิบัติงานด้าน ICของเจ้าหน้าที่
ถูกต้อง(IC round) ผ่านเกณฑ์ 80 % 
เป้าหมายร้อยละ 100  
- การบริหารจัดการหน่วยจ่ายกลางผ่าน

เกณฑ์ 80 % 

- หน่วยงานมีการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ 
- หน่วยงานมีการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงาน 
- หน่วยงานได้รับการนิเทศ และประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อ และการควบคุมสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน 

92.30 ควรมีการปฏิบัติตาม
หลัก IC ทุกครั้งที่

ปฏิบัติงาน 

IC อัตราการล้างมือถูกต้องตามข้ันตอน 100% 
อัตราการล้างมือตามหลัก My 5 moment 
100% 
 

- หน่วยงานมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการล้างมือให้เพียงพอส าหรับเจ้าหน้าที่
และผู้รับบริการ 
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้และได้รับการประเมินการล้างมือปีละ 1 ครั้ง 

คะแนนการล้าง
มือ 7 ท่า คิด
เป็นร้อยละ  
85.29 
การล้างมือตาม
หลัก 5 
moment คิด
เป็นร้อยละ 84 

 

IC เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและพนักงานเอกชนมี
ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 

- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมฟ้ืนฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ  

เข้าร่วม - 

IC - จ านวนการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัด
หลั่งจากการปฏิบัติงาน ≤  2 % 
- อัตราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองที่เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี >90 % 

- หน่วยงานสามารถปฏิบัติตามแนวทางในกรณีเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่ง
จากการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง 
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ร้อยละ 80 

0 ครั้ง 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

- 

IM ร้อยละของตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เอ้ือต่อการใช้งาน ( เป้าหมาย 

- มีการดูแล/บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในเบื้องต้น ตาม
แนวทางท่ีก าหนด 

มี - 
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ทีม ตัวช้ีวัดของทีม กิจกรรมที่มอบลงสู่หน่วยงาน ผลลัพธ์ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70) 

MIT อัตราหน่วยงานมีระบบการจัดการความ
พร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีผลต่อ
คุณภาพงานเป้าหมาย 100 %  

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีความเข้าใจในระบบการยืม-คืนเครื่องมือและมีมีการลง
ลายลักษณ์อักษรในการยืม-คืนเครื่องมือระหว่างหน่วยงาน 
- หน่วยงานมีระบบการส่งเครื่องมือส าคัญเข้ารับการสอบเทียบเครื่องมือ 
- หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบเครื่องมือส าคัญต่อคุณภาพงานให้ได้รับการสอบ
เทียบและตรวจสอบว่าเครื่องมือส าคัญต่อคุณภาพงานนั้นไม่หมดอายุการรับรอง 
- หน่วยงานมีระบบติดตามเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่างเพ่ือให้ท าการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาเครื่องมือเชิงป้องกันเมื่อถึงระยะเวลาบ ารุงรักษาเชิงป้องกันที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติงาน 
- ด าเนินการส่งซ่อมตามระบบเมื่อพบเครื่องมือแพทย์ช ารุดหากพบเครื่องมือแพทย์ที่
ช ารุดบ่อยและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมากให้หน่วยงานน าข้อมูลการส่งซ่อม
ประกอบการพิจาณาขอจัดซื้อเครื่องมือใหม่ทดแทน 

ร้อยละ 100 - 

MIT อัตราหน่วยงานมีระบบการจัดการความ
พร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีผลต่อ
คุณภาพงานเป้าหมาย 100 % 

- หน่วยงานมีบัญชีระดับข้ันต่ าของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน 

100 % - 

MIT 
  

อัตราเครื่องมือแพทย์ที่มีความส าคัญต่อ
คุณภาพงานมีความพร้อมใช้ เป้าหมาย 
100% 

- หน่วยงานมีการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือส าคัญต่อคุณภาพงานตาม
ระยะที่ก าหนด 
- หน่วยงานได้รับการสุ่มประเมินความพร้อมใช้เครื่องมือส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพ
งาน และต้องผ่านการประเมินเป้าหมายร้อยละ 100% 

ร้อยละ 100 - 

MIT อัตราเครื่องมือแพทย์ที่มีความส าคัญต่อ
คุณภาพงานได้รับการสอบเทียบและไม่
หมดอายุการรับรองเป้าหมาย 100 % 

- หน่วยงานจัดท าaction planที่จะท าการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ที่มี
ความส าคัญต่อคุณภาพงาน 
- หน่วยงานส่งเครื่องมือส าคัญต่อคุณภาพงานเข้ารับการสอบเทียบตามกิจกรรมที่ทีม
เครื่องมือก าหนด 

ปฏิบัติ - 

MIT อัตราเครื่องมือแพทย์ที่มีความส าคัญต่อ
คุณภาพงานมีความพร้อมใช้เป้าหมาย 100% 

- หน่วยงานมีการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือส าคัญต่อคุณภาพงานตาม
ระยะที่ก าหนด 

100 % - 
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ทีม ตัวช้ีวัดของทีม กิจกรรมที่มอบลงสู่หน่วยงาน ผลลัพธ์ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 - หน่วยงานได้รับการสุ่มประเมินความพร้อมใช้เครื่องมือส าคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพ

งาน และต้องผ่านการประเมินเป้าหมายร้อยละ 100% 
MIT อัตราความพร้อมใช้ของเครื่องมือที่มีการ

บ ารุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนเป้าหมาย 100 
% 

หน่วยงานทางการแพทย์ด าเนินการดังนี้ 
- มีระบบติดตามเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่างเพ่ือให้ท าการตรวจสอบและบ ารุงรักษา

เครื่องมือเชิงป้องกันเมื่อถึงระยะเวลาบ ารุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนปฏิบัติงาน
รวมถึงช่างของบริษัทเอกชนที่อยู่ระหว่างสัญญารับประกันตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2556 

- ด าเนินการส่งซ่อมตามระบบเมื่อพบเครื่องมือแพทย์ช ารุดหากพบเครื่องมือแพทย์
ที่ช ารุดบ่อยและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมากให้หน่วยงานน าข้อมูลการส่งซ่อม
ประกอบการพิจาณาขอจัดซื้อเครื่องมือใหม่ทดแทน 

100 % - 

MRS 
  

อัตราเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติได้ถูกต้อง 
(เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85) 

- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง 

ร้อยละ 100 - 

- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมตามรอย เรื่องนโยบายและวิธีปฏิบัติของ
ทีมฯ 

 - 

DOC อัตราหน่วยงานมีการจัดแฟ้มเอกสารระบบ
คุณภาพได้ถูกต้องครบถ้วน 

- หน่วยงานมีการจัดแฟ้มเอกสารระบบคุณภาพได้ถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ 100 - 

DOC อัตราหน่วยงาน/ทีมงานมีการทบทวนเอกสาร
ระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงาน/ทีมงานมีการทบทวนเอกสารระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน ผ่านเกณฑ์ - 

DOC อัตราหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
ความเข้าใจในเอกสารระบบคุณภาพ              
( เป้าหมาย > 80 % )  

- หน่วยงานทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารระบบคุณภาพ 
- หน่วยงานรับการประเมินระบบเอกสาร 

ร้อยละ 100 - 

RM - มีบัญชีความเสี่ยงของหน่วยงานครบ 100% 
- ร้อยละของหน่วยงานมีการรายงานความ
เสี่ยงประจ าเดือน 100% 

1. หน่วยงานมีบัญชีความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2. หน่วยงานมีการรายงานความเสี่ยงทุกวันที่ 25 ของเดือน 

มี 
มีไม่ครบทุก

เดือน 

- 
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ทีม ตัวช้ีวัดของทีม กิจกรรมที่มอบลงสู่หน่วยงาน ผลลัพธ์ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
RM ร้อยละของหน่วยงานมีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 80 
1. หน่วยงานมีการรายงานความเสี่ยงได้ตาม Flow ที่ก าหนด 
2. หน่วยงานมีการทบทวนความเสี่ยงรุนแรงได้ทันเวลา 
3. หน่วยงานมีการน า Human Factor Engineering (HFE) มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาความเสี่ยง 

ปฏิบัติทุกเดือน - 

RM มีบัญชีความเสี่ยงของหน่วยงานครบ 100% 1. หน่วยงานมีบัญชีความเสี่ยงของหน่วยงาน มี - 

OCC อัตราหน่วยงานมีการค้นหาและแก้ไขสิ่ง
คุกคามด้านสุขภาพ  
ร้อยละ 80 
 

ตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมฟ้ืนฟูความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย จาก
การท างาน (บูรณาการร่วมกับทีม RM ) 
-หน่วยงานมีการระบุและวิเคราะห์สิ่งคุกคามต่อสุขภาพที่เกิดข้ึนจากการท างาน 
-หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงที่พบว่ามีสิ่งคุกคามที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับใด 
- จัดท าแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพ  และสิ่งแวดล้อมจากการ
ท างาน 
- รายงานผลการวิเคราะห์และแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพ  และ
สิ่งแวดล้อมจากการท างานให้กับเลขาทีมOCC 

มี - 

OCC อัตราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองได้รับบาดเจ็บ
จากการท างานน้อยกว่า ร้อยละ 20 
 

- หน่วยงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย 
- สนับสนุนและ ติดตามการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ การใช้ ear 
plug  การใช้ lumbar support ฯลฯ 
- หน่วยงานมีการทบทวนและปฏิบัติตามระบบการตรวจวินิจฉัยโรคจากการท างาน 
- หน่วยงานมีการรายงานการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุจากการท างานของบุคลากรให้เลขา
ทีม OCC ทราบเพ่ือสอบสวนและซักประวัติการบาดเจ็บจากการท างาน 

ไม่มีการ
บาดเจ็บจาก
การท างาน 

 

- 

OCC อัตราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีร้อยละ 90 
 

- ทบทวนแนวทางการตรวจสุขภาพก่อนประจ าการ 
- ตรวจสอบรายงานผลการประเมินสุขภาพก่อนเข้าท างาน 
- บุคลากรในหน่วยงานมีการดูแลสุขภาพและเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล 

ร้อยละ 100 - 
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ทีม ตัวช้ีวัดของทีม กิจกรรมที่มอบลงสู่หน่วยงาน ผลลัพธ์ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
OCC อัตราเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลมีภูมิคุ้มกัน Hep.B  ร้อยละ 100 
- แต่ละหน่วยงานส ารวจ จนท. ใหม่และบุคลากรทีท่ างานสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งที่
ยังไม่มีภูมิคุ้มกันส่งให้ทีมงาน OCC 
- เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงมีการดูแลสุขภาพและเข้ารับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน Hep.B   
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
- หน่วยงานสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงจากเสียง  
แสง  ปอด (การได้ยิน / การมองเห็น / ความจุปอด) 
- หน่วยงานมีการระบุและวิเคราะห์สิ่งคุกคามต่อสุขภาพที่เกิดข้ึนจากการท างาน 

มี - 

OCC เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลร้อยละ 80 

ร้อยละ 50 - 

OCC อัตราเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจ
สมรรถภาพการมองเห็น ปอดและการได้ยิน 
ร้อยละ 80 

ได้รับการตรวจ - 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. รับ/แลกของ รอบ 730 730 730 730 730 
2. การล้างเครื่องมือแพทย์ 
- ชุดท าแผล 
- ชุดเย็บแผล 
- ชุดผ่าฟันคุด 
- ชุดขูดหินปูน 
- ชุดถอนฟัน 
- ชุดตรวจฟัน 
- ชุดอุดฟัน 
- ชุดสวนปัสสาวะ 
- ชุดล้างกระเพาะอาหาร 
- ชุดผ่าฝ ี
- ชุดท าคลอด 
- ชุดเย็บฝีเย็บ 
- ชุดอาบน้ าเด็ก 
- ชุดท าความสะอาดอวัยวะเพศ 
- ชุดพ่นยา 
- สายให้ออกซิเจน 
- ชุดตรวจภายใน 
- กระบอกฉีดยา 
- หลอดแก้วเจาะเลือด 
- อุปกรณ์การแพทย์เป็นชิ้นอื่นๆ 

ครั้ง 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
เส้น 
ชุด 
ชุด 

หลอด 
ชิ้น 

730 
5530 
4350 
46 
946 
2176 
1733 
3731 
720 
451 
265 
92 
87 
276 
552 
3540 
3540 
5620 
42110 
38510 
8530 

730 
3389 
1493 
2o4 
1046 
3281 
1758 
2914 
1701 
1794 
95 
426 
436 
672 
2013 
2963 
2727 
1138 
36892 
39150 
25994 

730 
2524 
1160 
58 
912 
2357 
1724 
1892 
1765 
1736 
73 
222 
214 
452 
1810 
2366 
1791 
1115 
34077 
35000 
25000 

730 
2765 
1468 
112 
1423 
5098 
2087 
2804 
2388 
1985 
101 
715 
378 
415 
1902 
2873 
2563 
1245 
34072 
36000 
38666 

730 
2491 
1223 
233 
1296 
5425 
2148 
3141 
2146 
2560 
233 
1563 
383 
397 
1242 
2238 
2260 
958 

33629 
45000 
71474 

3. จ านวนรอบการท าให้ปราศจากเชื้อ 
4. จ านวนรอบการอบแห้ง 
5. จ านวนการการน ากลับมานึ่ง 
- ห้องผ่าตัด 
- ห้องคลอด 
- ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
- ตึกผู้ป่วยใน 
- ห้องฟัน 

รอบ 
รอบ 

 
ชุด/ชิ้น 
ชุด/ชิ้น 
ชุด/ชิ้น 
ชุด/ชิ้น 
ชุด/ชิ้น 

730 
730 

 
102 
30 
25 
15 
254 

730 
730 

 
130 
45 
36 
20 
360 

730 
730 

 
120 
437 
3179 
3072 
1948 

730 
730 

 
120 
260 
2982 
3024 
2165 

730 
730 

 
120 
442 
1547 
2218 
1891 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน ปี 2555 –  ปี 2558 

1. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือปราศจากเชื้อท่ีปนเปื้อนอาจปนเปื้อนเชื้อโรค   

 

 จากแผนภูมิจะพบว่าจ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือปราศจากเชื้อที่ปนเปื้อนอาจปนเปื้อนเชื้อโรค   มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนในปี 2556 และในปี  2558 ซึ่งมีจ านวน 2 เรื่องคือ การล้าง syring  ไม่สะอาดมีคราบสกปรกติดอยู่  และ
พบเส้นผมติดอยู่ใน Set อุปกรณ์   ซึ่งหน่วยงานได้มีการแก้ไขโดยมีการทบทวนกระบวนการท าความสะอาด โดยให้มีการ
ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด ซึ่งภายหลังจากการด าเนินการ ยังไม่พบอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือ
ปราศจากเชื้อท่ีปนเปื้อนอาจปนเปื้อนเชื้อโรค  
 

2.      อัตราการตรวจสอบ  Spore test  ได้ผล Negative 

 

 จากแผนภูมิการด าเนินงานของหน่วยจ่ายกลาง ตั้งแต่ปี 2555 – ปี 2558 จะพบว่าอัตราการตรวจสอบ  Spore 
test  ได้ผล Negative พบว่า เท่ากับร้อยละ 100 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการท างานของเครื่องนึ่งไอน้ าว่ามี
ประสิทธิภาพของการท าให้ปราศจากเชื้อ 100 % ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพว่าเครื่องมือที่ผ่านการนึ่งมีความปราศจาก
เชื้อและปลอดภัย 
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3.      จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเครื่องมือไม่ถูกต้อง 

 

 จากแผนภูมิการด าเนินงานของหน่วยจ่ายกลาง ตั้งแต่ปี 2555 – ปี 2558 จะพบว่าจ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การจัดเครื่องมือไม่ถูกต้องในปี 2557 มีจ านวนลดลงเพ่ิมขึ้นและในปี 2558 พบจ านวนข้อร้องเรียนจ านวน 3 ครั้ง ซึ่งทาง
หน่วยงานได้มีการแก้ไขโดย  เพิ่มกระบวนการในการตรวจเช็คในการท างานโดยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่ 
สองคน โดยให้เจ้าหน้าที่คนที่ 1 เป็นคนจัดเรียงอุปกรณ์และคนที่ 2 เป็นคนตรวจ check ก่อนที่จะท าการห่อ เพ่ือลด
ปัญหาการห่อ อุปกรณ์เครื่องมือไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 

4.      อัตราความพึงพอใจต่อบริการงานหน่วยจ่ายกลาง ≥90% 

 

จากแผนภูมิการด าเนินงานของหน่วยจ่ายกลาง ตั้งแต่ปี 2554 – ปี 2556 จะพบว่าอัตราความพึงพอใจต่อบริการ
งานหน่วยจ่ายกลาง ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 90 % แต่ในปี 2557  พบว่าแนวโน้มความพึงพอใจลดลงและในปี 2558 ความ
พึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และทางหน่วยงานจะได้มีการวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางในการพัฒนาการบริการต่อไป
เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด         
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
          เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ขาดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานใหม่ๆยังมี
แนวความคิดเดิมเก่ียวกับการท างาน การปรับเปลี่ยนแนวความคิดค่อนข้างยากและขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆจึงได้ปรับกลยุทธ์การท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในด้านความคิด ร่วมลงมือท า มีการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรและชี้ให้เห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัยและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
 นอกจากยังพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากข้ึนตอนต่างๆในการปฏิบัติงานซึ่งทางเจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลางก็จะ
พยายามหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงและมีการทบทวนวิธีปฏิบัติอยู่เสมอๆ เพ่ือให้เกิดความผิดพลาดจากการท างานน้อยที่สุด 
   
แผนงาน/กิจกรรมที่ด าเนินการต่อ 
1. การพัฒนาด้านบุคลากร ความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะรวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการที่ดีและบรรยากาศในการ

ท างานที่ดี 
2. การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในหน่วยงาน 
3. การด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเป้าหมาย หรือมีแนวโน้มที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนากระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
5. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและการเฝ้าระวังการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่ 

- มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงาน  100% 
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  100% 

6. การจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
และบริการด้านปฐมภูมิ 

- งานส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี       
- งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน      
- งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน    
- งานวางแผนครอบครัว         
- งานโรคไม่ติดต่อ         
- งานดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน        
- งานส่งเสริมสุขภาพ          
- งานระบาดวิทยา           
- งานยาเสพติด         
- งานแพทย์แผนไทย           
- งานวัณโรค           
- งานคลนิิกวันฟ้าใหม ่        
- งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม        
- งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและศูนย์ความปลอดภัย  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งานส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ         

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน.....นางสาวอัญชลี ปัญญาดี.....วันที่จัดท า..30 กันยายน 2558 

 
เจตจ านง 
 ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และฟ้ืนฟูสุขภาพในเด็ก  0 – 5  ปี  อย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่องโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของบุตรหลาน   

เป้าหมาย  
 เด็กวัย 0-5 ปี  มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจและพัฒนาการที่ดี  และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในบริการที่
ได้รับ 

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

- เด็ก 0-5 ปีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 98.55 98.23 
(444/452) 

93.32 
(433/464) 

- เด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ร้อยละ 95 98.96 99.11 
(448/452) 

97.63 
(453/464) 

- เด็ก 0-5 ปีมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานอายุ
ตามน้ าหนัก 

ร้อยละ 70 88.85 81.22 
(705/868) 

79.09 
(367/64) 

- เด็ก 1-5 ปีได้รับการคัดกรองภาวะออทิสติก ร้อยละ 90 58.33 
(245/420 ) 

73.99 
(293/396) 

89.16 
(362/406) 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 
 สร้างเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และการฟ้ืนฟูสุขภาพในเด็ก  0 – 5  ปี  อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของบุตรหลาน    

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  

- เด็ก 0-5 ปีในเขตที่รับผิดชอบได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ร้อยละ 93.32 ( เป้าหมาย ร้อยละ 90 ) 
- เด็ก 0-5 ปีมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานอายุตามน้ าหนัก ร้อยละ 79.09 (เป้าหมายร้อยละ 70) 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- เด็กไม่มารับวัคซีน
ตามนัด  จึงเกิดการ
พัฒนาระบบการ
ติดตามเด็กท่ีไม่มารับ
วัคซีนตามนัด 
 
 
 
 

- การให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดีมีทุกวัน
พุธ  โดยจะท าการนัดผู้ปกครองให้พาเด็ก
มารับการให้วัคซีนตามช่วงอายุ  เมื่อเด็ก
ไม่มารับวัคซีนตามนัด  มีการติดตามเด็ก
ให้มารับวัคซีนโดยประสานให้ อสม. ใน
เขตรับผิดชอบ  ไปบอกผู้ปกครองให้พา
เด็กมารับวัคซีนที่คลินิก  แต่ก็ยังมีเด็กที่ไม่
มารับวัคซีนตามนัดอีกหลายคน  โดย
เจ้าหน้าที่ไม่ทราบสาเหตุของการผิดนัด 

- ทุกครั้งที่ผู้ปกครองพาเด็กมา
รับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็ก
ดี  จะขอเบอร์โทรศัพท์ของ
ผู้ปกครองเด็กทุกคน  และเมื่อ
เด็กไม่มารับวัคซีนตามนัด  จะ
ติดตามทางโทรศัพท์  
สอบถามถึงสาเหตุของการผิด
นัด  และนัดหมายการมารับ
วัคซีนครั้งต่อไป  

- เด็ก 0-5 ปี
ได้รับวัคซีนครบ
ตามเกณฑ์  ร้อย
ละ   93.32 
 
 
 
 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวัย 0-5 ปี 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ผู้รับบริการได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันที่ถูกต้อง  ครบถ้วน และ
ครอบคลุมทุกช่วงอายุของการฉีด
วัคซีน 
 

- เด็ก 0- 5 ปี ได้รับภูมิคุ้มกันโรค 
ครอบคลุมร้อยละ 93.32 
- ไม่เกิดอัตราความคลาดเคลื่อน
ทางยาจากการฉีดวัคซีน 

- ขอเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองเด็กทุกคน
และทุกครั้งที่มารับบริการและเม่ือเด็กไม่มารับ
วัคซีนตามนัดจะติดตามทางโทรศัพท์  
สอบถามถึงสาเหตุของการผิดนัด  และนัด
หมายการมารับวัคซีนครั้งต่อไป 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

งานคลินิกสุขภาพเด็กดี  
1. เบิก – จ่าย  วัคซีนในคลินิกสุขภาพเด็กดี  
2. ให้บริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
      1. ลงทะเบียน  ซักประวัติ 
     2. ตรวจการเจริญเติบโต  
     3. ตรวจพัฒนาการ   
     4. ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 
     5. ให้วัคซีนตามช่วงอายุและให้ค าแนะน า 
3. จัดท าทะเบียนและรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 

4. จัดท าทะเบียนและรายงานผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 

 
ครั้ง / ปี 
ราย / ปี 

 
 
 
 
 
 
 

ครั้ง / ปี 
ครั้ง / ปี 

 
12 
624 

 
 
 
 
 
 
 

12 
4 

 
12 
651 

 
 
 
 
 
 
 

12 
4 

 
12 
749 

 
 
 
 
 
 
 

12 
4 

งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย 0-5 ปี ในชุมชน 
1. ให้บริการตรวจคัดกรองออทิสติกในเขตพ้ืนที่ 
2. ให้บริการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการในเขตพ้ืนที่ 
3. ออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่   

 
ครั้ง / ปี 
ครั้ง / ปี 
ครั้ง / ปี 

 
1 
2 

2 

 
1 
4 
2 

 
1 
4 
2 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 

- การเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของเด็ก 0 - 5 ปี 
ในเขตรับผิดชอบลดลงจากเดิม ร้อยละ 88.85 
ในปี 2556 เป็น ร้อยละ 81.22 ในปี 2557
และร้อยละ 79.09 ในปี 2558 
- เด็ก อายุ 1 - 5 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะ
เสี่ยงออทิสติก เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 58.33 ในปี 
2556 เป็นร้อยละ 73.99 ในปี 2557 และ 
ร้อยละ 89.16 ในปี 2558 
 
 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 -  มีผู้รับผิดชอบงานหลัก 1 คน หากมีประชุม/ติดราชการอ่ืน ท าให้ต้องปิดคลินิกในวันให้บริการ  
 -  การตรวจพัฒนาการยังให้ในวันเดียวกับวันให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และด้วยจ านวนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถให้บริการงานพัฒนาการได้ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. พัฒนาและสอนทักษะ/ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพเด็กอายุ 
0-5ปี เช่น ความรู้เรื่องวัคซีน ระบบลูกโซ่ความเย็น การตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรอง
กรณีท่ีผู้รับผิดชอบหลักติดงาน 
 2. การติดตามเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการโดยการนัดแยกออกจากคลินิก
สุขภาพเด็กดี 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งาน ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นางสาวโกศล  สืบต่างใจ วันที่    30  กันยายน  พ.ศ.2558 

 
เจตจ านง บริการสุขภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กวัยเรียนในเขตบริการโรงพยาบาลลอง อ าเภอลอง  จังหวัดแพร่ 
ให้ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

เป้าหมาย   เพ่ือให้กลุ่มเด็กวัยเรียนในเขตบริการโรงพยาบาลลอง  อ าเภอลอง  จังหวัดแพร่  มีสุขภาพแข็งแรงและมี
ภาวะโภชนาการปกติ   

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

เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการปกติ  ร้อยละ 50 ร้อยละ 
82.23 

ร้อยละ  
79.85 

ร้อยละ  
76.39 

โรงเรียนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

มากกว่าร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
87.50 

ร้อยละของนักเรียน ป.5 และ ม.1 มีและใช้แบบ
บันทึกสุขภาพด้วยตนเอง  

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 80 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 
 - การให้บริการอนามัยโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  

 - การส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัยเรียน ท าได้มีคุณภาพมากขึ้นเนื่องจากมีการบูรณาการร่วมกับงานโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 
 - การลงบันทึกข้อมูล มีการลงได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากข้ึน มีสามารถดึงข้อมูลกลุ่มปกติ/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย และ
น ามาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของนักเรียน 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1. บุคลากรรับผิดชอบ
คนเดียวแต่เด็กนักเรียน
มีจ านวนมาก มีปัญหา
ในการให้บริการ 

- จนท.กลุ่มงานส่งเสริมออก
ให้บริการงานอนามัย
โรงเรียน 

- มีการบูรณาการร่วมกับ
งานโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

 

- การส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัย
เรียน ท าได้มีคุณภาพมากขึ้น 

2. ข้อมูลขาดความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

- จนท.ลงข้อมูลในโปรแกรม
หลังให้บริการ 

- มีการคืนข้อมูลจากศูนย์
ข้อมูลท าให้ทราบปัญหาใน
การลงข้อมูลและแก้ไขให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

- การลงบันทึกข้อมูล มีการลง
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากข้ึน 
สามารถดึงข้อมูลกลุ่มปกติ/
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย และน ามา
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ี
เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพ
ของนักเรียน 

3. มาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพมี
องค์ประกอบมาก ท าได้
ยาก 

- ให้ทางโรงเรียนมีการ
ประเมินตนเอง 

- เจ้าหน้าที่ประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนซ้ า 
- เพ่ิมการชี้แจงกับทาง
โรงเรียนให้เข้าใจใน
องค์ประกอบของมาตรฐาน 

- โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพตาม10องค์ประกอบ 
ระดับทอง 2โรง คือ รร.ลอง
วิทยา 
รร.บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ)  
ระดับเงิน 5 โรงคือ รร.ดอนมูล 
รร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  
รร.บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่ง
สงเคราะห์) 
รร.เทศบาลบ้านห้วยอ้อ  
รร.ระเบียบพิทยา 

 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลักที่ 1 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การส่งเสริมให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ตามสภาพปัญหาที่
ได้รับการประเมิน 

นักเรียน 2,132 คน ได้รับค าแนะน า
การดูแลสุขภาพตนเองรายบุคคล 

การด า เนินงานควร เริ่ มตั้ งแต่
ระยะแรกของภาคการศึกษาท่ี 1 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตาม 10 องค์ประกอบ โรงเรียน 7/8 7/8 7/8 
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตาม10
องค์ประกอบ 

โรงเรียน 7/8 7/8 7/8 

ตรวจสุขภาพและประเมินภาวะโภชนาการนักเรียน ราย 3,205 2,586 2,132 
ฉีดวัคซีน MMR นักเรียน ป.1 ราย 164 211 198 
ฉีดวัคซีน dT นักเรียน ป.6 ราย 167 169 199 

 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการปกติ
ลดลงจาก ร้อยละ 79.85 ในปี 2557 เป็นร้อย
ละ 76.39 ในปี 2558 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

 1. จ านวนนักเรียน ไม่สัมพันธ์กับจ านวนผู้ให้บริการ 
 2. กิจกรรมที่ให้บริการมีมาก ไม่สัมพันธ์กับระยะเวลา 
 3. การวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมไม่เสถียร จึงท าให้การผลการวิเคราะห์จึงท าให้น ามาใช้ประโยชน์ได้น้อย 
 4. มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีองค์ประกอบมาก ท าได้ยาก 

 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับกลุ่มนักเรียนที่ตรวจพบปัญหาด้านสุขภาพ 
 2. การสร้างการมีส่วนร่วมการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มแกนน านักเรียน และกลุ่มผู้ปกครอง 
 3. การบูรณาการงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับงานโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 4. การคืนข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลและแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 5. เพ่ิมการชี้แจงกับทางโรงเรียนให้เข้าใจในองค์ประกอบของมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานนางบัวบาน   อาชาศรัย  วันที่จัดท า 25 กันยายน 2558 

 
เจตจ านง   

ให้บริการสุขภาพให้แก่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10-24 ปี ครอบคลุมในด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การ
ดูแล และการฟื้นฟู และเชื่อมโยงกับบ้าน ชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

เป้าหมาย    
จัดบริการสุขภาพให้ครอบคลุมบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแล และการฟ้ืนฟูใน ชุมชน 

สถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีเครือข่าย 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลลองได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น
และเยาวชน  

ผ่านเกณฑ์ 4 
องค์ประกอบ 

N/A รอรับการ
ประเมินในปี 

2560 

รอรับการ
ประเมินในปี 

2560 

จุดเน้นในการพัฒนา 
 1. ให้บริการสุขภาพให้แก่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10-24 ปี  
 2. การพัฒนาระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  

- จัดตั้งคลินิกวัยรุ่น มีห้องให้บริการที่เป็นสัดส่วนผู้รับบริการเข้าถึงง่าย 

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

บริการเชิงรุกโดยการให้ความรู้
แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษาเพ่ือป้องกันการ
ตั้งครรภ์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

การด าเนินงานเพ่ือป้องกัน
การตั้งครรภ์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์เป็นบริการ
ในคลินิก 

จัดบริการเชิงรุกโดย
ด าเนินงานใน
สถานศึกษา 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา
จ านวน 1,300 คน ได้รับ
ความรู้และค าแนะน า
ตามกระบวนการ 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลัก  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวัยรุ่น/นักศึกษา 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์   การ
จัดบริการปรึกษา  เพ่ือตรวจหา
การติดเชื้อ HIV แบบสมัครใจ     
ผ่านสื่อต่างๆเช่นเสียงตามสาย
ของโรงพยาบาล / วิทยุชุมชน  
เดือนละ ครั้ง 
- การให้ความรู้เรื่อง HIV/เอดส์  
เพศและอนามัยเจริญพันธุ์  และ
จัดกิจกรรมเชิงรุกในวันส าคัญ 
- สนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัย
โดยมีจุดกระจายถุงยางอนามัยที่
ป้อมยาม ร.พ./กลุ่มงานเวช
ศาสตร์ครอบครัวและบริการด้าน
ปฐมภูมิและ  บ้านแกนน าผู้ติด
เชื้อ HIV 
- สนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัย
ให้กับ รพ.สต. ในพ้ืนที ่คปสอ.
ลอง 

ครั้งที่ 1  อบรมแกนน านักเรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
เอชไอวี/เอดส์และอนามัยเจริญพันธ์  วันที่ 1    ธันวาคม   พ.ศ. 
2557 ที่โรงเรียนระเบียบพิทยา   ต าบลห้วยอ้อ  มีแกนน านักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  135 
คน และแจกถุงยางอนามัย จ านวน 400 ชิ้น 
ครั้งที่ 2   รณรงค์ประชาสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยพร้อม
ทั้งประชาสัมพันธ์การเปิดคลินิกบริการวัยรุ่นและแจกถุงยางอนามัย 
จ านวน 2,000 ชิ้น เนื่องในวันวาเลนไทน์ ที่ตลาดนัดคลองถม ใน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 
ครั้งที่ 3    อบรมนักเรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง  เอชไอวี/
เอดส์และอนามัยเจริญพันธ์  วันที่  23   มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่
โรงเรียนบ้านวังเลียง ต าบลทุ่งแล้ง มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน    60 คน และแจกถุงยาง
อนามัย จ านวน 400 ชิ้น 
ครั้งที่ 4  อบรมนักเรียนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา 
วันที่  6  สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่โรงเรียนบ้านปากจอก ต าบลทุ่งแล้ง 
มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน    
60 คน และแจกถุงยางอนามัยให้กับโรงเรียนและรพ.สต.ทุ่งแล้ง 
จ านวน 1,400 ชิ้น 
- รพ.สต.ในพ้ืนที่ คปสอ.ลอง เบิกถุงยางอนามัยผ่านคลังยารพ.ลองๆ
มาเบิกถุงยางที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯให้กับพ้ืนที่ 
ครั้งที่ 5   จัดท าโครงการ หนึ่งวันเพ่ือลูกรัก โดยอบรมผู้ปกครองใน
พ้ืนที่เขตเทศบาลห้วยอ้อ ที่มีบุตรวัยรุ่นเกี่ยวกับการดูแล / ช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน าบุตรที่ก าลังเป็นวัยรุ่นและลดช่องว่างระหว่างผู้ปกครอง
กับบุตร เพื่อให้บุตรก้าวเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ในวันที่ 22 
กรกฎาคม 2558 มีผู้ปกครองเข้าร่วมจ านวน 50 คน 

 

 
สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 
จัดท าแผนปฏิบัติการ ครั้ง 1 1 1 
ประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชนและติดตามส่วนขาด 

ครั้ง 1 1 1 

ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย คน 6 3 50 
ประสานงาน/ส่งต่อ เพื่อรับความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่าย คน 1 0 0 
จัดกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน ครั้ง N/D 5 5 

 



62 

 

วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการให้บริการค าปรึกษาเกี่ยวกับ

เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย คลินิกวัยรุ่น ปี 2556-2558 

 

กิจกรรมการบริการของคลินิกวัยรุ่น
ในสถานบริการ   เป็นการให้ค าปรึกษา 
ประสานงาน และส่งต่อ  จ านวนผู้ที่มารับ
บริการในปี 2558 ส่วนใหญ่จะมาขอรับ
บริการในเรื่องถุงยางอนามัย จากกราฟ จะ
พบว่าตั้งแต่ ปี 2556 – 2558 จ านวน
ผู้รับบริการ มาขอรับค าปรึกษาเกี่ยวกับ
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย(ถุงยางอนามัย) ใน
คลินิกวัยรุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน  
จากข้อมูลและการสังเกต พบว่าในปี 2558 
กลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาขอรับบริการเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัย(ถุงยางอนามัย) จะมีกลุ่มวัยรุ่นหญิง
เพ่ิมมากข้ึนและส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น   

 
 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. บริการใน 4 องค์ประกอบ ในบางส่วนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
2. บุคลากรผู้ให้บริการขาดทักษะและความรู้การจัดบริการส าหรับวัยรุ่นจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 

 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. การด าเนินงานโดยแกนน าของวัยรุ่น/เยาวชน มีส่วนร่วมตั้งแต่ข้ันตอนของการวางแผน การด าเนินงาน การสรุป
วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงาน 

2. การขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูจากสถานศึกษา ร่วมเป็น
คณะท างาน 

3. การรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญของวัยรุ่นอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลรายงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนจากผู้ให้บริการ อาสาสมัคร แกนน าวัยรุ่นและเยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2558 
งานวางแผนครอบครัว  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  นางเปรมปรีดิ์  ดอกไม้เพ็ง    วันที่  30  กันยายน  2558 
 
เจตจ านง   
 ส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงวัยเจริญพันธ์  ตามมาตรฐานที่ก าหนดเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่เหมาะสม  ถูกต้อง    
ปลอดภัย  และมีความพึงพอใจ 

เป้าหมาย   
 หญิงวัยเจริญพันธ์ในเขตรับผิดชอบ (หมู่ที่  3  -  14  ต าบลห้วยอ้อ)  ได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม  
ถูกต้อง  ปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

-อัตราการคุมก าเนิด มากกว่าร้อยละ 80 84 85 83 
- อัตราหญิงวัยเจริญพันธ์ ได้รับความรู้และวางแผน
ครอบครัว 

ร้อยละ  80 100 100 100 

- อัตราคู่รักมารับบริการที่คลินิกคู่รักเพ่ิมขึ้น มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ  10 

0 (2คู่) - (0คู่) 2คู่ 

- หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มารับบริการที่คลินิกวางแผน
ครอบครัวมีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง   

ร้อยละ  80 100 100 100 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 

การให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์และคู่รัก   

ความท้าท้าย 
 1. พัฒนาแนวทางส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงวัยเจริญพันธ์  โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

2. พัฒนาความรู้  ทักษะ  ของบุคลากร  ในการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์   
3. พัฒนาความรู้  ทักษะของ  อสม. ในการให้ค าแนะน าด้านการวางแผนครอบครัวในชุมชน 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
 มีการสร้างแกนน า  อสม. ในหมู่บ้าน  ให้มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม  การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  และเรื่องการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก  เพ่ือเผยแพร่ความรู้  สามารถตรวจเต้านมกลุ่มเป้าหมาย  และชักชวนกลุ่มเป้าหมายให้มาตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558  
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- หญิงวัยเจริญพันธุ์ไม่
ตรวจเต้านมตนเอง  

- มีการให้ความรู้เรื่องการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง แก่
กลุ่มหญิงวัยเจริญที่มารับ
บริการในคลินิกวางแผน
ครอบครัวและในชุมชน  โดย
ทางวิทยุชุมชน  การให้ความรู้
ขณะออกหน่วยเคลื่อนที่  
และผ่านทาง  อสม. 

- การให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง  และการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกแก่กลุ่มหญิงวัยเจริญที่มารับบริการใน
คลินิกวางแผนครอบครัวและในชุมชน  โดย
ทางวิทยุชุมชน  การให้ความรู้ขณะออกหน่วย
เคลื่อนที่  และผ่านทาง  อสม.  และสร้างแกน
น า อสม.  ในหมู่บ้าน  ให้มีความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม  การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้  สามารถตรวจเต้านม
กลุ่มเปา้หมาย   

- หญิงวัยเจริญ
พันธุ์ตรวจเต้านม
ตนเอง  ร้อยละ  
100 
 

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

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
1. ด้านการเฝ้าระวัง 
- ค้นหา / คัดกรอง
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม  
- จัดท าทะเบียนและ
รายงานข้อมูล 
 
 

- หญิงวัยเจริญพันธ์หมู่  
3-14  ต าบลห้วยอ้อ  
ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านม  
- มีการจัดท าทะเบียนและ
รายงานข้อมูลที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน  ทันต่อเวลา 
-มีระบบข้อมูลที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน  สมบูรณ์และ
สืบค้นง่าย 

- หญิงวัยเจริญพันธุ์
ตรวจเต้านมตนเอง  
ร้อยละ  100 

- หญิงวัยเจริญ
พันธ์หมู่  3-14  
ต าบลห้วยอ้อ  มา
รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม 
 
 

-  สร้างทัศนคติท่ีดีในการ
มาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นม  
- พัฒนาวิธีที่เหมาะสมใน
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม 

2. ด้านส่งเสริม
สุขภาพ / ป้องกันโรค 
- ให้ความรู้ 

- มีกิจกรรมการให้ความรู้
แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ใน
คลินิก 

- หญิงวัยเจริญพันธุ์
ความรู้ ในการดูแล
สุขภาพตนเอง 

  

3. ด้านการให้บริการ
ในสถานบริการ 
3.1 คลินิกวางแผน
ครอบครัว 
3.2 คลินิกคู่รัก 
 

- อัตราหญิงวัยเจริญพันธ์ 
ได้รับความรู้และวางแผน
ครอบครัว  
- อัตราความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  มากกว่าร้อย
ละ  80 
- อัตราคู่รักได้รับ
ค าปรึกษาก่อนแต่งงาน  
ร้อยละ 80 

- หญิงวัยเจริญพันธุ์
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเอง 
- ร้อยละ 85.40 
- ร้อยละ 100 

- การใช้บริการใน
คลินิกคู่รักมีน้อย 
- ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย 

- ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการคลินิกคู่รักให้
หลากหลายช่องทาง 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
4.ด้านฟ้ืนฟูสุขภาพ 
- เยี่ยมบ้าน 
 

- ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ใน
เขตหมู่  3 -14  ต าบล
ห้วยอ้อได้รับการเยี่ยม
บ้านอย่างน้อยร้อยละ  80 

- ร้อยละ 100 - ขาดข้อมูลใน
ผู้ป่วยที่ไปรับการ
ตรวจวินิจฉัย/ส่ง
ต่อมารับริการ 

- เพ่ิมการส ารวจข้อมูลใน
หมู่บ้าน 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
ปริมาณงาน หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ให้บริการในคลินิกวางแผนครอบครัว 
     - ชั่งน้ าหนัก 
     - วัดความดันโลหิต 
     - ซักประวัติ 
     - ให้ค าปรึกษา 
     - ให้บริการวางแผนครอบครัว  ให้ยาคุมก าเนิดชนิดกินหรือฉีด 
     - บันทึกข้อมูลผู้ป่วยในคอมพิวเตอร์และสมุด        

คน / ปี 551 466 351 

2. ให้ค าปรึกษาก่อนแต่งงานในคลินิกคู่รัก คู่ / ปี 2 0 2 
3. ให้มีความรู้แก่ อสม. ในเขตหมู่  3 -14  ต าบลห้วยอ้อเรื่องการวางแผน
ครอบครัว 

คน / ปี 
 

180 249 249 

4. ส ารวจผู้ป่วยมะเร็งเต้านม , ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในเขตหมู่ 3 -14  
ต าบลห้วยอ้อ 

ครั้ง / ปี 12 12 12 

5. เยี่ยมบ้าน  ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม , ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในเขตหมู่ 3 -14  
ต าบลห้วยอ้อ  

คน / ปี 
 

7 7 7 

6. ให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธ์ในชุมชน   ครั้ง / ปี 12 12 12 
7. จัดท าทะเบียนและรายงานข้อมูล ครั้ง / ปี 12 12 12 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. หมายถึง อัตราการคุมก าเนิด 
2. หมายถึง อัตราหญิงวัยเจริญพันธ์ได้รับความรู้และวางแผนครอบครัว 
3. หมายถึง อัตราคู่รักมารับบริการที่คลินิกคู่รัก 
4. หมายถึง หญิงวัยเจริญพันธุ์ตรวจเต้านมตนเอง 

คลินิกคู่รัก 
 - คู่รักมารับบริการในคลินิกเพ่ือรับ
ค าปรึกษาก่อนแต่งงาน  และการวางแผน
ครอบครัว  น้อยเม่ือเทียบกับประชากรที่
อยู่ในวัยเจริญพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 คลินิกคู่รัก 
 - กลุม่เป้าหมายไม่เห็นความส าคัญในการมารับรับค าปรึกษาก่อนแต่งงาน  และการวางแผนครอบครัว   
 - กลุ่มเป้าหมายไมท่ราบว่ามีบริการคลินิกคู่รัก 
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 คลินิกคู่รัก 
 - ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของคลินิกคู่รัก 
 - รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับ  การมารับค าปรึกษาก่อนแต่งงาน  และการวางแผนครอบครัว   
 - พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาก่อนแต่งงาน และการวางแผนครอบครัว   
 - พัฒนาแนวทางการเข้าถึง  การขอรับค าปรึกษาก่อนแต่งงาน  และการวางแผนครอบครัว   

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4

2556 84 100 0 100

2557 85 100 0 100

2558 83 100 200 100
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งาน โรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน   นางสาวอัญชลี  อุ่นเรือน  วันที่จัดท า  30 กันยายน   2558 
 
เจตจ านง  

 ให้บริการในการเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ ม3.-ม.14 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาวะที่ดี 

เป้าหมาย  
ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ม.3 – ม.14 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่  ดังนี้ 

 1. กลุ่มท่ัวไป  สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันการเกิดโรคที่ป้องกันได้ 
 2. กลุ่มเสี่ยง  คัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือไม่ให้เกิดโรค วินิจฉัยโรค ในระยะเริ่มต้น เพ่ือ
การรักษาได้ทันเวลา โรคไม่ลุกลาม และได้รับการส่งต่อเพ่ือการรักษาที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม 
 3. กลุ่มผู้ป่วย  ได้รับการดูแลต่อเนื่อง สามารถควบคุมภาวะของโรคได้ อยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ปี 2556  
(ร้อยละ) 

ปี 2557 
(ร้อยละ) 

ปี 2558 
(ร้อยละ) 

อัตราคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายใน
เขตรับผิดชอบ  (ผลงานสะสม ปี2553 -2557 ) 

80 
 

56.79 
(1,274/2,243) 

75.79 
(1,700 
/2,243) 

ไม่มีข้อมูล 

อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก ปี 58 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20   

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20   

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 8.43 
(53/628) 

อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก (ข้อมูลสะสมปี2558-2562) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 5.41 
(115/22125) 

อัตราสตรีอายุ 35 -70 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม  ร้อยละ 80 90 90.14 92.80 
(2,489/2,682) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

10 8 10 ไม่มีข้อมูล 

อัตราประชาชนกลุ่มเสี่ยงในวัยท างานได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

60 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 67.52 
(2150/3184) 

จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ
เกิดข้ึนในชุมชน   

2 แห่ง/ปี 
 

2 2 2 

อัตราประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ 4 กลุ่มโรค Metabolic  (DM  HT 
Stroke  Obesity)   

90 
เป้าปี 58 เน้น 
35 ปีขึน้ไป 

91.10 
(6037/6627) 

91.42 
(6085/6656) 

72.15 
(4814/6672) 

ประชากรอายุ  35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง DM/HT    90 90.91 90.90 
(4314/4647) 

93.34 
(4430/4746) 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  

- งานเฝ้าระวัง ค้นหาคัดกรอง ร่วมกับการมีส่วนร่วมของ อสม.  ช่วยพัฒนาศักยภาพของ อสม. มากขึ้น ท าให้เกิด
การเรียนรู้ อสม. สามารถช่วยเจาะเลือดปลายนิ้ว จากเครื่อง DTX ได้  

      - งานระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากข้ึน สามารถวิเคราะห์/แยก ข้อมูลและมี
การน าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้ 
 
 จุดเน้นในการพัฒนา 
  1. กลุ่มปกติ  สร้างความตระหนักให้ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองโดยให้ความรู้ผ่าน อสม., เสียงตาม
สาย , การเพ่ิมสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
  2. กลุ่มเสี่ยง  เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนารูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ focus group มีการติดตามกลุ่มเสี่ยง
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือค้นหาบุคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันการเกิดโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ 
  3. กลุ่มป่วย  ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ อสม.ในแต่ละพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถควบคุมภาวะของโรคได้และได้รับการช่วยเหลือ ส่งต่อ อย่างเหมาะสม  
 

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

1. การด าเนินงาน
ร่วมกันในการเฝ้าระวัง
ภาวะความดันโลหิตสูง 
และรอบเอวเกิน 

- มีการด าเนินงาน 2 ส่วนไก้แก่งาน
ควบคุม ป้องกันโรคไม่ติดต่อ ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วน ต่างคน
ต่างด าเนินงาน 
- อสม.ซึ่งเป็นผู้เก็บข้อมูลท างานไม่แล้ว
เสร็จในครั้งเดียว ท าให้เกิดการเสียเวลา 

- ออกแบบฟอร์มการเก็บ
ข้อมูลให้ครบถ้วน ให้ง่าย
ต่อการเก็บข้อมูลโดยมีทั้ง
การวัดความดันโลหิต ชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบ
เอว 

- อสม.ไม่เสียเวลาในการ
เก็บข้อมูล และได้ข้อมูล
ครบตามความต้องการ 
- ได้ข้อมูลมากขึ้นในการ
ประเมินภาวะสุขภาพ 

2. การสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนใส่
ใจในพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังท่ีป้องกันได้เพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนในชุมชน 
 

- มีการด าเนินการคัดกรองความเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ป้องกันได้
ตามแบบฟอร์มคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง
ด้วยวาจาตามแบบประเมินของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยใช้
แบบสอบถาม (Verbal Screening) 
- อสม.ซึ่งเป็นผู้เก็บข้อมูล น า
แบบสอบถามมาส่งช้า ท าให้เกิดการ
เสียเวลา ส่งผลให้การลงข้อมูลล่าช้า และ
ไม่รู้ว่าตัวเองคักรองมาครบหรือไม่ เกิด
การซ้ าซ้อนของข้อมูล 
-อสม.บางท่าน ไม่ยอมท าการคัดกรอง 
ปล่อยให้ เป็นภาระของ อสม.ในเขต
รับผิดชอบอื่นต้องมาท าการคัดกรองแทน 

-ปรับแบบฟอร์มให้เข้าใจ
ง่ายได้มาตรฐาน  
-อธิบายวิธีการคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงตาม
แบบฟอร์มแก่ อสม. อย่าง
ละเอียด 
-จัดท ารายชื่อให้ อสม. แต่
ละหมู่ เพื่อให้ อสม. คัด
กรองตามรายชื่อในเขตท่ี
ตัวเองรับผิดชอบ ตาม
จ านวนคนในหลังคาเรือน
ให้ครบตามรายชื่อและให้
น าใบคัดกรองมาส่งด้วย
ตัวเอง 

- อสม. ใช้แบบคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงได้ข้อมูลที่
ถูกต้องมากข้ึน 
- อสม. สามารถแบ่งงาน
กันได้สะดวกข้ึน ส่งงาน
ได้ทันตามก าหนดได้มาก
ขึ้น และข้อมูลที่ได้ไม่ซ้ า
กัน 
 
- อสม. ได้ช่วยกันท าการ
คัดกรองข้อมูลในเขตท่ี
รับผิดชอบของตัวเองครบ
ทุกคน 
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
(R1) ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 100 
กิจกรรมหลักที่ (P2.) ระดับความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ระดับ 5 
กิจกรรมหลักที่ (P3.) ระดับความส าเร็จของการให้สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ระดับ 3      
กิจกรรมหลักที่ (P4.) จ านวนของแหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการเกิดข้ึนในชุมชนอย่างน้อย 2 แห่ง 

กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 
1. กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
1. มีการประเมินคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงด้วยวาจาตามแบบประเมินของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อการเกิดโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอด
เลือดสมอง โรคอ้วน  
2. มีการวินิจฉัยวิเคราะห์ข้อมูล จากการคัดกรองท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถิติกลุ่ม
เสี่ยงโรคเรื้อรังที่ส าคัญ เพื่อน ามาวางแผนในการให้สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ  
3. มีการวางแผนกิจกรรมให้ความรู้ สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยปรับ
กระบวนการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละโรคแต่ละช่วง
วัย  
4. มีการปฏิบัติกิจกรรมให้ความรู้   
- มีการให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัว โดยการออกเยี่ยมบ้าน 
- การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านผ่าน  อสม. 
- มีการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายวิทยุชุมชน 
- มีการแจกคู่มือ/แผ่นพับ ให้ความรู้ผ่าน อสม. ประจ าหมู่บ้าน 
5. มีการประเมินผล หลังการให้สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 

- อัตราประชากร
อายุ 35 ปี ขึ้นไป
ได้รับการคัดกรอง 
DM  HT  ร้อยละ 
90  ผลงาน 
ร้อยละ 93.34  
(4,430*100 
/4,746)  
  

- การฝึกบุคลากรให้
เกิดความช านาญในฝึก
กระบวนการพัฒนา
พฤติกรรม  เพื่อให้
กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 
เกิดความน่าสนใจ 
โน้มน้าวใจในการปรับ
พฤติกรรมของตนเอง 
- เน้นการกระตุ้น 
ติดตาม พร้อมกับ
วิเคราะห์ผลหลังปรับ
พฤติ เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการปรับ
พฤติกรรม 

2. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการเกิดขึ้นในชุมชน 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 

1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน, อสม. 
2. ก าหนดขอบเขตแนวทางการด าเนินงาน 
3. ประชาคมหมู่บ้าน ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงานและ
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นให้ประชากรในหมู่บ้านได้รับทราบและเสนอความคิดเห็น สร้าง
ข้อตกลงร่วมกัน 
4. ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ร่วมกับประชากร ม.3 และ ม.5, ผู้น าชุมชน, อสม.  
5. ได้แหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพเกิดขึ้นในหมู่บ้าน เสริมสร้างให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

- เกิดแหล่งเรียนรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพแบบ
บูรณาการเกิดข้ึนใน
ชุมชนอย่างน้อย 2 แห่ง/
ปี  
ผลงานเกิดแหล่งเรียนรู้
ด้านการดูแลสุขภาพ 
หมู่บ้าน หมู่ 3 และ หมู่ 5 

- เกิดแหล่ง
เรียนรู้ ด้านการ
ดูแลสุขภาพ
แบบบูรณาการ
เกิดข้ึนใน
หมู่บ้านแต่ละ
หมู่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  
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3. โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตเทศบาลห้วยอ้อ อ.ลอง     
จ.แพร่ ปีงบประมาณ  2558 
     

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
1. ชี้แจงแนวทางคัดกรองให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
รับทราบ 
2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านออกคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากวิถีชีวิตตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
และให้ความรู้เรื่องมะเร็งในสตรีแก่กลุ่มเป้าหมายพร้อมกับให้ค าแนะน า
ในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส. พร้อมกับการคัดกรอง
โรคซึมเศร้าในชุมชน 
3. เจ้าหน้าที่น าข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองมาวิเคราะห์หากลุ่มเสี่ยง  
4. เจ้าหน้าที่ออกเจาะเลือดปลายนิ้ว (FCG) กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานจาก
การคัดกรองของอสม.หากพบว่ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 110  mg/dl  
ท าการเจาะเลือดจากเส้นเลือด (FPG) เพ่ือให้แพทย์วินิจฉัยต่อไป 
5. เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในการดูแลตนเองในกลุ่มที่มีผลจากการเจาะ
เลือดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 
6. เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในการดูแลตนเองในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงโรค
ความดันโลหิตสูงร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเฝ้าระวัง 
และติดตามผู้ที่มีความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 mmHg. 
และให้ค าแนะน าตามหลัก 3 อ. 2 ส. เพ่ือให้ได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ทันท่วงที 
7. คัดเลือกกลุ่มเสี่ยง มาจากการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง โดยเลือกกลุ่ม
เสี่ยงที่มีความดันโลหิตสูง, รอบเอวเกิน และมีผลน้ าตาล (FBS) อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง หมู่บ้านละ 5 คน 
8. ด าเนินการอบรมตามโปรแกรมความเสี่ยง โดยจัดกิจกรรมร่วมกับ
คลินิก DPAC ที่ศูนย์ดูแลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้าน  โดยจะจัด
กิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง (หมู่ 6,7,8 จ านวน 1 ครั้ง หมู่ 9,10 จ านวน 1 
ครั้ง) เป็นระยะเวลา 5 เดือน เน้นการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และการติดตามอย่างต่อเนื่อง                       
9. หาบุคคลต้นแบบเมื่อโครงการเสร็จสิ้น 
10. สรุป ประเมินผลโครงการ 

- อัตราประชากรอายุ 35 
ปีขึ้นไปได้รับการตรวจ
คั ด ก ร อ ง ค ว า ม เ สี่ ย ง
โรคเบาหวาน โรคความ
ดั น โ ล หิ ต สู ง  ร้ อ ย ล ะ  
93.34 
 

- อสม.คัดกรองอย่างถูกต้อง 
ข้อมูลครบถ้วน 
- ท าการคัดกรอง ได้ 100 % 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว
ได้ บุคคลต้นแบบ เพื่อน ามา
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
ประชาชนได้ 
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4. โครงการอบรมให้ความรู้สตรีอายุ 30-60 ปีที่ไม่เคยผ่านการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในเขต
เทศบาล ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ปีงบประมาณ 2558 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
1. เตรียมกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30-60 ปีที่ไม่เคยได้รับ
การตรวจมะเร็งปากมดลูกและกลุ่มเป้าหมายมะเร็งเต้า
นม อายุ 30-70 ปี 
2. เจ้าหน้าที่ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม พร้อมสาธิตวิธีการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง                   
3. เผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้า
นมโดยผ่านทางแกนน า วิทยุชุมชน  แผ่นพับ 
หอกระจายข่าว  คลินิกวางแผนครอบครัว                                       
4. ส่งเสริมแกนน าชักชวนกลุ่มเป้าหมายให้มารับบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสัปดาห์รณรงค์การ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกประจ าปี 
5. สรุป ประเมินโครงการ 

- อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีราย
ใหม่ได้รับการตรวจมะเร็งปาก
มดลูก ปี 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 เป้าหมายรายใหม่ปี2558  
จ านวน628 ราย มารับการตรวจ 
53 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.43  
- สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการ
ตรวจมะเร็งเต้านมร้อยละ 80 
เป้าหมาย 2,682 ราย มารับการ
ตรวจ 2,489 ราย คิดเป็นร้อยละ 
92.80 

- กลุ่มเป้ารายใหม่ที่ไม่เคยตรวจ
มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักใน
ความส าคัญที่จะมารับบริการ
ตรวจมากข้ึน 
- กลุ่มเป้าหมายมารับบริการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมได้ตามเป้าหมาย 

 

5. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ  2558 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 

1. ส ารวจประชากรกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ 
- มะเร็งเต้านม ประชากรเพศหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป 
- มะเร็งปากมดลูก ประชากรเพศหญิงอายุ 30 ถึง 60 ปี ที่
ไม่ เคยได้ รับการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกใน
ปีงบประมาณ 2558 และสตรีที่เคยผ่านการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกนานเกิน 5 ปี 
2. อบรม อสม. และแกนน าหมู่บ้านละ 6 คน เพ่ือให้ความรู้ 
เรื่องมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม รวมถึงทักษะใน
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และ 
3. เผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม
โดยผ่านทางแกนน า วิทยุชุมชน  แผ่นพับ หอกระจายข่าว  
คลินิกวางแผนครอบครัว 
4. อสม.และแกนน าที่ได้รับการอบรม  ถ่ายทอดความรู้แบบ
รายบุคคลเรื่องมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม รวมถึง
ทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชน และชักชวนกลุ่มเป้าหมายให้มารับบริการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกในสัปดาห์รณรงค์การตรวจคัดกรอง
มะเร็งในสตรี 
5. จัดรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี 
6. ลงข้อมูลในโปรแกรม Hos.XP และโปรแกรม CxS2010   

- อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปี
รายใหม่ได้รับการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก ปี 2558 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 เป้าหมายราย
ใหม่ปี2558  จ านวน628 ราย 
มารับการตรวจ 53 ราย คิด
เป็นร้อยละ 8.43  
- สตรีอายุ 3-70 ปีได้รับการ
ตรวจมะเร็งเต้านมร้อยละ 80 
เป้าหมาย 2,682 ราย มารับ
การตรวจ 2,489 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 92.80 
 

- สตรีกลุ่มเป้าหมายมารับ
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
และตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
มากขึ้น โดยสัปดาห์ก่อนการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม จะจัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่สตรีกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
กระตุ้นให้สตรีกลุ่มเป้าหมายเห็น
ความส าคัญของการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
มากขึ้น 
- การเพ่ิมแกนน ากลุ่มเป้าหมาย 
และ อสม.ตัวอย่างในหมู่บ้าน ใน
การเป็นแบบอย่าง และกระจาย
ความรู้ การให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
เต้านมเพ่ือเพ่ิมการรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับโรคมากข้ึน 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ 
ปี 2556 
(ร้อยละ) 

ปี 2557 
(ร้อยละ) 

ปี 2558 
(ร้อยละ) 

งานคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง  ร้อยละ 91.10 
(6037/6627) 

91.42 
(6085/6656) 

93.34 
(4430/4746) 

- อาหาร ราย 709 700 688 
- ออกก าลังกาย ราย 1,227 1,215 1,194 
- สุรา ราย 1,173 1,160 1,142 
- บุหรี่ ราย 918 908 900 
- อุบัติเหตุ ราย 1,035 1,030 1,020 

งานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
(ผลงานสะสม ปี2553-2557) ร้อยละ 80 

ร้อยละ 56.79 
(1,274/2,243) 

75.79 
(1,700/2,243) 

ไม่มีข้อมูล 

อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก ปี 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ร้อยละ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 8.43 
(53/628) 

งานคัดกรองมะเร็งเต้านม สตรีอายุ 35 -70 ปี ได้รับการ
ตรวจมะเร็งเต้านม ร้อยละ 80 

ร้อยละ 90 90.14 92.80 
(2,489/2,682) 

 

วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558 

 งานคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงประชาการอายุ 35 ปีขึ้นไป 

    
 

 จากสถิติงานคัดกรองความเสี่ยง พบว่าเป็นไปตามท่ีตัวชี้วัดก าหนด และมีแนวโน้มลดลงในปี 2557 แต่ได้มีการ
วางแผนกระตุ้นให้ อสม.ท าการคัดกรองอย่างเป็นระบบ และเจ้าหน้าที่ได้เร่งในการลงข้อมูลให้เสร็จทันเวลาจึงเห็นได้ว่า
ผลการคัดกรองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี 2558  
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 งานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
- อัตราสตรีอายุ 30 - 60ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ข้อมูลสะสมปี 2553 - 2557) ร้อยละ  80  

ผลงานร้อยละ 75.79 
 

 
 

- อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป้าหมายราย
ใหม ่ปี 2558  จ านวน 628 ราย มารับการตรวจ 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.43  

 

 
 

 
 
 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

งานคดักรองมะเร็งปากมดลูก 
ราย 

0

10

20

30

40

50

60

ปี 2558 

งานคดักรองมะเร็งปากมดลูก 
ราย 



74 

 

 งานคัดกรองมะเร็งเต้านม 
งานคัดกรองมะเร็งเต้านม สตรีอายุ 35 -70 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม ร้อยละ 80 
 

 
 

วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
 จากสถิติงานบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม พบว่าเป็นไปตามที่ตัวชี้วัดก าหนด และมีแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการจัดอบรมให้ความรู้สตรี 30-60 ปี ที่ไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม มีการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายที่หมู่บ้าน การบอกกล่าวผ่าน อสม. การส่งจดหมายรายบุคคลให้ทางไปรษณีย์ และ
ด าเนินการในชุมชนมากข้ึน ประกอบกับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีของอสม.ในชุมชน ในการคัดกรองภาวะสุขภาพของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 

ปัญหาอุปสรรค  
  1. การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ค้นหา คัดกรอง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
อสม. ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท าการคัดกรอง ส่งงานล่าช้า ช่วงเวลาในการท าการคัดกรองไม่เหมาะสม และอยู่
ในช่วงที่ประชาชนท าเกษตรกรรม เก็บเก่ียวข้าว และการอนุมัติแผนงานล่าช้า  งานตรวจมะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย
ให้ความส าคัญกับการตรวจมะเร็งปากมดลูกน้อยอยู่ บางส่วนมีความเขินอาย ไม่กล้าตรวจ 
  2. การพัฒนาระบบข้อมูลในการคัดกรอง ยังไม่ครบถ้วน 
  3. ประชาชนยังขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง/ชุมชน 
  4. การดูแลติดตามเยี่ยมบ้านในประชาชนลุ่มป่วย ยังขาดความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 
 โอกาสในการพัฒนา 
  1. เน้นให้ อสม.ตระหนักถึงความส าคัญในการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงมากข้ึน โดยการอธิบายผลลัพธ์ของการคัด
กรอง ว่าได้ประโยชน์และมีความส าคัญอย่างไรบ้าง อธิบายขึ้นตอนการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงตามใบคัดกรองให้แก่ อส
ม.ทุกคนทราบและเข้าใจทุกคน 
  2. การพัฒนาระบบข้อมูล แยกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยได้ชัดเจน และปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การ
วิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้ม/สถิติชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
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  3. รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนหลากหลายช่องทางมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองไม่ให้เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังได้ ประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลปัญหาสุขภาพ 
เพ่ือน าไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกัน 
  4. จัดการกับข้อมูลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ออกเยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม.ในพ้ืนที่ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ
การช่วยเหลือ/ส่งต่ออย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในหมู่บ้าน เพ่ือสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 - การใช้ฐานข้อมูลสุขภาพที่มีลงไปด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ แบบบูรณการกับทุกภาคส่วน เน้นการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งานดูแลสุขภาพต่อเนื่องท่ีบ้าน  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและและบริการด้านปฐมภูมิ       

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน ....นางสาวอัญชลี ปัญญาดี  วันที่จัดท า..30 กันยายน 2558 

 
เจตจ านง 

 ให้บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน สร้างเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และการฟ้ืนฟูสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยที่
ได้รับการส่งต่อ  อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยญาติ และชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย 

เป้าหมาย  
 ผู้ป่วยได้รับการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน มีสุขภาวะที่ดีข้ึนทั้งร่างกาย จิตใจ ญาติและชุมชนสามารถดูแลผู้ป่วย
ได้ 

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

- ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้รับการดูแลรักษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน   

ร้อยละ 80 79.05 
(83/105) 

87.99 
(293/333) 

90.43 
(274/303) 

 

จุดเน้นในการพัฒนา 
 1. สร้างเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และการฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ  อย่างมีคุณภาพ
และต่อเนื่อง โดยญาติ และชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยดูแล 
 2. การจัดท าฐานข้อมูล และระบบงานในการรับ - ส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  

-  ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้รับการดูแลรักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 90.43 
-  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ Six Building Blocks มาช่วยในการจัดท าแผนพัฒนาระบบงานดูแลต่อเนื่องที่
บ้าน 
-  พัฒนาระบบข้อมูลการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย / การตอบกลับ  การเก็บ-ส่งข้อมูลตัวชี้วัดงานเยี่ยมบ้านโดยเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อประสานงานทาง Facebook  กลุ่มปิด Home Health Care CUP ลอง และจัดตั้งกลุ่มไลน์ 
-  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
-  การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ ท าให้มีจ านวนผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพิ่มมากข้ึน 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2556 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- การส่งต่อ-รับส่ง
ข้อมูลผู้ป่วย 
 

- ส่งต่อ-รับเอกสารข้อมูลผู้ป่วย
ให้ผู้ที่รับผิดชอบทางไปรษณีย์/
โทรศัพท์ 

- ประสานงานในทีมสุขภาพ
ในการรับส่งข้อมูลผู้ป่วยทาง 
E-Mail พร้อมทั้งประสาน
ทางโทรศัพท ์

- ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้านได้รับการดูแลรักษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
ร้อยละ 90.43 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลักที่   
กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 

- การให้บริการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน 
 

- ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่
บ้านได้รับการดูแลรักษาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 80 

พัฒนาแนวทางการส่งต่อและรับข้อมูลผู้ป่วยโดยการ
ประสานงานและหาข้อตกลงร่วมในทีมที่รับผิดชอบ
งานดูแลต่อเนื่องที่บ้านในการรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วยทาง 
E-Mail/โทรศัพท์ /Facebook / Line 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

- ลงทะเบียนและแยกcase ตามเขตการให้บริการ 
- ตอบกลับcase ที่ได้รับการส่งต่อ 

 105 
83 

333 
293 

303 
274 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556- 2558 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
- เนื่องจากมีการจัดระบบและลงทะเบียนข้อมูล
การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
ท าให้อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 79.05 ในปี 2556 
เป็นร้อยละ 87.99 ในปี 2557 และร้อยละ 
90.43 ในปี 2558  

 

 

 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
-  การจัดการข้อมูลไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
-  การด าเนินงาน Palliative care ยังไม่เป็นรูปธรรม 
-  ขาดแคลนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วย HHC / Palliative care เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน ถัง
ออกซิเจน เครื่องSuction เตียงผู้ป่วย เตียงลม เป็นต้น 
-  เวลาในการออกเยี่ยมร่วมกันในทีมสหสาขาวิชาชีพน้อย ไม่ตรงกัน 

 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. พัฒนาแนวทางการด าเนินงาน HHC / Palliative care  

 2. พัฒนาให้เกิดศูนย์เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในแต่ รพ.สต. 
 3. พัฒนาการเข้าถึงบริการงานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านของผู้ป่วย/ญาติ 
 4. พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล / การจัดเก็บ / การวิเคราะห์ข้อมูล /การคืนข้อมูล 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งาน ส่งเสริมสุขภาพ  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางสาวณัฐฌาพรรณ  โพธิ์ค า วันที่จัดท า 5 ตุลาคม 2558 
 
เจตจ านง  ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการออกก าลังกายในประชาชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  อย่าง
เหมาะสมตามวัย ต่อเนื่องและให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมาย 
1. ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. ประชาชนชายและหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รอบเอวเกินเกณฑ์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3. ผู้รับบริการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) 

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

1. ระดับความส าเร็จของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของผู้สูงอายุ 

ระดับ 5 ND ND 5 

2. ระดับความส าเร็จของการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหา
ด้านสุขภาพในเขตรับผิดชอบ   

ระดับ 3 5 4 5 

3. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 

ระดับ 3 ND ND 77.16 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน 

ระดับ 3 4 4.5 5 

5. ระดับความส าเร็จของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของผู้สูงอายุ 

ระดับ 3 ND ND 5 

 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1.  พัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชน/ชุมชนเชิงรุก  
2.  ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
3.  จัดเก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาพัฒนางานต่อไป 

     4.  การจัดตั้งคลินิก DPAC (Diet Physical Activity Clinic) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
1. การด าเนินงานผู้สูงอายุระยะยาว ระดับดี 
2. มีการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุโดย อผส. 
3. ความส าเร็จของการเพ่ิมการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มปกติ  

มีการด าเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม DPAC 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1. ได้รับงบประมาณล่าช้าในการ
ด าเนินกิจกรรม 

1. รอได้งบประมาณ
สนับสนุนก่อน จึงด าเนิน
กิจกรรม 
2. เขตเทศบาลห้วยอ้อไม่มี
เจ้าหน้าที่คอยประสาน  
แนะน าการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม  

1. เสนอโครงการกิจกรรม
ของบ อปท.ทั้ง 2 แห่งให้
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
2. ยืมเงินบ ารุงโรงพยาบาล
ในการด าเนินกิจกรรม 
3. หาแหล่งงบประมาณอ่ืน
สนับสนุน 

1. ได้รับงบประมาณ
จากเทศบาลแม่ลาน
นาแหล่งเดียวและ
งบประมาณจ ากัด 
2. จัดกิจกรรมตาม
แผนด าเนินงานเกินใน
บางกิจกรรม 

1. การด าเนินกิจกรรมไม่ตามแผนที่
วางไว้ 

1. ไม่มีการด าเนิน งาน ที่
เป็นรูปแบบและไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

1. ปรึกษาหัวหน้างานและ
ทีมด าเนินการเพื่อวางแผน
จัดกิจกรรม 
2. ศึกษาหาความรู้ จัดหา
เอกสารความรู้ที่เก่ียวข้อง 
3. ติดตามด าเนินกิจกรรม
ตามแผน 
 

1. มีรูปแบบการ
ด าเนินงานตามแผน
และประเมินผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

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

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
1. ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ
เพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
2. อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
(อผส.) 
3. ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน 
3 กลุ่ม    
     3.1 ติดสังคม   
     3.2 ติดบ้าน   
     3.3 ติดเตียง 
4. คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ 
     4.1 คัดกรองสุขภาพจิตโดยใช้
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
     4.2  คัดกรองภาวะสมอง
เสื่อมโดยใช้แบบคัดกรองภาวะ
สมองเสื่อม 
     4.3 คัดกรองผู้สูงอายุที่มีความ
เสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อม   
5. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ประจ าเดือน ให้ความรู้จากทีม  

1. ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ จ านวน 4 
ครั้ง 
2. อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) 
จ านวน 14 คน ในเขตเทศบาลแม่ลานนา 
3. สมาชิกชมรมได้รับผู้สูงอายุในชุมชน 3 
กลุ่ม    
     3.1 ติดสังคม 1,516 คน 
     3.2 ติดบ้าน     45 คน 
     3.3 ติดเตียง    26 คน 
4. คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ 
    4.1 คัดกรองสุขภาพจิต ทั้งหมด 1,551 
คน ประเมินผ่าน 1,550 คน 
    4.2 มีภาวะสมองเสื่อม 13 ราย 
    4.3 คัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม  ทั้งหมด 
1,551 คน 
5. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจ าเดือน
โดยสหสาขาวิชาชีพ 
6. ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียงจ านวน 48 คน
ได้รับช่วยเหลือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ
ประจ าทุกเดือน 
2. อบรมเพ่ิมทักษะ อผส.เพ่ือความ
เชี่ยวชาญ 
3. น าข้อมูลผู้สูงอายุจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพที่เหมาะสมและ   
4. คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ 
    4.1 คัดกรองสุขภาพจิตประจ าปี
และประเมินซ้ าในผู้สูงอายุที่ติดเตียง  
    4.2 คัดกรองภาวะสมองเสื่อมโดย 
อผส. 
    4.3 จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มภีาวะเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อม   
5. ให้ความรู้การดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุกลุ่ม
ปกติ,กลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มป่วย 
6. เยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะแทรกซ้อน 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
สหสาขาวิชาชีพเพ่ิมทักษะในการ  
ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
6. เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติด
เตียง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ  
7. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  

จากการเยี่ยมบ้าน  
7. คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน
เข้าร่วม ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน
และได้เสนอแนะการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 
 

เจ็บป่วยเรื้อรัง  
7. ลงบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพใน
โปรแกรมสุขภาพผู้สูงอายุมีการ
ประมวลผล สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้
แก้ไขอุปสรรคในด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. อัตราผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ร้อยละ 30 ND ND 62.79 
2. อัตราการคัดกรองด้วย 2Q ของกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 90 ร้อยละ 90 95.67 99.79 95.67 
3. อัตราฐานข้อมูลผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน จ าแนกตามกลุ่ม
ศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน 
(ADL) 

ร้อยละ 50 ND 94.39 77.16 

4. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดัน ร้อยละ 90 ND 95.60 70.10 
5. อัตราผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 80 ND 100 96.36 
6. ความชุกของภาวะอ้วน (BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 25 ) ลดลงจาก

ฐานข้อมูลเดิม
ร้อยละ 10 

ND ND 20.41 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. งบประมาณได้รับการสนับสนุนล่าช้ากว่ากิจกรรมและงบประมาณไม่เพียงพอ 
2. ประธานผู้สูงอายุบางหมู่บ้านไม่อยู่ในพ้ืนที่เมื่อมีการประชุมไม่มีตัวแทนเข้าร่วมที่สามารถปฏิบัติงานแทน 

และเผยแพร่ข้อมูลในการประชุมต่อได้ 
3. ลงบันทึกข้อมูลคัดกรองซึมเศร้าและความเสี่ยงสุขภาพในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ล่าช้า เนื่องจากต้องให้  

เจ้าหน้าที่เวชระเบียนตรวจสอบสิทธิการรักษาผู้รับการตรวจคัดกรอง 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
1. มีการประชาสัมพันธ์และการให้บริการคลินิก DPAC (Diet Physical Activity Clinic) ที่ได้มาตรฐาน มีการ   

วางแผนการด าเนินงานร่วมกับทีมคณะกรรมการ 
2. สร้างแรงกระตุ้นในชุมชนให้มีความตระหนักโรคเมตาบอลิกซินโดรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมวางแผนและ

ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ต่อเนื่อง  
     3.   เสนอโครงการขอสนับสนุนงบจากหน่วยงานอื่น เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ 
     4.   ท าแผนจัดหาอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมที่เพียงพอ 
     5.   จัดแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจ าเดือนโดยมีการบูรณาการร่วมทีมสุขภาพและจัดกิจกรรมที่
ดูแลปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มโรคท่ีเหมาะสม 
     6.   ด าเนินการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และ อผส.เพ่ือส่งต่อการดูแลปัญหาที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ 
     7.   ตรวจคัดกรองสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการคัดกรองประจ าปีและน าข้อมูลมาวางแผนด าเนินการ  
แก้ปัญหาต่อไป 

8. พัฒนาทักษะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่องและมีกิจกรรมด าเนินงานที่ต่อเนื่อง 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งานระบาดวิทยา  กลุ่มงานเวชศาสตร์คอรบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นายอดิศร  พุ่มพวง วันที่จัดท า  30  กันยายน  2558 
 

เจตจ านง 
โรงพยาบาลมีระบบในการเฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการ

สุขภาพในโรงพยาบาล  รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อ าเภอลองอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามหลักวิชาการ 
เป้าหมาย  

ให้บริการในด้านการเฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการสุขภาพใน
โรงพยาบาล  รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ  PCU (12 หมู่บ้านของต าบลห้วยอ้อ ได้แก่หมู่ที่ 3-14) 
อย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิชาการ  

ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรคของ สสอ.ลอง ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน (รพสต.) เครือข่าย คปสอ.ลอง ให้สามารถด าเนินงานการเฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุมโรค  และภัยสุขภาพ ในแต่ละ
เขตพ้ืนที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระบาดวิทยาโรคติดต่อและมาตรฐานทีม SRRT 

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

มาตรฐานด้านความเป็นทีม 
การจัดตั้งทีม SRRT 
ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 
ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน 

 
3B/2S 
2B/2S 
3B/2S 

 
3B/2S 
2B/1S 
3B/2S 

 
3B/2S 
2B/2S 
3B/1S 

 
3B/2S 
2B/1S 
3B/2S 

 
ดี  

พ้ืนฐาน 
ดี  

มาตรฐานด้านความพร้อม 
ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
ทีมมีแผนปฏิบัติการกรณีเร่งดว่น , การฝึกซ้อม 

 
3B/3S 
3B/2S 

 
3B/3S 
3B/2S 

 
3B/3S 
3B/2S 

 
3B/3S 
3B/2S 

 
ดี 
ดี 

มาตรฐานด้านความสามารถปฏิบัติงาน 
การเฝ้าระวังและเตือนภัย 
การสอบสวนโรคและภยัสุขภาพ 
การควบคุมโรคขั้นต้น 

 
3B/2S 
3B/2S 
3B/3S 

 
3B/2S 
1B0S 
3B1S 

 
3B/2S 
3B/0S 
3B/1S 

 
3B/2S 
3B2S 
3B2S 

 
ดี 

พ้ืนฐาน 
พ้ืนฐาน 

มาตรฐานด้านผลงาน 
ผลงานแจ้งเตือนและรายงานเหตุการณ์ทันเวลา 
ผลงานความครบถ้วนของการสอบสวนโรค 
ผลงานคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 
ผลงานความรวดเรว็ในการสอบสวนโรค 
ผลงานคุณภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค 

 
B/2S 
B/2S 
B/2S 
B/2S 
B/2S 

 
B 
B 
B 
B 
B 

 
S1 
B 
B 
S2 
B 

 
S2 
S2 
B 
S2 
B 

 
ดี 
ดี 

พ้ืนฐาน 
ดี 

พ้ืนฐาน 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
จัดท าแผนผังกระบวนการเฝ้าระวัง/ระบบการรายงานโรคติดต่อที่ฝ้าระวัง จัดท าคู่มือการส่งรายงาน R506 ,คู่มือ

การส่งรายงาน ILI ,คู่มือโรคติดต่อที่ต้องเฝ้ารัง คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล  ศึกษา
และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลส าหรับการดึง จัดส่งรายงาน R506 จะต้องมีการจัดระบบฐานข้อมูลหรือจ าแนกเป็น
หมวดหมู่ที่ชัดเจน เพ่ือความเป็นระบบระเบียบในการเก็บ และความสะดวก รวดเร็ว แม่นย าในการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์    

นอกจากนี้จะได้มีการศึกษาและจัดท าแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือแผนรับมือสาธารณภัย
ต่างๆ โดยเฉพาะ แผนรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม ที่มีโอกาสเกิดข้ึนได้มาก พร้อมทั้งจะต้องมีการซักซ้อมแผนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพ่ือการป้องกัน หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากเจอสถานการณ์จริง 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
1. ความครบถ้วนของผู้ป่วยที่รายงานด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมากที่ร้อยละ 100  

จากเป้าหมาย ร้อยละ 80  
2. อัตราความทันเวลาของการส่งรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยา (ระดับ CUP) อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 97.82 

จากเป้าหมาย ร้อยละ 80  
3. มีการจัดตั้งทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับต าบล (SRRT Tumbol) และมีการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ของทีม SRRT ระดับต าบลในเขตพ้ืนที่ อ.ลอง 
4. การซ้อมแผนรับมือกรณีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ อีโบล่า (แบบบนโต๊ะ) โดยการ

ประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล   
5. การจัดท าสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง ส่งไป รพสต. แต่ละแห่ง

ในเขต พ้ืนที่ อ.ลอง  และ อสม. เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค  และภัยสุขภาพ 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- ระบบการรายงาน/
การแจ้งข่าวการ
ระบาด 
 
 

- ระบบการรายงานล่าช้า  
รพ.สต.  มีการรายงานล่าช้า  
ท าให้ส่งรายงานไม่ทันเวลา
ที่ก าหนด 

1. ให้รายงานทาง email และโทร
ประสานงานทุกครั้ง 
2. พัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
แบบบูรณาการให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

- มีความทันเวลาของการได้รับ
แจ้งและการด าเนินการออก
สอบสวนควบคุมโรคได้ดีขึ้น 
ทันต่อสถานการณ์และได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแจ้งข่าว 

- ความครบถ้วนของ
ผู้ป่วยที่รายงาน R506 
 
 

- ผู้ป่วยโรคติดต่อที่มีรายชื่อ
ในทะเบียนรายงาน 506 
ของโปรแกรม Hosxp บาง
รายไม่เข้านิยามผู้ป่วย
โรคติดต่อต้องเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยาท าให้ไม่
สามารถส่งดึงมาส่งรายงาน 
R506 ได้ 
 

- ดูนิยามโรคตามมาตรฐานงาน
ระบาดวิทยาควบคู่กับการวินิจฉัย
ของแพทย์ 
- จัดท าคู่มือการรายงานทาง
ระบาดวิทยา ส าหรับองค์แพทย์
และบุคากรสาธารณสุข 

- มีความครบถ้วนของผู้ป่วยที่
ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ที่รายงานผ่านทาง R506 
สามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
ได้ 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- ปัญหาเรื่องของความ
ทันเวลาในการส่ง
รายงาน R506 
 
 
 

-ปัญหา เ รื่ อ งของคว าม
ทันเวลาในการส่งรายงาน 
R506 

 

- การจัดท า flow chart แนว
ทางการแจ้งข่าว/การรายงาน
กรณีท่ีพบโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง 
- ชี้แจงท าความเข้าใจ/ประกาศให้
หน่วยงานในองค์กร/ภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้องรับทราบ 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
- ปรับระยะเวลาในการแจ้ง/ส่ง
รายงาน เช่น ก าหนด ให้ สอ./  
รพ.สต. ในเครือข่ายส่งรายงาน 
R506/แจ้ง Zero report ภายใน 
3 วันหลังพบโรคหรือได้รับแจ้ง 
Zero report 
- กรณีท่ีติดวันหยุดราชการ/ลาที่
ตรงกับวันที่ต้องส่งรายงานควรมี
การขอขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา 
หรือมีการก าหนดมือหนึ่งมือสอง
ในการท าหน้าที่แทนกันได้ 

- สามารถตรวจพบความ
ผิดปกติหรือการระบาดได้เร็ว
และควบคุมป้องกันโรคได้ 
ทันท่วงที 

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

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
พัฒนาระบบการรายงานข้อมูล
ให้ได้ความทันเวลา และความ
ครบถ้วนของข้อมูล 

1. ความทันเวลาในการ
รายงานโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง 
มากกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ 
80 

- การจัดท า flow chart แนวทางการแจ้งข่าว/การ
รายงานกรณีทีพ่บโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
- ชี้แจงท าความเข้าใจ/ประกาศให้หน่วยงานในองค์กร/
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 
- ปรับระยะเวลาในการแจ้ง/ส่งรายงาน เช่น ก าหนด ให้ 
สอ./รพสต. ในเครือข่ายส่งรายงาน R506  /แจ้ง Zero 
report ภายใน 3 วันหลังพบ 
โรคหรือได้รับแจ้ง Zero  report 
- วันหยุดราชการวันส าคัญต่างๆที่ตรงกับวันที่ต้องส่ง
รายงานควรมีการขอขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา เพื่อความ
ทันเวลา 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

การจัดท ารายงานการเฝ้าระวังและเผยแพร่สถานการณ์โรคและ
ภัยสุขภาพ 

เดือนละ 1 
ครั้ง 

12 
 

 12  9 
(มค-กย58) 

อัตราความทันเวลาของการส่งรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยา 
(ระดับ รพ.ลอง) 

ร้อยละ 99.51 
 

100 100 

อัตราความทันเวลาของการส่งรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยา 
(ระดับ CUP) 

ร้อยละ 99.50 97.82 96.27 

อัตราความครอบคลุมของหน่วยงานที่ส่งรายงานผู้ป่วย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง   

ร้อยละ 80 100 100 100 

อัตราความทันเวลาของการรายงานโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ร้อยละ 80 100 100 100 
อัตราความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย ร้อยละ 80 100 100 100 
อัตราความครบถ้วนของผู้ป่วยที่รายงานด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง 

ร้อยละ 80 100 100 100 

อัตราความทันเวลาของการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย ร้อยละ 80 100 100 100 
อัตราความทันเวลาของการได้รับแจ้งข่าวการระบาดทันเวลา ร้อยละ 80 100 100 100 
อัตราความครบถ้วนของการสอบสวนการระบาด ครบ ร้อยละ 80 100 100 100 
 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558 (ความทันเวลาการส่งรายงาน 506) ระดับ CUP 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558 (ความทันเวลาการส่งรายงาน 506) ระดับ 
โรงพยาบาลลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
 - จากตาราง และแผนภูมิแท่งแสดงสถิติกิจกรรมการส่งรายงานการเฝ้าระวัง (R506)  14 รพสต. มีความทันเวลา
การส่งรายงานระดับดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป  และ ระดับโรงพยาบาลลองอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 100 จะเห็นว่าได้มี
การพัฒนาที่ดีข้ึนจากปีก่อนมาก ความทันเวลาที่ดีข้ึน เห็นได้จากภาพรวมรายปีงบประมาณท่ีค่าตัวเลขร้อยละที่ได้นั้นผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานงานระบาดวิทยาโรคติดต่ออยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 - ความทันเวลาการส่งรายงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงความครบถ้วนผู้ป่วยที่ต้องรายงาน เนื่องจากรพ
สต.ไม่ส่งรายงานตามก าหนด (5 วัน) ท าให้การรับข้อมูลส่งต่อจากหน่วยงานอ่ืนที่ล่าช้า ส่วนความไม่ครบถ้วนเนื่องจาก
จ าเป็นต้องตัดบัตรรายงานที่ไม่เข้านิยามผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังออก เผื่อให้สถานการณ์โรคตรงความเป็นจริง และถูกต้อง
แม่นย าที่สุด 
 ด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น ทางงานระบาดวิทยาจะได้น ามาด าเนินการปรับปรุง แก้ไข  และพัฒนาระบบงาน
ให้ดีขึ้น ได้แก่ จัดท าแผนผังกระบวนการเฝ้าระวัง/ระบบการรายงานโรคติดต่อที่ฝ้าระวัง จัดท าคู่มือการส่งรายงาน R506 
,คู่มือการส่งรายงาน ILI, คู่มือโรคติดต่อที่ต้องเฝ้ารัง คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล  
ศึกษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลส าหรับการดึง จัดส่งรายงาน R506 จะต้องมีการจัดระบบฐานข้อมูลหรือจ าแนกเป็น
หมวดหมู่ที่ชัดเจน เพ่ือความเป็นระบบระเบียบในการเก็บ และความสะดวก รวดเร็ว แม่นย าในการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ นอกจากนี้จะได้มีการศึกษาและจัดท าแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือแผนรับมือสาธารณ
ภัยต่างๆ โดยเฉพาะ แผนรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก พร้อมทั้งจะต้องมีการซักซ้อมแผนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพ่ือการป้องกัน หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากเจอสถานการณ์จริง 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงาน ให้มีความรู้และทักษะมากข้ึนเพ่ือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป 
2. ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินงาน เมื่อเกิดโรคในชุมชน 
3. พัฒนา อสม. ให้สามารถด าเนินการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งานยาเสพติด กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน หทัยรัตน์  พงษ์ศิริแสน  วันที่จัดท า 30 กันยายน 2558 
 

เจตจ านง 
 ให้บริการงานการใช้ยาและสารเสพติด แก่ประชาชน ชุมชน ครอบคลุมบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา  และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีความต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปสู่ครอบครัว สังคม สามารถด าเนิน
ชีวิตในชุมชนอย่างเหมาะสม และมีความพึงพอใจบริการ   เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  

เป้าหมาย 
 ให้บริการแก่ประชาชนอ าเภอลอง ได้แก่ 
 1. บริการประชาชนด้านงานบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด 
 2. งานบริการคลินิกให้ค าปรึกษาปัญหายาและสารเสพติด 
 3. ส่งเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติด และสารเสพติดในชุมชน  

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

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานยาเสพติด  ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 - 
ระดับความส าเร็จการพัฒนาคลินิกยาเสพติด ระดับ 3 - - ระดับ 5 
ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม ป้องกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง /
ก่อนวัยเสี่ยง 

ระดับ 3 - - ระดับ 4 

ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานยาเสพติด ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดฯ ที่ได้รับการติดตามไม่
กลับไปเสพซ้ า 

ร้อยละ 80 100 100 93.87 

อัตราคงอยู่ขณะบ าบัดรักษา (Retention rate) ร้อยละ 85 - - 79.45 
อัตราการหยุดเสพ (Remission) ร้อยละ 50 - - 86.20 
ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ลดลง ร้อยละ 50 27.97 - - 
ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการจ าหน่ายแบบครบตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ 80 51.69 80.89 65.11 

ร้อยละของข้อมูลในระบบรายงาน ระบบติดตามเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด 

ร้อยละ 90 94.61 96.77 - 

อัตราการส่งข้อมูลเรียกเก็บลูกหนี้ภายในเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 - 100 - 
ร้อยละผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรองเข้าสู่ระบบการ
บ าบัดรักษา 

ร้อยละ 100 - 100 - 

มีการด าเนินงานควบคุมการบริโภคและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
ตามเกณฑ์ 

ไม่ต่ ากว่า 
19 คะแนน 

- ผ่าน - 

มาตรฐานงานยาเสพติดมีการด าเนินงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 80 19 คะแนน - - 
อัตราการติดตามเรียกเก็บลูกหนี้ค้างจ่ายภายในเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 - ผ่าน - 
ร้อยละของบุคลากรยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพองค์ ร้อยละ 95 - 100 - 



87 

 

ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 
ความรู้ด้านการบ าบัด 
ร้อยละของงานยาเสพติดจัดท ารายงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา  

ร้อยละ 75 100 - - 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบุหรี่และสุรา  ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 4 - 
ร้อยละของผู้ป่วยบ าบัดยาเสพติดที่ได้รับการจ าหน่ายแบบครบ
เกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการติดตามตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 100 100 - 

ผู้เข้ารับการบ าบัดบุหรี่/แอลกอฮอล์ได้รับการบ าบัดรักษาและ
ติดตามฟ้ืนฟูครบเกณฑ์ 

ร้อยละ 70 100 80 - 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 

1. พัฒนาบุคลากรงานบ าบัดรักษายาเสพติด 
2. พัฒนาวิธีการบ าบัดในคลินิก / สถานศึกษา 
3. พัฒนาระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามปัญหายาเสพติดในชุมชน 
4. พัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชน / ชุมชน / สถานศึกษาเชิงรุก 
5. พัฒนาฐานข้อมูลงานยาเสพติด 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  

1. บุคลากรผู้รับผิดชอบได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยากรหลักในการด าเนินงานด้านแผนการสอนค่ายมาตรฐานใหม่ 
(ค่ายศูนย์ขวัญ) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ดังนี้ 
1.1  ร่วมกับอ าเภอสอง หนองม่วงไข่ ณ พระธาตุหนองจันทร์ อ.สอง จ.แพร่ วันที่ 2 – 10 มิถุนายน 2558 
1.2  ร่วมกับอ าเภอวังชิ้น เด่นชัย ณ ค่ายพระยาไชยบูรณ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วันที่ 16 – 24 มิถุนายน 2558 
1.3  ค่ายจังหวัดแพร่ ณ ค่ายพระยาไชยบูรณ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วันที่ 7 – 15 กันยายน 2558   

 ทั้ง 3 ค่ายมีประชาชนในเขต อ.ลอง เข้าร่วมทั้งสิ้น 54 ราย 
2. มีการพัฒนารูปแบบการบ าบัด Modify Matrix เพ่ือให้เข้ากับบริบทของผู้รับบริการ 

2.1  เพ่ิมวันบริการในการท ากลุ่มบ าบัด โดยเปิดทุกวันท าการ เวลา 09.00 – 10.00 น. 
2.2  ปรับปรุงคู่มือประจ าตัวผู้เข้ารับการบ าบัดให้สะดวกในการใช้งาน และสอดคล้องกับเนื้อหาในการสอน 
2.3  จัดท าสื่อการสอนเพิ่มเติม 

3. มีการพัฒนาเครือข่ายการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดโดย อสม. และแกนน าในพ้ืนที่ อ.ลองอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เป็นปีที่ 
2 จัดโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

4. ให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ อ.ลอง 
4.1 คัดกรองหาสารเสพติดในโรงงานไม้ไผ่เขตพ้ืนที่ อ.ลอง ร่วมกับ ศป.ปส.อ.ลอง 
4.2 ร่วมกับอาจารย์ และต ารวจตามโครงการหนึ่งต ารวจหนึ่งโรงเรียนในการคัดกรองสถานศึกษา (โรงเรียนลอง
วิทยา วิทยาลัยการอาชีพลอง) 
4.3 เป็นวิทยากรในเรื่องของยาและสารเสพติดให้กับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ อ.ลอง 

5. เริ่มด าเนินการน าร่องในการคัดกรองดูแลผู้ที่มีปัญหาจากการใช้สุรา และบุหรี่ในชุมชน 
5.1 คัดกรองดูแลผู้ที่มีปัญหาจากการใช้สุรา น าร่องท่ี รพ.สต.บ้านปิน และเวียงต้า ในส่วนของเวียงต้าเป็นการ

พัฒนาต่อจากการด าเนินงานตามโปรแกรมโทรถามตามเยี่ยม 
5.2  คัดกรองดูแลผู้ที่มีปัญหาจากการใช้บุหรี่ น าร่องที่ รพ.สต.บ้านปิน     
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- การด าเนินงานด้าน
ยาและสารเสพติด 

- การบ าบัดในรูปแบบ Matrix 
Program ประยุกต์ 
- การสื่อสารกับทาง สนง.คุม
ประพฤติ 
* เนื่องจากทางคลินิกมีการยกเลิก
สมุดประจ าตัวผู้ป่วยไป เนื่องจาก
อาจมีผลต่อการเปิดเผยความลับของ
ผู้ป่วย ท าให้ทาง สนง.คุมประพฤติไม่
สามารถทราบได้ว่าผู้ป่วยมาเข้ารับ
การบ าบัดสม่ าเสมอหรือไม่ เพราะ
ทางคลินิกจะรายงานผลการบ าบัด
ครั้งที่ 1 ให้กับทางคุมประพฤติทราบ
เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 3 เดือน จึงมี
ผู้ป่วยบางรายที่ไม่มาบ าบัดตามนัดที่
คลินิก แต่ไปรายงานตัวที่คุม
ประพฤติสม่ าเสมอ ดังนั้นเมื่อครบ 3 
เดือนที่ทางคลินิกรายงานไป ทางคุม
ประพฤติจึงให้ผู้ป่วยมาเริ่มการบ าบัด
ใหม่ ท าให้ระยะเวลาในการบ าบัด
ยาวนานออกไป 

- เพ่ิมวันในการให้บริการ โดยเปิด
ท ากลุ่มบ าบัดทุกวันท าการ เวลา 
09.00 – 10.00 น. 
- ปรับปรุงสมุดคู่มือส าหรับผู้มารับ
บริการให้สะดวกในการใช้งาน 
และสอดคล้องกับเนื้อหาในการ
สอน 
- จัดท าสื่อการสอนเพิ่มเติม 
- จัดท าตารางนัดของคลินิก ติดลง
บนใบนัดของ สนง.คุมประพฤติ  
 

- การด าเนินงานมี
ความคล่องตัวมากขึ้น  
- ผู้ป่วยจะได้รับการ
ติดตามจากคุม
ประพฤติทันทีที่พบว่า
ขาดนัดจาก
โรงพยาบาล   
- อัตราคงอยู่ขณะ
บ าบัดรักษา 
(Retention rate) 
ร้อยละ 89.39 (เกณฑ์
ร้อยละ 85) 

 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลักที่  1. พัฒนาบุคลากรด้านการบ าบัดในรูปแบบ Matrix program 
  2. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนร่วมกับเครือข่ายยาเสพติดในชุมชน 
  3. ประสานงานให้เครือข่ายยาเสพติดในชุมชนด าเนินการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดครบ
ตาม Matrix program 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- ใช้เครือข่าย รพ.สต. ใน
การประสานงานกับ
เครือข่ายติดตามผู้ผ่านการ
บ าบัดในชุมชน และ
รวบรวมข้อมูลการติดตาม
ส่งกลับมายังหน่วย 
บ าบัด 

- อัตราการหยุดเสพ (Remission) ร้อยละ 50 
* ติดตาม 98 ราย พบ ไม่เสพซ้ า 92 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 93.87 
- ร้อยละ 80 ของผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดที่
ได้รับการติดตาม ไม่กลับไปเสพซ้ า  
* ผู้เข้ารับการบ าบัดที่ได้รับการบ าบัดครบตามเกณฑ์
ในปี 2557 ได้รับการติดตามครบ 1 ปี ในปี 2558 
จ านวน 29 ราย พบไม่เสพซ้ า 25 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 86.20   

- สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายติดตามผู้ผ่านการบ าบัด
ในชุมชน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
- การเยี่ยมบ้านผู้ที่ผ่านการบ าบัด
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

การบัดสุรา ราย 40 13 26 
การบ าบัดบุหรี่ ราย 13 6 4 
การบ าบัดยาเสพติด ราย 116 104 73 

 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

ผู้เข้ารับการบ าบัดในปี 2556 - 2558 

 

จากข้อมูลพบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดลดลงทั้งในรูปแบบ
บังคับ และสมัครใจ ซึ่งผู้เข้ารับการบ าบัดในรูปแบบสมัคร
ใจส่วนใหญ่ถูกส่งมาจากโรงเรียน ศาลเยาชน ในส่วนของ
ผู้รับบริการที่ตั้งใจมารับการบ าบัดด้วยตัวเองมีเพียง 1 ราย 
อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง หรือไม่กล้าที่จะ
มารับการบ าบัดเนื่องจากกลัวการถูกตีตรา หรือรู้สึกว่าการ
ใช้ยาเสพติดยังไม่มีผลเสียกับตนเอง  ในส่วนบังคับบ าบัด
อาจเนื่องมาจากการป้องปรามในพ้ืนที่ และการออก พรบ.
ใหม่ (108) เริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2558 โดยจะมีการคัด
กรองในพ้ืนที่เพ่ือน าผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบ าบัดในระบบ
สมัครใจ ซ่ึงในปี 2558 ส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มาตรฐานใหม่ 54 ราย บ าบัดในโรงพยาบาล 2 ราย (ใน
ส่วนค่าย 54 ราย ไม่สามารถลงทะเบียนเป็นรูปแบบสมัคร
ใจในโรงพยาบาลได้ แต่ลงเป็นการติดตามหลังการบ าบัด
ได้) ท าให้แนวโน้มในการดูแลผู้บ าบัดในรูปแบบสมัครใจ
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

จากข้อมูลจะเห็นว่าผลงานในปี 2558 ลดลงเนื่องจากผู้
บ าบัดที่บ าบัดไม่ครบทั้ง 15 ราย (มาจากระบบบังคับ
บ าบัด) จากภาวะสมองติดยาท าให้ไม่สนใจถึงผลเสียหาก
ตนเองมาบ าบัดไม่ครบ ถึงแม้จะมีการอธิบายถึงผลดี - 
ผลเสียของการเข้ารับการบ าบัด 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. บุคลากรในการท างานทั้ง 3 คน ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร MATRIX  Program  
2. ด้วยภาระงานที่ได้รับมอบหมายท าให้ในบางครั้งการท ากลุ่มบ าบัดท าได้ไม่เต็มที่ และบุคลากรงานรองไม่สามารถ

ท ากลุ่มบ าบัดได้ 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาบุคลากรในการด าเนินงานด้านยาเสพติด 

1.1 บรรจุในแผนเงินบ ารุงในการส่งบุคลากรอบรมหลักสูตร Matrix Program  
2. พัฒนาวิธีการบ าบัดในคลินิก / สถานศึกษา 

2.1 มีการพัฒนารูปแบบในการบ าบัดเพื่อให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ ภาระงาน โดยยังคงในส่วนเนื้อหาหลัก
เอาไว้ 

    2.2 การด าเนินงานคลินิกบุหรี่ในโรงเรียนน าร่อง (โรงเรียนลองวิทยา) 
    2.3 ร่วมกับงานเภสัชกรรมในการใช้สมุนไพรรางจืดในคลินิกสุรา 
3.  การพัฒนาแกนน าในพ้ืนที่ในการคัดกรองดูแลผู้ที่มีปัญหาบุหรี่ และสุรา 
4.  ร่วมกับงานคลินิกวัยรุ่นในการด าเนินงานป้องกันปัญหาท้องในวัยเรียน ยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งานแพทย์แผนไทย  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน งานแพทย์แผนไทย  วันที่จัดท า  12  ตุลาคม  2558 
 
เจตจ านง  

ให้บริการตรวจ  วินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย  เพ่ือบ าบัด  รักษา  ส่งเสริม  ป้องกัน และฟ้ืนฟู
สุขภาพ  ด้านแพทย์แผนไทยได้แก่  นวด  อบสมุนไพร  ประคบสมุนไพร  ตามมาตรฐานการแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้อง
ปลอดภัยเพื่อให้ผู้รับบริการหาย หรือทุเลาจากอาการเจ็บป่วย และพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

เป้าหมาย   
- ให้บริการผู้รับบริการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องมีความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และพึงพอใจในบริการที่

ได้รับ 
 - เครือข่ายได้รับการประสานงานที่ดี 
 - ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และชัดเจน 

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

1. อัตราผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บจาการนวด/การใช้เครื่องมือนวด 0 0 0 0 
2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
  2.1) ในหน่วยงาน ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 81.4 
  2.2) การสร้างเสริมสุขภาพของมารดาหลังคลอดบุตรในกรณี
น้ านมไม่มีหรือไม่ค่อยไหลโดยการให้สุขศึกษาและประคบเต้า
นมด้วยลูกประคบสมุนไพร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

  2.3) ในการบริบาลหญิงหลังคลอด ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ไม่ได้จัดเก็บ 
  2.4) ในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยคลินิกเบาหวานและ
ความดันโดยการดื่มชาสมุนไพร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ไม่ได้จัดเก็บ 

  2.5) การบริบาลหญิงหลังคลอด รอ้ยละ 80 ไม่ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ร้อยละ 89 

3. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 16 ร้อยละ 2.3 ร้อยละ 2.62 ร้อยละ 2.74 

4. การใช้ยาสมุนไพร     
  4.1) ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ร้อยละ 10 ร้อยละ 1.3 ร้อยละ37.17 ร้อยละ 1.36 
  4.2) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีบริการแพทย์แผนไทย 
เน้นการใช้ยาพ้ืนฐาน 5 รายการ 

ร้อยละ 70 ไม่มีข้อมูล ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
หน่วยงานแพทย์แผนไทย  ให้บริการนวดเพ่ือบรรเทาอาการ  บ าบัดรักษา  ส่งเสริมป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพ   

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  

ด้านผู้มารับบริการ 
1. ให้สุขศึกษา บริการชาสมุนไพรสาธิตในผู้รับบริการหน่วยงานแพทย์แผนไทยและ คลินิกพิเศษเบาหวาน และ

ความดัน รพ.ลอง 
 2. ให้สุขศึกษา ท่ากายบริหารหลังการให้บริการแก่ผู้รับบริการ, ญาติ เพ่ือป้องกันและบรรเทาอาการที่ก่อให้เกิด
โรค 
 3. ประชาสัมพันธ์ในผู้รับบริการให้มีการน าเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชน  เช่นกะลามะพร้าวมาเป็นอุปกรณ์ช่วยนวด
เพ่ือบรรเทาอาการ และแก้ปวดเมื่อยด้วยตนเอง 
 4. แนะน าและสาธิตการใช้อุปกรณ์ช่วยนวดด้วยตนเองในผู้รับบริการ, ญาติ  เพ่ือบ าบัด  และบรรเทาอาการปวด
เมื่อย 
 5. ประชาสัมพันธ์ในผู้รับบริการ, ญาติ  ให้มีการน าสมุนไพรในชุมชนมาต้ม  เพ่ือท า สปาเท้า  ช่วยบ าบัดบรรเทา
อาการปวดเมื่อย และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพ  ช่วยให้หลับสบาย 

6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสื่อไวนิลแก่ผู้รับบริการ, ญาติ  ให้มีการน าพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นตามฤดูกาล
มาปรุงเป็นอาหาร และรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน  
ด้านเจ้าหน้าที่ 
 1.  ให้การบริการด้านการแพทย์แผนไทย  นวด  อบสมุนไพร  ประคบสมุนไพร  ค าแนะน า สุขศึกษา ท่ากาย
บริหาร แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย  
 2. การให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยผ่านสียงตามสาย  การจัดบอร์ด  และทางเว็บ
ไซด์รพ.ลอง 
 3. จัดท าคู่มือการใช้และสั่งจ่ายยาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์รพ.ลอง และเจ้าหน้าที่ผู้สั่งการรักษาในเครือข่าย
บริการสุขภาพ (รพ.สต.) 
 4. สืบค้น  รวบรวม  จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทย พร้อมทั้งส่งมอบให้รพ.สต. เพื่อ
ประกอบการใช้และสั่งจ่ายยาสมุนไพร   
ด้านชุมชน 
 การให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยโดยการร่วมเป็นวิทยากร ให้สุขศึกษา หอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน  สื่อเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ในเครือข่ายบริการสุขภาพ (รพ.สต.) 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

- เนื่องจากมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
(รพ.สส.พท.) ประกอบด้วยเกณฑ์ 
5 ด้าน ดังนี้       
1. ด้านสถานที่ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 

- หน่วยงานแพทย์แผนไทย เดิม
เปิดให้บริการ ณ ตึกผู้ป่วยในติด
กับห้องกายภาพบ าบัดซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของ ตึกผู้ป่วยใน ไม่สามารถ
ขยายพ้ืนที่ในการให้บริการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ในการให้บริการ
จ ากัด 
1. ด้านสถานที่ 
 
 

- หน่วยงานแพทย์แผนไทย
ปัจจุบันได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนกลาง
ในด้านอาคารสถานที่ท าให้
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมและสนับสนุน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน (รพ.
สส.พท.) ดังนี้   
1. ด้านสถานที่ 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดี  
 

1.1 ที่พักคอยผู้รับบริการ  1.1 ใช้ที่พักร่วมกับท่ีพักญาติ
ผู้ป่วย 

1.1 ใช้ที่พักร่วมกับท่ีพัก
คลินิก PCU 

 

1.2 ห้องตรวจโรค 1.2 ไม่มีห้องตรวจโรค 1.2 มีห้องตรวจโรค  
1.3 ห้องหรือบริเวณเก็บยา  1.3 ห้องยานอก 1.3 ห้องยานอก  
1.4 ห้องหรือบริเวณปรุงยาแผน
ไทย  

1.4 ยังไม่มีการให้บริการ 1.4 ยังไม่มีการให้บริการ  

1.5 ห้องนวด  1.5 ห้องนวดรวม 1.5 ห้องนวดแบ่งชาย-หญิง  
1.6 ห้องอบไอน้ าสมุนไพร  1.6 มีห้องอบสมุนไพรแต่ไม่ได้

มาตรฐาน 
1.6 มีห้องอบสมุนไพรแต่ยัง
อยู่ในระหว่างปรับปรุง 

 

1.7 ห้องประคบสมุนไพร  1.7 ใช้ห้องร่วมกับห้องนวด 1.7 ใช้ห้องร่วมกับห้องนวด  
1.8 ห้องหรือบริเวณที่เตรียม
อุปกรณ์ในการทับหม้อเกลือ 

1.8 ไม่มีการให้บริการ 1.8 มีการให้บริการ  

1.9 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า  1.9 9 มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยก
ชาย-หญิงชัดเจน 

1.9 มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยก
ชาย-หญิงชัดเจน 

 

1.10 ห้องอาบน้ า 1.10 มีห้องอาบน้ าแยก   ชาย – 
หญิง 

1.10 มีห้องอาบน้ าแยก ชาย 
– หญิง 

 

1.11 ห้องส้วม 1.11 ห้องส้วมแยกชาย-หญิง 1.11 ห้องส้วมแยกชาย-
หญิง 

 

1.12 ตู้ส าหรับเก็บของหรือระบบ
รับฝากของใช้ส่วนตัวของ
ผู้รับบริการ  

1.12 มีตู้และกุญแจล็อคส าหรับ
เก็บของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ 
โดยผู้รับบริการจะท าการล็อคตู้
และถือลูกกุญแจเอง 

1.12 มีตู้และกุญแจล็อค
ส าหรับเก็บของใช้ส่วนตัว
ของผู้รับบริการ โดย
ผู้รับบริการจะท าการล็อคตู้
และถือลูกกุญแจเอง 

 

1.13 มีการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
ตามความเหมาะสม 

1.13 มีห้องส้วมส าหรับผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ 

1.13 มีห้องส้วมส าหรับผู้
พิการ/ผู้สูงอายุ 

 

2. ด้านบุคลากร ได้แก่    
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
2.1 หัวหน้างานการแพทย์แผน
ไทย 

2.1 มีหัวหน้างานแพทย์แผนไทย
(แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ)  
จ านวน 1 คน 

2.1 มีหัวหน้างานแพทย์แผน
ไทย (แพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ) จ านวน 1 คน 

 

2.2 ผู้ท าหน้าที่ซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการ
รักษา 

2.2 มีผู้ท าหน้าที่ซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการ
รักษา โดย แพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ 

2.2 มีผู้ท าหน้าที่ซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค 
และสั่งการรักษา โดย 
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

 

2.3 ผู้ให้บริการการแพทย์แผน
ไทย 

2.3 มีผู้ให้บริการการแพทย์แผน
ไทยจ านวน 2 คน โดย ผู้ช่วย
แพทย์แผนไทยหลักสูตร 330 
ชั่วโมง จ านวน 1 คน และแพทย์
แผนไทยปฏิบัติการ จ านวน 1 คน 

2.3 มีผู้ให้บริการการแพทย์
แผนไทยจ านวน 4 คน โดย 
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
จ านวน 1 คน ผู้ช่วยแพทย์ 
แผนไทยหลักสูตร 330 
ชั่วโมง จ านวน 1 คน และ 
ลูกจ้างชั่วคราวแบบแบ่ง
รายรับ จ านวน 2 คน 

 

2.4 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประเภทเวช
กรรมไทย หรือสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ 

2.4 มีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประเภทเวช
กรรมไทย(แพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ) จ านวน 1 คน 

2.4 มีผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย
(แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ) 
จ านวน 1 คน  

สามารถให้บริบาล
ทับหม้อเกลือใน
มารดาหลังคลอด
ได้ 

3. ด้านการปฏิบัติงาน    
3.1 การก าหนดขอบเขตบทบาท
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 

3.1 มีการก าหนดขอบเขต
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

3.1 มีการก าหนดขอบเขต
บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 

 

3.2 การก าหนดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน 

3.2 มีคู่มือแนวทางและข้ันตอบ
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

3.2 มีคู่มือแนวทางและข้ัน
ตอบในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 

 

4. ด้านการควบคุมคุณภาพ    
4.1 การทบทวนเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการรับบริการ 

4.1  
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
กระบวนการในการท างานของ
หน่วยงานเพื่อหาแนวทางป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึง
ประสงค์จากการเข้ารับบริการ
แพทย์แผนไทยเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 
- มีFlow  ระบบรายงานและวิธี

4.1  
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
กระบวนการในการท างาน
ของหน่วยงานเพ่ือหา
แนวทางป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์
จากการเข้ารับบริการแพทย์
แผนไทยเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 
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ปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยง
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

- มี Flow ระบบรายงาน
และวิธีปฏิบัติในการจัดการ
ความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 

4.2 การก าหนดตัวชี้วัดด้าน
คุณภาพบริการ 

4.2  มีการก าหนดตัวชี้วัดด้าน
คุณภาพบริการที่ปรากฏเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจนใน Service 
Profile, สรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ของหน่วยงาน และการ
ประเมินผลการด าเนินงานเฉพาะ
บุคคล  

4.2  มีการก าหนดตัวชี้วัด
ด้านคุณภาพบริการที่
ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ชัดเจนใน Service 
Profile, สรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ของ
หน่วยงาน และการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
เฉพาะบุคคล  

 

5. ด้านการจัดบริการ    
5.1 การจัดบริการผู้ป่วยนอก 5.1 ม ีFlow ในการบริการผู้ป่วย

นอก 
5.1 ม ีFlow ในการบริการ
ผู้ป่วยนอก 

 

5.2 การจัดบริการผู้ป่วยใน 5.1 ม ีFlow ในการบริการผู้ป่วย
ใน 

5.1 ม ีFlow ในการบริการ
ผู้ป่วยใน 

 

5.3 การรักษาพยาบาลและการ
ฟ้ืนฟูสภาพ 

5.3 มีการให้บริการแพทย์แผน
ไทยเพ่ือการรักษาพยาบาลและ
การฟ้ืนฟูสภาพได้แก่ นวดเพ่ือ
การรักษา, นวดเพ่ือสุขภาพ, 
ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร 

5.3 มีการให้บริการแพทย์
แผนไทยเพ่ือการ
รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟู
สภาพได้แก่ นวดเพ่ือการ
รักษา, นวดเพ่ือสุขภาพ, 
ประคบสมุนไพร, อบ
สมุนไพร  

 

5.4 การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 

5.4 มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคได้แก่ การ
ให้สุขศึกษา, เผยแพร่องค์ความรู้
ผ่านสื่อเอกสาร, จัดบอร์ด, เสียง
ตามสายในรพ.ลอง, แผ่นพับ, หอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน,  ทาง
เว๊ปไซด์ รพ.ลอง, ทางเมล์
ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย 
สสอ.ลองและรพ.สต.ในเขตพ้ืนที่ 
อ าเภอลอง 

5.4 มีการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคได้แก่ การให้สุขศึกษา, 
เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อ
เอกสาร, จัดบอร์ด, เสียง
ตามสายในรพ.ลอง, แผ่นพับ
, หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน,  ทางเว๊ปไซด์ รพ.
ลอง, ทางเมล์ผู้รับผิดชอบ
งานแพทย์แผนไทย สสอ.
ลองและรพ.สต.ในเขตพ้ืนที่ 
อ าเภอลอง 

 

5.5 ระบบการรายงาน 5.5 มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

5.5 มีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน 
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- ส่ง สสจ.แพร่ 1 ครั้ง /เดือน 
- การลงข้อมูลในการให้บริการใน
โปรแกรม HosXP  

- ส่ง สสจ.แพร่ 1 ครั้ง /
เดือน 
- การลงข้อมูลในการ
ให้บริการในโปรแกรม 
HosXP 

5.6 การท างานเชิงรุกในชุมชน 5.6 มีการจัดท ากิจกรรมการ
ท างานเชิงรุกในชุมชน 
ได้แก่ เป็นวิทยากร และการให้สุข
ศึกษา 

5.6  
- มีการจัดท ากิจกรรมการ
ท างานเชิงรุกในชุมชนได้แก่ 
เป็นวิทยากร และการให้สุข
ศึกษา  
- มีการส่งต่อผู้รับบริการ
เพ่ือให้เข้ารับบริการต่อเนื่อง 
ที่รพ.สต.ใกล้บ้านที่เปิด
ให้บริการแพทย์แผนไทย
และมีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ประจ าการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกและประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 

5.7 การส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

5.7 มีกิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยได้แก่ รวมรวมรายชื่อหมอ
พ้ืนบ้าน,รวบรวมต ารับต ารายา
สมุนไพร, อบรม,  ประชุม, 
ส ารวจพรรณพืชสมุนไพรในป่า
ชุมชน 

5.7 มีกิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยได้แก่ รวมรวม
รายชื่อหมอพ้ืนบ้าน, 
รวบรวมต ารับต ารายา
สมุนไพร,  อบรม,  ประชุม, 
ส ารวจและเก็บตัวอย่าง
พรรณพืชสมุนไพรในป่า
ชุมชน 

 

5.8 การฝึกอบรม 5.8 เป็นแหล่งรับฝึกงาน
ภาคปฏิบัติด้านการแพทย์แผน
ไทยของสถาบันต่าง ๆ เช่น วสส.
พิษณุโลก,  สาธารณสุข, วิทยาลัย
ชุมชน 

5.8 เป็นแหล่งรับฝึกงาน
ภาคปฏิบัติด้านการแพทย์
แผนไทยของสถาบันต่าง ๆ 
เช่น วสส.พิษณุโลก,  
สาธารณสุข, วิทยาลัยชุมชน 

 

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
บริการแพทย์แผนไทยในเจ้าหน้าที่ 
สถานที่ราชการ และชุมชน 

- ประชาสัมพันธ์งานบริการ
แพทย์แผนไทยผ่านสื่อช่องทาง
ต่าง ๆ แต่ไม่ครอบคลุม อาธิเช่น 
บุคลากรสาธารณสุข, ญาติและ
ผู้ป่วย, เสียงตามสายในรพ.ลอง,  

- ประชาสัมพันธ์งานบริการ
แพทย์แผนไทยผ่านสื่อ
ช่องทางต่าง ๆ อาธิเช่น 
บุคลากรสาธารณสุข, อสม., 
ญาติและผู้ป่วย, เสียงตาม
สายในรพ.ลอง, วิทยุชุมชน, 

-มีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารงาน
บริการแพทย์แผน
ไทยเพ่ิมมากข้ึนใน
เจ้าหน้าที่รพ.ลอง  
เจ้าหน้าที่ส่วน
ราชการอ่ืนใน
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
พ้ืนที่ อ.ลอง โดย
การสอบถามและ
โทรศัพท์จองคิว
เพ่ือเข้ารับบริการ
ประชาชนใน
ชุมชน 

-ประชาสัมพันธ์เรื่องยาสมุนไพร
บัญชีรายการยา รพ.ลอง เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการใช้ในเจ้าหน้าที่
และชุมชน 

ในรพ.ลอง 
- มีกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรแก่เจ้าหน้าที่ในรพ.ลอง 
โดยผ่านสื่อช่องทาง 
- เสียงตามสายในรพ.ลอง  
- ปฏิทินภาพพลิกการใช้และการ
สั่งจ่ายยาสมุนไพรที่มีใช้ในรพ.
ลอง ห้องยานอก 1, ห้องตรวจ 
NCD 1, ห้องตรวจ OPD 2, 
Ward 1 
- จัดบอร์ดแนวทางการใช้และสั่ง
จ่ายยาสมุนไพร จุดที่มีการสั่งจ่าย
ยาเช่นห้องตรวจแพทย์, ห้อง
ฉุกเฉิน, ตึกผู้ป่วยใน 
หน่วยบริการเครือข่าย 
- ส่งมอบองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทยผ่าน Internet  
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง
สมุนไพรในผู้ใช้และผู้มีหน้าที่สั่ง
จ่ายยาสมุนไพร 
 

ในรพ.ลอง 
- มีกิจกรรมการส่งเสริมการ
ใช้ยาสมุนไพรแก่เจ้าหน้าที่
ในรพ.ลองโดยผ่านสื่อ
ช่องทาง  
- เสียงตามสายในรพ.ลอง,   
 - เผยแพร่ข้อมูลสมุนไพร
ผ่านทางเว็บไซด์ รพ.ลอง 
- ประชาสัมพันธ์การใช้ 
สมุนไพรในองค์กรแพทย์
ผ่านเวทีประชุม PTC 
- สืบค้นหาข้อมูลตาราง
เปรียบเทียบยาสมุนไพรที่มี
ใช้ในรพ. ลอง กับยาแผน
ปัจจุบัน รวบรมจัดท าและ
ส่งมอบ ให้แก่องค์แพทย์
หน่วยบริการเครือข่าย 
มีกิจกรรมการส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพรแก่เจ้าหน้าที่ใน 
รพ.สต.โดยผ่านสื่อช่องทาง  
- เผยแพร่ข้อมูลสมุนไพร
ผ่านผู้รับผิดชอบงานแพทย์
แผนไทย สสอ.ลอง ทาง
เอกสารและ Internet 
- สืบค้นหาข้อมูลตาราง
เปรียบเทียบยาสมุนไพรที่มี
ใช้ในรพ. ลอง กับยาแผน
ปัจจุบัน รวบรมจัดท าและ
ส่งมอบ ให้แก่รพ.สต. 

 
-ได้รับการจัดสรร
เงินจาก สปสช. 
ในการสั่งจ่ายยา
สมุนไพรโดยการ
สั่งจ่ายยาสุมนไพร
1 รายการเท่ากับ 
1 แต้ม 
ร้อยละของมูลค่า
การใช้ยาสมุนไพร
โดยคิดจากมูลค่า
การใช้ทั้งหมด 
ปี 54 ร้อยละ 1.9 
   55 ร้อยละ 2.1 
   56 (ต.ค.55-25
ส.ค. 56) ร้อยละ 
1.3  
   57 ร้อยละ 
27.67 
ได้รับการจัดสรร
เงินจาก สปสช. 
ในการสั่งจ่ายยา
สมุนไพรโดยการ
สั่งจ่ายยาสุมนไพร
1 รายการเท่ากับ 
1 แต้ม 

-ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือภูปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

- มีกิจกรรมในการรวมกลุ่มเพ่ือ
พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ค่อนข้างน้อย 

- ตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรมเดินป่าเพ่ือศึกษา
พรรณพืชสมุนไพรในเขต
พ้ืนที่ป่าชุมชนแม่พุงหลวง 

- ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ศึกษา
พรรณพืชสมุนไพร
ในชุมชนแม่พุง
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
อ.วังชิ้น ร่วมกับ สสจ.แพร่ 
- ตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยระดับจังหวัด 
 
 

หลวง อ.วังชิ้น 
ร่วมกับ สสจ.แพร่ 
และแลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกันใน
เครือข่ายระดับ
จังหวัด 
- มีการพัฒนาองค์
ความรู้และมีการ
แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้การแพทย์
แผนไทยร่วมกันใน
เครือข่ายระดับ
จังหวัด 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
ด้านการปฏิบัติการ (งานบริการแพทย์แผนไทย) 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 
ด้านการปฏิบัติการ     
1. งานบริการแพทย์แผนไทย     
นวด ครั้ง 115 1,444 2,248 
อบสมุนไพร ครั้ง 11 0 12 
ประคบสมุนไพร ครั้ง 140 1,435 2,356 
ทับหม้อเกลือ ครั้ง 0 0 7 

 
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานบริการแพทย์แผนไทย 

 
ด้านการปฏิบัติการ (งานบริการแพทย์แผนไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานผลการด าเนินงานการแพทย์แผนไทยประจ าปีงบประมาณ 2556-2558 ของรพ.ลอง 
ในโปรแกรม Hos XP 

แผนภูมิแสดงข้อมูลงานบริการแพทย์แผนไทย 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
 จากแผนภูมิแสดงข้อมูลประชากรได้รับบริการแพทย์แผนไทยในปี2558 พบว่ามีจ านวนผู้รับบริการ  
 - การบริการนวดในปี 2556  มีจ านวนผู้มารับบริการ 115 ครั้ง   ปี 2557  จ านวน 1,444 ครั้ง  ปี 2558  
จ านวน 2,248  จะเห็นได้ว่าปี 2558 เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เท่ากับ 804  ครั้ง และปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 
1,329 ครั้ง  
 - การบริการอบสมุนไพรในปี 2556 มีจ านวนผู้มารับริการ 11 ครั้ง ปี 2557 ไม่มีจ านวนผู้มารับบริการเนื่องจากมี
การย้ายสถานที่ในการให้บริการ ไม่มีหม้อต้มแรงดันไอน้ ามีแต่หม้อหุงข้าวในการต้มสมุนไพรใช้ในการอบเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยในการให้บริการ ในปี 2558 มีจ านวนผู้มารับบริการ 12 ครั้ง  
 - การบริการประคบสมุนไพรในปี 2556 มี จ านวนผู้มารับบริการ 140 ครั้ง   ปี 2557  จ านวน 1,435 ครั้ง  ปี 
2558  จ านวน 2,356  จะเห็นได้ว่าปี 2558 เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 921  ครั้ง และปี 2557 เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 
จ านวน 1,295 ครั้ง 
 - การบริการทับหม้อเกลือในหญิงหลังคลอเปิดให้มีการบริการในปี 2558 มีจ านวนผู้รับบริการ 7 ครั้ง  
จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้รับบริการมียอดเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากมีผู้ให้บริการเพ่ิมข้ึนจากอดีต 2 คน  ปัจจุบันเป็น 4 คน  ท าให้
การบริการสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพ่ิมขึ้น 
 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าวเป็นโอกาสในการพัฒนาในเรื่องการเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยเพื่อเพ่ิมจ านวนครั้ง
ของการเข้ารับบริการนวด อบสมุนไพร  ประคบสมุนไพรในปีต่อไปในเรื่อง 
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. พัฒนางานบริการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการแพทย์แผนไทยในเจ้าหน้าที่ สถานที่ราชการ และชุมชน 
 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องยาสมุนไพรบัญชีรายการยา รพ.ลอง เพ่ือส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายและใช้ในสถานบริการ
เครือข่ายสุขภาพ  
 4. ประชาสัมพันธ์เรื่องยาสมุนไพรบัญชีรายการยา รพ.ลอง เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ในเจ้าหน้าที่และชุมชน 
      5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งานวัณโรค  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  นางสาวสุทธิณี  สิทธิหล่อ  วันที่จัดท า 1 ตุลาคม  2558 
 
เจตจ านง     

ส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณโรค  อย่างถูกต้อง  ครบถ้วนและมี
ความต่อเนื่อง  สามารถกลับไปสู่ครอบครัว  ชุมชนได้ตามความเหมาะสม  โดยครอบครัว  ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วม  และ
มีความพึงพอใจในบริการที่รับ 

เป้าหมาย     
งานวัณโรคให้บริการดูแลรักษา  ส่งเสริมสุขภาพ  ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณโรค  และควบคุมป้องกนัโรควัณโรค  ตาม

หลัก  Universal precaution  และมาตรฐานงานวัณโรค  แก่ประชาชนในเขตอ าเภอลอง   

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

- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินิกวัณโรค
คุณภาพ 

ผ่าน N/A  ไม่ผ่าน ผ่าน 

- อัตราผลส าเร็จในการรักษา   ร้อยละ 90 80.95 81.25 83.33 
- อัตราการเปลี่ยนเสมหะเป็นลบเมื่อสิ้นสุดระยะ
เข้มข้น 

  ร้อยละ 85 88.50 50 84.0 

- ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อตายและ
ล้มเหลว 

<  ร้อยละ 10 0.05 9.52 13.86 

- ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายเสมหะพบเชื้อรายใหม่ขาด
ยาและโอนออก 

<  ร้อยละ 4 0.05 0.00 2.78 

- ผู้ป่วยที่ไม่มีผลการรักษาหรือไม่ได้น ามาประเมิน <  ร้อยละ 1 9.52 52.38 0 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. ส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณโรค  อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน 
2. การพัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย

วัณโรค 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
            - 
 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- ลดการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรค   

 

ผู้ป่วยวัณโรค 
- ผู้ป่วยวัณโรคท่ีเสมหะยังไม่
เปลี่ยนเป็นลบมารับบริการที่
คลินิกวัณโรคไม่ใส่ผ้าปิดจมูกและ
ปาก   

- ผู้ป่วยที่มีผลเสมหะพบเชื้อ  ใน
วันที่มารับบริการได้ให้ผู้ป่วยที่ผล
เสมหะยังพบเชื้อใส่ผ้าปิดจมูกและ
ปาก  ทุกครั้งขณะรับบริการใน
คลินิกและโรงพยาบาลลอง 

- ผู้ป่วยทุกรายและ
ทุกครั้งที่มารับบริการ
ใส่ผ้าปิดปากและจมูก   
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลักที ่1. ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคโดยการคัดกรอง และให้ยารักษาตามมาตรฐาน 
     2. ติดตามผู้ป่วยที่ขาดการรักษา 
     3. ให้ค าปรึกษา  ความรู้  และค าแนะน าการปฏิบัติตัว  แก่ผู้ป่วย  ครอบครัวผู้ป่วย และส่งต่อพบ
แพทย์  กรณีผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ   
     4. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคตามมาตรฐานงานวัณโรค 
     5. ให้ความรู้และค าแนะน าการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรควัณโรคให้แก่ชุมชน 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ด้านการเฝ้าระวัง 
1. การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
กิจกรรม 
- การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 1 ครั้ง/ป ี(อย่างน้อย 
ร้อยละ  70) 
2. จัดท าทะเบียนและรายงานวัณโรค 
กิจกรรม  
2.1 บันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ในสมุดทะเบียน  TB 04 ,  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  TB  Clinic ,  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
HOSxP   
2.2 รายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคให้แก่ 
- สอ./PCU/รพ.สต.   
- สสจ. 
- สคร.10 
- สปสช.เชียงใหม่ 

 
 
 
- การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  
ร้อยละ  91.63 
- มีการจัดท าทะเบียนและรายงานที่
ถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์  ทันเวลา   

  

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ / ป้องกันโรค 
1.คลินิก 
กิจกรรม 
     1.1 การให้ความรู้ 
          - รายบุคคล 
          - สื่อ  เช่น  เอกสารความรู้ 
     1.2 การจัดสถานที่ที่ให้บริการ 
     1.3 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคจากกลุ่มผู้อยู่ใน
ระยะแพร่เชื้อ 

 
 
 
 
- ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการให้ความรู้เรื่อง
โรควัณโรคอย่างน้อย 1 ครั้ง  ในระหว่าง
การรักษา 

 
 
 

- 

2.ชุมชน 
กิจกรรม 
     2.1 การให้ความรู้  และค าแนะน าการปฏิบัติตัว  แก่ผู้ป่วย  
ครอบครัวผู้ป่วย 
 

 
 
ผู้ป่วยวัณโรคและครอบครัวได้รับการให้
ความรู้เรื่องโรควัณโรคในชุมชน  อย่าง
น้อย  1  ครั้ง  ระหว่างการรักษา 

 
 

- 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ด้านรักษาพยาบาล 
กิจกรรม 
1. ให้การรักษาตามแนวทางการด าเนินงานวัณโรค 
     - การให้ยา 
     - การตรวจเสมหะ 
     - การจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์กากการใช้ยาต้านวัณ
โรค   
2. ติดตามผู้ป่วยที่ขาดการรักษา (น้อยกว่าร้อยละ  5) 
 
3. ส่งต่อ  ประสานงาน  กับเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องในการดูแลผู้ป่วย
วัณโรค 
 

 
 
- ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแนวทางการ
ด าเนินงานวัณโรค 
 
 
 
- อัตราการขาดการรักษาน้อยกว่า     
ร้อยละ  0 
- ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่มารับการรักษาที่
โรงพยาบาลลองได้รับการส่งต่อให้
เจ้าหน้าที่  รพ.สต 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

4. การส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติพบแพทย์ 
 

- ผู้ป่วยวัณโรคท่ีเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาวัณโรคชนิด  Major  
Adverse  Reaction  ทุกรายได้รับการ
ส่งต่อให้แพทย์ 

- 
 
 
- 

ด้านฟื้นฟูสุขภาพ 
กิจกรรม 
- การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคตามมาตรฐานงานวัณโรค 
 

 
 
- ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการเยี่ยมบ้าน  
ระหว่างการรักษาตามมาตรฐาน DOT 

 
 

- 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

- การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง   ร้อยละ 92.28 88.95 91.63 
- จัดท าทะเบียนวัณโรค ครั้ง / ปี 24 24 38 
- จัดท ารายงานวัณโรค ครั้ง / ปี 4 4 4 
- การให้บริการในคลินิก 
รายใหม่ 
          1. ซักประวัติ 
          2. วัดสัญญาณชีพ 
          3. ให้สุขศึกษารายบุคคลแก่ผู้ป่วยและญาติ 
รายเก่า 
          1. ซักประวัติ 
          2. วัดสัญญาณชีพ 
          3. ให้สุขศึกษารายบุคคลแก่ผู้ป่วยและญาติ 
          4. ส่งตรวจเสมหะ 

 
 

คน / ปี 
 

 
 
คน / ปี 

 
 

35 
 
 
 

35 

 
 

58 
 
 
 

58 

 
 

38 
 
 
 

38 

- การให้ความรู้เรื่องโรควัณโรคแก่ชุมชน ครั้ง / ปี 9 8 12 

- เยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ  ในระหว่างการ
รักษา  อย่างน้อย  1  ครั้ง 

คน / ปี 15 10 23 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. การให้การดูแล  รักษาโรควัณโรค  ผู้ป่วยต้องรับประทานยาตามแนวทางการรักษา  ซึ่งสามารถเกิด
ผลข้างเคียงจากการรับประทานยา  ตลอดจนผู้ป่วยเบื่อหน่ายการรับประทานยา 
 2. ชุมชนมีทัศนคติที่ไม่ดี  ต่อผู้ที่ป่วยเป็นวัณโรค  
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. พัฒนาความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณโรค  แก่
เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค  เช่น  มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการเยี่ยมบ้าน  ทักษะการ
สร้างแรงจูงใจ  ทักษะชีวิต 
 2. การสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรควัณโรคแก่ชุมชน 
 3. พัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณ
โรค 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งาน คลินิกวันฟ้าใหม่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานนางบัวบาน   อาชาศรัย  วันที่จัดท า 25 กันยายน 2558 

 
เจตจ านง   
 ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์แบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงส่งเสริมการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสเอดส์อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และต่อเนื่อง  มีการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย   ผู้รับบริการพึงพอใจ 

เป้าหมาย 
ให้บริการดูแลและส่งเสริมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์แบบองค์รวม  ถูกต้อง  ครบถ้วน ต่อเนื่องแก่

ประชาชนในเขตอ าเภอลอง   

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

1. อัตราผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 90 100 100 100 

2. โรงพยาบาลลองผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานเอดส์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
3. ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่ได้รับการตรวจ
CD4 Baseline 

74.76 100 
 

100 
 

100 
 

4. ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้านไวรัส ครบ 6 
เดือนขึ้นไป ได้รับการตรวจติดตามระดับ CD4 1ครั้ง/ปี 

72.12 92.71 89.3 100 

5. ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาต้าน
ไวรัส 

98.90 100 100 
 

100 

6. ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัสนาน
มากกว่า 6 เดือน ได้รับการตรวจ VLอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

92.62 92.71 95.2 100 

7. ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้านไวรัส ได้รับ
การประเมินหรือติดตาม Drug Adherence อย่างสม่ าเสมอ 

81.70 100 100 
 

100 

8. ค่ามัธยฐานของระดับ CD4 ในผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เริ่มรับ
ยาต้านไวรัสในปีที่ประเมิน 

113.00 112 117 197 

9. ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาป้องกัน
โรคเชื้อรา Cryptococcosis ปฐมภูมิ 

90.20 100 100 
 

100 

10. ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการคัดกรองวัณโรค
ปอด 

90.20 100 100 
 

100 

11. ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการตรวจคัด
กรองซิฟิลิส 

90.20 100 100 100 
 

12. ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงได้รับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 

73.52 92.68 89 76 

13. ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับข้อมูลค าแนะน าเรื่อง
การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย 

95.04 98.41 95 98 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
 1. การเข้าถึงระบบการดูแลของผู้มารับบริการรายใหม่ 
 2. การเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 3. การขาดการติดตามการรักษา 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  

 1. ได้รับรางวัลน าเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ : ระดับดีเด่น ในงานการสัมมนาวิชาการระดับประเทศ
การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี  วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ผลงานที่น าเสนอ
เรื่อง การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ป่วยเป็นวัณโรค โรงพยาบาลลอง 
 2. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service  Plan  Sharing) ผลงานที่น าเสนอเรื่อง การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรคแบบบูรณา
การ 
 3. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ป่วยเป็นวัณโรค 
จากส านักโรคเอดส์ 

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

ความลับของผู้รับบริการ
ในคลินิกวันฟ้าใหม่เสี่ยง
ต่อการถูกเปิดเผย 

- ผู้รับบริการในคลินิกวันฟ้าใหม่ที่มารับ
บริการในคลินิกจะได้รับการตรวจรักษา
ที่แยกออกมาจากงานผู้ป่วยนอกและมี
การตรวจโดยแพทย์ประจ าคลินิกแต่หาก
แพทย์ประจ าคลินิกติดภารกิจ
ผู้รับบริการจะได้รับการตรวจรักษาโดย
พยาบาลหากผู้รับบริการมีปัญหาสุขภาพ
ที่ซับซ้อนพยาบาลจะส่งต่อผู้รับบริการ
ไปรับการรักษากับแพทย์ที่งานผู้ป่วย
นอกและต้องน าสมุดประจ าตัว
ผู้รับบริการขึ้นไปนั่งรอตรวจ ท าให้
ผู้รับบริการมีความเสี่ยงที่ความลับของ
ตนเองอาจเปิดเผย 

- น าข้อมูลประวัติการรักษา
ได้แก่การเริ่มรับยาต้านไวรัส 
สูตรยาที่ใช้ ผล CD4,VLที่
เป็นปัจจุบันเก็บไว้ใน
โปรแกรม HosXP และระบุ
จุดบริการที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของผู้รับบริการ เมื่อ
ส่งผู้รับบริการไปรับการ
รักษาต่อที่จุดบริการอ่ืนก็ไม่
ต้องน าสมุดบันทึกประจ าตัว
ผู้รับบริการขึ้นไป 

- ความลับของ
ผู้รับบริการในคลินิก
ไม่ถูกเปิดเผยและ
ได้รับบริการที่รวดเร็ว 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
แผนงานที่ 1  ด้านการเฝ้าระวัง 
*พัฒนาฐานข้อมูลด้าน HIV/เอดส์  
กิจกรรม 
1.1 บันทึกข้อมูลการติดตามการรักษาท่ีเป็นปัจจุบัน 
ทันเวลา ใช้ประโยชน์ได้จริง 
1.1.1 บันทึกข้อมูลในโปรแกรม NAP  
1.1.2 บันทึกข้อมูลการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV 
จากแม่สู่ลูกในโปรแกรม NAP  
1.1.3 จัดท ารายงาน ก1ก2 
1.2 จัดท าสมุดประจ าตัวผู้ติดเชื้อHIV/ผู้ป่วยเอดส์   
1.3 จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ติดเชื้อHIV/ผู้ป่วยเอดส์  
1.4 วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 

 
 
 
ระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทันเวลา  
ร้อยละ100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนงานที่ 2 ด้านการส่งเสริม/ป้องกัน 
*จัดบริการปรึกษา เพื่อตรวจหาการติดเชื้อHIVแบบ
สมัครใจ(Voluntary  Counseling  and Testing = 
VCT ) 
กิจกรรม 
- จัดท าแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการ VCT 
- จัดบริการปรึกษา เพ่ือตรวจหาการติดเชื้อ HIV แบบ
สมัครใจ 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์   การจัดบริการปรึกษา  เพ่ือ
ตรวจหาการติดเชื้อ HIV แบบสมัครใจผ่านสื่อต่างๆ
เช่นเสียงตามสายของโรงพยาบาล / วิทยุชุมชน  
เดือนละ ครั้ง 
- การให้ความรู้เรื่อง HIV/เอดส์  เพศและอนามัย
เจริญพันธุ์  และจัดกิจกรรมเชิงรุกในวันส าคัญ 
-   สนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยโดยมี 
จุดกระจายถุงยางอนามัยที่ป้อม 
ยาม ร.พ. /กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการ
ด้านปฐมภูมิและบ้านแกนน าผู้ติดเชื้อ HIV 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- มีแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการ VCT 
- มีผู้รับบริการได้ประเมินความเสี่ยงและ
ตัดสินใจตรวจหาการติดเชื้อHIVด้วยความ
สมัครใจเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
 
 
 
ครั้งที่ 1  อบรมแกนน านักเรียนเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์และ
อนามัยเจริญพันธ์  วันที่ 1    ธันวาคม   พ.ศ. 
2557 ที่โรงเรียนระเบียบพิทยา   ต าบลห้วย
อ้อ  มีแกนน านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน    135 
คน และแจกถุงยางอนามัย จ านวน 400 ชิ้น 
ครั้งที่ 2   รณรงค์ประชาสัมพันธ์การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์การเปิดคลินิกบริการวัยรุ่น
และแจกถุงยางอนามัย จ านวน 2,000 ชิ้น 
เนื่องในวันวาเลนไทน์ ที่ตลาดนัดคลองถม ใน
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยให้กับ   รพ.สต. ใน
พ้ืนที่  คปสอ.ลอง  

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 
ครั้งที่ 3    อบรมนักเรียนเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์และอนามัย
เจริญพันธ์  วันที่  23   มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ที่โรงเรียนบ้านวังเลียง ต าบลทุ่งแล้ง มี
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3 
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน    60 คน และแจก
ถุงยางอนามัย จ านวน 400 ชิ้น 
ครั้งที่ 4  อบรมนักเรียนเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องเพศศึกษา วันที่  6  สิงหาคม พ.ศ. 
2558 ที่โรงเรียนบ้านปากจอก ต าบลทุ่งแล้ง 
มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3 
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน    60 คน และแจก
ถุงยางอนามัยให้กับโรงเรียนและรพ.สต.ทุ่ง
แล้ง จ านวน 1400 ชิ้น 
- รพ.สต.ในพ้ืนที่ คปสอ.ลอง เบิกถุงยาง
อนามัยผ่านคลังยารพ.ลองๆมาเบิกถุงยางที่
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯให้กับพ้ืนที่ 

แผนงานที่ 3 ด้านการดูแลรักษา 
* พัฒนาคุณภาพ  การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วย
เอดส์ ตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติด
เชื้อ HIVประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 
กิจกรรม 
- จดัท าแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อHIV/ผู้ป่วย
เอดส์ และให้บริการตามแนวทางฯ 
- จัดท าแนวทางการคัดกรอง CMV retinitis ในผู้ติด
เชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ ที่ม ีCD4 น้อยกว่า 100 
cell/cu.mm 
- ตรวจคัดกรอง TB  ,CXR ผู้ติดเชื้อHIV/ผู้ป่วยเอดส์  
ปีละครั้ง 
- คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อHIV/ผู้ป่วยเอดส์  ปี
ละครั้ง กรณีพบปัญหาส่งต่องานสุขภาพจิต 
- ให้สุขศึกษารายบุคคล/รายกลุ่ม โดยทีมสหสาขา
วิชาชีพในคลินิกวันฟ้าใหม่ 
- ประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ในคลินิก
(PWP)ปีละครั้ง 
- เฝ้าระวัง และส่งต่อการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อHIV/
ผู้ป่วยเอดส์ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
- ผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการดูแล
รักษาตามมาตรฐานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดหลัก 
คิดเป็นร้อยละ 95 
- มีการคัดกรอง  วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์ ในคลินิกวันฟ้าใหม่   คัดกรอง
พฤติกรรมในการป้องกันเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
และส่งตรวจVDRLหาการติดเชื้อซิฟิลิส ผู้ติด
เชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ทุกคน  มีผลตรวจ  
VDRL  non  reactive   ประเมินซึมเศร้า
ด้วยแบบประเมิน 2Qในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์ ทุกราย พบผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์ มีความเครียดในระดับปกติทุก
ราย 
- มีการให้สุขศึกษา (Health education) ทั้ง
แก่บุคคล และชุมชน 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
แผนงานที่ 4 ด้านการฟื้นฟูสภาพ 
*ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการฟ้ืนฟู
สุขภาพและได้รับการสงเคราะห์จาก อปท. 
กิจกรรม 
 - เยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ที่
เปิดเผยและรายที่มีปัญหาครอบคลุมทั้ง 4 มิติ 
- ส ารวจรายชื่อผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ ที่ไม่ได้รับ
เบี้ยยังชีพและต้องการรับเบี้ยยังชีพส่งให้ อปท.เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน 
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนาอาชีพเพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพ เช่น การท าน้ ายาล้างจาน  การเพาะ
เห็ดฟาง 

 
 
 
 
- ผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ที่เปิดเผย
และรายที่มีปัญหาได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน
ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 ของผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
- ร้อยละ 80 ของผู้ติดเชื้อ HIV/ ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการพัฒนาอาชีพ 

 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์  
- ผู้ป่วยรายเก่า 
- เด็ก 
- ผู้ใหญ่ 
ผู้ป่วยรายใหม่ (ระหว่างวันที่ (01/10/2557 ถึงวันที่ 
30/09/2558) 
- เด็ก 
- ผู้ใหญ่ 

คน 182 
177 
10 
167 
5 
 
0 
5 

184 
176 
10 
166 
8 
 
0 
8 

191 
184 
10 
174 
7 
 
1 
6 

2. ซักประวัติคัดกรอง/ประเมินภาวะสุขภาพ 
ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์  

คน/ครั้ง 151/906 171/1226 191/1265 

3. การให้ค าปรึกษา/ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว  การ
รับประทานยา  การป้องกันการเกิดโรคฉวยโอกาส 

คน/ครั้ง 151/906 171/1226 191/1265 

4. การให้ค าปรึกษา VCT (Voluntary Counseling and 
Testing ) 

คน 51 222 32 

5. บันทึกข้อมลูการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ใน
โปรแกรม Hos-XP และ โปรแกรม NAP Program  

คน/ครั้ง 151/906 1171/1226 191/1265 

6. บันทึกข้อมูลส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการใน 
โปรแกรมHos XP และโปรแกรม NAP Program 
         PCR 
 HIV 

CD4 
Viral  Load  
Blood   Chemistry  
Drug  Resistance  

 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
 

2 
7 

300 
140 
140 
2 

 
 
2 

278 
216 
151 
282 
2 

 
 
0 

142 
206 
163 
125 
2 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
7. การขอเปลี่ยนสูตรยา ARV  ครั้ง 9 1 6 
8. แจกถุงยางอนามัย ชิ้น   9,323 4400 1,300 
 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/

ผู้ป่วยเอดส์คลินิกวันฟ้าใหม่ ปี 2556-2558 

 

จากกราฟ จะพบว่าจ านวนผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแต่ ปี 2556 – 2558 มี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน จึงส่งผลให้จ านวนการ
ให้บริการในคลินิกวันฟ้าใหม่เพ่ิมข้ึน  สอดคล้อง
กับนโยบายการเข้าถึงยาต้านไวรัสของรัฐบาลที่มี
การเริ่มยาต้านไวรัสที่ทุกระดับของเม็ดเลือดขาว 
CD4 ซึ่งเน้นการเริ่มรักษาและเมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอ
วีมีความพร้อมในการกินยา  ก็สามารถเริ่มกินยา
ได้เลย เป็นการผสมผสานการรักษาและการ
ป้องกันเพ่ือประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีให้มีความครอบคลุมถึงประโยชน์ของ
การใช้ผลของการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เพ่ือ
ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสู่คู่สัมผัส   

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของโรค  การรับยาต่อเนื่อง การมาตรวจเลือดให้ตรงกับวัน
นัด การดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ 
 2. พยาบาลประจ าคลินิก 1 คน รับภาระงานหลายด้าน ไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกมิติ 
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. พัฒนาระบบการบริการและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ตามแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์แห่งประเทศไทย ปี 2557      

2. พัฒนาทีมผู้ให้บริการโดยจัด แพทย์ / พยาบาล  เภสัชกร และบุคลากรที่เก่ียวข้อง เข้ารับการอบรม เพื่อเป็น
การทบทวนและท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์    
 3. พัฒนาการให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา  กลุ่มชายรักชาย ร่วมกับ ผู้ติดเชื้อ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งาน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นางบัวบาน   อาชาศรัย  วันที่จัดท า  25  กันยายน  2558 

เจตจ านง 
ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลลอง     พัฒนาระบบการด าเนินการด้านความปลอดภัย    

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน   เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยจากการท างาน  และได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพอย่างครอบคลุม  ครบถ้วน 

เป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองทุกคนมีสุขอนามัยที่ดี  มีความปลอดภัย  สามารถปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ปี 2556 
ร้อยละ 

ปี 2557 
ร้อยละ 

ปี 2558 
ร้อยละ 

1. โรงพยาบาลลองผ่านมาตรฐานงาน OCC ระดับ 5 ระดับ 5
ต่อเนื่อง 

ระดับ 5
ต่อเนื่อง 

ระดับ 5
ต่อเนื่อง 

2. อัตราหน่วยงานได้รับการค้นหาภัยคุกคามด้านสุขภาพ 80 100 100 90.32 
3. อัตราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองได้รับบาดเจ็บจากการท างาน <20 0 0 1.10 
4. เจ้าหน้าที่ใหม่ได้รับการตรวจสุขภาพก่อนประจ าการ 100 100 100 100 
5. อัตราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

90 98.34 97.17 98.10 

6. อัตราเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันไวรัส
ตับอักเสบ B 

100 100 100 100 

7. อัตราเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสมรรถภาพการ 
มองเห็น ปอดและการได้ยิน  

80 100 100 N/A 

8. อัตราเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาล 

80 44.78 
 

100 81.32 

9. เจ้าหน้าที่มีภาวะเครียดระดับรุนแรง   0 5.30 N/D 0 
 
จุดเน้นในการพัฒนา 

1. ติดตามการด าเนินการตามนโยบายเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยโรงพยาบาลลอง 
2. สามารถลดและป้องกันการเกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานได้ 
3. บุคลากรอยู่ในสิ่งแวดล้อมการท างานที่ดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
                    _ 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจและ
ขาดทักษะในการ
ประเมินความเสี่ยงทาง
สุขภาพ  และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานในรงพยาบาล 

- มีการประเมินความเสี่ยงทาง
สุขภาพ  และสภาพแวดล้อมใน
การท างานในรงพยาบาลโดยใช้
แบบประเมิน RAH.01 มาใช้
ประเมินท าให้เจ้าหน้าที่ไม่
เข้าใจและใช้ความรู้สึกในการ
ตัดสินใจ ท าให้ผลการประเมิน
ไม่ตรงกับความเป็นจริง 

- อบรมการประเมินความเสี่ยงทาง
สุขภาพ  และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานในรงพยาบาล  พร้อมทั้งให้
แต่ละหน่วยงานจัดท าแผนแก้ไข
ความเสี่ยงที่พบในหน่วยงานให้กับ
ตัวแทนแต่ละหน่วยโดยใช้แบบ
ประเมินของ มอก.18000 แทนแบบ
ประเมิน RAH.01 

จนท.เข้าใจและมี
ทักษะในการ
ประเมินความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ  และ
สิ่งแวดล้อมจากการ
ท างานร้อยละ 90 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลักที่ P65. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ OCC 

1. หน่วยงานค้นหาและแก้ไขสิ่งคุกคามด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
2. สนับสนุนและติดตามการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ear plug , lumbar support) 
3. ทบทวนแนวทางการตรวจสุขภาพก่อนประจ าการ 
4. สรุปผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ 
5. ดูแลจนท.กลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน Hep. B 
6. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น  ปอดและการได้ยิน 
7. บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
แผนงานที่ 1 พัฒนาการบริหารงานด้านอาชีวอนามัย 
- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
- จัดประชุมคณะกรรมการฯอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง 
- จัดท าแผนงาน/โครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- ทบทวนนโยบายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
- สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายด้านอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 
ที่ก าหนดขึ้น ให้บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกัน 
- จัดท าข้อเสนอแนะ/มาตรการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงที่ตรวจ
พบเสนอแก่ผู้บริหาร 

 
- มีคณะกรรมการหรือคณะท างาน
ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
- มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
 
- เผยแพร่ผ่าน Web Site ร.พ 
- ปชส.ผ่านเสียงตามสายของ ร.พ. 

 

แผนงานที่ 2 พัฒนาความรู้และแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
โรคจากการท างาน 
- จัดอบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการ
ท างาน 
- ฝ่าย/หน่วยงานส ารวจข้อบ่งชี้อันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
- บูรณาการร่วมกับทีม RM 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- ฝ่าย/หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ  และสิ่งแวดล้อมจากการท างาน 
- จัดท าบัญชีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยที่ส าคัญของโรงพยาบาล 
- สนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย 
- เข้าร่วมกิจกรรม ENV Tour 
- สนับสนุนและ ติดตามการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 
ได้แก่ การใช้ ear plug และการใช้ lumbar support 

 
 
- อัตราการเจ็บป่วยจากการ
ปฏิบัติงาน เท่ากับ 1.10 
- ภาวะสี่ยงจากการท างานได้รับ
การแก้ไขร้อยละ 80 
 

แผนงานที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
บุคลากร 
- ตรวจสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเสี่ยง/ทางผ่านความเสี่ยง/ปัจจัยที่ท า
ให้เกิดความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 
- ตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงจากเสียง แสง  ปอด (การ
ได้ยิน/ การมองเห็น/ความจุปอด) 
- ตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงจากสารเคมีต่างๆ 
- ประเมินความเครียดในเจ้าหน้าที่ 
 
- ตรวจสุขภาพประจ าปีเจ้าหน้าที่และพนักงานเอกชน 
 
- การรายงานการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุจากการท างานของบุคลากร 
- การสอบสวนโรค/อุบัติเหตุจากการท างาน 
- การสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง ได้แก่  วัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบB 
- สนับสนุนและติดตามกิจกรรมที่มีการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรใน
โรงพยาบาล 
 
- ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยและการป้องกัน
ความเสี่ยงในการท างานผ่านเสียงตามสายโรงพยาบาล  จัดบอร์ด
ความรู้     

 
 
- หน่วยงานที่มีความเสี่ยงได้รับการ
ค้นหาสิ่งคุกคามทางสุขภาพ  
ร้อยละ 90.30 
 
- เจ้าหน้าที่ท่ีมีความเสี่ยงไม่ได้รับ
การตรวจ เนื่องจากเครื่องตรวจ
จาก สคร.10 ช ารุด 
- อัตราการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ร้อยละ 98.10 
- จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ  สัมผัส
เลือด/สิ่งคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน
เท่ากับ 2 ครั้ง/ปี 
 
-  เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง ได้รับ 
* วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล ร้อยละ  81.32 
* วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบร้อย
ละ 100 
- มีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
เดือนละครั้ง 

 

แผนงานที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศส าคัญดา้นอา
ชีวอนามัย 
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญด้านอาชีวอนามัย 
- วิเคราะห์ประมวลผลและรายงานสารสนเทศด้าน 
อาชีวอนามัย 
- สนับสนุนการน าสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 
- มีฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้
วิเคราะห์สภาพปัญหาและวาง
แผนการรักษาถูกต้อง  
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. จัดอบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย จากการท างาน 

ครั้ง 1 1 1 

2. จัดท าบัญชีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยที่ส าคัญของ
โรงพยาบาล 

ครั้ง 1 1 1 

3. ตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงจากเสียง แสง  
ปอด (การได้ยิน / การมองเห็น / ความจุปอด) 

คน 35/91/77 54/134/N/D N/A 

4. สนับสนุนและ ติดตามการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล (PPE) ได้แก่   
 * การใช้ ear plug  
 * การใช้ lumbar support 

 
 
คู ่
ชิ้น 

 
 
0 
6 

 
 
0 
6 

 
 
0 
0 

5. ประเมินความเครียดในเจ้าหน้าที่ ครัง้ 1 1 1 
6. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง ได้แก่  
* วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่   
* วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B 

ร้อยละ 
90 
100 

 
44.78 
100 

 
100 
100 

 
81.32 
100 

7. ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ  ความปลอดภัยและ
การป้องกันความเสี่ยงในการท างานผ่าน   
* เสียงตามสายโรงพยาบาล  
* จัดบอร์ดความรู้     

 
 

ครั้ง 

 
 

12 
4 

 
 

12 
4 

 
 

12 
1 

 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2552 – 2557 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
 

 
 

      จากกราฟพบว่าผลตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลองที่พบผิดปกติในปี 2552-2553  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตลอด  ในปี 2554  ภาวะ
สุขภาพท่ีผดิปกติมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเห็นได้
ชัดและในปี 2555 – 2557 พบว่าแนวโน้มผล
ตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าท่ีที่มผีลผิดปกติ มี
จ านวนสูงเพิ่มขึ้นปี 2557 พบเจ้าหน้าท่ีที่มีผล
การตรวจสุขภาพผิดปกติจ านวน 116 ราย คิด
เป็นร้อยละ 67.05 ของเจ้าหน้าท่ีที่เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพทั้งหมด 173 คน 
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กราฟแสดงแนวโน้มกลุ่มภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลองพ.ศ.2552-2557 

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเจ็บป่วย กลุ่มปกติ 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยละความปลอดภัยในโรงพยาบาลยังขาดความรู้เกี่ยวกับระบบงาน    
อาชีวอนามัย 
 2. บุคลากรในโรงพยาบาลบางท่านไม่เห็นความส าคัญของการเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่  การประเมินความเสี่ยง
ทางสุขภาพและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. บูรณาการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลพร้อมกับทีม ENV และทีม RM  
 2. จัดท าแผนแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่พบในรูปคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับงานอาชีวอนามัย  
และจัดอบรมฟ้ืนฟูงานอาชีวอนามัยในโอกาสต่อไป  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและศูนยค์วามปลอดภัย กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ       

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน นายวชิรกร  แก่นเรณู  วันที่จัดท า 12 ตุลาคม 2558 

 
เจตจ านง   

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ     
โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่  มีหน้าที่ในการให้บริการในด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม   ได้แก่ ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร การจัดการน้ าเสีย การจัดการระบบประปา การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล และการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม  ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน อย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิชาการ  เพื่อให้เกิดการจัดการ
ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ  

เป้าหมาย 
มีการจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้าน

ร่างกาย และจิตใจ      

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

1. อัตราของสถานประกอบการจ าหน่ายอาหารที่ขอรับ
รองมาตรฐาน CFGT ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 75 85.17 85.17 91.53 

2. ร้อยละอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน5 ชนิด ร้อยละ 95 100 100 100 
3. โรงครัวโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ผ่านระดับ     

ดีมาก 
ผ่านระดับ     

ดีมาก 
ผ่านระดับ     

ดีมาก 
ผ่านระดับ     

ดีมาก 
4. น้ าประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 100 100 
5. น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 100 88.88 
6. ส้วมโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน HAS ผ่าน ผ่าน  ผ่าน 3 จุด  

ไม่ผ่าน 2 จุด 
ผ่าน 4 จุด  

ไม่ผ่าน 1 จุด 
 
จุดเน้นในการพัฒนา 

1. เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการด าเนินงานด้านสุขาภิบาล 
3. พัฒนาระบบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  

 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการมาตรฐานร้านอาหาร
ปลอดภัย ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ปีงบประมาณ  2558 ซึ่งได้มีการจัดอบรม พัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสุขาภิบาล
อาหารในชุมชนและผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหาร  ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลด้านสุขภาพของ
ชุมชนตนเอง โดยให้มีแกนน าในการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน ซึ่งเป็นแกนน า ส าคัญ ใน ท าให้การด าเนินงาน
สุขาภิบาลอาหารในชุมชน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เกิดการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมมากข้ึน เกิดเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงาน ที่สามารถจัดการงานด้านนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. การท างานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ใน
ชุมชนยังไม่ครอบคลุม 

- มีแกนน าเฝ้าระวังอาหาร
ปลอดภัยในชุมชน แต่ยังมี
การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล
อาหารที่ไม่ครอบคลุม 

- ประชุมท างาน เพ่ือหาแนว
ทางการด าเนินงานร่วมกัน 
- สร้างทีมในการด าเนินงาน 
แต่ละชุมชน  
- อบรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะการเฝ้าระวังด้าน
สุขาภิบาลแก่แกนน า 
- ทีมออกเฝ้าระวังด้าน
สุขาภิบาลในพื้นที่รับผิดชอบ
ของตนเองตามแผน 
- สรุปประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

- มีแกนน าในการด าเนินงานเฝ้าระวัง
ด้านสุขาภิบาลในในพื้นที่รับผิดชอบ 
โดย อสม. อาหาร ในพ้ืนที่ 
- สามารถส ารวจและเฝ้าระวังด้าน
สุขาภิบาลอาหารได้ 59 แห่งในปี 
2558  
- ผลการประเมินร้านอาหาร/แผง
ลอยจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ คิด
เป็นร้อยละ 91.53 

2. คุณภาพน้ าประปา 
และน้ าเสีย – น้ าทิ้ง
ภายในโรงพยาบาล
ไม่ได้มาตรฐาน 
- เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการระบบ 

 

- การด าเนินงานไม่มีคู่มือที่
แสดงรายละเอียดข้อมูล
เบื้องต้นของระบบ ท าให้
ไม่สามารถบริหารจัดการ
ระบบเมื่อเกิดปัญหาได้ 

 

- มีการจัดท าคู่มือ ที่แสดงถึง 
ข้อมูลพ้ืนฐานของระบบ 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ 
- จัดท าสมุดบันทึกการ
ด าเนินงานประจ าวันเพ่ือใช้ใน
การจัดการระบบ 
- มีการสรุปผลการด าเนินงาน
ทุก 3 เดือน เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการระบบ 

- ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าด้าน
แบคทีเรีย กับทางโรงพยาบาล แพร่ 
ดังนี้ 
1. ตัวอย่างน้ าประปา ผ่านเกณฑ์  คิด

เป็นร้อยละ  100 (9/9 ครั้ง)   
2. ตัวอย่างน้ าทิ้งครั้งทีผ่่านตามเกณฑ์  

คิดเป็นร้อยละ  88.88 (8/9 ครั้ง)   
- ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าด้าน
กายภาพ และเคมี กับทางกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

1. ตัวอย่างน้ าประปา ผ่านเกณฑ์  
คิดเป็นร้อยละ  100 (1/1 ครั้ง)  

    2. ตัวอย่างน้ าทิ้งครั้ง ผ่านตาม
เกณฑ์  คิดเป็นร้อยละ  100 

    (1 /1 ครั้ง) 
*รอผลการตรวจอีก 1 ครั้ง 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน  
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลัก   1. การประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในชุมชน 
  2. ส ารวจและประเมินมาตรฐาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร ร้าน/แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
  3. ส ารวจและประเมินมาตรฐาน อาหารปลอดภัย 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
1. ประชุมภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง และประชุม
คณะท างาน 

1. มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมด าเนินงานด้านสุขาภิบาล
อาหารในชุมชน 

1. จัดประชุม พัฒนาเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย ปีละ 2 
ครั้ง 

2. ด าเนินการเฝ้าระวังด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 
 

1. อัตราร้านอาหาร และร้านแผงลอย ผ่าน
มาตรฐาน  CFGT เท่ากับ ร้อยละ 91.53 (55 /59) 
2. ร้อยละของโรงอาหารโรงเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  เท่ากับ ร้อยละ 100.00 (26 / 26) 
3. ตัวอย่างอาหารสดผ่านการตรวจสารปนเปื้อน 
ร้อยละ 100.00    

1. ส ารวจข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกปี  

 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ดูแลเฝ้าระวัง มาตรฐานร้านแผงลอย ในสถานศึกษา  ร้าน 26 26 26 
2. ออกตรวจมาตรฐานร้านอาหาร และแผงลอย 2 ครั้งต่อปี ร้าน 56 56 59 
3. เก็บตัวอย่างอาหารสด เพื่อตรวจสารปนเปื้อน  ตัวอย่าง 33 33 36 
4. พัฒนาศักยภาพ อสม. เฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในพื้นที่ คน 30 24 24 
5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและให้ค าแนะน าแก่ผู้ดูแลระบบ

ประปา และน้ าเสีย 
ครั้ง/เดือน 4 4 4 

6. ส่งตรวจคุณภาพน้ าประปา และน้ าทิ้ง ทางแบคทีเรีย ที่ รพ. 
แพร่ เดือนละ 1 ครั้ง 

ครั้ง 8  9 9 

7. ส่งตรวจคุณภาพน้ าประปา และน้ าทิ้ง ทางเคมี –กายภาพ ที่ 
กรมอนามัย  

ครั้ง 3 2 2 

8. ตรวจประเมินมาตรฐาน และให้ค าแนะน า เรื่องส้วมสาธารณะ
ในสถานศึกษา 

ครั้ง 1  1 1 

9. ตรวจประเมินการจัดการขยะในหน่วยงานโรงพยาบาล หน่วยงาน 32 32 32 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

- จากแผนภูมิที่แสดง แสดงให้เห็นผลการ
ด าเนินงาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร อย่าง
ครอบคลุมในปี 2558 ที่ ได้มีการด าเนินการ
สุขาภิบาลอาหารในการให้ความรู้และการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน ในพ้ืนที่ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปี 
2558 มีร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่าน
มาตรฐานร้อยละ 91.53 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. ขาดการประสานงานกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานในเครือข่ายไม่ต่อเนื่อง 
2. การติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
3. ผู้ปฏิบัติงานระบบประปา – บ าบัดน้ าเสีย ยังขาดทักษะและความรู้เฉพาะด้าน ในการปฏิบัติงาน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาศักยภาพแกนน าให้สามารถดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารได้ในระดับชุมชน เช่นการดูแลสุขาภิบาลอาหาร

ในเทศกาล และงานบุญต่างๆ 
2. พัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
 งานชันสูตรสาธารณสุข กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร่ 

 ผู้จัดท ารายงาน นางสาวสุรีย์พร ทองหม่ืน ผู้รับรองผลงาน นางสาวจารุณี จันทร์เดือน วันที่จัดท า 15 ตุลาคม 2558 
 

เจตจ านง  หน่วยงานชันสูตรสาธารณสุขมุ่งม่ันให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างมี
คุณภาพ ภายใต้ระบบควบคุม และประกันคุณภาพ รวมทั้งสามารถรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ทันต่อ
ความต้องการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 

เป้าหมาย  1. ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้ 
และทันต่อความต้องการใช้  
  2. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ และมีความพึงพอใจในบริการ 
 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. อัตราการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาด  < 0.5% 0.29% 0.66% 0.25% 
2. อัตราการผ่านเกณฑ์ของผลการประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอกทุกสาขา  

≥ 85% 96.00% 90.00% 90.28% 

3. จ านวนครั้งของการส่งตัวอย่างตรวจซ้ า  ≤ 5 ครั้ง 2 ครั้ง 6 ครั้ง 10 ครั้ง 
4. จ านวนครั้งของการส่งมอบงานได้ไม่ทันเวลาที่ก าหนด  ≤ 5 ครั้ง 0 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 
5. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย  ≥ 80% 79.16 % 84.80% 86.00% 
6. จ านวนครั้งของการส่งมอบผลงานผิดหน่วยงานหรือผู้ส่ง
ตรวจไม่ได้รับผล  

0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

7. จ านวนครั้งของการเตรียมหรือจ่ายโลหิตและส่วนประกอบ
ของโลหิตให้ผู้ป่วยผิดคน ผิดชนิด ผิดปริมาณและผิดหมู่เลือด  

0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน)  

 1. การพัฒนาระบบบริการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System : LIS) มีการเชื่อมต่อ
เข้ากับ HIS คือ โปรแกรม HOSxP โดยเชื่อมต่อผ่าน BMS-LIS Gateway และใช้บาร์โค้ดในขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง เพ่ือ
ลดขั้นตอนในการเขียนชื่อติดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างท าให้มีความถูกต้องในการระบุตัวผู้รับบริการมากขึ้น และเพ่ือความ
ถูกต้อง ครบถ้วนในการท าการตรวจวิเคราะห์ โดยในการตรวจ CBC และการตรวจทางเคมีคลินิก จะใช้ LIS ในการ
รายงานผล เพ่ือความถูกต้องและรวดเร็วในการรายงานผล 
 2. เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะ 
Microalbuminuria ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ ในการประชุมวิชาการและการ
น าเสนอผลงาน นวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
 1. การบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม เพียงพอกับปริมาณงาน  
 2. การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558  
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1. ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี
เพ่ิมข้ึน  

ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่รับ
การรักษาที่ รพ.สต. หากมี
การตรวจสุขภาพประจ าปี
จะต้องเข้ามารับการเจาะ
เลือดที่โรงพยาบาล  

ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่รับ
การรักษาที่ รพ.สต. 
ได้รับการเจาะเลือดที่ 
รพ.สต. และส่งเลือดเข้า
มาตรวจที่โรงพยาบาล  

จ านวนผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปีเพิ่มขึ้น 
ซึ่งวัดจากปริมาณ Test ของงาน
เคมีคลินิกและงานจุลทรรศน
ศาสตร์ ทีเ่กี่ยวข้องกับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีผู้ป่วยกลุ่มโรค
เรื้อรังเพ่ิมข้ึน  

2. การพัฒนามาตรฐานการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) ตาม
มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข  

มีการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการบางรายการ
ทดสอบใน รพ.สต. แต่ไม่มี
การควบคุมคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์  

เข้าเยี่ยมตรวจประเมิน
ตามมาตรฐานการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
(รพ.สต.)  

มี 7 รพ.สต. จากทั้งหมด 14 รพ.
สต. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ ได้
คะแนนจากการตรวจประเมิน
มากกว่าหรือเท่ากับ 80% จาก
การลงตรวจประเมินโดย
เจ้าหน้าที่งานชันสูตรฯ 
โรงพยาบาลลอง  

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้าม)ี  
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ  
กิจกรรมหลักที่ พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ 2555 อย่าง
ต่อเนื่องและรับการตรวจติดตาม
ภายใน (Internal Audit)  

ได้รับการตรวจติดตามภายในเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2558  

ขอรับการรับรองและประเมิน
ระบบบริหารงานคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ 2555 ภายใน
ปี 2559  

พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข  

ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
ที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุขและข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 
และหมดอายุวันที่ 8 กันยายน 2560  

รักษามาตรฐานและพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทุก
สาขาโดยสมัครเข้าร่วมโครงการ
ประเมินคุณภาพโดยองค์กร
ภายนอก การท า Inter-lab 
comparison ระหว่างโรงพยาบาล
เครือข่าย และด าเนินการควบคุม
คุณภาพในหน่วยงาน  

ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพโดยองค์กร
ภายนอกทุกสาขางาน  

พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
โดยผ่านการประเมินคุณภาพโดย
องค์กรภายนอกทุกสาขางาน 
และมีการท า Inter-lab 
comparison ครอบคลุมทุก
รายการทดสอบที่เปิดให้บริการ  
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ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ  
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง หลากหลายช่องทาง 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
หลากหลายช่องทาง  

บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนา
ความรู้ สมรรถนะ 10 วัน/คน/ปี  

บุคลากรในหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ตาม Training 
need อย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 

 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

งาน หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 
ตรวจ ส่งต่อ รวม ตรวจ ส่งต่อ รวม ตรวจ ส่งต่อ รวม 

โลหิตวิทยาคลินิก  รายการ 6,004 46 6,050 5,949 50 5,999 9,032 127 9,159 
จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก  รายการ 8,787 0 8,787 10,242 0 10,242 11,895 0 11,895 
จุลชีววิทยาคลินิก  รายการ 1,420 21 1,441 1,632 70 1,702 1,404 104 1,508 
เคมีคลินิก  รายการ 44,978 1418 46,396 48,529 1,847 50,376 52,503 2,326 54,829 
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  รายการ 2,388 423 2,811 3,305 442 3,747 2,759 520 3,279 
ธนาคารเลือด  รายการ 716 89 805 745 113 858 622 75 697 
งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  รายการ 166 13 179 119 0 119 119 0 119 
เซลล์วิทยา  ราย 0 195 195 0 227 227 0 211 211 
งานเอกสาร/ธุรการ  ครั้ง 579 0 579 731 0 731 704 0 704 
งานควบคุมคุณภาพ (IQC+EQA)  ครั้ง 975 7 982 1,124 11 1,135 1,311 2 1,313 

รวม 66,013 2,212 68,225 72,376 2,760 75,136 80,349 3,365 83,714 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 –2558  
แผนภูมิที่ 1 : แสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานโดยภาพรวมของหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2556-2558 

 
 
วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ  
 จากข้อมูลสถิติงานบริการของหน่วยงานปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) โดยภาพรวมพบว่ามี
อัตราเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.52 เมื่อเทียบกับสถิติงานบริการของปีงบประมาณ 2557 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ตุลาคม 2556 – 
กันยายน 2557) ซึ่งม ี3 สาขางานที่มีปริมาณงานเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สาขาโลหิตวิทยาสาขาจุลทรรศนศาสตร์ และสาขาเคมีคลินิก 
โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 52.68, 16.14 และ 8.84 ตามลาดับ เนื่องจากมีการระบาดของไข้เลือดออกและ
ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังมีการตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ิมขึ้น 
 
แผนภูมิที่ 2 : แสดงอัตราการรายงานผลผิดพลาดจากการสุ่มตรวจ 10% ของการรายงานผลในโปรแกรม HOSxP ใน
ปีงบประมาณ 2558 (เป้าหมายของปีงบประมาณ 2558 คือ < 0.50%) 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ  
 อัตราการรายงานการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาดของห้องปฏิบัติการ คิดจากการสุ่มตรวจการรายงานผล 10% ของ
รายงานทั้งหมดที่รายงานผ่านโปรแกรม HOSxP ในแต่ละวันแล้วค านวณเป็นร้อยละของการรายงานผลผิดพลาด พบว่าในช่วง
เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 ยังมีการรายงานผลผิดพลาดอยู่ ทั้งนี ้อาจเกิดจากการที่ไม่มีการทบทวนผลการ
ตรวจวิเคราะห์ที่รายงานให้ถูกต้องก่อน Approve ผล หรืออาจเกิดจากการเร่งรีบในการรายงานผล ท าให้พิมพ์ตัวเลข
ผิดพลาด (จากการสุ่มตรวจพบว่าการรายงานผลผิดพลาดที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากการพิมพ์ตัวเลขที่แป้นพิมพ์อยู่ติดกันผิด 
เช่น 60 พิมพ์ผลเป็น 30 เป็นต้น การรายงานผล Platelet Astimate 
 
 
แผนภูมิที่ 3 : แสดงการเปรียบเทียบผลงานด้านการควบคุมคุณภาพของหน่วยงานระหว่าง ปีงบประมาณ 2556-2558 

 
 
 หมายเหตุ  คะแนนเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพ คือ 4 คะแนน  
   คะแนนที่ยอมรับได้ต้องอยู่ในช่วงระหว่าง 2.5-4 คะแนน 
 
วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ  
 ผลงานด้านการควบคุมคุณภาพของหน่วยงานโดยภาพรวม พบว่า ทุกสาขางานผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้งหมด 
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แผนภูมิที ่4 : แสดงอัตราการผ่านเกณฑ์ของผลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอกทุกสาขา      
(เป้าหมาย คือ ≥ 85 %) 
 

 
วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ  
 ผลการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment, EQA) 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ≥ 85% แต่พบว่าในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 มีผลการประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการไม่ผ่านเกณฑ์อยู่ 3 ครั้ง ได้แก่ สาขาจุลทรรศนศาสตร์ 2 ครั้ง และสาขาจุลชีววิทยา 1 ครั้ง 
 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา  
 1. การรายงานผลและการตรวจสอบผลให้ถูกต้อง ทัง้ในใบรายงานผลและในโปรแกรม HOSxP  
 2. ฝนตก น้ ารั่วใส่เครื่องตรวจวิเคราะห์ ท าให้เครื่องตรวจวิเคราะห์เสียหายได้  
 3. ความล่าช้าในการให้บริการ เนื่องจากระบบการส่งตรวจโดยรวมที่ไม่สัมพันธ์กับการส่งผู้ป่วย  
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ  
 1. ขยายพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้เป็นสัดส่วนตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์มากขึ้น  
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LIS) ให้สมบูรณ์มากข้ึน  
 3. พัฒนาและได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555  
 4. พัฒนาการตรวจสภาวะการท างานของไต โดยเปลี่ยนการตรวจ creatinine จากหลักการ modified kinetic 
Jaffe reaction มาเป็นหลักการ Enzymatic method เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการประเมินค่า eGFR  
 5. พัฒนาระบบการท างานทั้งในด้านของบุคลากร ด้านของเทคโนโลยีและเครื่องมือ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานที่ดีขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้มากขึ้น  
 6. พัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2558 
หน่วยงาน.........ทันตกรรม......โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน........ทพ.ธีระวัฒน์ สุริยาเดช.........  วันที ่ ........28 พฤศจิกายน 2558....... 
 
เจตจ านง  เพ่ือให้ประชาชนมีภาวะทันตสุขภาพที่ดีและพึงพอใจในบริการ 

เป้าหมาย      
1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็วและเสมอภาค 
2. ประชาชนและชุมชนได้รับบริการด้านทันตกรรมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท าหัตถการ < 0.1% 0 0 0 0 
2. อัตราการติดเชื้อหลังการถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปาก < 0.1% 0 0.16% 0% 0 
3. อัตราปราศจากฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน (3 ปี) > 45% 64.50% 67.10% 65.4% 76.6% 
4. อัตราปราศจากฟันผุในเด็กประถม (12 ปี) > 45% 68.30% 64.30% 65.0% 67.6% 
5. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการทันตกรรม 80.00% 87.91% 91.27% 90.25% 85% 

จุดเน้นในการพัฒนา  
 1.  ให้บริการและดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมที่เหมาะสม 
 2.  การส่งเสริมทันตสุขภาพภายใต้กองทุนทันตกรรมในกลุ่มเป้าหมายหลัก (หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 
เด็กนักเรียนประถมศึกษา ผู้สงูอายุ)  
 3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการทันตกรรม 

ความท้าท้าย 
 1.  การส่งเสริมทันตสุขภาพภายใต้กองทุนทันตกรรมในกลุ่มเป้าหมายหลักให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกองทุน      
ทันตกรรม 
 2.  การลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยที่เข้าคิวใส่ฟันเทียม 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
การพัฒนาระบบงาน “ โรงเรียนเครือข่ายและการประกวดแปรงฟันคุณภาพ” 

ในปี 2557 ได้มีการริเริ่มโครงการโรงเรียนเครือข่ายขึ้น ซึ่งเป็นการท างานโดยเป็นการหาข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล โรงเรียน เทศบาล อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน รวมไปถึงผู้ปกครอง และตัว
ของนักเรียน  โดยมีการจัดการประชุมร่วมของทุกฝ่ายและหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะท าอย่างไรให้เด็กนักเรียนในชั้นประถม มี
สุขภาพเหงือกและฟันที่ดี โดยมีการน าเสนอกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดแปรงฟันคุณภาพ การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ การให้ความรู้เรื่องการรักษาฟัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าประสบความส าเร็จและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็น
อย่างดี  

และยิ่งไปกว่านั้นโครงการโรงเรียนเครือข่ายผาเวียง ได้รับรางวัลการประกวด ทั้งระดับจังหวัด เขต ประเทศ และ
ระดับนานาชาติ ท าให้เป็นการน าชื่อเสียงมาให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

เครื่องมือทันตกรรมที่อยู่
ในซองซีลสูญหาย 
 
 

เครื่องมือทันตกรรมที่อยู่ใน
ซองซีล หลังใช้แล้วจะถูก
จัดเก็บรวมกับเครื่องมือ
ทั้งหมดในถังเก็บเครื่องมือรวม 
และส่งหน่วยจ่ายกลางเพ่ือท า
ให้ปราศจากเชื้อ 

หาข้อตกลงกับหน่วยจ่ายกลาง เพ่ือพัฒนาระบบ
การรับ - ส่งเครื่องมือ 
- เพ่ิมระบบการเช็คของ 
- มีการท าทะเบียนรูปพร้อมชื่อเครื่องมือ

เพ่ือให้หน่วยจ่ายกลางได้รู้จักและช่วยเฝ้า
ร ะ วั ง ไ ม่ ใ ห้ มี ก า ร สั บ เ ปลี่ ย น ร ะหว่ า ง
หน่วยงาน 

ไม่พบอุบัติการณ์
เครื่องมือสูญ
หาย 

ปัญหาเครื่องมือทาง  
ทันตกรรมเสียหาย
หลังจากส่งการท าให้
ปราศจากเชื้อ 

ไม่มีระบบรองรับ มีการด าเนินงานตามรอยรวมกับหน่วยจ่ายกลาง 
เพ่ือค้นหาสาเหตุที่ท าให้เครื่องมือทางทันตกรรม
เสียหาย 

ไม่พบเครื่องมือที่
เสียหาย 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (Action plan) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 
 1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่ม
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กลุ่มวัยท างาน กลุ่มผู้สูงอายุ 
 2. พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพช่องปากระดับอ าเภอ 

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มเป้าหมายหลัก 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและการ
ป้องกันโรคในช่องปาก
ในกลุ่มเป้าหมายหลัก 
(หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก 
เด็กก่อนวัยเรียน เด็ก
นักเรียนประถมศึกษา 
ผู้สูงอายุ) 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากและการ
ป้องกันโรคในช่อง
ปากในกลุ่มทุก
กลุ่มเป้าหมาย
หลัก เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

91.67% กลุ่มท่ีมีตัวชี้วัดไม่ผ่าน
เกณฑ์ คือ 
- ร้อยละของเด็ก 18 เดือน 
ปราศจากฟันผุ 100% =96.0% 
- ร้อยละของโรงเรียน
ประถมศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ปลอดน้ าอัดลม 100% = 93.7% 
- ร้อยละของโรงเรียนประถม
ปลอดอาหารที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 5 ชนิด (น้ าอัดลม ลูกอม 
ขนมกรุบกรอบ นมเปรี้ยว และ
นมปรุงแต่ง) ไม่น้อยกว่า 70% 
=68.8% 

- ปัญหาในเรื่อง
ความร่วมมือใน
การแปรงฟัน
ให้กับเด็ก 
- ปัญหาเรื่อง
ความร่วมมือ
ของโรงเรียน
เพ่ือให้ปลอด
น้ าอัดลม ขนม
กรุบกรอบ 

- พิจารณาการหาข้อตกลง
ร่วมกันกับทางโรงเรียน 
- ให้ความรู้และเปลี่ยนกล
ยุทธ์เพื่อให้ผู้ปกครอง
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสุขภาพช่องปาก 

 
 
 
 



128 

 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 

- กิจกรรมพัฒนางานคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ 

ร้อยละของตัวชี้วัดด้านงาน
คุณภาพที่ได้รับมอบหมายใน
ภาพรวมของกลุ่มงานผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 60   

ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ 
100% 
 

 - ด าเนินการติดตามเพ่ือให้มีการ
พัฒนาและรักษาระดับของงานให้
มีความต่อเนื่องต่อไป 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 3. พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
   4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 
 - ทบทวนและปฏิบัติตามมาตรการลดค่าใช้จ่าย 
 - การจัดเวทีการประกวด/น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับโรงพยาบาล 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
มีการน าเสนอผลงาน
หรือเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรม/ 
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
และในทุกระดับอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

หน่วยงานมีการ
น าเสนอผลงานหรือ
เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ/
นวัตกรรม/ 
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
และในทุกระดับ
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- เข้าร่วมประกวด
ผลงานเครือข่าย
เด็กไทยฟันดี 
(เครือข่ายเด็กผาเวียง
ฟันดี) ระดับ
นานาชาติ ณ ไต้หวัน 
สาธารณรัฐประชาชน
จีน ในวันที่ 24 
กันยายน 2558 

- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ยังให้ความส าคัญกับการ
ท างานประจ าร่วมกับการ
ท าผลงานวิชาการ 
นวัตกรรมหรืองานวิจัย
น้อย 
- มีการท างานที่เห็นถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาแต่ยัง
ขาดการบันทึกรวบรวม 

น าหลักการของ R2R มา
กระตุ้นเตือนและปฏิบัติใน
หน่วยงาน 

จัดท ามาตรการลด
ค่าใช้จ่ายของกลุ่มงาน
ทันตกรรม โดยเน้น
การจัดการแผนการใช้
เงินบ ารุงในการซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ทางทันตกรรม
ให้คุ้มค่าที่สุด 

หน่วยงานมี
มาตรการลด
ค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 
1 มาตรการ (ลด
ค่าใช้จ่ายลง10%) 

ลดค่าใช้จ่ายได้ 
14.86% 

ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่มากนัก
เพราะคา่ใช้จ่ายส่วนใหญ่
ขึ้นกับจ านวนผู้มารับ
บริการ 

ควรท ามาตรการลด
ค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับ
มาตรการเพ่ิมรายรับ 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2556 ปี  2557 ปี 2558 

1.  หญิงมีครรภ์ได้รับทันตสุขศึกษา และตรวจสุขภาพช่องปาก คน 44 40 269 
2.  หญิงมีครรภ์ได้รับการรักษาทางทันตกรรม คน 10 19 213 
3.  การถอนฟันน้ านม ราย/ซี่ 351/610 341/678 379/938 
4.  การอุดฟันน้ านม ราย/ซี่ 211/621 260/821 276/976 
5.  การถอนฟันแท้ ราย/ซี่ 1965/2983 2024/3850 2112/5170 
6.  การถอนฟันโดยการผ่าตัด ราย/ซี่ 124/124 153/153 66/133 
7.  Minor surgery ราย 26 27 47 
8.  การอุดฟันแท้ ราย/ซี่ 861/1694 806/1839 730/1952 
9.  รักษารากฟัน ราย 31 82 23 
10.  ขูดหินปูน ราย 993 986 821 
11. ทันตกรรมประดิษฐ์ ชิ้น 348 489 245 
12. เคลือบหลุมร่องฟัน ราย/ซี่ 226/763 115/397 178/472 
13. เวชศาสตร์ช่องปาก ราย 0 5139 5143 

วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556-2558 

       
 
วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

ในปี 2558 มีแนวโน้มงานบริการที่เพ่ิมข้ึนชัดเจนคืองานเฉพาะทางท้ังถอนฟันโดยการผ่าตัด การผ่าตัดแต่งกระดูก 
และทันตกรรมประดิษฐ์ การให้บริการหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากมีทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม 1 คน งานบริการเฉพาะทาง
ในกลุ่มนี้ผู้รับบริการต้องเสียเงินเอง ใช้สิทธิ์เบิกได้หรือเบิกจ่ายตรง ฉะนั้น การจัดระบบนัดรักษาผู้รับบริการในกลุ่มนี้ให้ชัดเจน
จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมรายรับให้กับทางโรงพยาบาล และในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีการก าหนดอยู่ใน
ตัวชี้วัดของจังหวัด จึงท าให้มีงบประมาณและมีโครงการรองรับ 

นอกจากนั้น งานบริการที่ลดลงคือ งานรักษารากฟัน เนื่องมาจากงานรักษารากฟันที่เป็นฟันกรามหลังส่วนมากจะ
refer ไปให้ทันตแพทย์เฉพาะทางท า แต่หากเทียบกับปี 56 ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมาก 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การมีทันตแพทย์เพ่ิมขึ้นท าให้สามารถให้บริการงานเฉพาะทางได้มากข้ึน และพร้อมได้ผู้ช่วยทันตแพทย์เพ่ิม ท าให้

มีโอกาสที่จะเพ่ิมงานบริการที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. ใช้แนวทางการบริหารจัดการและการด าเนินงานทันตสาธารณสุขตามงบPPA เพ่ือด าเนินงานส่งเสริม ป้องกันและ
รักษาในกลุ่มอายุต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตอ าเภอลอง รวมถึงเน้นการท างานแบบสหสาขาและการท างานเป็นทีม
ระดับอ าเภออย่างต่อเนื่อง 

2. การบริหารจัดการระบบข้อมูล เพ่ือให้การส่งรายงานข้อมูลทางทันตสาธารสุข ทันเวลาที่ ก าหนด โดยข้อมูลด้าน     
ทันตสาธารณสุขประกอบด้วย รายงานโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี / รายงานโครงการฟันเทียมพระราชทาน / รายงาน
การให้บริการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า / รายงาน ทส.003 / รายงาน อฟ / รายงาน ฟ / รายงานสรุปผล
ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข / ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ : HDC  โดยงานทันตสาธารณสุขได้วางแผนจัด
อบรมฟ้ืนฟูความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานให้ง่ายต่อการบันทึกมากข้ึน 

3. ปรับปรุง แก้ไขรหัสวินิจฉัยและรหัสหัตถการของงานทันตกรรม ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมโรคทาง     
ทันตกรรม รวมถึงทันตกรรมหัตถการ 

4. ก าหนดแนวทางเพ่ือเพ่ิมรายรับร่วมกับใช้มาตรการลดค่าใช้จ่าย 
5. สร้างความตระหนักในการจัดการความรู้ และน า R2R มาใช้ร่วมกับการท างานประจ า 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
หน่วยงาน    รังสีวิทยา   กลุ่มงาน รังสีวิทยา  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  นางอาริวรรณ   วังคะออม  วันที่จัดท า 28 ตุลาคม 2558 
 
เจตจ านง 
        ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา เพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจ โดยให้บริการ
ตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัยทั่วไปแก่ผู้รับบริการ ตามค าสั่งแพทย์ ทั้งในและนอกเวลาราชการ 

เป้าหมาย 
 ผู้รับบริการได้รับบริการตรวจทางรังสีวิทยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา  

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

1. จ านวนครั้งของการร้องเรียนการบริการ  0 0 0 0 
2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 80 % 91.35  93.45 90.34 
3. อัตราการเอกซเรย์ซ้ า <  3 % 2.53  2.82 2.03 
4. จ านวนครั้งของการเกิดความผิดพลาดในการระบุตัวผู้ป่วย 0 2 0 0 
5. อัตราการได้รับบริการภายใน 1 ชั่วโมง > 80 % 100  100  100 
6. อัตราการได้รับบริการในผู้ป่วยฉุกเฉินภายใน 30 นาที > 90 % 100  100  100 
7. อัตราฟิล์มเสีย < 3 % 2.07  2.29 1.69 
8. อัตราบุคลากรได้รับรังสีเกินก าหนด 0 0 0 0 
9. จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของ
เจ้าหน้าที่  

< 5 ครั้ง/ป ี 0 0 0 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน) 
- การพัฒนางานตามเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 

โดยผ่านการประเมินในระดับดีเด่น คะแนน 87.77 ( External Survey) 
- การเขียนผลงานวิชาการ HR ( เรื่องเล่า - การเปลี่ยนระบบฟิล์มเอกซเรย์เป็น CR ) 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
2. ความถูกต้องและรวดเร็วในการให้บริการ 
3. สิ่งแวดล้อมและสถานที่ 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
การพัฒนาคุณภาพงาน
รังสีวินิจฉัย 

มีการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในรพ. แต่ขาดการ
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน
ข้างเคียง 

- มีการรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายรังสีจังหวัดแพร่
เพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน
รังสีทั้งจังหวัด 
- รับการประเมินจากทีม
เยี่ยมประเมินภายนอก
(External Survey)  

- สามารถน าจุดเด่นและข้อดีของแต่ละ
โรงพยาบาลมาปรับใช้ในการพัฒนางาน
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น เกิด
การพัฒนาไปในแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 
- ผ่านการประเมินในระดับดีเด่น คะแนน 
87.77  

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลัก   การพัฒนาตามเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 
2555 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย ผ่านการประเมินในระดับดีเด่น คะแนน 

87.77  
พัฒนาส่วนขาดตามค าแนะน าของทีม
ตรวจประเมิน 

การสอบเทียบเครื่องมือ จากผลการสอบเทียบ ต้องมีการ
ปรับเทียบค่าเพ่ิมเติม 

ท าการสอบเทียบเป็นประจ าทุกปี 

ความพร้อมใช้ของเครื่องมือส าคัญใน
หน่วยงาน 

มีความพร้อมใช้งานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

รับการประเมินโดยทีมเครื่องมือ 

เอกสารระบบคุณภาพ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ท าการทบทวนเอกสารให้เป็นปัจจุบัน 
และน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

คู่มือการใช้งานของเครื่องมือส าคัญใน
หน่วยงานและประวัติเครื่องมือ 

จ านวน 2 เล่ม (เครื่องเอกซเรย์ขนาด 
300 mA และขนาด 50mA) 

ท าการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ
จัดท าคู่มือ CR เพ่ิมเติม 

5ส. และการจัดการขยะ ผ่านเกณฑ์ มีความตระหนัก และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีการเฝ้าระวังและค้นหาความเสี่ยงด้าน
โครงสร้างอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ส่งรายงานทุกเดือน มีการค้นหาและเฝ้าระวังเชิงรุกมากขึ้น 
และมีการรายงานตามที่ก าหนด 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 

Chest ราย 3,057 3,161 3,584 
KUB ราย 517 543 478 
Abdomen ราย 90 86 72 
Skull ราย 89 91 85 
Spine ราย 366 405 487 
Extrimity ราย 255 268 291 
Portable ราย 72 61 67 
Others ราย 55 139 69 
พรบ.  ราย 255 187 213 

รวม 
ราย 4,756 4,941 5,346 
ฟิล์ม 5,847 6,042 6,754 

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558) 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ
จ านวนผู้รับบริการและจ านวนฟิล์ม/ภาพ 
ของงานรังสีวิทยา จะเห็นว่ามีแนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี โดยเฉพาะปลายปี 
58 มีการปรับเปลี่ยนจากระบบฟิล์มเป็น 
CR (เริ่มใช้ 8 ก.ค.58) แนวโน้มของการสั่ง
ถ่ายภาพรังสีมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 - ผลการประเมินเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โดยทีมเยี่ยมประเมินภายนอก โรงพยาบาลลองได้
คะแนน 87.77 % (ระดับดีเด่น) แต่ยังมีส่วนขาดที่ต้องท าการพัฒนาต่อทั้ง 3 ด้าน (ความปลอดภัย บริการรังสีวินิจฉัย 
คุณภาพบริการ) 
  
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. การพัฒนาคุณภาพงานบริการ ให้มีความต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายรังสีแพร่ 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีมคุณภาพต่างๆที่มอบหมายให้หน่วยงาน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
กลุ่มงาน เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน คัทลียากรณ์  ไวโอเร็ต วันที่จัดท า 22 ตุลาคม 2558 
 
เจตจ านง 

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

เป้าหมาย 
1) เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการด้านยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม เพียงพอ ปลอดภัย 

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

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

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบงาน EPI 
ในหน่วยงานตามมาตรฐานการบริหารจัดการ
วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น 

ระดับ 7 - - ระดับ 7 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบส ารอง
คลังในหน่วยงาน 

ระดับ 7 - - ระดับ 7 

3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
รายการยาและเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อร่วม 

ระดับ 7 - - ระดับ 7 

4. ระดับความส าเร็จของการจัดระบบเพ่ือลดความ
คลาดเคลื่อนในขั้นตอนก่อนจ่ายยา (Pre-
dispensing error) งานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (อัตราความคลาดเคลื่อน
ทางยาในขั้นตอนก่อนจ่ายยา (Pre-dispensing 
error)  โดยงานบริการและบริบาลเภสัชกรรม
ผู้ป่วยนอก ต่อ 1000 ใบสั่งยา) 

รอบท่ี 1:ระดับ 5 
รอบท่ี 2:ระดับ 7 

ปี 2558 
≤3.3707ต่อ

1000 
ใบสั่งยา 

 

รอบท่ี 1:ระดับ 5 
รอบท่ี 2:ระดับ 7 

รอบท่ี 1: 
3.1429 ต่อ 

1000 ใบสั่งยา 
รอบท่ี 2: 

2.7669 ต่อ1000 
ใบสั่งยา 

 

รอบท่ี 1: 
2.2369 ต่อ 

1000 ใบสั่งยา 
รอบท่ี 2: 

1.7198 ต่อ1000 
ใบสั่งยา 

(ผ่านเกณฑ์) 
5. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนก่อน

จ่ายยา (Pre-dispensing error)   
≤ 9.4578 14.8085 10.3296 8.4071 

6. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนจ่าย
ยา (Dispensing error)  

≤1.7129 0.6994  1.6249 1.6814 

7. จ านวน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยา (ADE) 
ต่อ 1000 visit number   

ระดับ E-I ≤ 1 0 0 0 

8. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังยาที่มีอันตรกิริยาต่อ
กัน (Drug Interaction) งานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ป่วยใน 

ระดับ 7 - - ระดับ 7 
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ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 
9. พัฒนาระบบการจัดการยาเดิมโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วย

น าติดตัวมาด้วย 
ระดับ 5 - - ระดับ 5 

10. พัฒนาระบบการบริบาลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่
ได้รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลแพร่ 

ระดับ 7 - - ระดับ 7 

11. พัฒนาระบบส ารองคลังในหน่วยงานบริการและ
บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 

ระดับ 7 - - ระดับ 7 

12. ระดับความส าเร็จของชุมชนในการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในพื้นท่ี
รับผิดชอบโรงพยาบาลลอง งาน คบส. 

ระดับ 9 N/A ระดับ 9 ระดับ 9 

13. จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล
ที่มีการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข งาน คบส. 

9 แห่ง 9 แห่ง 14 แห่ง 14 แห่ง 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน)  

 - ผลของการใช้ทะเบียนควบคุมราคาเวชภัณฑ์ เพื่อลดความผิดพลาดด้านราคาเวชภัณฑ์ในการจัดท าใบขอ
อนุมัติจัดซื้อ หน่วยงานบริหารเวชภัณฑ์ การจัดท าชุดใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ในหน่วยงานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลลอง คือ 
ขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่งในระบบการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ ซึ่งต้องมีความถูกต้องในทุกรายละเอียดตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ลดความผิดพลาดด้านราคาเวชภัณฑ์ในการจัดท าใบขออนุมัติจัดซื้อ โดยเปรียบเทียบร้อยละของความผิดพลาดด้านราคา
เวชภัณฑ์ในการจัดท าใบขออนุมัติจัดซื้อก่อนและหลังใช้ทะเบียนควบคุมราคาเวชภัณฑ์ในช่วงเวลาเดียวกัน ประชากรที่ศึกษา
ได้จากใบขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่จัดท าโดยงานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลลอง ในเดือน ตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558 
จ านวน 570 ชุด รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกรายการเวชภัณฑ์ที่พบความผิดพลาดด้านราคาเวชภัณฑ์ในการจัดท าใบขอ
อนุมัติจัดซื้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา พบว่า จ านวนใบขออนุมัติจัดซื้อเฉลี่ยใน
ปีงบประมาณ 2557 เท่ากับ 116.67 ใบสูงกว่าปีงบประมาณ 2558 ที่จัดท า 95 ใบ โดยความผิดพลาดด้านราคาเวชภัณฑ์
เฉลี่ยปีประมาณ 2557 เท่ากับ 9.5 ใบสูงกว่าปีงบประมาณ 2558 ที่พบ 1.83 ใบ และร้อยละของความผิดพลาดด้านราคา
เวชภัณฑ์ในการจัดท าใบขออนุมัติจัดซื้อลดลงจากปีงบประมาณ 2557 จาก 8.14% เหลือเพียง 1.93% ในปีงบประมาณ 
2558 
 - พัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ใช้ยา warfarin งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โดย
โรงพยาบาลลองเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลแพร่ในการให้บริการผู้ป่วยที่มีข้อบ่งใช้ยา warfarin เนื่องจากยามีช่วงการรักษาแคบ 
และต้องติดตามการใช้ยาอย่างใกล้ชิด การรับประทานยาที่ไม่ถูกต้องอาจท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ งานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอกจึงได้จัดท าปฏิทินสีเม็ดยาช่วยเตือนความจ า ในการรับประทานยา โดยจัดท าปฏิทินสี ตามขนาดความ
แรงของยาซึ่งเม็ดขาวเป็นขนาด 2 mg สีฟ้า ขนาด 3 mg และสีชมพู ขนาด 5 mg และจ านวนเม็ดในการรับประทานแต่ละวัน
แก่ผู้ป่วยและญาติให้ได้รับยาที่ถูกต้องตามแผนการรักษา จาก การด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 
2557 ผู้ป่วยจ านวน  124 คน  มารับบริการ   518  ครั้ง ค่า INR อยู่ในช่วงเป้าหมาย  215  ครั้ง ร้อยละ 41.51 และนอกช่วง
เป้าหมาย 303 ครั้ง ร้อยละ 58.49  ซึ่งเป้าหมายต่ ากว่าร้อยละ 65ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนั้น จึงได้คิดค้นนวัตกรรม “ปฏิทิน
แอบรัก” เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างความร่วมมือในการใช้ยาวอร์ฟาริน และเพ่ิมร้อยละค่า INR ของผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงเป้าหมาย 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 ราย ที่ได้รับการติดตามและประเมินผลค่า INR โดยติดตาม 2 ช่วง ในช่วงแรกคือ ก่อนการใช้ “ปฏิทิน
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แอบรัก” ท าการติดตามจ านวน 60 ครั้ง  พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 9 ราย  มีค่า INR อยู่นอกช่วงเป้าหมาย 46 ครั้ง (ร้อยละ
76.67) ช่วงที่ 2 หลังการใช้ “ปฏิทินแอบรัก” ทั้งหมด 9 ครั้ง ในกลุ่มตัวอย่าง 9 ราย พบค่า INR  อยู่ในช่วงเป้าหมาย 8 ครั้ง  
จากตัวอย่างจ านวน 8 ราย และ ค่า INR อยู่นอกช่วงเป้าหมาย 1 ครั้ง จากตัวอย่าง 1 ราย พบว่าการใช้ “ปฏิทินแอบรัก” 
ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีค่า INR เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 88.89 
 - การพัฒนาการดักจับความคลาดเคลื่อนทางยาจากการจัดยา งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก จาก
แนวคิดที่ว่าแบบบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยาแบบเดิมเข้าถึงยาก เพราะมีขนาดใหญ่ และถูกเก็บอยู่ในแฟ้มไม่สะดวกในการ
น ามาใช้จึงได้พัฒนาแบบฟอร์มในการดักจับความคลาดเคลื่อนทางยาจากการจัดยาเพ่ือให้สะดวก สามารถน ามาใช้ได้ทันที
เหมาะสม โดยน าเสนอแบบเรื่องเล่าดังนี้  แพทย์สั่งยา “ยาหยอดตาคลอแรม แต่จัดยาเป็นยาหยอดหูคลอแรมใครจัดยาเอาไป
แก้ไขด้วย”เสียงเภสัชดังมาจากเคาน์เตอร์จ่ายยา เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแทบจะทุกวัน  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวน
ในการจัดยาและงานบริการผู้ป่วยนอกก็มีการบันทึกความคลาดเคลื่อนการจัดยาลงในแบบบันทึก แต่บางครั้งก็มีการบันทึก
บ้าง ไม่ได้บันทึกบ้าง จึงได้สอบถามผู้ร่วมงานที่เกี่ยวกับการใช้แบบบันทึกความคลาดเคลื่อนจากการจัดยาพบว่า การใช้
แบบฟอร์มการบันทึกการจัดยาผิดเข้าถึงยาก เพราะถูกจัดเก็บในแฟ้มเอกสาร และเป็นแบบฟอร์มขนาดใหญ่และมี
รายละเอียดในการบันทึกข้อมูลที่มากเกินไป ไม่สะดวกในการน ามาใช้ งานบริการผู้ป่วยนอกจึงได้พัฒนาจัดท าแบบบันทึก
ความคลาดเคลื่อนทางยาจากการจัดยาขึ้นซึ่งมีขนาดเล็กกว้าง6.5เซนติเมตรและยาว9เซนติเมตร ประกอบด้วยข้อมูลที่จ าเป็น
คือที่ว่างลงรายละเอียด ผู้จัดยา ผู้ติดสติ๊กเกอร์ยาและผู้รายงาน จึงสะดวกเหมาะสมต่อการใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลทันที 
จากการใช้แบบบันทึกท่ีจัดท าขึ้นใหม่นี้ ท าให้ผู้ท างานบริการผู้ป่วยนอกบันทึกความคลาดเคลื่อนจากการจัดยามากขึ้นและจาก
การสอบถามผู้ร่วมงานที่ใช้แบบบันทึกนี้พบว่าแบบบันทึกใช้ง่ายกว่าเดิม รายละเอียดที่บันทึกน้อยลงท าให้บันทึกได้ในเวลา
อันรวดเร็วและขนาดเล็กลงสามารถจัดเก็บในกล่องเล็กๆใกล้กับจุดติดสติ๊กเกอร์ได้ท าให้เข้าถึงง่ายขึ้น ท าให้เกิดการบันทึก
ความคลาดเคลื่อนจากการจัดยาที่เพ่ิมข้ึน และสามารถบันทึกข้อมูลได้ดังนี้ ในปี 2557 จ านวนความคลาดเคลื่อนในการจัดยา 
174 ครั้ง แบ่งเป็นจัดยาผิดรายการจ านวน 85 ครั้ง ไม่ได้จัดยาจ านวน 43 ครั้ง จัดยาผิดจ านวนจ านวน 37 ครั้ง จัดยาผิดความ
แรงจ านวน 7 ครั้ง จัดยาผิดรูปแบบจ านวน 1 ครั้งและติดสติ๊กเกอร์ผิด 1 ครั้งตามล าดับ สิ่งที่ได้เรียนรู้/บทเรียนที่ได้จาก
กิจกรรม คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจึงเกิดมีการปรับปรุงต าแหน่งชั้นเก็บวางยาให้มีแสงสว่างเข้าถึง
มากที่สุด การปรับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ยา การส ารวจป้ายชื่อยาอย่างสม่ าเสมอไม่ให้หลุดหรือขาดช ารุด 
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 - นวัตกรรมยาลูกกลอนวัณโรค ในการด าเนินงานคลินิกวัณโรค งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน พบ
ผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยเกิดอาการผื่นคันชนิดไม่รุนแรง และผู้ป่วยมีปัญหาหูไม่ได้ยิน ท าให้เกิด
ปัญหาในการสื่อสาร มีผลให้ผู้ป่วยขาดการรักษาและกลับเป็นซ้ า คลินิกวัณโรคจึงให้การรักษาครั้งที่สองด้วยสูตรยาที่สองตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ด้วยผู้ป่วยมีปัญหาด้านการสื่อสาร มีทัศนคติไม่ดีต่อยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากเคย
ได้รับผลกระทบจากอาการไม่พึงประสงค์จากยา แต่ได้รับทราบจากญาติว่า ผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดีต่อยาสมุนไพรลูกกลอน ดังนั้น 
งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยในซึ่งรับผิดชอบการบริบาลผู้ป่วยวัณโรคจึงได้ผลิตยาลูกกลอนจากยารักษาวัณโรค  
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการทานยาของผู้ป่วย ท าการศึกษากรณีศึกษา ในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ไม่ให้ความร่วมมือในการ
รับประทานยา (Compliance) วัณโรคแผนปัจจุบัน จ านวน 1 ราย โดยผู้ป่วยและญาติยินยอมเข้าร่วมการศึกษา เครื่องมือใน
การศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ป่วย สมุดบันทึกการกินยาวัณโรค การนับเม็ดยาที่เหลือ (Pill count) เพ่ือวัดความร่วมมือใน
การกินยา ประเมินผลการรักษาตามแนวทางองค์กรอนามัยโรค (WHO) ผลที่เกิดขึ้น ผู้ป่วยรายนี้ยินยอมรับประทานยา
ลูกกลอน โดยมีส่วนประกอบต ารับยา 1 เม็ด ได้แก่ ยาริมสตาร์โฟร์ (Rimstar-4 FDC) จ านวน 4 เม็ด น้ าผึ้ง ปริมาณ 1 ช้อน
ชา น้ าตาลไอซิ่ง (Icing sugar หรือ Powdered sugar) ปริมาณ 1  ช้อนชา เตรียมโดยการบดเม็ดยา ใช้น้ าผึ้งเป็นตัวประสาน 
ให้ยาอยู่ในรูปแบบยาลูกกลอน และเคลือบด้วยน้ าตาลไอซิ่ง ได้ยาลูกกลอนสีน้ าตาลเหลือบขาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 
เซนติเมตร ต ารับยาวัณโรคลูกกลอน เตรียมส าหรับผู้ป่วยวันต่อวันระยะเวลารวม 90 วัน ผลการรักษาทางคลินิก แรกรับผล
ตรวจเสมหะผู้ป่วยเป็นบวก (Sputum positive) หลังให้ยาลูกกลอน ร่วมกับยาฉีด Streptomycin 2 เดือน ผลตรวจเสมหะ
ไม่พบเชื้อวัณโรค (Sputum not found) และได้ให้ยาวัณโรคลูกกลอนต่อจนครบ 3 เดือน เมื่อติดตามผลการรักษาในเดือนที่ 
3 ไม่พบเชื้อวัณโรค (Sputum not found)  และสิ้นสุดระยะการให้ยาระยะเข้มข้น (ห้าและสี่ขนาน) เข้าสู่ระยะการให้ยาสอง
ขนาน เภสัชกรและญาติ ได้หารือร่วม ให้ผู้ป่วยทดลองกินยาแผนปัจจุบัน พบว่าผู้ป่วยยอมรับในการกินยา แผนปัจจุบันต่อจน
ครบ 8 เดือน และจากการผลการติดตามผลการรักษาในเดือนที่ 4,5,7 และ 8 เสมหะ ผลตรวจเสมหะไม่พบเชื้อวัณโรค 
(Sputum not found)  
 - กิจกรรมสร้างเครือข่าย อสม. ในงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยจัดให้มีส่วนร่วมในการตรวจเฝ้าระวังร้านช า และผล
จากการตรวจเฝ้าระวังร้านช าในพ้ืนที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 3–14 ต าบลห้วยอ้อ ผลลัพธ์ ไม่พบการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะในร้านช า 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
 1. พัฒนาระบบส ารองคลังเวชภัณฑ์ในคลังเวชภัณฑ์โรงพยาบาล และคลังส ารองในหน่วยบริการ  
 2. พัฒนาระบบเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนก่อนจ่ายยา (Pre-dispensing error) 
 3. พัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยวัณโรค 
 4. พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคใน รพ.สต. เครือข่าย และในชุมชน 

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

งานบริหารเวชภัณฑ์ 
มูลค่าการเบิกเวชภัณฑ์ใน
หน่วยงานย่อยมีมูลค่าเพ่ิม
สูงขึ้นทุกปี / อตัราอัตรา
ส ารองคลังหน่วยงาน
เป้าหมายไม่เกิน 1.50 เดือน 

หน่วยงานมีการก าหนด
ปริมาณส ารองขั้นต่ าใน
หน่วยงาน แต่ยังพบปัญหา
ปริมาณส ารองในหน่วยงาน
ยังไม่เหมาะสม 

ปรับจ านวนรายการเบิกเวชภัณฑ์เพ่ือ
ส ารองในหน่วยงานรพ. เพ่ือปรับการ
ส ารองอย่างเหมาะสม 
 

หน่วยงานเป้าหมาย มีอัตรา
ส ารองคลัง อยู่ในเกณฑ์
เป้าหมาย = ห้องยานอก 
0.41 และห้องยาใน เกิน
เกณฑ์เล็กน้อย = 1.51 เดือน 

การรายงานมูลค่าซื้อร่วม
ผิดพลาด / ร้อยละการจัดซื้อ
ร่วม ≥ 30% 

ไม่มีระบบการจัดการ
ควบคุมติดตามการจัดซื้อ
ร่วมที่ชัดเจน 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการยาและ
เวชภัณฑ์ที่จัดซื้อร่วมให้ถูกต้อง 

ร้อยละการจัดซื้อยาร่วม = 
33.44% เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ร่วม = 41.62%  
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
การพัฒนาระบบการ
ให้บริการเพื่อลดระยะเวลา
รอคอยในการรับยา 

กระบวนการให้บริการ 
1.ขั้นตอนการให้บริการ 
2.จุดรับใบสั่งยา 
3.การเตรียมความพร้อม
ของชั้นวางยา 
4.การ Pre-pack ยา 
โดยให้บริการตาม flow 
ประเมินผลระยะเวลารอ
คอย ก่อนปรับปรุงระบบ 
27.70 นาที 

พัฒนาระบบการให้บริการให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นโดย พัฒนาทุกข้ึนตอนของ
กระบวนการให้บริการ 
-ให้แต่ละจุดให้บริการ คือ จุดรับใบสั่ง
ยา จุดจัดยา จุดติดสติ๊กเกอร์ยาและจุด
จ่ายยา ให้แต่ละคนประจ าจุดให้บริการ
ให้พร้อมตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้น
ไป 
-เพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการและ
ป้องกันการแพ้ยาซ้ า จึงให้ท า
เครื่องหมาย ขีดเส้นใต้ ในผู้ป่วยที่มี
สิทธิเสียเงิน หรือแพ้ยา 
-ให้บันทึกรายการยาที่ต้องจัดล่วงหน้า
ใน “แบบบันทึกรายการที่แบ่งบรรจุ” 
เพ่ือจะได้ทราบรายการที่ต้องท าการ
แบ่งบรรจุ ให้มีความพร้อมที่จะ
ให้บริการได้ทันที 
-ในกระบวนการการ Pre-pack ยา ให้
ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติ เรื่อง
การแบ่งบรรจุยาล่วงหน้า (เลขที่ PP-
PHO-001) 
-ปรับปรุงรายการยาที่ต้อง Pre-pack 
บางรายการเพ่ือช่วยให้จัดยาได้รวดเร็ว
ขึ้น 

ประเมินผลระยะเวลารอคอย
ได้ 16.90 นาที 

พัฒนาระบบส ารองคลังของ
งานบริการและบริบาลเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอก : งาน
ส ารองคลังยา (sub stock) 
ของยานอกไม่มีการ
ตรวจสอบปริมาณคงคลังยา
ที่เบิกจากงานบริหาร
เวชภัณฑ์เปรียบเทียบกับชั้น
ใช้งาน 
 

1. การลงบันทึกข้อมูล.การ
เบิกจ่ายจากงานบริหาร
เวชภัณฑ์ยังไม่เป็นระบบที่
สามารถตรวจสอบได้ 
2. ไม่มีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการบันทึก
ข้อมูล 

พัฒนาระบบส ารองคลังของงานบริการ
และบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
1.1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ปริมาณการเบิกจ่ายย้อนหลัง  อย่าง
น้อย 2 ปี 
1.2 ร่วมประชุมกับงานบริหาร
เวชภัณฑ์ เพื่อหาแนวทางร่วมกันใน
การก าหนดการเบิกจ่ายยาให้มีความ
เหมาะสม 
1.3 มีการปรับปรุงเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลการเบิกจ่ายยา 
1.4 มีการตรวจสอบปริมาณส ารองคลัง 
วันหมดอายุ อย่างน้อย เดือนละ 1 
ครั้ง 

มีการสุ่มตรวจสอบจ านวนคง
คลังยา 5 รายการที่มีปริมาณ
การเบิกจากคลังบริหาร
เวชภัณฑ์ กับปริมาณบนชั้น
ใช้งานพบว่าจ านวนการ
เบิกจ่ายตรงกัน 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1.5 ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด 
1.6 เก็บรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่าย
หลังการพัฒนา 
1.7 มีการลงข้อมูลในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยให้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 
1.8 มีการจัดท ารายงานระบบคงคลัง
ส ารองทุกสิ้นเดือน 

งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
พัฒนาการเก็บยาคืนจากหอ
ผู้ป่วย 

พบความคลาดเคลื่อนในการ
จัดยาที่มีผลมาจากการเก็บ
ยาคืนจากหอผู้ป่วยขึ้นชั้นใช้
งานผิดร้อยละ 4 ของ Pre-
dispensing ทั้งหมด สาเหตุ
เกิดจากไม่มีแนวทางการ
เก็บยาคืนจากหอผู้ป่วย และ
ไม่ได้มีการตรวจสอบการ
เก็บยาคืนบนชั้นใช้งาน 

จัดท าแนวทางการเก็บยาคืนจากหอ
ผู้ป่วยได้ดังต่อไปนี้  
- การเก็บยาคืนให้ตรวจสอบซ้ าโดย
หยิบยาบนชั้นใช้งานมาเทียบกับยาจาก 
set one day dose ที่จะจัดเก็บให้
ตรงกันก่อนเก็บขึ้นชั้น 
- ตรวจสอบยาบนชั้นใช้งานทุกรายการ
โดยเจ้าพนักงานเภสัชกรรมอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- หากตรวจสอบการเก็บยาผิดช่องให้
ถือเป็นความคลาดเคลื่อนทางยา 
- ทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาทุก
เดือน ส่ง PTC 

มีการปฏิบัติตามแนวทางท่ี
ก าหนด 

พัฒนาระบบเพ่ือบริหาร
จัดการยามองคล้ายเสียง
พ้อง งานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ป่วยใน 

ไม่มีระบบการจัดการ
ควบคุมติดตามการจัดซื้อ
ร่วมที่ชัดเจน 

- วิเคราะห์รายการยามองคล้ายเสียง
พ้องที่มีอุบัติการณ์สูงสุด 10 อันดับ
แรก ข้อมูลย้อนหลัง 36 เดือน 
- ประชุมเจ้าหน้าที่งานบริการเภสัช
กรรมเพ่ือหาแนวทางในการจัดการยา
มองคล้ายเสียงพ้อง 10 อันดับแรก 
- สร้างแบบเก็บข้อมูล และด าเนินการ
เก็บข้อมูลการเฝ้าระวังการจัด-จ่ายยา
มองคล้ายเสียงพ้องเป้าหมาย 
- วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

จพง.เภสัชกรรมและลูกจ้าง-
ความคลาดเคลื่อนในการจัด
ยามองคล้ายเสียงพ้อง
เป้าหมายลดลงอย่างน้อย 
ร้อยละ 50  
เภสัชกร – ความคลาดเคลื่อน
ในการจัดยามองคล้ายเสียง
พ้องเป้าหมายลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 50 

งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน 

การตรวจร้านช าตาม
นโยบายและส่งผลการตรวจ
เฝ้าระวังให้ สสจ.แพร่ 

การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจเฝ้า
ระวังและคืนข้อมูลให้ชุมชน 

ไม่พบการจ าหน่ายยา
ปฏิชีวนะในพ้ืนที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลลอง หมู่ที่ 3 – 
14 ต าบลห้วยอ้อ 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลอง ที่  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap) R8 : ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัด ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยจากการ
ใช้ยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
เกณฑ์วัดผลส าเร็จ P43 อัตราตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 70 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
1. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาใน
ขั้นตอนก่อนการจ่ายยา (Pre-dispensing 
error) งานบริการและบริบาลเภสัชกรรม
ผู้ป่วยนอก 
 
 

- อุบัติการณ์การเกิดความคลาดเคลื่อนทาง
ยาในขั้นตอนก่อนจ่ายยา (Pre-
dispensing error) ผลลัพธ์ คือ รอบที่ 
1/58 : 2.2369 ต่อ 1000 ใบสั่งยา 
รอบท่ี 2/58 : 1.7198 ต่อ1000 ใบสั่งยา 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ัง 2 รอบ 

- พัฒนาระบบการจัดยาในขั้นตอนก่อน
การจ่ายยา (Pre-dispensing error) งาน
บริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
เพ่ือลดความเคลื่อนทางยาให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง  

2. การจัดระบบเพ่ือบริหารจัดการยาที่มีชื่อ
พ้องมองคล้าย (Look-alike sound-alike 
: LASA) 

- ระดับความส าเร็จของการจัดระบบเพื่อ
บริหารจัดการยาที่มีชื่อพ้องมองคล้าย 
(Look-alike sound-alike : LASA) )  
ผลลัพธ์ 1/58 ได้ระดับ 5  
(ผ่านเกณฑ์) 
2/58 ได้ระดับ 7 (ผ่านเกณฑ์) 
 

- พัฒนาการจัดระบบเพื่อบริหารจัดการยา
ที่มีชื่อพ้องมองคล้าย (Look-alike 
sound-alike : LASA) เพ่ือลดความ
เคลื่อนทางยาให้มีประสิทธิภาพ อย่าง
ต่อเนื่อง (ค้นหาปัญหาที่ท าให้ยังคงพบ
ความคลาดเคลื่อนทางยาจากรายการยาที่
มีชื่อพ้องมองคล้าย (Look-alike sound-
alike : LASA) - พัฒนาระบบร่วมกันใน
ทีมงาน- น าลงสู่การปฏิบัติ-ติดตาม
ผลลัพธ์) 

3. การเฝ้าระวังและติดตามรายการยาซึ่งมี
ความเสี่ยงสูง หรือต้องมีความระมัดระวัง
ในการใช้สูง จ านวน 8 รายการ (Digoxin 
inj. Morphine inj. Pethidine inj  
Gentamicin inj. Streptokinase inj. 
Potassium chloride inj. Magnesium 
sulphate inj. Ketamine HCl inj.) 

ผู้ป่วยนอก : มีรายงานการใช้ยาความเสี่ยง
สูงที่ได้รับการเฝ้าระวังติดตามจ านวน 38 
คน จ าแนกเป็น Digoxin inj. 3  คน 
Morphine inj.  18 คน 
Pethidine inj  8  คน 
KCl Elixir 1 คน 
Streptokinase inj. 8  คน 
มีความปลอดภัยในการใช้ยา 38  คน คิด
เป็นร้อยละ 100 

-พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตาม
รายการยาซึ่งมีความเสี่ยงสูง หรือต้องมี
ความระมัดระวังในการใช้สูง เพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  
-ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิคผู้ป่วยที่ได้รับยา 
Streptokinase inj. ในโปรแกรม Hos-XP 
เพ่ือเป็นการป้องกันการได้รับยาซ้ าภายใน 
2 ปี ให้เป็นปัจจุบัน 

4. ระบบการควบคุม และการตรวจสอบ
ปริมาณยาที่ให้บริการนอกเวลาของงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

จ านวนที่ให้บริการผู้ป่วยนอกเวลาท าการ 
365 วัน มีการความคุมและตรวจสอบ
ปริมาณยาที่ให้บริการนอกเวลาโดยเภสัช
กรในวันรุ่งขึ้น จ านวน 362วัน คิดเป็นร้อย 
99.1781 

พัฒนาระบบโปรแกรม Hos-XP ในการ
ควบคุมและตรวจสอบรายการยาและ
ปริมาณยาที่ใช้ให้ตรงระหว่างใบสั่งยากับ
รายการยาที่ขอเบิกแทนการตรวจสอบโดย
การบันทึกความถี่การใช้ด้วยมือ 

5. การดูแลระบบฐานข้อมูลยาในโปรแกรม 
Hos XP 

มีการปรับปรุงฐานข้อมูลยาให้เป็นปัจจุบัน 
จ านวน 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

บุคลากรในหน่วยงานสามารถดูแลระบบ
ฐานข้อมูลในโปรแกรม Hos XP ให้เป็น
ปัจจุบัน 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
6. อัตราการติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาและสมุนไพรในผู้ป่วยที่ยังไม่
แน่ชัดว่าแพ้ยาจริงหรือไม่เมื่อแพทย์มีค าสั่ง
การใช้ 

การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยาและสมุนไพรในผู้ป่วยที่ยังไม่แน่ชัดว่าแพ้
ยาจริงหรือไม่เมื่อแพทย์มีค าสั่งการใช้ 
จ านวน 361 ราย ร้อยละ 100  

การพัฒนาระบบการติดตามโดยเพิ่ม
ช่องทางให้ผู้ป่วยป่วยติดต่อเภสัชกรได้เมื่อ
มีปัญหา/อาการไม่พึงประสงค์ด้านยา 

7. การให้บริการจัดการยาเดิมเหลือใช้ของ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 
 

- การด าเนินการยาเดิมเหลือใช้ช่วยลด
มูลค่าด้านยาจ านวน 120,991 บาท และ
สอนการใช้ปากกาอินซูลิน จ านวน 107 
รายและการใช้ยาพ่นสูด จ านวน  97 ราย 
ผ่านเกณฑ์ 96 ราย  คิดเป็นร้อยละ 98.97 

พัฒนาระบบการจัดการยาเดิมเหลือใช้
ผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง เพ่ือลดมูลค่าการ
จัดซื้อจัดหายา และเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยในการใช้ยา อย่างต่อเนื่อง  

8. ส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรใน
โรงพยาบาลลองและ รพ.สต.เครือข่าย 

1. มีการประชุมหารือเจ้าหน้าที่งานแพทย์
แผนไทย จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร
ในโรงพยาบาลลองและ รพ.สต.เครือข่าย  
2. ทบทวนบัญชียาสมุนไพร และแนวทาง
การสั่งจ่ายยาสมุนไพรในบัญชียา รพ.ลอง
ปีงบประมาณ 2558 และน าเสนอข้อมูล 
วิธีใช้ การสั่งจ่ายยาสมุนไพรตัวใหม่ในบัญชี
ยา รพ. 
3. ปรับปรุง“ตู้ยาสมุนไพรให้ความรู้” 
แสดงรายการยาสมุนไพรในบัญชียา รพ.
ลอง  ปีงบประมาณ 2558  แสดง ณ 
บริเวณ OPD พร้อมทั้งประสานแพทย์ใน
การสั่งจ่ายยาตามดุลยพินิจ กรณีมีผู้ป่วย
สนใจอยากใช้สมุนไพร เพ่ือเพ่ิมช่องทางใน
การ ประชาสัมพันธ์ 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง “ยา
สมุนไพรในบัญชียา รพ.ลอง ปี 2558” 
น าเสนอข้อมูล วิธีใช้ แนวทางการสั่งจ่าย
ยาสมุนไพรตัวใหม่ในบัญชียา รพ. โดย 
4.1) เสียงตามในรพ.ลอง อย่างน้อย 1 
ครั้ง/เดือน 
4.2) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้
เรื่องยาสมุนไพรตัวใหม่ในบัญชียา รพ.ลอง 
ได้แก่ เถาวัลย์เปรียงและหญ้าดอกขาว 
ผ่านหอกระจายข่าวโดยประธาน 
อสม. ในเขตรับผิดชอบ ต.ห้วยอ้อ    

พัฒนาการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร
ในโรงพยาบาลลองและ รพ.สต.เครือข่าย 
เพ่ือส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรใน
ประเทศ อย่างต่อเนื่อง (ค้นหาโอกาส
พัฒนา - พัฒนาระบบร่วมกันในทีมงาน- 
น าลงสู่การปฏิบัติ-ติดตามผลลัพธ์) 

งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน   
1. พัฒนาระบบเพ่ือลดความคลาดเคลื่อน
ทางยา 

1.1 อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาใน
ขั้นตอนก่อนจ่ายยา(Pre-dispensing 

- พัฒนาระบบเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนใน
ขั้นตอนการจ่ายยา 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
1.1 วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางยางาน
บริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 12 
เดือนย้อนหลัง 
1.2 เฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยาที่
พบจากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 
1.3 ปฏิบัติตามแนวทางการจัด-จ่ายยา 
เพ่ือลดความคลาดเคลื่อน 
1.4 เก็บข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา 
วิเคราะห์ข้อมูล และส่งกิจกรรมทบทวน
ความคลาดเคลื่อนทางยาทุกเดือน 

error)  ≤ 9.4578 
1.2 อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาใน
ขั้นตอนจ่ายยา(Dispensing error) 
≤1.7129 
1.3 จ านวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยา 
(ADE) ต่อ 1000 visit number  ระดับ E-
I  ≤ 1 
ผลลัพธ์  
1.1 อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาใน
ขั้นตอนก่อนจ่ายยา(Pre-dispensing 
error)  = 8.4071 
1.2 อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาใน
ขั้นตอนจ่ายยา(Dispensing error) = 
1.6814 
1.3 จ านวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยา 
(ADE) ต่อ 1000 visit number  ระดับ E-
I  =0 

2. พัฒนาการเก็บยาคืนจากหอผู้ป่วย 
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทาง
ยาในส่วนความคลาดเคลื่อนจากการจัดยา 
ที่มีผลมาจากการเก็บยาคืนจากหอผู้ป่วย
ขึ้นชั้นใช้งานผิด 
2.2 จัดท าแนวทางการเก็บยาคืนจากหอ
ผู้ป่วย 
2.3 ตรวจสอบการเก็บยาคืนจากหอผู้ป่วย 
โดยตรวจสอบบนชั้นใช้งานอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
2.4 น าข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาจาก
การเก็บยาคืนจากหอผู้ป่วยมาท ากิจกรรม
ทบทวนเดือนละ 1 ครั้ง 
2.5 สรุป วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และ
โอกาสพัฒนา 
2.6 มีการพัฒนาระบบเนื่องจากการ
วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการ
เก็บยาคืนจากหอผู้ป่วยอย่างน้อย 1 
กิจกรรม 
2.7 มีการพัฒนาระบบเนื่องจากการ
วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการ
เก็บยาคืนจากหอผู้ป่วยอย่างน้อย 2 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 7 
ผลลัพธ์ ผ่านเกณฑ์ระดับ 7 

ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางการเก็บยาคืน
จากหอผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
กิจกรรม 
3. พัฒนาระบบเพ่ือบริหารจัดการยามอง
คล้ายเสียงพ้อง งานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
3.1  วิเคราะห์รายการยามองคล้ายเสียง
พ้องที่มีอุบัติการณ์สูงสุด 10 อันดับแรก 
ข้อมูลย้อนหลัง 36 เดือน 
3.2 ประชุมเจ้าหน้าที่งานบริการเภสัช
กรรมเพ่ือหาแนวทางในการจัดการยามอง
คล้ายเสียงพ้อง 10 อันดับแรก 
3.3 สร้างแบบเก็บข้อมูล และด าเนินการ
เก็บข้อมูลการเฝ้าระวังการจัด-จ่ายยามอง
คล้ายเสียงพ้องเป้าหมาย 
3.4 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
3.5 จพง.เภสัชกรรมและลูกจ้าง-
ความคลาดเคลื่อนในการจัดยามองคล้าย
เสียงพ้องเป้าหมายลดลงอย่างน้อยร้อยละ 
50  
เภสัชกร – ความคลาดเคลื่อนในการจัดยา
มองคล้ายเสียงพ้องเป้าหมายลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ 50 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 
ผลลัพธ์ ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 

ด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังยามองคล้ายเสียง
พ้องที่พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนสูง
อย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังยาที่มีอันตร
กิริยาต่อกัน (Drug Interaction) งาน
บริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
4.1 ทบทวนรายการคู่ยาที่อาจเกิดอันตร
กิริยาต่อกันที่มีในบัญชียารพ.ลอง และ
บัญชียารพ.แพร่ 
4.2 จัดท าแนวทางในการเฝ้าระวังการสั่ง
ใช้คู่ยาเป้าหมาย 
4.3 สร้างแบบเก็บข้อมูลเพ่ือเฝ้าระวังการ
ใช้คู่ยาเป้าหมาย 
4.4 เก็บข้อมูลการด าเนินงานเฝ้าระวังการ
สั่งใช้คู่ยาเป้าหมาย 
4.5 สรุปผลการด าเนินงานและหาโอกาส
พัฒนา 
4.6 มีการเฝ้าระวังคู่ยาที่มีอันตรกิริยาต่อ
กันภาพใน 24 ชม. หลังจากได้รับยาอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 7 
ผลลัพธ์ ผ่านเกณฑ์ระดับ 7 

ด าเนินการเฝ้าระวังยาที่มีอันตกิริยาต่อกัน 
อย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
4.7 ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากคู่ยาที่มี
อันตรกิริยาต่อกันระดับ E-I 
5. พัฒนาระบบการจัดการยาเดิมโรคเรื้อรัง
ที่ผู้ป่วยน าติดตัวมาด้วย 
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความ
สอดคล้องรายการยา ในส่วนของการน ายา
เดิมมาด้วย ย้อนหลัง 12 เดือน 
5.2 จัดท าแนวทางการจัดการยาเดิมโรค
เรื้อรังผู้ป่วยที่น าติดตัวมาด้วย 
5.3 ปรับปรุงแบบบันทึกการจัดยาความ
สอดคล้องรายการยา เพ่ือให้สามารถเก็บ
ข้อมูลจ านวนยาเดิมโรคเรื้อรังได้ 
5.4 น าข้อมูลจ านวนยาเดิมโรคเรื้อรัง มา
ค านวณหามูลค่าประหยัด 
5.5 สรุป วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และ
โอกาสพัฒนา 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 
ผลลัพธ์ ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 

ทบทวนระบบการจัดการยาเดิมโรคเรื้อรัง
ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาระบบการบริบาลผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยาที่ได้รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลแพร่ 
6.1 จัดท าทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่
ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลแพร่ 
6.2 จัดท าแบบบันทึกข้อมูลการใช้ยา และ
แผนการรักษาด้วยยาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาก
ลุ่มเป้าหมาย  
6.3 มีการบันทึกข้อมูลการใช้ยา แผนการ
รักษา ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยากลุ่มเป้าหมายทุก
ราย 
6.4 จัดยาผู้ป่วยวัณโรคกลุ่มเป้าหมายเป็น 
Unit dose ทุกราย  
6.5  ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา, ความร่วมมือในการใช้ยาผู้ป่วยวัณ
โรคดื้อยากลุ่มเป้าหมายทุกราย 
6.6 สรุป วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และ
โอกาสพัฒนา 
6.7 ไม่พบความคลาดเคลื่อนทางยา ระดับ 
C ขึ้นไปในผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 7 
ผลลัพธ์ ผ่านเกณฑ์ระดับ 7 

ด าเนินการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
และประสานข้อมูลกับโรงพยาบาลแพร่
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ได้ข้อมูลการใช้ยาที่
ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 

งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
1. การตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าการพัฒนา
ระบบความปลอดภัยด้านยาใน รพ.สต. 

- ไม่มีอุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ า - พัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยาระบบ
อ่ืนๆ เช่น ระบบการให้บริการทางเภสัช
กรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
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ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลอง ที่  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap) R12. ร้อยละของมาตรฐานงาน/ทีมมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เกณฑ์วัดผลส าเร็จ P64. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ EPI คุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
งานบริหารเวชภัณฑ์ 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการวัคซีน
และระบบลูกโซ่ความเย็นตามมาตรฐาน
กรมควบคุมโรค 

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการวัคซีนและ
ระบบลูกโซ่ความเย็น ระดับ 7  
ผลลัพธ์ ระดับ 7  

- พัฒนาระบบตามเกณฑ์มาตรฐานกรม
ควบคุมโรค โดยการมสี่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลลอง ที ่3. พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap) R19. ระดับความส าเร็จของการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การประเมินของ FAI  
เกณฑ์วัดผลส าเร็จ P91. ต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์มิใช่ยาลดลงร้อยละ 10 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
งานบริหารเวชภัณฑ์ 
การพัฒนาระบบส ารองคลังในกลุ่มงาน 
เภสัชกรรมฯ  

หน่วยงานเป้าหมาย 2 หน่วยงาน มี
อัตราส ารองคลังไม่เกิน 1.5 เดือน  
ผลลัพธ์ ห้องยานอก 0.41 เดือน 
และห้องยาใน 1.51 เดือน 

พัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเพ่ือการก าหนด
ปริมาณการส ารองเวชภัณฑ์ใน
หน่วยงานให้เหมาะสม 

การพัฒนาระบบการจัดการเพ่ือการจัดซื้อร่วมที่มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของมูลค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วม 
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ≥20% ผลลัพธ์ 
ร้อยละการจัดซื้อยาร่วม = 33.44%
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วม = 41.62 % 

การพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล เพ่ือการจัดซื้อร่วมที่
มีประสิทธิภาพ 

งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
การพัฒนาระบบส ารองคลังในหน่วยงานบริการ
และบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการ
เบิกจ่ายย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี 
2. ร่วมประชุมกับงานบริหารเวชภัณฑ์ เพื่อหา
แนวทางร่วมกันในการก าหนดการเบิกจ่ายยาให้มี
ความเหมาะสม 
3. มีการปรับปรุงเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการ
เบิกจ่ายยา 
4. มีการตรวจสอบปริมาณส ารองคลัง วันหมดอายุ 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
5. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
6. เก็บรวมรวมข้อมูลการเบิกจ่ายหลังการพัฒนา
ระบบ  
7. สรุป วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และโอกาส
พัฒนา 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 7 
ผลลัพธ์ ผ่านเกณฑ์ระดับ 7 

พัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเพ่ือการก าหนด
ปริมาณการส ารองเวชภัณฑ์ใน
หน่วยงานให้เหมาะสม 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
- งานบริหารเวชภัณฑ์ 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. คัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์ ครั้ง 2 2 2 
2. จัดท า/ปรับปรุงแผนจัดซื้อ บัญชียา เผยแพร่บัญชีรายการยา ครั้ง 2 2 2 
3. ส ารวจ/ค านวณรายการยาที่ต้องจัดซื้อ ครั้ง 22 24 24 
4. จัดท าใบขออนุมัติ/ใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับพัสดุ งานบริหาร
เวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 

ใบสั่งซื้อ 892 
 

1,214 1069 

5. จัดท าใบขออนุมัติ/ใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับพัสดุ ประเภทวัสดุ
วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

ใบสั่งซื้อ N/A N/A 80 

6. จัดท าใบขออนุมัติ/ใบสั่งซื้อ/ใบตรวจรับพัสดุ ประเภทวัสดุ 
ทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม 

ใบสั่งซื้อ N/A N/A 27 

7. สั่งซื้อเวชภัณฑ์ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ใบสั่งซื้อ N/A N/A 1069 
8. สั่งซื้อเวชภัณฑ์ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ โดยการ Fax ใบสั่งซื้อ และโทรศัพท์แจ้งบริษัทเพ่ือ
รับทราบ 

ใบสั่งซื้อ N/A N/A 80 

9. ลงข้อมูลตามระบบ e-GP ในใบสั่งซื้อท่ีมีมูลค่ามากกว่า 5,000 
บาท (กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และกลุ่ม
งานทันตกรรม) 

ใบสั่งซื้อ 349 490 442 

10. ลงข้อมูลตามระบบ Express เพ่ือแจ้งมูลค่าก่อหนี้ต่องาน
การเงินภายใน 3 วันหลังตรวจรับเวชภัณฑ์ (กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
และกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) 

ใบสั่งซื้อ 623 1,129 1385 

11. ตรวจรับพัสดุ รับเวชภัณฑ์เข้าคลัง บันทึกใบคุมคลัง (กลุ่มงาน
เภสัชกรรมฯ และกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) 

รายการ 1,817 
 

2,911 2947 

12. ตัดจ่ายเวชภัณฑ์จากใบคุมคลัง (กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และกลุ่ม
งานเทคนิคการแพทย์) 

ใบเบิก 1,217 1,375 1404 

13. ตั้งเบิกงบจากการเงิน (กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และกลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์) 

ครั้ง 26 58 45 

- งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. การส่งมอบยาผู้ป่วยนอก 
1.1 จ านวนใบสั่งยา 
1.2 จ านวนใบสั่งยาเฉลี่ย 
1.3 การจัดยาจิตเวช กระจายยา ส่งมอบยาแก่ผู้ป่วย (คลินิก
จิตเวชชุมชนจาก รพ.แพร่) 

 
ใบ/ปี 
ใบ/วัน 
ครั้ง 

 
56,503 
154.80 

816 

 
58,314 
159.76 

865 

 
53,789 
147.37 

924 
 

2. การให้ค าปรึกษา/ประเมินการใช้ยา 
2.1 แนะน า/ประเมินการใช้ยาพ่นสูดในผู้ป่วย asthma/COPD 
2.2 ให้บริการและค าปรึกษาด้านยาคลินิกผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ 

 
ครั้ง/ปี 
ครั้ง/ปี 

 

 
54 
909 

 

 
285 
985 

 

 
97 

1076 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
2.3 ประเมินการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
2.4 ผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานรายใหม่ได้รับการสอนสุขศึกษา
ด้านยา 
2.5 ผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานที่ใช้อินซูลินได้รับการสอนและ
สาธิตการใช้ปากกาฉีดอินซูลิน 

ครั้ง/ปี 
ราย 

 
ราย 

278 
169 

 
147 

 

54 
149 

 
85 

43 
105 

 
107 

3. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
3.1 รายงาน ADR ให้ อย. 
3.2 ซักประวัติแพ้ยา 
3.3 การติดตามผู้ป่วยกรณีมีการสั่งใช้ยาAntihistamine, 
steroids, Tracer ต่างๆ เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพ้ยา 
3.4 การติดตามการใช้ยาในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอาการไม่
พึงประสงค์ท่ีรุนแรงในยา cotrimoxazole carbamazepine 
Phenobarbital phenytoin allopurinol NVP GPO-vir 
S30 EFV rifampicin INH 

 
ฉบับ 
ราย 
ราย 

 
ราย 

 
89 
499 
316 

 
65 

 
114 
452 
762 

 
53 

 
165 
361 
304 

 
40 

4. High Alert Drug 
4.1 Digoxin  injection 
(1) จ านวนใบสั่งยาที่ได้รับการคัดกรอง  
(2) ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ยา 
4.2 Gentamicin injection 
(1) จ านวนใบสั่งยาที่ได้รับการคัดกรอง  
(2) ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ยา 
4.3 Morphine injection 
(1) จ านวนใบสั่งยาที่ได้รับการคัดกรอง  
(2) ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ยา 
4.4 Pethidine injection 
(1) จ านวนใบสั่งยาที่ได้รับการคัดกรอง 
(2) ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ยา 
4.5 Magnesium sulfate solution 
(1) จ านวนใบสั่งยาที่ได้รับการคัดกรอง 
(2) ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ยา 

 
 

ใบสั่งยา/ปี 
ราย/ปี 

 
ใบสั่งยา/ปี 

ราย/ปี 
 

ใบสั่งยา/ปี 
ราย/ปี 

 
ใบสั่งยา/ปี 

ราย/ปี 
 

ใบสั่งยา/ปี 
ราย/ปี 

 
 
3 
3 
 
2 
2 
 

37 
37 
 

50 
50 
 
0 
0 

 
 
6 
6 
 
0 
0 
 

14 
14 
 

36 
36 
 
0 
0 

 
 
3 
3 
 

ตัดออกจาก
บัญชี HAD 

 
18 
18 
 
8 
8 
 
0 
0 

5. High Alert Condition 
5.1 การคัดกรองขนาดยาในเด็กแรกเกิด – 12 ปี 

 
ครั้ง/ปี 

 
4,672 

 
5,767 

 
3,554 

6. งานผลิต 
Extemporaneous preparation 

 
ครั้ง/ปี 

 
21 

 
7 

 
5 

7. งานคลังเวชภัณฑ์ 
7.1 การส ารวจและเบิกยาจากคลังเวชภัณฑ์ของรพ. 
7.2 การตรวจสอบวันหมดอายุของยา/เวชภัณฑ์ในหน่วยงาน 
7.3 การ pre-pack ยา 
 

 
ครั้ง/ปี 
ครั้ง/ปี 

รายการ/ปี 

 
48 
12 
957 

 
48 
12 

1175 

 
48 
12 

1392 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
8. ระยะเวลารอรับยา เฉลี่ยไม่เกิน 

30 นาที 
26.24 27.70 16.90 

9. มูลค่าประหยัด 
9.1 ยาเดิมเหลือใช้ 

 
บาท 

 
38,036 

 
34,086 

 
120,991 

10. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้/บรรยายวิชาการ/จัด
นิทรรศการ/ ป้ายแสดงความรู้ 
งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
1. เผยแพร่ข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต 
2. บรรยายความรู้/สุขศึกษา(คลินิกเบาหวาน) 
3. จัดท าป้ายแสดงความรู้ 
4. จัดท าเอกสาร/แผ่นพับให้ความรู้ 

 
 
 

ครั้ง/ปี 
ครั้ง/ปี 
ครั้ง/ปี 
ฉบับ/ปี 

 
 
 

12 
0 
2 
0 

 
 
 

12 
0 
5 
0 

 
 
 

12 
0 
2 
0 

- งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวนผู้ป่วย Admit ทั้งหมด คน 2,881 3,007 3,099 
จ านวนวันนอน วัน 8,579 8,616 8,921 
รับผู้ป่วย Admit ใหม ่(ในเวลาราชการ) ราย 1,263 1,405 1,436 
สอนพ่นยาในผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วยรายเดิมที่มีปัญหาการใช้ยา ราย 99 58 38 
สอนฉีดอินซูลินในผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วยรายเดิมที่มีปัญหาการใช้ยา ราย 22 19 10 
สืบค้นข้อมูลยา (Drug Information service: DIS) ครั้ง 18 16 11 
ซักประวัติแพ้ยา ราย 38 40 27 
ประเมินการใช้ยาในเด็ก ราย 174 210 215 
คัดกรอง/ประเมินการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง(High alert drug) และ
สารละลายอิเลคโตรไลท์ที่มีความเข้มข้นสูง 

ราย 182 100 106 

ด าเนินกิจกรรม Medication reconciliation ราย 786 795 543 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ (แผ่นพับ, เอกสารความรู้ด้านยา) ครั้ง 120 72 60 

- งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

CUP 
Pre-marketing 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพและธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการ
ควบคุม ก ากับ ดูแลก่อนออกสู่ท้องตลาด  

100 100 100 100 

Post-marketing 
สถานประกอบการอาหารเข้าข่าย GMP 54 ประเภทได้รับการตรวจ
พัฒนา 

≥80 100 100 100 

สถานประกอบการอาหารที่เข้าข่าย GMP 54 ประเภทผ่านมาตรฐาน  ≥95 100 100 81.8 
ผลิตภัณฑ์อาหารเป้าหมายที่ได้รับการเก็บตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

≥85 100 100 100 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ร้านยาที่ได้รับอนุญาตได้รับการตรวจพัฒนา 100 100 100 100 
ร้านยาที่ได้รับการตรวจพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GDP  100 100 100 100 
สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตได้รับการตรวจพัฒนา  100 100 100 100 
สถานพยาบาลที่ได้รับการตรวจพัฒนา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ≥90 100 100 100 
จ านวนของนวตกรรมการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพโรงเรียน  
อย.น้อย  

≥ 1 เรื่อง/
อ าเภอ 

3 1 1 

รพ.สต. ได้รับการตรวจนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
จากระดับอ าเภอ 

≥ 11 แห่ง 14 14 14 

รพ.สต.มีการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ≥ 9 แห่ง 9 14 14 
เรื่องท่ีร้องเรียนได้รับการด าเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 100 2 3 0 

เขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลลอง 
สถานประกอบการร้านขายของช าได้รับการแนะน าและตรวจสอบ
ฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

≥80 100 100 100 

จ านวนสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ(นวดเพื่อสุขภาพ) 
ได้รับการตรวจพัฒนา 

≥80 100 100 100 

จ านวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหางานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

≥ 1 เรื่อง/
ปี 

1 1 1 

สถานพยาบาลที่ได้รับการตรวจพัฒนา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ≥90 100 100 100 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558) 
งานบริหารเวชภัณฑ์ 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 

- แนวโน้มอัตราส ารองคลังเวชภัณฑ์โรงพยาบาลลอง
ลดลง โดยพบในปีงบประมาณ 2556 = 1.66 เดือน 
ปีงบประมาณ 2557 = 1.18 เดือน และปีงบประมาณ 
2558 = 1.17 เดือน ตามล าดับ เนื่องมาจากมีระบบการ
พัฒนาการส ารองที่เหมาะสม และเพียงพอ อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

- แนวโน้มร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เพ่ิมสูงขึ้น โดยพบในปีงบประมาณ 2556 ร่วมยา = 
23.04 เดือน ร่วมเวชภัณฑ์ฯ = 36.26 ปีงบประมาณ 
2557 ร่วมยา = 27.38 เดือน ร่วมเวชภัณฑ์ฯ = 42.81   
เดือน และปีงบประมาณ 2558 ร่วมยา = 33.44 เดือน 
ร่วมเวชภัณฑ์ฯ = 41.62 เดือน ตามล าดับ เนื่องมาจากมี
ระบบการพัฒนาระบบการจัดซื้อร่วมอย่างต่อเนื่อง 
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151 

 

งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ต่อ 1000 ใบสั่งยา งานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2556-2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอน 
Transcribing error ลดลงเล็กน้อยใน
ปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากมีการปฏิบัติตาม
แนวทางการคัดลอกค าสั่งการใช้ยา และการพิมพ์
ฉลากยา  
- ความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอน Pre-
dispensing error ลดลงในปีงบประมาณ 2558 
จาก 10.3296 เป็น 8.4071 ต่อ 1000 วันนอน 
เกิดจากการพัฒนาระบบเพ่ือบริหารจัดการยามอง
คล้ายเสียงพ้อง และการพัฒนาระบบการเก็บยา
คืนจากหอผู้ป่วยขึ้นชั้นใช้งาน 
- ความคลาดเคลื่อนในขั้นตอน Dispensing error 
ในปีงบประมาณนี้มีค่าไม่แตกต่างจากปี 2557 โดย
มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเล็กน้อยคือ 1.6987 และ 
1.6814 ตามล าดับ  

 
งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก  
 1. การติดตามการใช้ยาที่มีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่รุนแรง หน่วยงานบริการและบริบาลเภสัชกรรม
ผู้ป่วยนอก มีการติดตามการใช้ยาในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงในยาที่ได้รับเป็นครั้งแรก จ านวน 10 
รายการได้แก่ Cotrimoxazole, Carbamazepine, Phenobarbital, Phenytoin, Allopurinol, NVP, GPO-vir S30, EFV, 
Rifampicin, INH 

 ตาราง 1 : การติดตามการใช้ยาที่มีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากยาแยกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (ร้อยละ) 
ชาย 31 (77.50) 
หญิง 9 (22.50) 
รวม 40 
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 แผนภูมิ 1 : การติดตามการใช้ยาแยกตามเพศ 

 

จากการติดตามการใช้ยา พบว่า ผู้รับบริการเป็นเพศชาย 31 ราย คิดเป็นร้อยละ77.50 เพศหญิง 9 ราย และ 22.50 

ตาราง 2 : การเฝ้าระวังการเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์จากยาที่รุนแรง 

รายการยา จ านวน (ราย) 
ผลการติดตามอาการหลังรับยา 90 วัน (ราย) 

เกิด ADR ไม่เกิด ADR อยู่ระหว่างติดตาม 
Cotrimoxazole tab 1 0 1 0 
Cotrimoxazole  suspension 24 0 19 5 
Allopurinol 10 0 9 1 
EFV 5 0 3 2 

รวม 40 0 32 (80.00) 8 (20.00) 

แผนภูมิ 2 : การติดตามการใช้ยาแต่ละชนิดตามการเกิด ADR 

 

77.50% 

22.50% 

หญิง 
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 จ านวนผู้ป่วยที่ท าการติดตามการใช้ยาจ านวน 40 ราย ไมพ่บการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและมีความ
ปลอดภัยจากการใช้ยา 32 ราย และอยู่ระหว่างติดตาม 8 ราย เป็นร้อยละ 80 และ 20 ตามล าดับ 

 2. การติดตามการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  
 ผลการด าเนินงานการติดตามการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก พบ
อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ในขั้นตอนการจัดเตรียมยา (Pre-dispensing) ในปีงบประมาณ 2558 ท าการประเมิน 2 
รอบ พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาโดยรอบที่ 1 : 2.2369 ต่อ 1000 ใบสั่งยา รอบท่ี 2 : 1.7198 ต่อ1000 ใบสั่งยา 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ท้ัง 2 รอบ  และขั้นตอนการจ่ายยา (Dispensing) โดยรอบที่ 1 : 0 ต่อ 1000 ใบสั่งยา รอบท่ี 2 : 0.0344 ต่อ
1000 ใบสั่งยา 

ตาราง 3: ผลการด าเนินงานการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาปี 2556-2558 
รอบประเมิน Pre-dispensing Dispensing 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
รอบ 1 4.5594 2.8774 2.2369 0.0385 0.16950 0 
รอบ 2      5.0086 2.7462 1.7198 0.1185 0.0620 0.0344 

 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

การติดตามการใช้ยาที่มีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากยาปี 
2556-2558 

 

 การใช้ยาในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์ท่ีรุนแรงในยา จ านวน 10 รายการ
ได้แก่ Cotrimoxazole, Carbamazepine, 
Phenobarbital, Phenytoin, Allopurinol, NVP, 
GPO-vir S30, EFV, Rifampicin, INH  ปี 2556 
ติดตาม 65 ราย มีแพ้ยา 4 ราย จากยา 
Allopurinol 1 ราย  และยา NVP 3 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 6.15 ปี 2557 มีการติดตามผู้ป่วยจ านวน 
63 รายเกิดการแพ้ยา 2 รายจากยา 
Cotrimoxazole susp.  คิดเป็นร้อยละ 3.17 ปี 
2558 ไม่พบผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ท่ี
รุนแรงจากการใช้ยา  

การติดตามการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาปี 2556-2558 
1. อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจากกระบวนการ  
Pre-dispensing ต่อ 1000 ใบสั่งยา

 

 
 
 
1. ผลการด าเนินงานการติดตามการเกิดความ
เคลื่อนทางในกระบวนการก่อนจ่ายยา พบว่า มี
แนวโน้มลดลง 
 
 
 
 
 

ป 2256 ป 2557 ป 2558 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
2. อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจากกระบวนการ  
Dispensing ต่อ 1000 ใบสั่งยา 

 

2. ผลการด าเนินงานการติดตามการเกิดความ
เคลื่อนทางในกระบวนการจ่ายยา พบว่า มีแนวโน้ม
ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

 งานบริหารเวชภัณฑ์ 
1. การก าหนดปริมาณส ารองเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ เหมาะสม มีความแปรผันจากปริมาณผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้นหรือ

ลดลงโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้  
2. การจัดการเพ่ือการจัดซื้อร่วม มีความผันแปรจากบริษัทผู้จ าหน่ายที่สามารถหรือไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้กับ

โรงพยาบาลได้ (บริษัทมีสินค้าไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถควบคุมราคาให้เป็นราคาเดิมได้) และมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการเมื่อสิ้นสัญญาที่มีก าหนดไม่ตรงกันทุกรายการและไม่ตรงกับรอบไตรมาสหรือรอบ
ปีงบประมาณ รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อเวชภัณฑ์ที่ซื้อร่วม 

 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
1. มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในงานบริการและบริบาลเภสัช

กรรมผู้ป่วยนอกโดยมีบันทึกและรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นรายบุคคล การปรับสิ่งแวดล้อมและ
ระบบต่างๆ แต่ยังคงเกิดความเคลื่อนอยู่ ดังนั้น การกระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้มีความตระหนักในการเฝ้าระวังและ
ป้องกัน การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
1. ความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนจ่ายยา (Dispensing error) มีแนวโน้มสูงขึ้น 
2. การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยเรื้อรังยังไม่มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
1. ผู้ประกอบที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานบริการสุขภาพ กระท าการผิดกฎหมาย 
2. เครือข่ายชุมชนไม่เข้มแข็ง 
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แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 บริหารเวชภัณฑ์ 

1. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการก าหนดปริมาณการส ารองเวชภัณฑ์ในหน่วยงานให้เหมาะสม 
2. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล เพ่ือการจัดซื้อร่วมที่มีประสิทธิภาพ 

 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
1. การพัฒนาระบบการให้บริการจัด (Pre-dispensing error) - จ่ายยา(Dispensing error) เพ่ือลดการเกิด

ความคลาดเคลื่อนทางยา งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
2. การด าเนินตามระบบความปลอดภัยด้านยาอย่างต่อเนื่อง คลินิกเบาหวานคลินิกความดันโลหิตสูงและใน

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอ่ืนๆ 
3. การส่งเสริม/กระตุ้นการใช้ยาสมุนไพรในรพ.สต.อย่างต่อเนื่อง 

 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
1. พัฒนาระบบเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอน Pre-dispensing error  
2. พัฒนาระบบเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจ่ายยา Dispensing error 
3. พัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเป้าหมาย 

 งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความเข็มแข็งให้เครือข่ายชุมชน 
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สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2558 
หน่วยงานกายภาพบ าบัด     กลุ่มงาน   เวชกรรมฟ้ืนฟู        โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน   นายธีระพงษ์    แจ้งใจ        วันที่   8  ตุลาคม  2558 
 

เจตจ านง    
งานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลลอง มุ่งมั่นให้บริการบ าบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

ให้กับผู้ป่วยและผู้พิการทั้งในและนอกโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพและมีความพึงพอใจ 

เป้าหมาย  
งานกายภาพบ าบัดได้ให้บริการในส่วนของการบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริม

สุขภาพแก่ผู้ป่วยและผู้พิการทั้งในและนอกโรงพยาบาล ตลอดจนการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการทางกายภาพบ าบัดแก่
ประชาชน องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1.อัตราผู้รับบริการด้วยโรคทั่วไปที่ได้รับการท ากายภาพบ าบัดมี
อาการทุเลาลง 

> 80% 94.53% 94.65% 90.02% 

2.อัตราผู้รับบริการด้วยโรคที่รักษายากหรือเป็นเรื้อรังมานานที่
ได้รับการท ากายภาพบ าบัด มีอาการทุเลาลง 

> 70% 93.52 93.38% 96.59% 

3.อัตราการมาตามนัดของผู้ป่วยกายภาพบ าบัด > 80% 88.36% 85.79% 81.89 
4.อัตราผู้รับบริการที่ได้รับอันตรายจากการท าหัตถการ 0% 0% 0% 0% 
5.อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการทางกายภาพบ าบัด > 90% 88.88% 90.27% 92.17 
6.อัตราการออกเยี่ยมผู้ป่วยกายภาพบ าบัดที่บ้านตามแผน > 80% 100% 100% 85.19% 
7.จ านวนผู้พิการได้รับการคัดกรองค้นหาเพื่อด าเนินการเอกสาร
รับรองความพิการ 

40 ราย 
 

73 80 72 
 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1.  การพัฒนาระบบการให้บริการทั้งผู้รับบริการภายนอกและภายใน 
2.  การให้บริการในเชิงรุก  โดยการออกเยี่ยมและให้สุขศึกษาค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติที่บ้านร่วมกับทีม 
     สหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลและสถานีอนามัยเครือข่าย 
3.  การด าเนินการตามตัวชี้วัดของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
4.  การให้ความรู้ทางด้านกายภาพบ าบัดแก่องค์กรต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
5.  การพัฒนาทางด้านทักษะความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 

6.  การด าเนินการในการขอขึ้นทะเบียนและท าบัตรประจ าตัวคนพิการ 
7.  การจัดหาอุปกรณ์/เครื่องช่วยคนพิการในรายที่จ าเป็น 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  

1.  ตัวชี้วัดของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัดและเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2.  อัตราการออกเยี่ยมผู้ป่วยกายภาพบ าบัดที่บ้านตามแผน  ได้ร้อยละ 100  
3.  การให้บริการเชิงรุก โดยการออกเยี่ยมผู้ป่วยกายภาพบ าบัดเพ่ือติดตามและประเมินผลขณะอยู่ที่บ้าน  สามารถ 
     ท าได้เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือ > 80% 
4.  บุคากรในหน่วยงานมีการน าเสนอผลงานวิชาการระดับโรงพยาบาลและได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องเล่า 

     5.  การไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการให้กับ อสม.และญาติผู้ดูแล”  
          ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผาจั๊บ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
       

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ไม่ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ในการออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้
พิการที่บ้านไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้า 

มีการจัดท าแผนการออกเยี่ยม
ผู้ป่วยที่บ้าน 

โดยการออกเยี่ยมผู้ป่วย
กายภาพบ าบัดที่จ าเป็นเพ่ือ
ติดตามและประเมินผลขณะ
อยู่ทีบ่้าน  สามารถท าได้ตาม
เป้าหมายคือ อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อสัปดาห์ 

ผู้พิการบางรายไม่สามารถ
เดินทางไปขึ้นทะเบียนคน
พิการหรือไม่สามารถ
ด าเนินการด้านเอกสาร
รับรองความพิการได้ 

เมื่อแพทย์ออกเอกสารรับรอง
ความพิการให้กับผู้พิการ ผู้
พิการบางรายไม่สามารถ
เดินทางไปได้หรือไม่สามารถ
ด าเนินเอกสารด้านความพิการ
ได้ท าให้ขาดโอกาสในการขอขึ้น
ทะเบียนคนพิการและไม่ได้รับ
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

หน่วยงานกายภาพบ าบัดเป็น
ผู้ด าเนินการในการส่งเอกสารเพ่ือ
ขอขึ้นทะเบียนคนพิการให้กับผู้
พิการที่ไม่มีญาติไม่สามารถ
เดินทางไปเองได้ 

หน่วยงานกายภาพบ าบัดได้
ไปด าเนินการในการขอขึ้น
ทะเบียนคนพิการและท าบัตร
คนพิการให้แก่ผู้พิการที่ไม่มี
ญาติดูแลหรือไม่สามารถไป
เองได้ในรอบปี 2558 ที่ผ่าน
มามีทั้งหมด 72 ราย 

ผู้พิการไม่มีอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน 

ระบบการขอรับเครื่องช่วยเดิน
ต่างๆต้องให้ผู้พิการไปรับเองที่
โรงพยาบาลแพร่ ท าให้ผู้พิการ
บางรายที่ไม่สามารถเดินทางไป
รับเองได้ ไม่มีเครื่องช่วยเดิน 
ท าให้การช่วยเหลือตนเองท าได้
ไม่ดี 

มีการประสานงานในเวทีประชุม
ของจังหวัด ในการเพ่ิมช่องทาง
ในการมาขอรับเครื่องช่วยคน
พิการ โดยให้เจ้าหน้าที่สามารถ
มารับแทนได้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมารับเครื่องช่วยคน
พิการแต่ยังไม่สามารถด าเนินการ
ได้เต็มที่เนื่องจากยังติดเงื่อนไข
ต้องให้คนพิการมารับเอง 

ในรอบปีที่ผ่านมาสามารถ
จัดหาเครื่องช่วยคนพิการได้
ทั้งหมด 8 ราย 

 
 
 
 
 



158 

 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ   พัฒนาการระบบให้บริการทางกายภาพบ าบัด   
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การพัฒนาพ้ืนที่และระบบการให้บริการ
เพ่ือลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับ
บริการ 

อัตราความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการทุกไตรมาสได้ 100% 

มีการวัดความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการทางกายภาพบ าบัดตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

การให้บริการเชิงรุกโดยการออกเยี่ยม
ผู้ป่วยกายภาพบ าบัดที่บ้านร่วมกับ     
สหสาขาวิชาชีพ 

ออกเยี่ยมผู้ป่วยกายภาพบ าบัดที่
บ้านได้ 100% เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

มีการออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านตามแผนที่
ก าหนดและมีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน
เพ่ือการให้บริการผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ 

อัตราตัวชี้วัดด้านการให้บริการทาง
กายภาพบ าบัดผ่านเกณฑ์ 100% 

การด าเนินงานในการให้บริการผู้ป่วย
อย่างมีคุณภาพและให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1.  การให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง 
     (Ultrasonic Diathermy : US) 

ราย / ครั้ง 485/1655 538/1825 694/2421 

2.  การให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าคลื่น 
    สั้น (Short Wave Diathermy : SWD) 

ราย / ครั้ง 406/1310 400/1260 322/1049 

3.  การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้า 
     (Electrical Stimulation : ES) 

ราย / ครั้ง 43/123 25/121 23/87 

4.  การรักษาด้วยการดึงหลัง (Pelvic/ Lumbar 
Traction) 

 

ราย / ครั้ง 
 

300/833 
 

197/714 
 

270/887 

5.  การรักษาด้วยการดึงคอ (Cervical  Traction) ราย / ครั้ง 120/392 97/422 94/337 
6.  การรักษาด้วยแผ่นประคบความร้อน (Hot Pack) ราย / ครั้ง 940/3131 952/3045 1002/3300 
7.  การรักษาด้วยแผ่นประคบความเย็น (Cold  Pack) ราย / ครั้ง 20/25 17/33 38/54 
8.  การรักษาด้วยพาราฟิน (Paraffin Bath) ราย / ครั้ง 10/32 5/26 4/21 
9.  การรักษาด้วยการดัด ดึง ขยับข้อต่อ 
     (Mobilization) 

ราย / ครั้ง 59/143 62/231 87/392 

10.  การออกก าลังกายเพ่ือการรักษา 
     (Therapeutic Exercise) 

ราย / ครั้ง 187/413 355/1108 458/1652 

11. การฝึกเดิน  (Ambulation/Gait  Training) ราย / ครั้ง 34/66 52/134 63/171 
12. กายภาพบ าบัดทางระบบทรวงอก 
     (Chest  Physical Therapy) 

 

ราย / ครั้ง 
 

38/71 
 

40/95 
 

45/106 

13. การทดสอบสมรรถภาพของปอด โดยใช้ 
      Spirometer 

 

ราย / ครั้ง 
 

77/78 
 

81/85 
 

68/76 

14.  การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ราย / ครั้ง 1/10 0 0 
15. การออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน  ราย  92/97 110/115 62/72 

รวม 2812/8379 2,031/9,214 3230/10,625 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. บุคลากรมีจ านวนน้อย ประกอบกับภารกิจในด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากการให้บริการผู้ป่วยค่อนข้างมาก และจ านวน
ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ท าให้การให้บริการผู้ป่วยไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ 
 2. ผู้พิการไม่มีอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ท าให้การช่วยเหลือตนเองท าได้ไม่เต็มที่ 
 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. การหาแนวทางป้องกันเพ่ือลดกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาของผู้ป่วยที่มารับบริการทางกายภาพบ าบัด โดยการให้ความรู้
ค าแนะน าเพ่ิมเติม  จัดท าจุลสารแผ่นพับและเสียงตามสายให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลอง 
 2.  การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของหน่วยงานและแจกจ่ายตัวชี้วัดในระดับบุคลให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน 
 3.  การด าเนินการจัดเก็บตัวชี้วัดของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 4.  มีการวางแผนการออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
 5.  ด าเนินการด้านเอกสารรับรองความพิการให้กับผู้พิการอย่างต่อเนื่องในรายที่ไม่สามารถเดินทางไปได้หรือไม่มี
ญาติดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศทางการแพทย์ 

- งานแผนยุทธศาสตร์    
- งานประกันสุขภาพ     
- งานเวชระเบียน      
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งาน.....แผนยุทธศาสตร์.....กลุ่มงาน...ประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์... 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน ....นางสาวกรรณิการ์  ก าเหมาะ.....วันที่จัดท า......16 ตุลาคม 2558.... 

 
เจตจ านง  การประสานแผนงาน รวบรวม จัดท าแผนปฏิบัติการของทีมน า และองค์กร  การติดตาม และการประเมินผลการ
ท างานตามแผนปฏิบัติงาน โครงการของกลุ่มงาน ทีมน าคุณภาพ และหน่วยงานต่างๆ ในรพ.ลอง พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินงาน อย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์                

เป้าหมาย   ครอบคลุม ถูกต้อง ทันเวลา  

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

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 
โรงพยาบาลลอง 

ระดับ 5  N/A N/A ระดบั 5 

2. ร้อยละของตัวชี้วัดด้านงานคุณภาพที่ได้รับมอบหมาย
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 ร้อยละ 85.71 ร้อยละ 92 

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงาน ระดับ 3    0 
4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพในระดับทีมน า 
(ทีม IM) 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

5. วิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาลลอง ต่ ากว่าระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 1 ระดับ 1 
6. โรงพยาบาลลองได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
(HA) 

ผ่านบันไดข้ัน 
2 

ผ่านบันไดข้ัน 
2 

ผ่านบันไดข้ัน 
2 

ผ่านบันไดข้ัน 
2 

7. ร้อยละของมาตรฐานงานที่ก าหนดผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
(Scoring guide) 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 76.4 ND ร้อยละ 78.65 

8. ร้อยละความส าเร็จดัชนีความสุขของคนโรงพยาบาลลอง
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 50 ND ND ร้อยละ 100 

 8.1 ความพึงพอใจของคนท างาน ร้อยละ 60 ND ND ร้อยละ 66.11 
 8.2 ระดับความรักและผูกพัน ร้อยละ 60 ND ND ร้อยละ 60.65 
 8.3 ร้อยละของบุคลากรในโรงพยาบาล มีระดับ
ความเครียดในระดับปรับตัวได้ โดยไม่ต้องใช้ยา 

ร้อยละ 80 ND ND ร้อยละ 100 

 8.4 ความสมดุลของชีวิตและการท างาน ร้อยละ 60 ND ND ร้อยละ 66.53 
9. ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สุขภาพของภาคีเครือข่าย 

ระดับ 3 
 

ND ND ระดับ 5 
 

10. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดระดับองค์กร (R) ร้อยละ 80  ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 50 ร้อยละ 83.33 
11. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดระดับ Profile (P) ร้อยละ 80 ร้อยละ 75.29 ร้อยละ 65.26 ร้อยละ 81.90 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน

หน่วยงาน) 
 - 
 จุดเน้นในการพัฒนา  

1. การประสานแผนปฏิบัติการ/แผนงานโครงการของหน่วยงาน/ทีมงาน ที่ครอบคลุม 
2. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนงานโครงการ เพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 
3. การติดตาม การประเมินผล และรายงานข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์ 

 

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

สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการต่างๆ ไม่ครอบคลุม 

ไม่มีการก าหนดแบบฟอร์มของ
การสรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

สร้างแบบฟอร์มสรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ ให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ
อย่างครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน
รับรู้แผนยุทธศาสตร์ไม่
ทั่วถึง 

ชี้แจงผ่านหัวหน้างาน  ประสานงานต่อไปยังหน้างาน และส่ง
แผนยุทธศาสตร์ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน
ในองค์ได้รับทราบ 

เจ้าหน้าที่รับรู้แผน
ยุทธศาสตร์มากขึ้น 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
  - 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
  - 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558) 
  - 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ได้ครบถ้วน เนื่องจากติดภารกิจงานประจ า 

 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานข้อมูลย้อนกลับรายไตรมาสแก่คณะกรรมการบริหาร 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งาน ประกันสุขภาพ หน่วยงาน  ประกันสุขภาพกลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง  จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นางสาววิชุดา  ใจเที่ยงตรง  วันที่จัดท า   31 ตุลาคม 2558 

เจตจ านง 
 ถูกต้อง พิทักษ์สิทธิ์   ทันเหตุการณ์  และพึงพอใจ  

เป้าหมาย 
1. ผู้รับบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหลักประกันสุขภาพ  ประกันสังคม  ข้าราชการเบิก

กรมบัญชีกลาง พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ  บุคคลไร้สถานะและสิทธิ์  และแรงงานต่าง
ด้าวได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ที่ถูกตอ้ง เที่ยงตรง เป็นธรรม และพึงพอใจ 

2. ประสานงานกับสถานบริการทั้งในและนอกเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลอง เพ่ือให้มีระบบสุขภาพที่เป็นธรรม
แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ  

ตัวช ี้ว ัดค ุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ความครอบคลุมของการข้ึนทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วน
หน้า 

ร้อยละ 
97.5 

ร้อยละ 
99.90 

ร้อยละ 
99.90 

ร้อยละ 
99.97  

ความทันเวลาและครบถ้วนของ การข ึ้นทะเบียนแรงงานต่างด ้าว 
ผ่านWebsite fwf.cfo.in.th 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ความถูกต้องครบถ้วนของการ ตรวจสอบส ิทธิ์ผ ู้ป่วยนอกรายว ัน 
(บัญชีเจ ้าหนี้) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ความครอบคลุมการข ึ้นทะเบียนผ ู้มีปัญหาไร้สถานะและสิทธิ์ ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

สถานบร ิการในเครือข่ายได้รับข ้อม ูล การจัดสรรเงินประกัน
สุขภาพที่ ถกูต ้อง ครบถ้วนและทันเวลา 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ความทันเวลาของการจัดส่งข้อมูล รายงานให้กับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่และพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละของความครบถ้วนทันเวลาของจ านวนการเบิกค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้านอกเขต 
จังหวดัแพร่ (E-claim) 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

อัตราการแก้ไขและส่งต่อ เรื่องราวร้องทุกข์ประชาชน ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

อัตราการร้องเรียนของประชาชน ในอ าเภอลองต่อโครงการ 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ไม่เกิน5ต่อ
แสน คน
ของผู้มีสิทธิ 

0 0 0 

อัตราความพึงพอใจในงานประกันสุขภาพของผู้รบับริการ ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
89.09 

ร้อยละ 
81.73 

N/D 

หน่วยบริการในเครือข่ายได้รับข้อมูล การจัดสรรเงินหลักประกัน
สุขภาพที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อัตราความทันเวลาครบถ้วนและถูกต้องของจ านวนการเรียก
เก็บผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลแพร ่

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

อัตราความทันเวลาครบถ้วนและถูกต้องของจ านวนการเรียก
เก็บค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการข้าราชการเบิกกรมบัญชี 
กลางผู้ปว่ยนอก(เบกิจ่ายตรง) 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

อัตราความครบถ้วนทันเวลาและ ถูกต้องของหลักฐานการเรียก
เก็บ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถทกุกรณี 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละของความทันเวลา ครอบคลุมและถูกต้องการเบิกค่า
รักษาพยาบาลระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติประเภทผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลลอง (E-claim) 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
98.21 

 (ถึง ก.ค.56) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละของกิจกรรมตัวชี้วัดงานคุณภาพที่ได้รับมอบหมายผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

จุดเน ้นในการพัฒนา 
1. พ ัฒนาคุณภาพบริการของงานประก ันส ุขภาพให้ครอบคลุมทุกสิทธิ์ของผู้มารับบริการให้ถูกต้อง เป็นธรรม 
2. พ ัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผ ิดชอบงานประก ันส ุขภาพของโรงพยาบาลลองรพ.สต.ในเครือข่าย 
3. พ ัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้องเชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผลการดำเน ินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
 ผลงานเด ่นและความภาคภ ูม ิใจของหน่วยงาน 
1. การข ึ้นทะเบียนส ิทธิหลักประก ันส ุขภาพให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. การข้ึนทะเบียนของหน่วยบริการในเครือข่ายผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยบริการ 100 % 
3. การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตรับผิดชอบได้ตามเป้าหมาย  “ศูนย์ one stop service” 
4. การปรับระบบการปฏิบัติงานในการรับ –ส่งข้อมูล E- claim ที่ถูกต้อง ทันเวลา และมีส่วนต่างของค่ารักษาพยาบาล

ระหว่างเบิกจ่ายจริง และการตั้งเบิกท่ีได้รับให้น้อยที่สุด  
5. การปรับกระบวนการปฏิบัติงานในการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปสช. กรมบัญชีกลาง      

รพ.แพร่ สสจ.แพร่ บริษัทประกันภัยต่างๆเก่ียวกับรายรับ - รายจ่าย ที่จัดส่งให้ถูกต้อง ทันเวลาในการเบิกจ่าย  

 กิจกรรมการพัฒนาค ุณภาพที่ได้ดำเน ินการของท ีม/หน ่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1.การข้ึนทะเบียน
หล ักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชนในเขต
อำเภอลอง 

-จดัใหน้ายทะเบียนรพสต.เครือข่าย  
ลงทะเบียนผ่านโปรแกรม welfareแล้วส่ง
ข ้อมูลให ้กับรพ.ลองเป ็นงวดเด ือนละ 2 งวด
ค ือว ันที่ 7,17 หลังจากได้ร ับข ้อม ูลผ่านทาง 
e-mail. แล้วทางรพ.ลองก็ส ่งข ้อมูลให้ก ับ 
สสจ.แพร่ 
-เคร ือข่าย รพสต. ไม่สามารถ ตรวจเช็คสิทธ ิ
เบือ้งต้นในwebsite ทีเ่ก ี่ยวข ้องได้ท าให้
ผู้ร ับบร ิการม ีปัญหาใน การใช ้สิทธ ิทำให้ต ้อง
ใช้ระยะเวลาในการประสานงานนาน 

-จัดให้นายทะเบียนประจ ารพสต.
เครือข่ายทั้ง 14 แห่ง ขึ้นทะเบียน
ผ ่าน www.nhso.go.th เว ็บ
online. และสามารถ ตรวจสอบ
ส ิทธิของผู้ป่วยได้สะดวกและ
รวดเรว็ขึ้นจากนัน้นายทะเบียน
ของโรงพยาบาลลองก ็จะทำการ
อน ุมัติการขึ้นทะเบียนส ิทธิ
หลักประกันสุขภาพ ให้กับ รพ
สต.เครือข่ายทั้ง 14 แห่ง 

-ความครอบคลุม
การข้ึนทะเบียน
หลักประกัน
สุขภาพ=99.97% 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
2.การข้ึนทะเบียนของ
หน่วยบริการใน
เครือข่ายผ่านเกณฑ์ทุก
หน่วยบริการ  

-หน่วยบริการปฐมภูมิด าเนินการประเมิน
ตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จากนั้น
ประเมินโดยทีมนิเทศติดตามเยี่ยมรพสต.
เครือข่ายและประเมินโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ  
 

1.จัดเวทีประชุมชี้แจงวิธีการ
ประเมินตนเองของหน่วยบริการ
ประจ า หน่วยบริการรับส่งต่อ 
และหน่วยบริการปฐมภูมิโดย 
สสจ.แพร่ 
2.ก าหนดแนวทางการประเมิน
ตนเอง และการประเมินโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ของแต่ละ  
คปสอ.ให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3.ด าเนินการประเมินตนเองและ
ประเมินโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
และจัดส่งให้ สสจ.แพร่ เพ่ือลง
ข้อมูลให้ สปสช. เป็นล าดับต่อไป 
4.ตรวจสอบผลการประเมินการ
ขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการใน 
www.nhso.go.th 
5.น าผลการประเมินที่ได้
ด าเนินการคืนข้อมูลให้หน่วย
บริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์ และ
ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขพัฒนา
ในส่วนขาด และเติมเต็มเรียนรู้ 
ในหน่วยบริการที่มี best 
practice  

-หน่วยบริการ
ประจ า หน่วย
บริการรับส่งต่อ 
หน่วยบริการปฐม
ภูมิผ่านเกณฑ์การ
ขึ้นทะเบียน 15 
แห่ง =  100%  

3.การข้ึนทะเบียน
แรงงานต่างด้าวในเขต
รับผิดชอบได้ตาม
เป้าหมาย “ศูนย์ one 
stop service” 

นายจ้างน าลูกจ้างแรงงานต่างด้าวมาข้ึน
ทะเบียน ณ หน่วยบริการ   

1. ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง
ทราบถึงช่วงเวลาในการขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ 
One  stop  service ของจังหวัด 
2. เจ้าหน้ารับขึ้นทะเบียน ณ 
ศูนย์ One  stop  service ของ
จังหวัด 
3. น าข้อมูลการขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ One  
stop  service ของจังหวัด มาท า
การลงทะเบียนในโปรแกรมของ
กระทรวงธารณสุข 

แรงงานต่างด้าว
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนสิทธิ
ประกันสุขภาพ
แรงงานตา่งด้าวได้
ครอบคลุม 100 % 

4.การปรับระบบการ
ปฏิบัติงานในการรับ –
ส่งข้อมูล E- claim ที่
ถูกต้อง ทันเวลา และมี

โอนข้อมูล 16 แฟ้มจากโปรแกรม HOSxP 
เข้าสู่โปรแกรมการเรียกเก็บโดยไม่ต้อง
สอบสิทธิการรักษาและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล ซึ่งในการเรียกเก็บบางครั้งเกิด

1. ปรับระบบข้อมูลในโปรแกรม 
HOSxP ให้มีความถูกต้องและ
ตรงตามข้อมูลในโปรแกรม E-
claim 

ข้อมูลทันเวลาไม่ถูก
ปฏิเสธการจ่าย
ชดเชยส่วนต่าง
ระหว่างค่าใช้จ่าย



165 

 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ส่วนต่างของค่า
รักษาพยาบาลระหว่าง
เบิกจ่ายจริง และการตั้ง
เบิกท่ีได้รับให้น้อยที่สุด  

ความล่าช้าและถูกปฏิเสธการจ่าย 2. ปรับช่วงระยะเวลาในการ
บันทึกข้อมูลเพ่ือเรียกเก็บโดย 1 
เดือนแบ่งชุดข้อมูลส าหรับการ
เรียกเก็บเป็น 3 ชุด ชุดละ 10 วัน 
เพ่ือให้เกิดความทันเวลา 

จริงกับยอดเรียก
เก็บมีจ านวนลดลง 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมหลักตัวชี้วัดหลักขององค์กรที่ 
R15. ดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
P87. ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (≥0.6) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ด าเนินงานต่อไป 

-การเร่งด าเนินการติดตาม
เวชระเบียนจากแพทย์
รว่มก ับ จพง.เวชสถิติ 
-การตรวจสอบ ICD-10 ใน
โปรแกรม ICD-10 Auto
ก่อนประมวลผล12
แฟ ้มข้อมูลมาตรฐานโอน
เข ้าโปรแกรม E-claim
ผู้ป ่วยใน 

ร้อยละของความทันเวลา
ครอบคลุม และถูกต้องการเบ ิก
ค ่าร ักษาพยาบาล ระบบ
หลักประกันสุขภาพแห ่งชาติ 
ประเภทผู้ป ่วยในโรงพยาบาล
ลอง (E-claim) ร้อยละ96 

ร้อยละ  
100 

1. ความล่าช้าใน
การสรุปเวช
ระเบียนของแพทย์ 
2. ความไม่สมบูรณ์
ของข้อมูลในเวช
ระเบียน 

การเข ้าร่วมประช ุม
เก ี่ยวกับแนวทาง ปฏ ิบัติใน
การขอรับคา่ใช้จ ่ายเพ่ือ
บริการสาธารณสุข
ประจำปี 

การเรียกเก็บค ่า
ร ักษาพยาบาลส ิทธิประก ัน
ส ุขภาพถ้วนหน้านอกเขต
จังหว ัดแพร ่

ร้อยละของความทันเวลาและ
ความถูกต ้องของจ านวนการ
เบ ิกค ่ารักษา พยาบาลผู้ป ่วย
นอกสิทธิประก ันสุขภาพถ้วน
หน้านอกเขตจ ังหว ัดแพร ่     
(E-claim) (บัญช ีเจ้าหน ี้)    
ร้อยละ 80 

ร้อยละ  
100 

สิทธิการ
รักษาพยาบาล 
มีการเปลี่ยนแปลง
ก่อนการส่งเคลม 

มีการส่งออกรายงานและ
ขอเลข Claim  code 
ก่อนวันที่ 14 และ 28 ของ
ทุกเดือน 

การเรียกเก็บค ่า
ร ักษาพยาบาลผู้ร ับบริการ
ส ิทธิประกันสังคม 

อ ัตราความทันเวลาครบถ้วน
และถูกต ้องของจ านวนการ
เรียกเก็บผ ู้ป่วยนอกสิทธ ิ
ประกันสังคมโรงพยาบาลแพร่
(บัญช ีเจ้าหน ี้) ร ้อยละ80 

ร้อยละ
100 

ก า ร ใ ห้ ร หั ส ก า ร
รั กษา โ รค  ICD10 
ไม่ตรงตามระเบียบ
การจ่ า ย เ งิ นของ
ประกันสังคม 

ตรวจสอบและทบทวนการ
ให้รหัสโรคแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การเรียกเก็บค ่า
ร ักษาพยาบาล ผู้ร ับบริการ
ส ิทธิสว ัสดิการข้าราชการ
เบิกกรมบ ัญช ีกลางผู้ป่วย
นอก 

อ ัตราความทันเวลาครบถ้วน
และ ถกูต ้องของจ านวนการ
เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลสิทธิ
สวัสดิการข้าราชการผู้ป่วยนอก
(บัญชีเจ้าหนี้) ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
100 

สิทธิผู้ป่วยเป็นสิทธิ
ว่างเมื่อเจ้าของสิทธิ
มีการโยกย้ายหรือ
เปลี่ยนหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

ประชาส ัมพ ันธ ์ให้
ผู้ร ับบริการสิทธิสว ัสดิการ
เบิกกรมบ ัญช ีกลางมาข ึ้น
ทะเบียนที่ รพ.ลอง 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ด าเนินงานต่อไป 

การเรียกเก็บค ่า
ร ักษาพยาบาล พรบ. 
คุม้ครองผู้ประสบภ ัยจากรถ 

อ ัตราความถูกต ้องของหล ักฐาน
การเรียกเก็บ พรบ.ผู้ประสบภ ัย
จากรถท ุกกรณี (บัญชีเจ้าหนี้)
ร ้อยละ 80 

ร้อยละ
100 

ผู้ป่วยน าหลักฐาน
ส่งช้าและเปลี่ ยน
สิทธิจาก พรบ. เป็น
เสียเงินเอง 

แนะน าและประชาสัมพ ันธ ์
ในการใช้สิทธ ิเมื่อเกดิ
อ ุบัติเหต ุที่เก ี่ยวก ับรถ 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน ่วยงาน  
-  ความครอบคล ุมของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
 

ปี จ านวน
ประชากร 

UC Non-UC สิทธิ
ว่าง 

ร้อย
ละ 

ความ
ครอบคลุม ในเขต

จังหวัด
แพร่ 

นอกเขต
จังหวัด
แพร่ 

ร้อย
ละ 

ข้าราช
การ 

ประกันสังคม สิทธิ
อ่ืนๆ 

ร้อย
ละ แพร่ ที่อ่ืน 

2556 56,677 42,409 2,186 78.63 2,813 9,010 N/D 200 21.21 59 0.1 99.90 

2557 56,620 42,058 2,478 78.66 2,823 9,106 N/D   21.07 55 0.1 99.90 

2558 55,929 41,166 2,402 77.90 2,915 1,856 7,479 95 22.07 16 0.03 99.97 

-  การเรียกเก็บค่าบริการตามสิทธิผู้ป่วย 
 

งาน/กิจกรรม 
 

หน่วยน ับ 
ปี2556 ปี 2557 ปี 2558 

นอก ใน นอก ใน นอก
ออก
อก 

ใน 
E-Claim สิทธ ิประก ันส ุขภาพถ้วน หน้าต่างจังหว ัด,
สิทธ ิว ่าง, ฟ ันเทียม 

ราย 626  791  2,057  

ส่งเบิกค่าร ักษาพยาบาลสิทธ ิ์ประก ันสังคมโรงพยาบาล
แพร่ 

ราย 1,632 34 3,124 65 3,251 52 

ส่งเบิกค่าร ักษาพยาบาลสิทธ ิ์ พรบ.คุม้ครอง ผู้ประสบภ ัย
จากรถ 

ราย 115  354 83 463 74 

ส่งเบิกค่าร ักษาพยาบาลสิทธ ิสว ัสดิการข้าราชการเบิก
กรมบ ัญช ีกลาง 

ราย 4,112  5,296 161 10,646 197 

ส่งเบิกค่าร ักษาพยาบาลสิทธ ิสว ัสดิการพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

ราย N/D N/D N/D N/D 1,404 19 

ส่ง E-claim ผู้ป ่วยในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ราย  1,990  2,269  2,605 
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 ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี 2557–2558 
- ข้อมูลการส่งเรียกเก็บผู้ป่วยใน 

 
จ านวนผู้ป่วยในเรียกเก็บสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

 
จ านวนผู้ป่วยในเรียกเก็บสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 

 
จ านวนผู้ป่วยในเรียกเก็บสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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ค่า CMI 

 

 
ความทันเวลาในการส่งข้อมูลเรียกเก็บผู้ป่วยในทุกสิทธิ 

 
- ข้อมูลการส่งเรียกเก็บผู้ป่วยนอก 

 
จ านวนผู้ป่วยนอกเรียกเก็บสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ฉุกเฉิน Central reimburse) 
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จ านวนผู้ป่วยนอกเรียกเก็บสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (กองทุนอวัยวะเทียม Instrument) 

 
จ านวนผู้ป่วยนอกเรียกเก็บสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 

 
จ านวนผู้ป่วยนอกเรียกเก็บสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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ความทันเวลาในการส่งข้อมูลเรียกเก็บผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การลงบันทึกในการให้สิทธิ์การรักษาพยาบาลควรได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ 100 % ใน Website 

www.nhso.go.th ทุกครั้งทีม่ีผู้มารับบริการ พร้อมทั้งลงบันทึกในโปรแกรม HOSxP ให้ถูกต้องครบถ้วนและจัดให้มีเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาโอกาสพัฒนาในส่วนที่ขาด และเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นแนวทาง
เดียวกันทั้งรพ. 

2. การติดตามสิทธิว่างไม่ได้รับการแจ้งตอบกลับจากรพ.สต.เครือข่าย เนื่องจากบางรพสต.เปลี่ยนผู้รับผิดชอบนาย
ทะเบียนบ่อย และไม่ได้มีการส่งต่อข้อมูลเมื่อเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานใหม่  

3. ขาดการท าความเข้าใจกับผู้รับบริการในผู้รับบริการสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้านอกเขตจังหวัดแพร่ เนื่องจากการ
รักษาพยาบาลบางกรณีไม่ครอบคลุมตามสิทธินั้นๆเช่น กรณีสามีหญิงตั้งครรภ์มารับบริการตรวจเลือดไม่ได้เรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลท าให้เบิกค่ารักษาพยาบาลคืนไม่ได้ 

4. การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก-ใน  กับบริษัทประกันภัยและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
จากรถนั้นมักจะไม่น าเอกสารการตั้งเบิกมายื่นให้กับโรงพยาบาลท าให้ขาดรายได้ในส่วนนั้นๆและการเก็บมัดจ าค่า
รักษาพยาบาลมักจะเรียกเก็บได้ต่ ากว่าค่ารักษาพยาบาลจริง  

5. ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมใช้สิทธิฝากครรภ์และหลังคลอดไม่ได้เรียกเก็บจากผู้รับบริการท าให้เบิกค่า
รักษาพยาบาลคืนไม่ได้ 

6. การสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในของแพทย์ล่าช้า ไม่ตรงตามก าหนด ส่งผลให้การส่งข้อมูล E- Claim ไม่ทันเวลา 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. การติดตาม ด าเนินการให้นายทะเบียนแต่ละหน่วยบริการในเครือข่ายที่รับผิดชอบ ติดตามประชากรในเขต

รับผิดชอบขึ้นทะเบียนการมีหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลที่พึงมี 
2. ด าเนินการติดตั้งองค์ความรู้เพื่อทบทวนสิทธิต่างๆ ความครอบคลุมตามสิทธิ์ที่พึงได้รับและลงบันทึกในโปรแกรม

HOSxP ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลลอง 
3. ด าเนินการติดตั้งองค์ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของหน่วยบริการเครือข่าย คปสอ.ลอง 

เพ่ือเตรียมพร้อมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2559  ผ่านโปรแกรม CPP ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
4. การติดตั้งองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลงบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานชุดข้อมูล

มาตรฐานด้านสุขภาพประจ าปีงบประมาณ 2558    
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งาน......เวชระเบียน.......กลุ่มงาน...ประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์... 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน ..นางสาวน้ าฝน  วงค์ปินตา...วันที่จัดท า....30 กันยายน 2558.... 

 
เจตจ านง      

ถูกต้อง  ครบถ้วน  พิทักษ์สิทธิ์   ปลอดภัย และได้รับความพึงพอใจ   

เป้าหมาย 
1. ผู้รับบริการได้รับข้อมูลด้านเวชระเบียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
2. ข้อมูลเวชระเบียนของผู้มารับบริการได้รับการพิทักสิทธิ์โดยรักษาความลับได้อย่างปลอดภัย  
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  

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

อุบัติการณ์ระบุตัวผู้ป่วยผิดราย ≤5 ราย 3 2 1 
ร้อยละของความผิดพลาดในการบันทึกประวัติส่วนตัวตาม
หน้าต่างหลัก 4 หน้าต่าง 

≤5 0.5 0.8 1.51 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับผู้ป่วย 0 0 0 0 
อัตราการส่งผู้รับบริการผิดแผนก ≤10 2.3 1.8 2 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน) 
- 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
1. สร้างหน่วยงานให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 

 ส่งเสริม และ พัฒนาบุคลากรหน่วยงานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นประจ าทุกวันโดย ด าเนินการใช้
กระบวนการท างานหลักของหน่วยงานวิเคราะห์หาส่วนขาด จุดบกพร่อง และร่วมกันทบทวนหาวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า พัฒนาระบบการปฏิบัติงานประจ าวัน รวบรวมผลด าเนินการและการแก้ไขปัญหาที่
พบ น าเสนอโดยการเล่าสู่กันฟังในหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และการเรียนรู้ขณะปฏิบัติงานจริง
ร่วมกัน  เช่น การใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของบุคคลไร้สถานะและสิทธิ์  การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว  
 2. การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP 
 พัฒนากระบวนการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โดยการลงบันทึกข้อมูลให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยการบันทึกในโปรแกรม HOSxP  ให้ถูกต้องตามแนวทางการบันทึก
ข้อมูล 43 แฟ้ม เพ่ือให้การประมวลผลข้อมูลต่างๆให้เป็นสารสนเทศท่ีมีความจ าเป็นส าหรับโรงพยาบาลลอง มีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และทันเวลา  
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. ผู้ป่วยแย่งบัตรคิว - ผู้ป่วยมารอตั้งแต่เช้าก่อน

เจ้าหน้าที่มาท างาน จึงเกิดความ
วุ่นวายในการแย่งบัตรคิว เพราะ
ไม่สามารถในการเรียงล าดับได้ว่า
ใครมาก่อน มาหลัง 

- จัดท าบัตรคิวกลางให้ผู้ป่วยจับไว้ ตอนนั่ง
รอเจ้าหน้าที่มาท างาน 07.30 น. 

- สามารถจัดระเบียบ
ผู้ป่วยได้ดีข้ึน ลดความ
วุ่นวายในการแย่งบัตร
คิว 

2. การบันทึกสิทธิการ
รักษาไม่ถูกต้อง  

- ผู้บันทึกข้อมูล ไม่มี          
User name/Password ในการ
ตรวจสอบสิทธิ ต้องยืมใช้    
User name/Password จาก
นายทะเบียน 
- ไม่มีเอกสารบันทึกความจ า
เกี่ยวกับสิทธิการรักษาไว้ดู 

- ผู้มีสิทธิบันทึกข้อมูลทั่วไปของคนไข้ ท า
การยื่นขอ User name/Password กับ
นายทะเบียน 
- โทรสอบถามยืนยันสิทธิการรักษากับนาย
ทะเบียน ที่งานประกันสุขภาพ 
- ท าเอกสารความจ าเกี่ยวกับการบันทึก
สิทธิการรักษา และอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับ
สิทธิทุกจากนายทะเบียนครั้งหากมีการ
เปลี่ยนแปลง 

- ผู้บันทึกข้อมูลทุกคนมี 
Username/Password 
ตัวเอง สามาเช็คสิทธิ
การรักษาได้ทันที 
- เกิดความแมนย าในกา
บันทึกสิทธิมากข้ึน 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่...2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
P81…ร้อยละของชุดข้อมูลสุขภาพมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงง่าย ร้อยละ 80 
กิจกรรมหลักที่...2...เวชระเบียนมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เอื้อต่อการสืบค้นข้อมูล 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Patient profile) ในโปรแกรม  HOSxP  ร้อยละ 
80 

98.79 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มผู้บันทึกข้อมูล 
เพ่ือให้ทุกคนได้พูดคุย ถึงปัญหาที่เจอ รวมถึงวิธีการ
แก้ไข เพ่ือให้  มีความเข้าใจที่ตรงกัน และมีความ
ช านาญเพิ่มมากขึ้น 

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 90 

ผู้ป่วยนอกทั่วไป 
ผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง NCD 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง TB AIDS 

99.55 
 

99.73 
99.91 
98.93 
99.64 

ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องทุกคน มีรู้ความและเข้าใจเกณฑ์
การการบันทึกเวชระเบียน (เกณฑ์Audit) 
เพ่ือที่จะสามารถลงบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ 

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
ผู้ป่วยใน ร้อยละ 90 

96.88 ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องทุกคน มีรู้ความและเข้าใจเกณฑ์
การการบันทึกเวชระเบียน (เกณฑ์Audit) 
เพ่ือที่จะสามารถลงบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ 

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกรหัส ICD 10 
ร้อยละ 80 
          ผู้ป่วยนอก 
          ผู้ป่วยใน 

99.84 
 

99.71 
99.98 

ผู้ให้รหัสโรค ศึกษาและติดตามข่าวการพัฒนา หรือการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงการให้รหัสICD10 อย่างสม่ าเสมอ 
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ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่...2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
P81…ร้อยละของชุดข้อมูลสุขภาพมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงง่าย ร้อยละ 80 
กิจกรรมหลักที่...4...มีระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลและแก้ไขก่อนการส่งออก 

กิจกรรมทีด่ าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยค้างหน้าจอหน้าบันทึกผลการ
วินิจฉัย ในโปรแกรม hosxp เป็น 0/วัน 

0 ห้องตรวจต่างๆ สามารถจัดการกับผู้ป่วย
ค้างหน้าจอเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน (Patient 
profile) ในโปรแกรม  HOSxP 

80% 99.5% 99.8% 98.79% 

2. จ านวนครั้งของการระบุสิทธิการรักษาพยาบาลผิดพลาด  ไม่เกิน10
ครั้ง/เดือน 

N/A 16 24 

3. ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยค้างหน้าจอ  หน้าบันทึกผลการวินิจฉัย 
ในโปรแกรม hosxp เป็น 0/วัน 

0 N/A 8% 0 

4. อุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการสแกนเอกสารเข้าในโปรแกรม 
HOSxP (ใบแสดงความยินยอมรับการรักษา, ผลชิ้นเนื้อ, EKG, lab, 
Refer) 

ครั้ง 0 0 0 

5. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึก รหัสโรค ICD10 ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 90 95% 97% 99.71% 
6. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึก รหัสโรค ICD10 ผู้ป่วยใน ร้อยละ 90 96% 98% 99.98% 
7. ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าเฉลี่ยแล้ว  (Average Adjusted 
RWCMI : CMI) 

 0.5584 0.5579 0.5780 

8. อัตราการครองเตียง (60เตียง)  38.48 39.01 41.22 

 สถิติอื่นๆ 
1. 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปี2558 

อันดับ ชื่อโรค จ านวนครั้ง จ านวนคน 
1 โรคความดันโลหิตสูง (Hypertention) 7,975 2,357 
2 โรคเบาหวาน (Diabetes millitus) 6,741 1,477 

3 
โรคในช่องปาก ต่อมน้ าลาย และขากรรไกร (ฟันผุ) (Diseases of oral cavity,salivary 
glands and jaws) 

4,559 3,362 

4 กลุ่มอาการอาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) 2,003 1,499 
5 การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน (Acute Upper respiratory infection) 1,520 1,216 
6 กลุ่มอาการเวียนศรีษะ (Dizziness and Vertigo) 1,329 1,066 
7 ไข้ ไม่ทราบสเหตุ (Fever unknown origin) 1,270 962 
8 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) 1,203 188 
9 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 1,113 240 
10 โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic renal failure) 1,079 64 
 
 



174 

 

2. 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปี 2558 
อันดับ ชื่อโรค จ านวนครั้ง จ านวนคน 

1 โรคไข้เลือดออก (Dengue fever and Dengue haemorrhagic fever) 263 262 
2 โรคอุจาระร่วง (Diarrhoea) 176 175 
3 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 147 75 
4 โรคปอดบวม (Pneumonia) 99 93 
5 โรคเบาหวาน (Diabetes millitus) 89 75 
6 กลุ่มอาการอาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) 81 71 
7 โรคเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ (Cellulitis) 68 63 
8 โรคติดเชื่อในทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract infection) 62 59 
9 โรคกรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis) 61 58 
10 ไข้ ไม่ทราบสาเหตุ (Fever unknown origin) 54 52 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

 จากกราฟจะเห็นได้ว่าระดับความสมบูรณ์
ของของมูลพื้นฐาน ในปี 2558 นั้นมี ลดลงจากปีก่อน
หน้าเล็กน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามีการส่งตรวจเพ่ิม
มากขึ้น และผู้ปฏิบัติงานอาจให้ความส าคัญกับข้อมูล
นี้ลดลง ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการแก้ไข และพัฒนา
คุณภาพกันต่อไป 
 
 
 

  จากกราฟความสมบูรณ์ของบันทึกรหัสโรค 
ICD10 ผู้ป่วยนอก มีแนวโน้มที่ดีข้ึนตามล าดับ แสดง
ให้เห็นถึงคุณภาพการบันทึกรหัสโรคที่ดีขึ้น อาจเป็น
เพราะผู้บันทึกรหัสมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึก
รหัส มากขึ้น 
 
 

  จากกราฟความสมบูรณ์ของการบันทึก รหัส
โรค ICD10 ผู้ป่วยใน อยู่ในระดับที่ดีขึ้น อาจเป็น
เพราะการสรุปโรคของแพทย์มีความละเอียดขึ้น การ
รักษาและการสรุปโรคมีความสัมพันธ์กัน ท าให้ได้รหัส
โรค ICD10 ที่มีค่า AdjRW เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
       จากกราฟค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าเฉลี่ยแล้ว  

(Average Adjusted RWCMI : CMI) อยู่ในระดับที่ดี
ขึ้น อาจเป็นเพราะทีมผู้ให้การรักษา เห็นความส าคัญ
ในการรักษา และวินิจโรค ให้สอดคล้องกันเพ่ือที่จะได้
ค่า CMI ที่สูงขึ้น  
 
 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  
 - สมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี จึงท าให้เกิดความล่าช้า จึงมีการปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โดยก าหนดให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องให้บริการผู้ป่วยมีความพร้อมใช้และทันสมัย มี
ระบบปฏิบัติการที่สามารถรองรับการใช้งานที่รวดเร็ว ตั้งประจ าจุดลงทะเบียน ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความล่าช้า ให้ย้าย
ต าแหน่งมาใช้งานในส่วนของงานเอกสารและระบบ intranet และ E-office  
2. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
 ด้วยจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่ลดน้อยลง และภาระงานเพ่ิมข้ึน เพราะงานเวชระเบียนมีจุดบริการที่แยกออกเป็น 2 จุด 
ด้วยจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่เหลือเพียง 4 คน ท าให้ต้องแยกท่ีอยู่กันท างาน และการเวียนประจ าจุดบริการค่อนข้างมีปัญหา หาก
ว่ามีผู้ปฏิบัติงานมีเหตุจ าเป็นต้องลางาน  แต่หากว่างานเวชระเบียนสามารถรวมจุดให้บริการได้ โดยมีเพียงแค่ 1จุดบริการ 
และผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มาท างานอยู่รวมกัน ก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องจ านวนคนได้ 
 และผู้ปฏิบัติงานสูงวัย ที่มีโรคประจ าตัวหลายอย่าง ท าให้ไม่สามารถท างานได้เต็มศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานที่เหลือจึง
ต้องรับภาระงานเพิ่มข้ึนจากเดิม จึงอยากได้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ิม หรือไม่ก็มาทดแทนปฏิบัติงานที่สูงวัย ที่ก าลังจะเกษียณอายุ
ราชการในปี 2559 นี้ เพ่ือแบ่งเบาภาระงานที่มีอยู่ 
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. การส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจ า ได้แก่ การประชุม การสอนทักษะ
การปฏิบัติงานจริง 

2. การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็น 
Hosxp ได้แก่ การประชุมวิชาการ การอบรมวิชาการ ให้ครบตามเป้าหมาย 

3. การพัฒนากระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับผู้ป่วย 
          4. จัดสรรบุคลากรทดแทน ในต าแหน่งที่ขาดตามภาระงานที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 

0.545

0.55

0.555

0.56

0.565

0.57

0.575

0.58

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ค่า CMI 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2558 
งาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ   กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน นายธนพล  ใจน่าน     วันที่จัดท า  1  ตุลาคม  2558 

 
เจตจ านง  

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา อย่างรวดเร็วและประทับใจ       

เป้าหมาย 
1. บริการสารสนเทศของโรงพยาบาลและสารสนเทศด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง  เชื่อถือได้ และทันเหตุการณ์  
2. การจัดการระบบฐานข้อมูลและการบริการสารสนเทศ ด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 
3. การบริการซ่อมบ ารุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รวดเร็ว ประทับใจ 
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนเทศ ที่เอ้ือต่อการใช้งาน และให้ทันต่อสภาวะปัจจุบัน  

ตัวช้ีวัดคุณภาพ  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ร้อยละของจ านวนครั้งความทันเวลา (15 นาทีหลังจาก
ที่ได้รับแจ้ง)ในการแก้ไขปัญหาระบบ HOSxP, E-office , 
Internet ล่ม 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 90  

 
96.28 

 
99.22 

 
N/D 

2. ร้อยละของคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลได้รับการ 
maintenance ตามแผน (1 ครั้ง/ 6 เดือน) 

 ร้อยละ 60 
 

N/D 
 

73.81 
 

N/D 

3. จ านวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ 1 ครั้ง/เดือน 18 9 N/D 
4. จ านวนการเขียนรายงานโดยใช้ค าสั่ง MySQL, Assess 
หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

1 ครั้ง/เดือน 
 
3 

 
16 

 
N/D 

5. อุบัติการณ์การล่ม ของระบบ HOSxP เท่ากับ 1 ครั้ง/ปี 1 0 0 
6. อุบัติการณ์การล่ม ของระบบ e-Office เท่ากับ 1 ครั้ง/ปี 1 0 0 
7. อุบัติการณ์การล่ม ของระบบ RMC  เท่ากับ 1 ครั้ง/ปี 0 0 0 
8. การปรับปรุงฐานข้อมูล ระบบ HOSxP ตาม Version ที่
บริษัท BMS ได้ท าการพัฒนา  

  

N/D 
 

2 
 

9. การปรับปรุงข้อมูลบนหน้า Webpage ของโรงพยาบาล
ลอง 

  

N/D 
 

5 
 

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2557  ตัวชี้วัด 1-4  เก็บข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 และ ตัวชี้วัด 5-9  เก็บข้อมูล
ตั้งแต่ เมษายน – กันยายน 2557  
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จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การจัดการให้เกิดการเรียนรู้ในหน่วยงาน : การส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  

 การให้ค าแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานประจ าวัน 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
 การสอนทักษะในการดูแล/การแก้ไขเบื้องต้นระบบคอมพิวเตอร์ขณะปฏิบัติงาน  

2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ 
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ การอบรม การประชุมวิชาการ ที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 การจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์   

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน 

ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เปลี่ยน Switch Hub ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ  2557  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถบริหาร

จัดการเรื่องความเร็วได้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้น   
 ปรับปรุงระบบส ารองไฟฟ้าของเครื่องแม่ข่าย 
 เปลี่ยนระบบจัดการ Internet ทั้งโรงพยาบาล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพต่อการการจัดการระบบ และ

สอดคล้องกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 
 อ านวยความสะดวกเพ่ือตอบสนองต่อการเข้าถึงระบบ Internet ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทั้งในหน่วยงานและบ้านพัก 
 การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ลูกข่าย อย่างสม่ าเสมอ ทุกๆ 6 เดือนและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ ที่

ได้รับมาในปี 2550 - 2553 
 พัฒนาระบบ HDC เพ่ือรองรับ การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลระดับของ คปสอ.ลอง 
 เปลี่ยน Wi-Fi ให้รองรับกับมาตรฐาน 802.11ac เป็นมาตรฐานที่ 5 GHz เพ่ือให้ระบบมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 ปรับปรุงระบบ Network เพ่ือรองรับระบบ PACS CR  
 จัดการระบบ E-Office เพ่ือให้ฐานข้อมูลมีขนาดน้อยลง 
ระบบการจัดการข้อมูล 
 มีส่วนร่วมในการท างานวิเคราะห์ต้นทุนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี  และท าให้เกิดการพัฒนางานในแต่ละหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการลงบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์จากระบบ HOSxP  ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  
 จัดการข้อมูลประชากรซ้ าซ้อนภายในอ าเภอ เพ่ือให้เป้าหมายประชากรในการด าเนินงานใกล้เคียงกับความ

เป็นจริงมากที่สุด 
 เอ้ือประโยชน์ให้กับทีมงานคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

 แนะแนวทางในการจัดการข้อมูลทะเบียนโรคเรื้อรังให้เป็นปัจจุบันมากท่ีสุด  
 ทบทวนกระบวนการลงบันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน เพ่ือหา

จุดบกพร่องและปรับให้ข้อมูลขึ้นในโปรแกรม HOSxP ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด จนเกิดผลงาน 
หรือ นวัตกรรม เรียกว่า Smart Flow การคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตาของ คปสอ.ลอง  
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิม 

ก่อนการปรับปรุง 
การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

 คอมฯในรพ. ยังเป็นคอมฯ รุ่น
เก่าใช้งานมานานบางเครื่อง
ยังเป็น Windows XP และไม่
สามารถอัพเป็น Windows7 
ได ้

 คอมฯ รุ่นเก่าไม่สามารถลง 
Windows7 ได ้

 จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน
ของ IM เพ่ือซื้อคอมฯ รุ่น
ใหม่มาปรับปรุงเครื่องเดิม
แล ะจ า หน่ า ยค อม ฯ  ที่
หมดอายุการใช้งาน 

 ด าเนินการติดตั้งคอมฯ 8 
เครื่อง ตามแผนฯ  

 เพ่ิมหน่วยความจ าส ารอง
ภายใน ให้มีความจุมากข้ึน 

 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และลูกข่ายให้มีการดูแล
และบ ารุงรักษา 2 ครั้ง/ป ี  

 ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมี
จ านวนเครื่ องคอมพิวเตอร์
จ านวนมากขาดการดู แล
บ ารุ งรั กษา เนื่ องจากมี
เจ้าหน้าทีเ่พียงคนเดียว 

 จัดท าโครงการบ ารุงรักษา
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของ
โรงพยาบาลลองโดยจัดหา
เ จ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ
เพ่ิมเติม  

 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และลูกข่ายได้รับการดูแล
บ ารุงรักษา 2 ครั้ง/6 เดือน 

 มีเจ้าหน้าที ่IT เพ่ิม 1 คน 

 การลงบันทึกข้อมูลการ
ตรวจคัดกรองจอประสาท
ตาในผู้ป่วยเบาหวานไม่
สอดคล้องกับข้อมูลที่ปฏิบัติ
ได้จริง และไม่สัมพันธ์กับ 
43 แฟ้มมาตรฐาน 

 ไม่มีระบบการตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนและหลังส่งใน 43 
แฟ้มมาตรฐาน 

 พัฒนากระบวนการล ง
บันทึกข้อมูลการตรวจคัด
กรองจอประสาทตาใน
ผู้ป่ วยเบาหวาน เ พ่ือให้
ครบถ้วน ตาม 43 แฟ้ม
มาตรฐาน 

 มีความสมบูรณ์ของข้อมูล
ตาม 43 แฟ้มมาตรฐาน ทั้ง 
คปสอ.ลอง 

 เกิดผลงานหรือ นวัตกรรม 
เรียกว่า Smart Flow การ
คัดกรองเบาหวานขึ้นจอ
ประสาทตาของ คปสอ.ลอง 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน  
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมหลัก 1. พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

  2. พัฒนาทักษะบุคลากรในการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพในโปรแกรม HOSxP 
ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรที่ 14. ร้อยละของชุดข้อมูลด้านสุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 
เป้าประสงค์ ระบบข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 จัดการข้อมูลประชากรซ้ าซ้อนภายใน

อ าเภอ เพ่ือให้เป้าหมายประชากรในการ
ด าเนินงานใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด 

 ร้อยละของชุดข้อมูลด้านสุขภาพ
มีคุณภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 

 
 

 ก าหนดให้มีเครือข่ายเช่น กลุ่ม อสม. ใน
การส า ร ว จข้ อมู ล ให้ มี ค ว ามถู กต้ อ ง
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  และมีการตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนมีการส่งรายงาน 

 พัฒนากระบวนการลงบันทึกข้อมูลการ
ตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วย
เบาหวาน เพ่ือให้ครบถ้วน ตาม 43 แฟ้ม
มาตรฐาน 

 ร้อยละของชุดข้อมูลด้านสุขภาพ
มีคุณภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 

 
 

 มีการกระจายการลงบันทึกข้อมูลของ
เครือข่าย รพ.สต. ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของตนเอง 

 น า Smart Flow การคัดกรองเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาของ คปสอ.ลอง มาขยายผลใน
การปฏิบัติงานต่อไป  

 ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
วัคซีนต่าง ๆ  ส าหรับการลงบันทึกข้อมูล

 ผู้รับผิดชอบงานมีการตรวจสอบข้อมูลก่อน
ส่งรายงาน คู่ขนานไปกับผู้จัดส่งรายงาน 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นของแฟ้ม EPI เพ่ือหาจุดบกพร่อง เพ่ือน าสู่การพัฒนาที่

ต่อเนื่อง  
 ก าหนดแนวทางในการบันทึกข้อมูลให้ได้

ตามมาตรฐานที่ก าหนดตามชุดข้อมูล
มาตรฐาน 43 แฟ้ม  

 

  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การลงบันทึกข้อมูลใน โปรแกรม HOSxP 
และเพ่ิมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่ วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม
มากขึ้น 

ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรที่ 15 ศูนย์ข้อมูลผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 5 
เป้าประสงค์ ศูนย์ข้อมูลมีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าศูนย์ข้อมูล แต่ยัง

ไม่ชัดเจน ทั้งในระดับโรงพยาบาล และ คปสอ. 
 การด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลขาดความต่อเนื่อง และ

งบประมาณสนับสนุน 

 ศูนย์ข้อมูลผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 5 

 

 มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการจัดท าศูนย์
ข้อมูลเชื่อมโยงกันในระดับ คปสอ. 

 มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ 

ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรที่ 16. ร้อยละตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 
เป้าประสงค์ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 ระบบ HOSxP 

 มีการดูแล / ปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบ
ในแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม 
และตามก าลังความสามารถ  

 อุบัติการณ์การล่ม ของระบบ 
HOSxP เท่ากับ 1 ครั้ง/ปี 

 ระบบ HOSxP 
 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ HOSxP 

โดยผ่านการอบรม/ประชุมเพ่ือติดตั้ง
องค์ความรู้ ให้สามารถตอบสนองต่อ
ปัญหาการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น 

 ระบบ HOSxP ( ต่อ) 
 เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย โดย

การเปลี่ยนอุปกรณ์ Hard Ware 
ภายใน ให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น 

  ระบบ HOSxP (ต่อ) 
 ปรับระบบให้เข้ากับบริบทของ

โรงพยาบาลลอง 

 ระบบ e-office 
 เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย โดย

การเปลี่ยนอุปกรณ์ Hard Ware 
ภายใน ให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น 

 จัดการฐานข้อมูลให้มีขนาดเล็ก เพ่ือให้
การประมวลผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 อุบัติการณ์การล่ม ของระบบ 
e-Office เท่ากับ 1 ครั้ง/ปี 
 

 ระบบ E- office 
  มีแผนพัฒนาในการเปลี่ยนระบบ        

e-office ใหม ่
 

 ระบบ Internet  
 เปลี่ยนระบบการจัดการ ของระบบแม่ข่าย

ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ผู้ใช้งาน 
 จัดเก็บประวัติการเข้าใช้ตาม พรบ.

คอมพิวเตอร์ 2550 

 ร้อยละตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
70 

 ระบบ Internet  
 ขยายโครงข่ายของระบบ Network ให้

มีขนาดใหญ่ขึ้นและรองรับการใช้งานที่
มีปริมาณมากข้ึนเรื่อย ๆ  
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 ระบบ HOSxP, ระบบ e-office และ 

ระบบ Internet  
 

 ก าหนดให้มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็น
แนวทางเดียวกันเมื่อระบบ ปฏิบัติการที่
ส าคัญ คือ HOSxP, e - office และ RMC 
ล่ม รวมทั้งน าวิธีปฏิบัติดังกล่าวลงสู่การ
ปฏิ บั ติ อย่ างแท้ จริ งพร้ อมทั้ งมี การ
ประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความเป็นจริง และทันต่อเหตุการณ์ 

ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรที่ 17. ระดับความส าเร็จของการใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลที่มีคุณภาพ ระดับ 3 
เป้าประสงค์ ข้อมูลสารสนเทศน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 ตอบสนองการน าชุดข้อมูลไปใช้

พัฒนางานของแต่ละหน่วยงาน และ
ตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 

 ระดับความส าเร็จของการใช้
ประโยชน์จากชุดข้อมูลที่มี
คุณภาพ ระดับ 3 

 หน่วยงานทุกหน่วยงานมีการบันทึกกิจกรรม
ของตนเองลงในระบบ HOSxP เพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์จากชุดข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน ซึ่งมี
ความน่าเชื่อถือที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 ขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอต่อการพัฒนาของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 Server ที่ให้บริการของโรงพยาบาลบางตัว ต้องวางแผนการปรับเปลี่ยน ในเรื่องของ Hardware โดยการท า Raid 0 หรือ 

Raid 5 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส ารองข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
 ระบบ e-office และ Website  ยังต้องมีการวางแผนการปรับปรุง และเขียน code เพ่ิมเติม แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือ

อ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน รวมทั้งอบรมผู้ใช้งานให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเพ่ิมเติม เพ่ือลดปัญหาการ
ใช้งาน 

 ระบบเครือข่ายยังต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้ เพ่ือง่ายต่อการซ่อมบ ารุงในอนาคต 
 ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเอ้ือต่อการใช้งานที่มีความ

เหมาะสมเพียงพอ  
 ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือ

ได้ และมีความเป็นปัจจุบัน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 ระบบ HOSxP : จัดหาเครื่องเสมือนของ HOSxP เพ่ือมีการโยกภาระงานระหว่าง Server ได ้ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มของ

คอมพิวเตอร์หลายๆตัวเพ่ือให้สามารถท างานได้เหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกัน ( Server cluster ) 
 ระบบ Internet : ขยายโครงข่ายของระบบ Network ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและรองรับการใช้งานที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อย  ๆ
 ระบบ e – office : เปลี่ยนระบบ e - office ใหม่ ที่ใช้งานได้สะดวกขึ้น 
 ระบบ Website : มีแผนพัฒนา Website  เพ่ือรองรับระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ ให้ครอบคลุม 
 บริการงานซ่อม  

  ปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ ภายในคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ให้รองรับต่อการให้งานโปรแกรมประยุกต์ ต่าง ๆ 
  มีแผนพัฒนาเพ่ือติดตั้งองค์ความรู้ในรูปแบบของการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการใช้ รวมถึงการดูแล/   

 บ ารุงรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของเจ้าหน้าทีใ่ห้กับเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ครอบคลุมมากขึ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- งานการเงินและบัญชี     
- งานพัสด ุ        
- งานโภชนาการ       
- งานการเจ้าหน้าที่      
- งานประชาสมัพันธ์      
- งานเลขานุการ      
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2558 
งานการเงินและบัญชี............กลุ่มงาน........บริหารทั่วไป...............โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน........นางสาวประภาพร   โกสิน.......... วันที่จัดท า..........25....ตุลาคม...2558............. 

 
เจตจ านง  ให้บริการด้านการเงินและบัญชี  การให้ข้อมูลด้านการเงิน  แก่ผู้รับบริการด้วยความ  ถูกต้องทันเวลา  
โปร่งใสตรวจสอบได้  ปลอดภัย  เพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย  ให้บริการงานการเงินและบัญชี  แก่ผู้รับบริการด้วยความถูกต้องปลอดภัยทันเวลา  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
เพ่ือผู้รับบริการพึงพอใจ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานควบคุมภายใน      ระดับ 5 NA 3 4.75 
2. ระดับความส าเร็จของการใช้โปรแกรม Express  ระดับ 5 NA 5 4.5 
3.  อัตราการรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนทุกเดือน  80% NA 100% 100% 
4. อัตราการรายงานการรายงานการบริหารหนี้สินให้กรรมการบริหาร  80% NA 100% 100% 
5.  มีการวิเคราะห์การเงินแบบ Quick method และรายงาน
กรรมการบริหาร ทุก 6 เดือน 

80% NA 100% 
 

100% 
 

6.  อัตรางานการเงินและบัญชีมีการปฏิบัติตามมาตรการลดค่าใช้จ่าย
ของโรงพยาบาลลอง 

80% NA 100% 100% 

7.  ร้อยละของตัวชี้วัดด้านคุณภาพท่ีได้รับมอบหมายผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ร้อยละ 60 ของ 30 % 

60% 100% 94.44% 100.% 

8.  อัตราของคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงินการบัญชีของการจัดท า  
บัญชีเกณฑ์คงค้างตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงฯ เท่ากับหนึ่งร้อย 

90% 100% 100% 100% 

9.  อัตราการรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินและบัญชีรายเดือน(ทุกเดือน) 80% 81.67% 100% 100% 
10.  อัตราความถูกต้องของการจ่ายเงินเดือนและเงิน พ.ต.ส. 100% 100% 100% 100% 
11.  อัตราความทันเวลาของรายงานทางบัญชีเกณฑ์เงินสดที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน  

90 % 100% 100% 100% 

12.  อัตราความถูกต้องในการเขียนเช็คสั่งจ่าย 90 % 98.45% 99.63% 99.64% 
13.  อัตราความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 90 % 100% 100% 100% 
14.  ความทันเวลาในการจ่ายเจ้าหนี้ 90 วัน 108.71 วัน 89.95 วัน 97.70 วัน 
15.  อัตราความถูกต้องของการรับรู้เจ้าหนี้ 90% 99.38% 100% 100% 
16.  อัตราความถูกต้อง ครบถ้วนของการตัดจ่ายเจ้าหนี้ประจ าวัน 90% 100% 100% 100% 
17.  อัตราความถูกต้อง ครบถ้วน ของการตรวจสอบเอกสารชุดอนุมัติ
เบิกจ่ายเงินทุกประเภทที่รับผิดชอบ 

95% 96.15% 100% 100% 

18.  ความทันเวลาในการเรียกเก็บหนี้ค่ารักษาพยาบาลภายใน 90 วัน 80% 80% 90.91% 100% 
19.  อัตราความทันเวลาในการส่งยอดสรุปการรับเงินประจ าวันให้
การเงิน 

70% 96.77% 96.72% 99.95% 

20.  อัตราความทันเวลาของการส่งมอบใบสั่งยาให้การเงินในเวลาที่
ก าหนด 

90% 96.51% 98.11% 97.14% 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
21.  อัตราความถูกต้องในการออกใบเสร็จรับเงินในเวลาราชการ 96% 99.96% 99.94% 96.58% 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 
 1.  การทบทวนกระบวนการท างานและจัดท าวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายต่าง  ๆ 
 2. .ปรับปรุงระบบการเก็บหลักฐานทางการเงินเพ่ือป้องกันเอกสารทางการเงินสูญหาย   
 3. .ปรับปรุงระบบป้องกันการเขียนเช็คผิดพลาดซึ่งท าให้ไม่สามารถน าเช็คไปฝากเข้าบัญชีได้ 
 4.  ปรับปรุงระบบการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ 
 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 
- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (3.1) 
 1. ประกันเวลาในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์  เบี้ยเลี้ยงเหมายจ่าย  เงินเพ่ือพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์  
และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชส่วนตัว  ไม่เกินวันที่  15  ของทุกเดือน   
 2. จ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ก่อนวันสิ้นเดือน  3  วัน  ถูกต้อง  ครบถ้วน  ตามก าหนดเวลา.. 
 3. บนัทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยสามารถท างบการเงินต่างๆ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง          
ตามก าหนดเวลา 
 4.  สามารถตรวจสอบหลักฐานโครงการและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ตรวจและผู้จัดท าโครงการ 
 
- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558  (3.2) 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
การจัดท าบัญชีล่าช้า - จากการเข้าตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ

ภายในและได้มีข้อทักท้วงดังนี้ 
1. การจัดท าบัญชีล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน 
2. การจัดเก็บเอกสารงบเดือนไม่เป็น

ปัจจุบัน 
3. การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝาก

ธนาคารไม่เป็นปัจจุบัน 
4. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

- ทีมงานการเงินได้วิเคราะห์และทบทวน
สรุปได้ว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  ท า
ให้การท างานล่าช้า  ส่งผลให้การจัดท า
บัญชีล่าช้า  ไม่เป็นปัจจุบัน  และการจัดท า
เอกสารงบเดือนไม่เป็นปัจจุบันท าให้อัตรา
การจ่ายเงินทันเวลาคิดเป็นร้อยละ 97.70   

งานการเงินและบัญชีได้
น าเสนอปัญหาต่อทีมบริหาร
โรงพยาบาล  ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้ 
- ประเมินภาระงาน  พบว่า  
มีส่วนขาดคือ  2  อัตรา คือ  
นักวิชาการการเงินและบัญชี  
และเจ้าพนักงานการเงินและ 
บัญชี  จึงขออนุมัติจ้างใน
อัตราดังกล่าว  ซึ่งได้รับการ
อนุมัติให้จ้างได้ทั้ง 2  อัตรา 

- การจัดท าบัญชี
ถูกต้อง ครบถ้วน  
ทันเวลา  และเป็น
ปัจจุบัน  คิดเป็น    
ร้อยละ  100 
 

 
- การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 - 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1.  รับเงินนอกงบประมาณ บาท 56,127,940.20 63,957,928.24 63,749,261.58 
2.  จ่ายเงินนอกงบประมาณ บาท 62,024,789.47 57,166,080.51 62,417,740.22 
3.  รับ – จ่ายเงินงบประมาณประมาณ บาท 35,523,137.50 35,798,689.96 38,526,898.71 
4.  ขออนุมัติจ่ายเงิน ฉบับ 1,859 2,728 2,303 
5.  เขียนเช็คสั่งจ่าย ฉบับ 965 1,462 1,366 
6.  ร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน ฉบับ 373 439 394 
7.  จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงิน ฉบับ 737 1,113 1,135 
8.  วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เรื่อง 177 188 92 
9.  จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกเงิน ครั้ง 11 13 12 
10. จัดท าการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง ฉบับ 5,053 6,195 5,623 
11. จัดท ารายงานสภาพคล่อง  Quick  Ratio ครั้ง 11 13 12 
12. จัดท ารายงานสภาพคล่อง  Current  Ratio ครั้ง 11 13 12 
13. จัดท ารายงาน  I/E  Ratio ครั้ง 11 13 12 
14. จัดท ารายงานงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ครั้ง 33 39 48 
15. จัดท ารายงาน 7 ตัวชี้วัด รายงานเป็นเดือน/รายไตรมาส ครั้ง 3 13 - 
16. จัดท ารายงานและส่งงบแม่ข่ายและลูกข่ายขึ้น website 
สพค. ภายในวันที่  20  ของทุกเดือน 

ครั้ง 10 13 12 

17. จัดท ารายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายเงินงบประมาณทุก
ประเภทส่งการเงิน สสจ.แพร่ 

ครั้ง 1 1 - 

18. จัดท ารายงานสรุปรายรับ–รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ครั้ง 11 13 12 
19. จัดท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน   ครั้ง 11 13 12 
20. จัดท ารายงานเจ้าหนี้คงเหลือ ครั้ง 11 12 12 
21. จัดท าการวิเคราะห์ต้นทุนของ รพ.ลอง Full Method  ครั้ง - 1 1 
22. จัดท าการวิเคราะห์ต้นทุนของ รพ.ลอง Quick Method ครั้ง - 12 12 
22. จัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินคงเหลือ ครั้ง 1 1 1 
24. จัดท าใบรับรองการหัก ณ ที่จ่ายให้ จนท.,บริษัท,ห้าง,
ร้าน,บุคคลธรรม 

ฉบับ 455 787 719 

25. จัดท ารายละเอียดเงินสมทบประกันสังคมของเจ้าหน้าที่ ฉบับ 33 46 48 
26. จัดท ารายละเอียดเงินสมทบประกันสังคมของเจ้าหน้าที่
ส่งเงินส านักงานประกันสังคม 

ครั้ง 11 13 12 

27. จัดท าสรุปรายละเอียดเงินสมทบประกันสังคมประจ าปี ราย 98 98 88 
28. รายงานสถานะทางการเงินน าเสนอ  กบห. ครั้ง 11 13 12 
29. รายงานสรุปยอดเบิกจ่ายเงิน พตส. และ คตส. ส่งงาน
บุคลากร  สสจ.แพร่ 

ครั้ง 11 13 13 

30. สรุปการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ราย 2,334 2,777 2,065 
31. จ านวนใบเสร็จรับเงินที่ใช้งานการเงินและบัญชี ฉบับ 3,200 3,447 3,296 
32. จัดท าการน าส่งภาษีกรมสรรพากร ฉบับ 33 39 36 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
33. จ านวนการพิมพ์สลิปเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ฉบับ 2,466 2,903 2066 
34. จัดท า Plan fin ประจ าปี ครั้ง - 2 2 
35. รายงานติดตามผล Plan fin ประจ าเดือน ครั้ง - 12 12 
36. จัดท า  HGR  ประจ าปี ครั้ง - 1 1 
37. วิเคราะห์สถานะทางการเงินโดยโปรแกรมวิเคราะห์ของ 
อ.นิพนธ์ โตวิวัฒน์ 

ครั้ง - 12 12 

 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี  2556-2558 

  
 
วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  (ตามแผนภูมิข้างต้น) 

   
 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. ห้องท างานไม่เป็นสัดส่วน  แออัด  คับแคบ  ไม่สะดวกต่อผู้รับบริการและเสี่ยงต่อเอกสารสูญหาย 
2. เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง 
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ผ  ่ำง 

จากกราฟจะเห็นได้ว่าการจัดท าการบันทึกบัญชี 
คงค้าง  เอกสารในการจัดท าเพ่ิมจากเดิม 
     ปี  56  จ านวนเอกสารทั้งสิ้น  5,053   
     ปี  57 จ านวนเอกสารทั้งสิ้น  6,195  เพ่ิมข้ึน 
               จากปี  56  ร้อยละ  22.60    
     ปี  58  จ านวนเอกสารทั้งสิ้น  5,623  เพ่ิมข้ึน 
               จากปี  56  ร้อยละ  11.28  และลดลง 
               จากปี  57  ร้อยละ  9.23 
 

จากกราฟจะเห็นได้ว่า   
ปี  2556  รายรับมีค่ามากกว่ารายจ่ายร้อยละ  9.51  ซ่ึง
ส่งผล ให้สภาพคล่องของรพ. อยู่ในสภาพแย่  และ  I/E  
Ratio  เท่ากับ  0.90 
ปี  2557  รายรับมีค่ามากกว่ารายจ่ายร้อยละ  11.19  
ซึ่งส่งผลให้สภาพคล่องของรพ. อยู่ในเกณฑ์ดี มาก  และ  
I/E  Ratio  เท่ากับ  1.12 
ปี  2558  รายรับมีค่ามากกว่ารายจ่ายร้อยละ  10.21  
ซึ่งส่งผล ให้สภาพคล่องของรพ. อยู่ในเกณฑ์ดี  และ  I/E  
Ratio  เท่ากับ  1.02 
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แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. มีแผนปรับปรุง  ขยายห้องท างานให้เป็นสัดส่วน  ไม่คับแคบและแออัด  และสะดวกต่อผู้รับบริการ 
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่  100% 
3. จัดท านโยบายและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่าย  เช่น  สัญญาเงินยืม  การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ  เพ่ือให้ใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติเดียวกัน 
4. จัดท าตัวอย่างรายงานการเดินทางไปราชการ 

จัดท าแบบฟอร์มต่างของการเงินขึ้น website ของโรงพยาบาลอง 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งาน พัสดุ  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน   นางสาวสุชานันท์  สุรินทร์  วันที่จัดท า   30 ตุลาคม 2558 
 
เจตจ านง  
 งานพัสดุเป็นหน่วยงานที่ให้บริการจัดซื้อ จัดหา จัดเก็บตามหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ และการเบิกจ่ายพัสดุให้กับ
หน่วยงานในโรงพยาบาลลอง รวมถึงสถานบริการเครือข่าย อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้รับบริการพึงพอใจ   

เป้าหมาย 
1. การให้บริการแบบองค์รวม 
 - ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วย ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และปลอดภัย  
2. มีผลลัพธ์ที่ดีในทุกระบบที่เกี่ยวข้อง 
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ   

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

อัตราความทันเวลาในการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  85%  96.4% 91.23% 97.46% 
อัตราความถูกต้องของพัสดุคงคลังผ่านเกณฑ์  85%  90% 100% 100% 
อัตราความถูกต้องของการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  80%  95.93% N/A 97 
อัตราความถูกต้องของการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยงบค่าเสื่อม ถูกต้อง ทันเวลา 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

80% N/A 87.5% N/A 

อัตราความทันเวลาในการส่งเอกสารรับรู้เจ้าหนี้การค้าให้งานการเงิน
ภายใน 7 วัน หลังจากคณะกรรมการตรวจรับ 

80% 88.15% 85.13% N/A 

อัตราการรายงานข้อมูลพัสดุคงคลังทันเวลาที่ก าหนด 80% 90% 100% 100% 
จ านวนระยะเวลาการบริหารจัดการอัตราก าลังส ารองคลังไม่เกิน 2 เดือน 2 เดือน 2 เดือน 2 เดือน 2เดือน 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. จัดหาพัสดุได้ทันเวลา และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
-  การควบคุมให้แต่ละ
หน่วยงานเบิกพัสดุตาม
จ านวนที่ได้รับการอนุมัติ
ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้
ก าหนด 

-ไม่มีการก าหนดชัดเจน ว่า
กลุ่มงาน/งานใด ได้รับอนุมัติ
ให้เบิกพัสดุชนิดไหน เป็น
จ านวนเท่าใด 

- มีการก าหนดจ านวนพัสดุ
ที่แต่ละกลุ่มงาน/งาน 
สามารถเบิกได้ โดยใช้ข้อมูล
จากการส ารวจความ
ต้องการใช้ย้อนหลัง2ปี 
ประกอบกับจ านวนคงเหลือ
ใน stock ของแต่ละ
หน่วยงาน เป็นฐานข้อมูล  

- เนื่องจากมีนโยบายให้ประหยัดการใช้
วัสดุสิ้นเปลือง และจ ากัดงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุทุกประเภท ท าให้งาน
พัสดุ จ าเป็นต้องท าการปรับลด จ านวน
การจัดซื้อลงในทุกประเภท  ส่งผลให้
ต้องมีการปรับลดจ านวนการเบิกของแต่
ละงานลง โดยไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการที่ได้จากการส ารวจ  



187 

 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- การปรับปรุงบัญชี
วัสดุ โดยท าการระบุ
รหัสใหม่ให้ชัดเจน ใน
โปรแกรม Express 

- บัญชีวัสดุเดิมที่มีอยู่ ยังมี
รายละเอียดไม่ครบถ้วน โดย
บางหมวด ยังระบุเป็นหมวด
ใหญ่ ไม่ได้ท าการจ าแนก
รายละเอียดของวัสดุแต่ละ
ชนิด 

- มีการปรับปรุง และจัดท า
รหัสขึ้นใหม่ โดยท าการ
จ าแนกชนิดโดยละเอียด 
เพ่ือให้มีความชัดเจน และ
สามารถดึงข้อมูล
รายละเอียดของวัสดุนั้น ๆ 
ได้เป็นรายชนิด 

- วัสดุทุกชนิด มีรหัสประจ าตัว ท าให้
ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลและจัดหมวดหมู่ 

- การจัดเก็บไม่ได้แยก
เป็นประเภทชนิดตาม
ลักษณะการใช้งาน 

- ได้จัดท าป้ายระบุชนิดวัสดุ
ในคลังพัสดุ แต่พบว่าในคลัง
มีอุณหภูมิสูงมาก ท าให้ป้าย
ที่ติดไว้เสื่อมสภาพและหลุด
ร่อนอย่างรวดเร็ว  

- จะจัดท าป้ายระบุวัสดุใหม่  ก าลังด าเนินการ 

- การลดมูลค่าการเบิก
ใช้วัสดุสิ้นเปลือง 

-  ไม่ได้มีการก าหนด
เป้าหมายชัดเจน ในการลด
มูลค่าการเบิกใช้วัสดุ
สิ้นเปลือง 

- ก าหนดเป้าหมาย เพ่ือลด
มูลค่าการเบิกใช้วัสดุ
สิ้นเปลืองลงจากปี 2557 
10% 

- สามารถลดได้เฉพาะบางรายการ เช่น
วัสดุส านักงาน แต่ในหมวดวัสดุงานบ้าน
งานครัว ยังไม่สามารถลดได้ 

- จะโยกย้ายการ
บริหารวัสดุการแพทย์
ใช้ไป เพื่อให้กลุ่มงาน
เภสัชกรรมฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

- งานพัสดุเป็นผู้บริหาร ใน
หมวดของวัสดุการแพทย์ใช้
ไป เช่น ถุงซิปใส่ยา 
สติ๊กเกอร์ยา ขวดUA ฯลฯ 

- ก าลังด าเนินการ งานเภสัชกรรม จะรับโอนข้อมูล และ
วัสดุทั้งหมด ในปี 2559 

- ไม่มีสถานที่ส าหรับ
เก็บครุภัณฑ์ทั้งท่ีสภาพ
พอใช้ได้ และครุภัณฑ์
ช ารุด 

- จัดเก็บไว้ใต้แฟลต /
บ้านพักเจ้าหน้าที่ 

- พยายามรวบรวมครุภัณฑ์
ไว้เพียงไม่ก่ีจุด เพ่ือง่ายต่อ
การตรวจสอบ แต่ก็ยังไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

- ยังไม่มีที่จัดเก็บท่ีมิดชิด 

 
สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี2558 
จัดท าแบบฟอร์มความต้องการใช้วัสดุประจ าปี พร้อมรวบรวมความต้องการใช้ ครัง้ 1 1 1 
จัดท าร่างแผนการจัดซื้อวัสดุประจ าปี ครั้ง 1 1 1 
ติดต่อร้านค้าเพ่ือสืบราคา ครั้ง 2,160 385 480 
จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอผู้มีอ านาจ ฉบับ 720 422 472 
ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อส่งงานการเงิน ฉบับ 708 385 460 
ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายการ 39 23 30 
ส่งมอบพัสดุเพื่อให้กรรมการตรวจรับ และจัดเก็บตามหมวดหมู่ให้เรียบร้อย ครั้ง 720 422 472 
เปิดคลังพัสดุทุกวันอังคารและวันพฤหัสฯ ครั้ง 48 48 48 
ตรวจนับพัสดุคงคลังทุกเดือน ครั้ง 12 12 12 
จัดท ารายงานวัสดุคงคลังประจ าทุกเดือน ครั้ง 12 12 12 
จัดท ารายงานวัสดุคงคลังประจ าปี ครั้ง 1 1 1 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี2558 
จัดท ารายงานครุภัณฑ์ประจ าปี ครั้ง 1 1 1 
ท าการจัดซื้อจัดจ้างให้กับโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน ครบทุกกระบวนการ ครั้ง 100 98 85 
ท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (งานสอบราคา) เสนอผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบ 
พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบราคาโดยระบบซื้อ/จ้าง ทาง
อิเลคทรอนิคส์ (e-GP) ประกาศงานสอบราคาผ่านเว็บไซด์ (ทุกกระบวนการ)  

ครั้ง 8 10 N/A 

 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556– 2558 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

 การจัดท าแผนและการก าหนดบัญชีวัสดุ 
- มีการส ารวจความต้องการใช้ โดยมีข้อมูลการใช้ย้อนหลังให้ 2 ปี  แต่พบว่า ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจาก

ยังมีบางหน่วยงาน ไม่ส ารวจวัสดุที่เหลือไว้ส ารองในหน่วยงานของตนเอง ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
การความต้องการใช้ 

- ยังพบกรณีการขออนุมัติซื้อนอกเหนือจากแผนการจัดซื้อ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้  ซึ่งได้รับค าแนะน าจากงาน
แผนงาน และงานเภสัชกรรมฯ ให้จัดท าบัญชีวัสดุ เพ่ือก าหนดไว้เป็นบรรทัดฐาน และประกาศใช้ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพื่อควบคุมการขออนุมัติซื้อนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในบัญชีวัสดุ 

- จากนโยบายประหยัดของทางโรงพยาบาล ส่งผลกระทบต่อการจัดท าแผนการจัดซื้อ เนื่องจากเม่ือประมาณการจาก
แนวโน้มมูลค่าการใช้ย้อนหลัง และความต้องการใช้ งานพัสดุจะต้องท าการตัด ลด แผนการจัดซื้อวัสดุลง เกือบจะทุก
รายการ ซึ่งท าให้ไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้ของหน่วยงาน   

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. จัดท าแผนการจัดซื้อให้ครอบคลุมทุกประเภทวัสดุ และทุกหมวดค่าใช้จ่าย 
 2. จัดหาสถานที่ เพ่ือจัดเก็บครุภัณฑ์ที่สภาพยังดี เพ่ือน ามาซ่อมแซม หรือดัดแปลง เพ่ือใช้ในหน่วยงานที่มีความ
ต้องการใช้ 
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อ ัรำควำ  นั ว ำใน ำร  ำ น น ำรจ ัซือ้/
จ ัจ้ำงโ ยว ธ    งรำคำ  

อ ัรำควำ ถ ู ้อง องพ ั คุงค งัผ่ำน
       

อ ัรำควำ ถ ู ้อง อง ำรจ ั  ำ อ  ำร ำร
จ ัซือ้จ ัจ้ำง  

อ ัรำควำ  นั ว ำใน ำร ่ง อ  ำรรับรู้
 จ้ำ น  ้ำรค้ำใ ้งำน ำร ง น ำยใน 7 วนั 
  งัจำ ค   รร  ำร รวจรับ 
อ ัรำ ำรรำยงำน ้อ  ูพ ั คุงค งั นั ว ำ   
  ำ น  

จ ำนวนร ย  ว ำ ำรบร  ำรจ ั ำร
อ ัรำ  ำ งั  ำรองค งัไ ่   น 2   ือน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งานโภชนาการ  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน ..นางสาวอัจฉรา   อัศวะมงคล...วันที่จัดท า... 29 ตุลาคม 2558... 
 
เจตจ านง 
 บริการอาหาร ผู้ป่วยถูกต้องตามหลักโภชนาการ  โภชนบ าบัด    และสุขาภิบาลอาหาร  ให้ความรู้ด้านวิชาการกับ
ผู้ป่วย และบุคคลทั่วไป ให้บริการความพึงพอใจ 

เป้าหมาย 
1. ใหผู้้ป่วยได้รับอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
2. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เรื่องโภชนาการ  โภชนบ าบัด เบื้องต้น 
3. ผู้ป่วย, ญาติและเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจต่อการรับบริการ 

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

1. อัตราความถูกต้องในการบริการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค 80% 100% 100% 98.31% 
2. จ านวนครั้งของสิ่งปนเปื้อนในอาหาร 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 
3. โรงครัวโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงครัว ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก 
4. อัตราผู้ป่วยได้รับสารอาหาร ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ 100% 77.77% 88.37% 83.78% 
5. จ านวนครั้งการตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในมือผู้สัมผัส
อาหาร 

0% 0% 0% 0% 

6. จ านวนครั้งการตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารปรุงสุก 0% 0% 0% 0% 
7. จ านวนครั้งการตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะใส่
อาหารผู้ป่วย 

0% 0% 0% 0% 

8. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ           80% 83 % 88.02% 95.5% 
 
จุดเน้นในการพัฒนา 

1. ผู้ป่วยได้รับอาหารถูกต้องเหมาะสม  กับโรคที่เป็นอยู่และตรงตามหลักโภชนาการ 
2. ผู้รับบริการได้ค าแนะน า/ความรู้เกี่ยวกับอาหารและสามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
3. ทีมงานสามารถปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
4. การจัดการด้านความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
1. ได้รับการรับรองให้เป็นโรงครัวมาตรฐานโดยได้มาตรฐาน  การสุขาภิบาลอาหารของกรมอานามัย  2557 
2. ได้รับป้ายอาหารสะอาด  รสชาติอร่อย   Clean  Food   Good  Test   ปี 2557 
3. ได้รับป้ายโรงครัวอาหารปลอดภัย  Food  Softy  ปี   2557 
4. ได้รับเกยีรติบัตร การเข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์ลดการกินเค็ม”  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 2557 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

บัตรก ากับอาหารของ
ผู้ป่วย 

บัตรก ากับอาหารไม่ได้ระบุ HN 
ของผู้ป่วยลงในบัตรก ากับอาหาร 

เพ่ิม HN ลงในบัตรก ากับอาหาร
ของผู้ป่วย และเขียนลงไปอย่าง
ถูกต้อง 

ลดอัตรากรส่งอาหารผู้ป่วย
ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อย
ที่สุด 

บัตรก ากับอาหารของ
ผู้ป่วย 

บัตรก ากับอาหารได้น าบัตรไป
เคลือบเพ่ือน ากลับมาใช้เพ่ือลดการ
สิ้นเปลืองกระดาษ แต่อาจมีการติด
เชื้อจากบัตรและเกิดความสกปรก
จากบัตรได้ 

ท าบัตรก ากับอาหารใหม่โดย
การใช้ครั้งเดียวไม่น ากลับมาใช้
ใหม่ 

ลดอัตราการติดเชื้อจาก
ภาชนะใส่อาหารผู้ป่วยพบ
เชื้อเกินมาตรฐาน     

การผลิตอาหารทางสาย
ยาง 

ทางฝ่ายโภชนาการจะผลิตเองโดย
โภชนากรจะผลิตตามค าสั่งแพทย์ 

สั่งซื้ออาหารทางสายยาง แบบ
ส าเร็จ 

เพ่ือลดภาระงานลงและ
แก้ปัญหาเรื่องโครงสร้าง
ห้องผลิตอาหารทางสายยาง 

ใบสั่งยอดอาหารผู้ป่วย 
จากตึกผู้ป่วยใน 

ไม่ได้ระบุโรคประจ าตัวผู้ป่วยลงใน
ใบสั่งอาหารผู้ป่วย 

ประสานกับตึกผู้ป่วยในและตึก
ผู้ป่วยในได้เพ่ิมช่องโรค
ประจ าตัวลงไปและเขียนให้
ถูกต้องครบถ้วน 

จัดส่งอาหารผู้ป่วยให้
ถูกต้องกับโรคที่เป็นอยู่และ
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
และโภชนบ าบัด 

 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลักที่ 1.พัฒนาคุณภาพโรงครัวโรงพยาบาลให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- จัดท าเมนูอาหารให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 
- พัฒนาบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ
เฉพาะรวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการที่ดี 
- จัดให้ความรู้การท างานของทีมงาน ทุก 1 เดือน 

- อัตราความถูกต้องในการบริการ
อาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค 

- เปลี่ยนเมนูอาหารบ้างบางมื้อ 
เนื่องจากหาวัตถุดิบไม่ได้ 
- ทีมงานยังมีความรู้พ้ืนฐานไม่
มากนัก และขาดความตระหนัก
ถึงความส าคัญของงาน 

- ท าแผนการประเมินคุณภาพ  5ส. ในหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
- จัดท ากิจกรรม 5ส. ทุกวันและจะมีการล้างโรงครัว
ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 

ผลการปฏิบัติงานถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

ทีมงานรับภาระงานมากข้ึน 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1.  อาหารอ่อน (Soft diet)      ชุด 7,396 7,609 7,412 
2. อาหารทั่วไป (Regular diet) ชุด 8,766 9,654 10,689 
3. โจ๊ก (congee) ชุด 86 41 92 
4. อาหารทางสายยาง (Tube feeding diet)  ชุด 490 395 548 
5. อาหารลดไขมัน (Low fat diet) ชุด 0 0 0 
6. อาหารลดเค็ม (Low salt diet) ชุด 1,401 1,740 1,737 
7. อาหารเบาหวาน (DM) ชุด 2,231 2,890 2,472 
8. อาหารเพิ่มโปรตีน (High Prot) ชุด 99 103 63 
9. อาหารงดสัตว์ปีก (Gout) ชุด 18 17 26 
10. อาหารเหลว (liquid diet) ชุด 20 20 55 

 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556 – 2558 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 

1. อัตราความถูกต้องในการบริการอาหารผู้ป่วยเฉพาะ
โรค 
งานโภชนาการได้มีการตรวจเช็คอาหารผู้ป่วย ก่อนที่
อาหารจะถึงมือผู้ป่วยต้องได้รับอาหารที่  ถูกต้องหรือ
ผิดพลาดน้อยที่สุด   เป้าหมายร้อยละ 80 จากการ
ส ารวจพบว่าทางทีมงานสามารถปฏิบัติได้ร้อยละ 100 
ในปี พ.ศ.2556 ร้อยละ100 ในปี พ.ศ.2557 และ   
ร้อยละ 98.31 ในปี 2558 

 

2. จ านวนครั้งของสิ่งปนเปื้อนในอาหาร 
งานโภชนาการได้มีการตรวจเช็คอาหารผู้ป่วย ก่อนที่
อาหารจะถึงมือผู้ป่วยต้องได้รับอาหารที่  หรือได้รับการ
ร้องเรียนจากผู้ป่วย ญาติ หรือตึกผู้ป่วยใน ห้องคลอด   
เป้าหมาย 0 ครั้ง จากการส ารวจพบว่าทางทีมงาน
สามารถปฏิบัติได้ร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2556  ร้อยละ0 
ในปี พ.ศ.2557 และ ร้อยละ 0 ในปี 2558 

 

3. โรงครัวโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงครัว 
งานโภชนาการได้น าเอามาตรฐานโรงครัวโรงพยาบาล
มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงครัวใน
โรงพยาบาล    เป้าหมาย คือ ระดับดี ตามที่งาน
สุขาภิบาลมาตรวจพบว่า  ทีมงานสามารถปฏิบัติได้ 
ระดับดี ในปี พ.ศ. 2556   ระดับดี ในปี พ.ศ. 2557   
และระดับดีมาก ในปี พ.ศ. 2558    
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

4. อัตราผู้ป่วยได้รับสารอาหาร ถูกต้องครบถ้วน ตาม
หลักโภชนาการ 
งานโภชนาการได้มีการตรวจเช็คอาหารผู้ป่วยหลังส่ง
มอบ ประเมินการ บริโภคอาหารและได้รับสารอาหาร
ของผู้ป่วย อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป้าหมาย
ร้อยละ  100 จากการส ารวจพบว่าทางทีมงานสามารถ
ปฏิบัติได้ร้อยละ 77.77 ในปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 88.37 
ในปี 2557 และร้อยละ 83.78 ในปี 2558 ยังไม่
สามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้ซึ่งจะน าไปเป็น
โอกาสพัฒนาต่อไป 

 

5. จ านวนครั้งการตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
มือผู้สัมผัสอาหาร 
งานโภชนาการได้ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
มือผู้สัมผัสอาหาร เป้าหมาย คือ 0 ตามที่งาน
โภชนาการร่วมกับงานสุขาภิบาลมาตรวจเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในมือผู้สัมผัสอาหาร พบว่า  ทีมงานสามารถ
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2556   ร้อยละ 0  ในปี 
พ.ศ. 2557   และร้อยละ 0  ในปี พ.ศ. 2558     

 

6. จ านวนครั้งการตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
อาหารปรุงสุก 
งานโภชนาการได้ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
มือผู้สัมผัสอาหาร เป้าหมาย คือ 0 ตามที่งาน
โภชนาการร่วมกับงานสุขาภิบาลมาตรวจเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในมือผู้สัมผัสอาหาร พบว่า  ทีมงานสามารถ
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2556   ร้อยละ 0  ในปี 
พ.ศ. 2557   และร้อยละ 0  ในปี พ.ศ. 2558     

 

7. จ านวนครั้งการตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหารผู้ป่วย 
งานโภชนาการได้ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
มือผู้สัมผัสอาหาร เป้าหมาย คือ 0 ตามที่งาน
โภชนาการร่วมกับงานสุขาภิบาลมาตรวจเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในมือผู้สัมผัสอาหาร พบว่า  ทีมงานสามารถ
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2556   ร้อยละ 0  ในปี 
พ.ศ. 2557   และร้อยละ 0  ในปี พ.ศ. 2558     
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

8. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(เป้าหมาย 80%) 
งานโภชนาการได้วัดความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ 
ผู้ป่วย  ญาติ และเจ้าหนน้าที่ใน  โรงพยาบาล มี
เป้าหมายร้อยละ 80  แต่ผลการส ารวจพบว่าในปี พ.ศ. 
2556 สามารถปฏิบัติได้  ร้อยละ 83 ในปี พ.ศ.2557 
สามารถปฏิบัติได้ร้อยละ 88.02  และ พ.ศ. 2558 
สามารถปฏิบัติได้ร้อยละ 95.5 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. ผู้ป่วยบางรายไม่รับอาหารโรงพยาบาลเนื่องจากจ ากัดรสชาติอาหารให้ถูกต้องกับโรคที่เป็นอยู่ ดังนั้นฝ่าย
โภชนาการ จะพัฒนาเรื่อง รสชาติอาหารให้ดีขึ้นเพ่ือให้ผู้ป่วยได้อาหารของโรงพยาบาลที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและ
สารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  เนื่องจากตัวชี้วัดหน่วยงาน  อัตราผู้ป่วยได้รับสารอาหาร ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ยังไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้ซึ่งจะน าไปเป็นโอกาสพัฒนา
ต่อไป 
 2. ผู้ป่วยบางรายขาดความรู้เรื่องโภชนาการ โภชนบ าบัด แผนพัฒนาต่อไป คือ โภชนากรจะข้ึนไปให้สุขศึกษาแก่
ผู้ป่วยและญาติ ตามค าสั่งแพทย์ หรือ ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ป่วยแต่ละวัน 
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. พัฒนาบุคลากร  ให้มีทักษะความรู้ความสามารถ  รวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการที่ดี 
2. พัฒนาระบบให้บริการอาหารส าหรับผู้ป่วยให้ครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
3. พัฒนาระบบการติดตามประเมินภาวะโภชนาการแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตามรายโรค ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
4. พัฒนาระบบให้บริการอาหารส าหรับผู้ป่วยให้สะอาด  ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ภายในหน่วยงาน ให้ครบถ้วน

ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
5. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 1 ครั้ง/ปีและทุกครั้งที่พบปัญหา 
6. ปรับปรุง Job Description 
7. ควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานจากตัวชี้วัดหน่วยงาน 
8. ท าแผนการประเมินคุณภาพ  5 ส. ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยโภชนากร 
9. ขอรับการประเมิน อาหารสะอาด  รสชาติอร่อย   Clean  Food   Good  Test   ทุกปี 
10. ขอรับการประเมิน โรงครัวอาหารปลอดภัย  Food  Softy  ทุกปี 
11. ขอรับการประเมิน มาตรฐานโรงครัวโรงพยาบาล  2ครั้ง/ป ี
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งาน...การเจ้าหน้าที่...กลุ่มงาน...บริหารทั่วไป..โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน...นางจารุวรรณ  ช่างเหล็ก..วันที่จัดท า   31  ธันวาคม  2558 

 
เจตจ านง         ให้บริการงานการเจ้าหน้าที่ แก่ผู้รับบริการด้วยความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลาและ
ผู้รับบริการพึงพอใจ 

เป้าหมาย      ผู้รับบริการได้รับบริการด้านงานการเจ้าหน้าที่ ด้วยความถูกต้องสมบูรณ์และปลอดภัย ทันเวลา และพึงพอใจ 

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

1. อัตราความถูกต้องของการลงทะเบียนประวัติ
เจ้าหน้าที่ ที่มีข้อมูลและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน 

100 100 100 100 

2. อัตราความทันเวลาในการท าเรื่องโอน ย้าย ลาออก 100 100 100 100 
3. อัตราความทันเวลาการประเมินเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน 100 100 100 100 
4. อัตราความถูกต้องของการสรุปวันลาของเจ้าหน้าที่ 100 100 100 100 
5. มีการตรวจสอบการพิมพ์ลายนิ้วมือในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองครอบคลุม 

100 100 100 100 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 
 1. การจัดการด้านความเสี่ยง 

1.1 พัฒนาคุณภาพบริการงานการเจ้าหน้าที่ให้ได้มาตรฐาน  
1.2 จัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงาน 

 2. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 
 3. การพัฒนาทักษะบุคลากรในหน่วยงาน   
 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
 1. การลงทะเบียนประวัติของเจ้าหน้าที่ท่ีงานการเจ้าหน้าที่มีวิธีปฏิบัติเพื่อเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ท่ี           
 2. บรรจุมาใหม่ ให้มากรอกข้อมูลใน ก.พ.7 และเตรียมหลักฐานมาให้เพ่ือความรวดเร็ว ภายใน 7 วัน 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1. หลักฐานและข้อมูลไม่
ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
บางคนไม่สามารถจัดท า
ประวัติได้ 
2. ไม่ได้เสนอขอย้ายหรือ
โอนตามก าหนดเวลา 
๓.ไม่ได้ส่งข้อมูลขออนุญาต
การลาล่วงหน้าทาง E-
office  
- ลืมส่งข้อมูลการขอ
อนุญาตลาทาง E-office  
ทีหลัง 

1. เดิม ให้น าหลักฐานมาส่งที่งาน
การเจ้าหน้าที่โดยไม่มีวิธีปฏิบัติให้
รับบริการ 
2. เจ้าหน้าที่ไม่รู้ระยะเวลาในการ
เขียนค าขอโยกย้ายหรือโอน  
๓.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบการลา 
 

1. แนะน าก่อนลงทะเบียน โดย
แจกวิ ธีปฏิบั ติ การลงทะ เบี ยน
ประวัติ  และให้ เตรียมหลักฐาน
ตามท่ีแนะน า  
2. ได้แนะน าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนไป
ดูระเบียบการโยกย้ายในเอกสาร
ธรรมนูญของโรงพยาบาล และได้
แจ้งให้ทราบทาง E-office  
3. แจ้งในที่ประชุมเจ้าหน้าที่และ
แจ้งไปหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ทุก
หน่วยบริการเพ่ือแจ้งให้ผู้ปฏิบัติ
ได้รับทราบ 

1. ได้ข้อมูลครบถ้วน 
สามารถลงทะเบียน
ประวัติเจ้าหน้าที่ได้
สมบูรณ์ ถูกต้อง 
2. เจ้าหน้าที่ท่ีขอ
โยกย้ายได้ส่งเอกสาร
การย้ายได้ทันเวลา 
3. ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

- 
 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1. ด าเนินการท าเรื่องโอน,โยกย้าย และลาออกของข้าราชการ ,
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 

ครั้ง 13 18 
 

20 

2. ด าเนินการเรื่องลาศกึษาต่อของข้าราชการ ,ลูกจ้างประจ า และ
ลูกจ้างชั่วคราว 

ครั้ง 18 4 8 

3. ลงทะเบียนประวัติ ก.พ.7  ของข้าราชการ ,ลูกจ้างประจ า และ
ลูกจ้างชั่วคราว 

คน 364 328 382 

4. ตรวจสอบวันลาป่วย,ลากิจ,ลาพักผ่อนประจ าปี ของข้าราชการ ,
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 

ครั้ง 1737 1973 1372 

5. ร่างโต้ตอบหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง ครั้ง 80 75 102 
6. จัดพิมพ์ค าสั่งโรงพยาบาลลอง ครั้ง 68 66 73 
7. พิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน ครั้ง 126 163 184 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 สถานที่ท างานคับแคบ ไม่สะดวกต่อผู้มารับบริการ  ได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การท างานให้สะดวกข้ึน  

 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. การจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน 
-    ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน 

2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  100% 
- บุคลากรได้รับการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย  ผ่าน 60% 
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3. ป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงาน 
-    มีการซักซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในหน่วยงานปีละ  1  ครั้ง 

4. พัฒนาทักษะบุคลากรทุกระดับ 
     -    มีการฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่น  

          5.   การลดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรได้ตามเข็มมุ่งโรงพยาบาล   
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งาน........ประชาสัมพันธ์.........กลุ่มงาน.....บริหารทั่วไป... โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน .....นางสุนิสา สีเกี๋ยง และ นางณัฐธิกา  ศรีวิชัย....วันที่จัดท า...30 กันยายน 2558 
  
เจตจ านง   ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันเวลาและเกิดความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 

เป้าหมาย    หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล  ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปด้วยความถูกต้อง  ทันเวลาและเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ    

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

1.  อัตราความทันเวลาของการให้บริการเสียงตามสาย 90% - - 96.37% 
2.  อัตราความถูกต้องชัดเจน ของการให้เสียงตามสาย 90% -         98%   98.81% 
3.  อัตราการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายทันเวลาที่ก าหนด 

60% 90% -         - 

4.  อัตราตัวชี้วัดคุณภาพที่ได้รับมอบหมายผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย 

80%  100% 92.29% 

5.  หน่วยงานมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 1 
มาตรการ 

- - - - 

6.  อัตราความส าเร็จของการประสานงานเรียกรถ Refer 
ในเวลาราชการ 

  96.42% - 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่องานประชาสัมพันธ์ 
2. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้รุดหน้า 
3. การร่วมกิจกรรมต่างๆที่ส าคัญทั้งในองค์กรและนอกองค์กร 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
 1. ให้บริการด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการติดต่อต้อนรับ ชี้แจงทั่วๆ ไปเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยตอบค าถาม
ประชาชน 
 2. ให้บริการข้อมูลสื่อสารผ่านระบบสื่อสารและระบบสารระสนเทศต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ 
 3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจอันดี เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือ
ผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล 
 4. น าเสนอผลงานวิชาการ ในเวที R2R เรื่อง ใจเขาใจเรา และเรื่อง โน้ตจากใครหัวใจส่งถึงคุณ 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1.การสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่องาน
ประชาสัมพันธ์ 
 

จัดวางสิ่งของไม่เป็นระเบียบ 
ลิ้นชักไม่ติดป้ายแสดงว่าเป็น
ลิ้นชักส่วนตัวหรือส านักงานและ
ไม่จัดหมวดหมู่แฟ้ม 

พัฒนาพื้นที่บริการให้มีระเบียบสวยงาม
สะดวกต่อผู้รับบริการ จัดวางแจกัน
ดอกไม้ จัดหมวดหมู่แฟ้มและติดป้าย
ลิ้นชัก 

อัตราความส าเร็จ
ของการประเมิน 5ส. 
ผ่านเกณฑ์ 

2. การพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ให้
รุดหน้า 

 

แต่เดิมประขาสัมพันธ์จะ
ให้บริการอยู่ในเคาเตอร์  บริการ
แต่ปัจจุบันได้เดินออกมาให้
ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของ
โรงพยาบาลและชี้แจงข้อมูล
เบื้องต้นของการรับบริการ
โรงพยาบาลลอง คลินิก ต่างๆ                                                                                                                                                                                              

ประขาสัมพันธ์ในเชิงรุกปรับปรุงด้าน
เทคโนโลยีให้มีความทันสมัยสะดวกต่อ
การใช้งาน 

ความพึงพอใจต่อ
งานประชาสัมพันธ์
ผ่านเกณฑ์ 

3.การร่วมกิจกรรม
ต่างๆที่ส าคัญทั้งใน
องค์กรและนอกองค์กร 
 

งานประชาสัมพันธ์ ไม่มีการออก
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานนอก
องค์กร และกิจกรรมของทีมต่างๆ 
ซึ่งขาดการประชาสัมพันธ์ 

การร่วมกิจกรรมต่างๆที่ส าคัญทั้งในและ
นอกองค์กรเช่น ร่วมกับหน่วยงานต่างใน
โรงพยาบาลอง ออกอ าเภอเคลื่อนที่ 
ออกบริการในเชิงรุก เน้นการบริการนอก
สถานที่ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารนอก
องค์กร 

ความพึงพอใจต่อ
งานประชาสัมพันธ์
ผ่านเกณฑ์ 

 
 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 
 1.  การรับ/ส่ง จดหมาย จากไปรษณีย์ทั้งลงทะเบียนและ 
จดหมายธรรมดา 

ฉบับ 8,304 8243 
(ข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม) 

8808 

2.  การรับ/โทร โทรศัพท์ทั้งสายนอก และภายใน ครั้ง 13,662 10,761 11416 
3.  การเรียกรถRefer และ Ems และอ่ืนๆ ครั้ง 754 596 

(ข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม) 
514 

4.  ให้บริการผู้รับบริการทั่วไป คน 9,565 12,685 
(ข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม) 

12285 

5.  การให้เสียงตามสาย,ประกาศทั่วไป,จัดรายการเสียง
ตามสายให้ทีม EDU                                            

ครั้ง 5,361 3,600 
(ข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม) 

2399 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
 2. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่นคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่างๆเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง 
ทั้งในและนอกองค์กรได้รวดเร็วขึ้น 
 2. จัดให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อบรมพ้ืนฟูทักษะงานประชาสัมพันธ์ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
งาน.........เลขานุการ.................กลุ่มงาน...บริหารทั่วไป.....โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน .......นางสุริยา......รุ่งนาค............... วันที่จัดท า.........25....พฤษภาคม...2559.................. 
 
เจตจ านง  งานเลขานุการ ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  ผู้รับพึงพอใจ 

เป้าหมาย......................     

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

มีการจัดส่งรายงานสรุปผลการขอใช้รถยนต์ทุกสิ้นเดือนก่อน
วันที่  7 ของเดือนถัดไป 

100% 100% 100% 100% 

อัตราความถูกต้องการรับ / ส่ง FAX  100% 100%(458) 100%(509) 100%(473) 
อัตราความส าเร็จของการเปิดหนังสือราชการทาง FTP 100% - 100%(1,033) 100%(1,345) 
อัตราการตรวจสอบความถูกต้องของการลงนามในหนังสือ
ราชการที่เข้าแฟ้มเสนอต่อผู้อ านวยการ 

100% 100%(12,103) 100%(17,741) 100%(24,271) 

อัตราความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการรถยนต์
ราชการ 

100% 100%(307) 100%(711) 100%(869) 

อัตราความถูกต้อง ทันเวลา ในการบันทึกตารางนัดหมาย 100% 100%(76) 100%(80) 100%(120) 
อัตราความถูกต้อง ทันเวลา ของการค านวณค่าน้ า/ค่าไฟฟ้า/
ค่าเคเบิ้ล ของเจ้าหน้าที่บ้านพัก 

100% 100% 100% 100% 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2558 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน) 

- 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
- 

 


