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

ผู้จัดท ารายงาน  นางปียเนตร   จารภียะ  วันที ่   22  พฤศจิกายน 2561 

เจตจ านง    ให้การบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรังอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  ปลอดภัย  มีการประสานงานการ
ดูแลผู้รับบริการกับเครือข่ายสุขภาพอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง  ผู้รับบริการพึงพอใจ  

เป้าหมาย    เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้อง  รวดเร็ว  ปลอดภัย  ครอบคลุมต่อเนื่อง  และพึงพอใจ 

ตัวชี้วัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งานผู้ป่วยนอก 
1. ระยะเวลารอคอยการรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 1 ชม. 30 นาท ี 2 ชม.19 นาท ี 2 ชม.2 นาที 2 ชม.4 นาที 
2. ระยะเวลารอคอยการรับบริการผู้ป่วยนอก
คลินิกพิเศษ 

2 ชม. 30 นาที 2 ชม.52 นาที 2 ชม.53 นาที 2 ชม.48 นาที 

3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการงานผู้ป่วย
นอก 

85% 87.44 88.57 82.72 

4. จ านวนข้อร้องเรียนงานบริการผู้ป่วยนอกที่ระบุ
ชัดเจน 

0 0 0 0 

5. อัตราการกลับมารักษาซ้ าภายใน  48  ชั่วโมง
โดยไม่ได้วางแผน 

< 1% 1.88 1.37 0.97 

6. จ านวนอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
ป้องกันได้ของผู้ใช้บริการที่อาการไม่คงท่ี หรือเสี่ยง
ต่อการเกิดอาการรุนแรง 

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

7. ร้อยละของผู้ใช้บริการได้รับการส่งตรวจถูกห้อง
ตรวจตามประเภท / ความรุนแรง 

100% 100 100 100 

งานคลินิกพิเศษ 
1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรอง
เบาหวานเข้าจอประสาทตา  

ร้อยละ 60 60.20 62.16 67.45 

2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดี 

มากกว่าร้อยละ 
40 

14.82 14.56 20.88 

3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ความดันโลหิตได้ดี 

มากกว่าร้อยละ 
50 

52.90 52.64 52.91 

4. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่ม
เสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 

ไม่เกินร้อยละ 
5 

N/D 3.89 5.43 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
5. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 

ไม่เกินร้อยละ 
2.4 

2.42 2.42 2.52 

6. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่
ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD RISK) 

>ร้อยละ 85 41.96 89.88 90.21 

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

> ร้อยละ 67 58.09 52.05 58.90 

8. อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ไม่เกิน 130 ครั้ง
ต่อ 100 ผู้ป่วย 

COPD 

N/D N/D 172.73 

9. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 31 

41.68 81.41 67.49 

10. อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิต มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 60 

62.40 68.66 87.78 

11. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ < 6.3 ต่อแสน
ประชากร 

9.01 12.64 14.45 

จุดเน้นในการพัฒนา 
- การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน 

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คปสอ.ลอง โดยมีการพัฒนาระบบงานตามมาตรฐาน NCD 
Clinic Plus ดังนี้ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ คปสอ.ลอง ปี2561 โดยมีกิจกรรม

ดังต่อไปนี้
1.1 โครงการลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง คปสอ.ลอง 

ปีงบประมาณ 2561 
1.2 คัดกรองภาวะแทรกซ้อนประจ าปี (ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตา ฟัน 

เท้า ในผู้ป่วยเบาหวาน) 
1.3 การติดตามผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่รับการรักษาที่ รพ.สต. และนิเทศการปฏิบัติงานควบคุมโรค

ไม่ติดต่อ ใน รพ.สต.เครือข่าย 
1.4 พัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในระบบ HDC  
1.5 พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเน้นบทบาทผู้ดูแลรายโรค 
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1.6 ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเชื่อมโยงทั้งเครือข่าย เช่น การส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ 
รพ.สต. การติดตามผู้ป่วย การส่งผู้ป่วยกลับ การคืนข้อมูล 

1.7 การสอน/ประชุม /ฟื้นฟูวิชาการ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
1.8 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ คปสอ.ลอง  ทุก 3 เดือน และรายงานผลการ

ด าเนินงานในการประชุม คปสอ.ลอง 
2. จัดท าระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่สมบูรณ์ ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น

ข้อมูลการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ทะเบียนกลุ่มป่วย DM HT DM&HT กลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
ตา ไต เท้า และทะเบียนกลุ่มเสี่ยงสูง เป็นต้น มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อการบริการ
ต่อเนื่องในเครือข่ายและเชื่อมโยงกับ HDC และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อและออกแบบบริการสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ
2.1 DM ลดภาวะแทรกซ้อน และควบคุมระดับน้ าตาล 
2.2 HT ควบคุมระดับความดันความดันโลหิต และลดผู้ป่วยรายใหม่ 
2.3 คัดกรองผู้ป่วย DM, HT  เพ่ือชะลอความเสื่อมของไต  

3. มีการปรับระบบและกระบวนการบริการ
3.1 มีการให้บริการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงความเสี่ยง โอกาสเสี่ยง  
3.2 การวินิจฉัยลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ และแจ้งผลการวินิจฉัยแก่สถานบริการเครือข่ายที่ส่งมา  
3.3 การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  
3.4 มีการประสานงานโดยมีผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อ (NCD system Manager หรือ Coordinator) ท าหน้าที่

ประสานงาน  
3.5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน โดย อปท./ชุมชน ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม 
3.6  มีชมรมออกก าลังที่เป็นรูปธรรม โดยกลุ่มที่ อสม.ในหมู่บ้านเป็นแกนน าสร้างขึ้น เพ่ือชักชวน ประชาชนใน

หมู่บ้านให้มาออกก าลังกาย มีลานออกก าลังกายที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ หมู่ 4 , 5 , 6, 8 , 9 ,10, 11, 12  ของ
ต าบลห้วยอ้อ และมี กลุ่ม อสม. เป็นแกนน า ในการสร้างสุขภาพ 

3.7 มีการจัดบริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย  
     - กลุ่มปกติ   รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกัน ตรวจ CBG ซ้ าทุก 1- 3 ปี 
     - กลุ่มเสี่ยง    คัดกรองโรค  ให้ความรู้เรื่องโรคและการดูแลตนเองตามแนวทาง 3 อ 2 ส   
     - กลุ่มเสี่ยงสูง   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทาง 3 อ2 ส   และติดตามประเมินผล  f/u CBG ที่ รพ.สต. 
ทุก 6 เดือน 

4. มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
4.1  การจัดบริการเพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะทีจ าเป็นต่อการตัดสินใจ และการจัดการตนเอง
4.2  ประเมินปัญหาในการดูแลตนเอง  ค้นหาสาเหตุ  และวางแผนการดูแลและตั้งเป้าหมายร่วมกันในการป้องกัน

และลดพฤตกิรรมเสี่ยง/โอกาสเสี่ยง/การใช้ยา  และ การดูแลตนเองในเรื่อง อาหาร การออกก าลังกาย และการ
จัดการอารมณ์  

5. มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ที่จัดท าขึ้นตามแนวทางปฏิบัติระดับประเทศ การมี
แนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐานของสถานบริการที่ครอบคลุมการด าเนินงานโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  มีระบบการ
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ประสานงานให้ค าปรึกษาระหว่างผู้จัดการระบบ ทีมผู้จัดการระบบ กับผู้ให้บริการใน คลินิกรวมทั้งเครือข่ายของ
สถานบริการสาธารณสุข โดยการปรึกษาทางโทรศัพท์ และทาง Line Group “ งาน NCD_LONG_CUP “ 

6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมและ/หรือจัดตั้งกลุ่มชมรมเพื่อสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน อย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดงานควบคุมโรคไม่ติดต่อของอ าเภอลอง ปี 2561 

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ข้ึนทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป้าหมายร้อยละ 90
- อ าเภอลอง ท าได้ ร้อยละ 81.16 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ผู้รับบริการมารับการรักษาในเขตรับผิดชอบสูงสุด

ในจังหวัดแพร่ แสดงถึงความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการตามผู้ป่วยมาเข้ารับการ
รักษา 

2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี (A1c) เป้าหมาย ร้อยละ 40

- จากตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 สามารถควบคุมได้ดี 
ร้อยละ 20.68 โดยวัดจากผล HbA1C จากเดิมในปี 2559 - 2560 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเบาหวานที่จะได้รับ
การเจาะ HbA1c ผู้ป่วยต้องมีผล FBS ปกติติดต่อกัน 2 ครั้ง ผลการด าเนินงานปี 2559 - 2560 สามารถควบคุมได้ 
ร้อยละ 14.82 และ 14.56 ตามล าดับ  ในปี 2561 มีการปรับการเจาะเลือด HbA1C ในทุกราย ผลการควบคุมได้ 
เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 20.88   
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะ HbA1c การควบคุมระดับน้ าตาลได้ และค่าใช้จ่าย 

ปี 
พ.ศ. 

เกณฑ์การเจาะ HbA1C 
จ านวนผู้ป่วยที่
ได้รับการเจาะ 

ราคาค่าส่ง 
Lab เอกชน/ 

test 

รวม
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานที่ควบคุม

ระดับน้ าตาลได้ 
2559 ผู้ป่วยที่มีผล FBS ปกติ

ติดต่อกัน 2 ครั้ง 
705 130 บาท 91,650 14.82 

2560 ผู้ป่วยที่มีผล FBS ปกติ
ติดต่อกัน 2 ครั้ง 

644 130 บาท 83,720 14.56 

2561 ผู้ป่วยเบาหวานทุกราย 1,313 140 บาท 183,820 20.88 
- จึงน าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาแนวทางในการเจาะ HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวานต่อไป 
- หากใช้ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีโดยใช้ระดับ FBS เป้าหมายร้อยละ 40 

พบว่าในปี 2561 อ าเภอลองท าได้ ร้อยละ 48.89 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
3. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน และมี LDL<100  mg เป้าหมาย ร้อยละ 60

- อ าเภอลองท าได้ ร้อยละ 36.68 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้มีการทบทวนร่วมกับองค์กรแพทย์ในการประชุม
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2561เรื่องแนวทางการให้ยาลดไขมันในผู้ป่วยเบาหวาน เพ่ือให้ LDL<100  mg 

4. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Retinal exam เป้าหมายร้อยละ 60
- อ าเภอลองท าได้ ร้อยละ 68.24 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

5. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Complete foot exam เป้าหมายร้อยละ 60
- อ าเภอลองท าได้ ร้อยละ 68.24เป็นไปตามเป้าหมาย 
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- จากรายงานของโรงพยาบาลแพร่ พบผู้ป่วยที่ได้รับการตัดเท้าเพ่ิมจ านวนขึ้นทั้งจังหวัด  ผู้ป่วยเบาหวานของ
อ าเภอลองที่ได้รับการตัดเท้า มีรายใหม่ 3 ราย จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ขาดการติดตามข้อมูล และติดตาม
ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเท้า ที่ส่งต่อไป รพ.แพร่ จึงมีมติ ให้มีการติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางเท้า  ผลการ
ติดตามเป็นอย่างไร มีผู้ป่วยที่ได้รับการตัดเท้าหรือไม่ จ านวนเท่าไร รายงานให้ PM ระดับจังหวัดทราบทุกไตร
มาส 

6. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า≤ 140/90 mmHg เป้าหมาย ร้อยละ 60

- อ าเภอลองท าได้ ร้อยละ 73.40 ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย และมีค่าสูงสุดในระดับจังหวัด 
7. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง เป้าหมายน้อยกว่า ร้อยละ 10

- อ าเภอลองผลงานเป็น ร้อยละ66.09 เกินค่าเป้าหมาย มีต้องมีแผนในการ  บูรณาการร่วมกับงาน DPAC และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิกเบาหวาน 

8. อัตราการเกิดภาวะ Hypoglycemia ในผู้ป่วยเบาหวาน เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 2
- อ าเภอลอง พบอัตราการเกิด Hypoglycemia ในผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 3.38 สูงสุดในจังหวัดแพร่ 
- พญ.ศรัณยา สุคันธไชยวงศ์ อายุรแพทย์ ผู้รับผิดชอบโรคเบาหวานของโรงพยาบาลแพร่ มีข้อเสนอเรื่องนี้คือ 
1. ต้องมีการซักประวัติอาการของ hypoglycemia ในผู้ป่วยทุกราย ที่มารับบริการที่คลินิก เพราะผู้ป่วยบางราย

ไม่ได้บอกอาการให้เจ้าหน้าที่ทราบ
2. แพทย์ควรพิจารณาปรับยากลุ่ม sulfonylurea  ที่พบบ่อยคือ Glipizide ในผู้ป่วยที่ระดับน้ าตาลอยู่ในช่วง 70

mg%  และมีอาการของน้ าตาลต่ า
- งาน NCD ได้มีการทบทวนร่วมกับองค์กรแพทย์ในการประชุมวันที่  8 ส.ค. 61 เนื่องจากอัตราการเกิด 

hypoglycemia มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จากการวิเคราะห์ร่วมกับ พบว่าผู้ป่วยที่น้ าตาลสูง จะต้องได้รับค าแนะน า
จาก case manager ทุกราย ท าให้ผู้ป่วยกลับบ้านไปและปฏิบัติตามค าแนะน าในการควบคุมอาหาร และเมื่อพบ
แพทย์ แพทย์มีการปรับยาผู้ป่วยในทันที ท าให้มีโอกาสที่จะเกิดภาวะ hypoglycemia ได้ 

9. อัตราประชากรในพื้นที่รับผิดชอบที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ าตาล
ซ้ า  เป้าหมายร้อยละ 90

- อ าเภอลองท าได้ ร้อยละ 97.44 ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมาย 
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10. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.4
- อ าเภอลองมีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่  ร้อยละ 2.29 ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมาย 

11. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป้าหมายร้อยละ 90
- อ าเภอลอง ท าได้ ร้อยละ 64.99 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ผู้รับบริการมารับการรักษาในเขตรับผิดชอบสูงสุด

ในจังหวัดแพร่ แสดงถึงความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการตามผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษา 

12. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ไม่เกินร้อยละ 5
- อ าเภอลองมีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่  ร้อยละ 4.75 ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมาย 

13. ร้อยละผู้ป่วย HT ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี เป้าหมายร้อยละ 50
- อ าเภอลอง ท าได้ ร้อยละ 50.03 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

14. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงท่ีได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตเป้าหมาย ร้อยละ 90
- อ าเภอลอง ท าได้ ร้อยละ 76.72 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากการตรวจสอบการดึงข้อมูลของ HDC ในการคัด

กรองไต ต้องมีการตรวจ Urine micro albumin ในผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับการตรวจ Cr, eGFR จึงจะนับเป็นการ
คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ดังนั้นในปี 2562  ทีม NCD มีมติว่า ผู้ป่วยเบาหวานทุกรายต้องได้มีการส่งตรวจ 
Urine micro albumin 

15. อัตราผู้ป่วย DM และ HT ได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) เป้าหมายร้อยละ
82.5 

- อ าเภอลองท าได้ ร้อยละ 89.88 ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมาย 
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- ในทางปฏิบัติยังมีการประเมิน CVD Risk ไม่ครอบคลุม เพราะการประเมินแต่ละครั้งยุ่งยาก ต้องใช้โปรแกรมใน
การค านวณค่าของ CVD Risk 

- มีการปรับรูปแบบการประเมิน CVD Risk โดยใช้แบบประเมินของ WHO/ISH Risk Prediction Chart for SEAR 
B,2007 แทนการประเมินโดยการเข้าโปรแกรม เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการประเมิน 

- เน้นการปฏิบัติให้ครอบคลุมในผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี กรณี
ที่ผลการประเมินมีค่า ≥ 30 % ส่งพบ case manager เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และติดตามผล 

ผลการประเมิน NCD Clinic plus โดย สคร.1 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ได้คะแนนรวมร้อยละ 77 ผล
คะแนนประเมินอยู่ในระดับดี และได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ให้ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561
ปัญหา/โอกาส

พัฒนา 
ระบบเดิมก่อนการ

ปรับปรุง 
การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

พัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาล 

- การบันทึกทางการ
พยาบาลยังไม่เป็น
รูปธรรมชัดเจน 

งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลองยังไม่มีการบันทึก
ทางการพยาบาลในผู้ป่วยนอกที่ชัดเจน จึงได้มีการ
เริ่มพัฒนาระบบการบันทึกทางการพยาบาล โดยใช้
รูปแบบ Focus charting  ที่ พัฒ นามาจากการ
บันทึกทางการพยาบาลของ ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาล ศิริราช เพ่ือตั้งข้อ วินิจฉัยทางการ
พยาบาล ให้การพยาบาลและ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ป่วยได้ตรงประเด็น  Focus charting 
แบ่งการบันทึกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนสรุปที่ใช้
อ้ างอิ ง : Focus List  ส่ วนที่ ส องคื อส่ วนที่ เป็ น 
Progress note ห รื อ  Focus note ที่ มี
ส่วนประกอบ Focus และส่วนที่เป็น รายละเอียดคือ 
AIE (Assessment Intervention Evaluation) 
ข้อมูลที่บันทึกในทุกส่วนต้องเลือกข้อมูลส าคัญ มีการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการบันทึกทางการพยาบาล
ดังนี้ 

1. ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจรักษาที่ห้องสังเกต
อาการ งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลอง
ยกเว้น ผู้ป่วยที่ส่งมาท าหัตการ เช่น ฉีดยา
ตรวจ EKG ทานยาลดไข้ วัดสายตา เป็นต้น

2. ผู้ป่ วย schizophrenia ที่ รับการรักษาที่
คลินิกเพ่ือนใจ

ผลการประเมิน
ประเมินบันทึก
ทางการพยาบาล 
1.ร้อยละความ
ครอบคลุมของการ
บันทึกทางการ
พยาบาลแบบ Focus 
Charting ร้อยละ 
100 
2.ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยของการบันทึก
ทางการพยาบาล
แบบ Focus 
Charting ร้อยละ 
90.57 
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ปัญหา/โอกาส
พัฒนา 

ระบบเดิมก่อนการ
ปรับปรุง 

การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

3. ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก
โรค เบ าห วาน  โรคความดั น โลหิ ต สู ง
โรคหัวใจ  โรคหลอดเลือดสมอง และโรค
COPD

และได้ก าหนดรูปแบบการประเมินคุณภาพบันทึก
ทางการพยาบาล(Quality of nursing record) โดย
ใช้ เครื่องมือ 4 C  

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

1. การให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ครั้ง 28632 28,203 31,309 
2. การให้บริการคลินิกพิเศษ ครั้ง 19,587 20,517 21,189 
3. ให้บริการผู้ป่วยรถเข็นนอน ครั้ง 287 352 371 
4. ให้บริการซักประวัติ VIP case ครั้ง N/A 110 198 
5. ให้บริการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ครั้ง 998 1,012 896 
6. ให้บริการฉีดยาเข้าเส้นเลือด ครั้ง 125 138 205 
7. ให้บริการฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง ครั้ง 78 89 194 
8. ให้บริการตรวจ EKG ครั้ง 668 1,026 714 
9. ให้บริการตรวจวัด VA ครั้ง 211 209 232 
10. ให้บริการเจาะตรวจ DTX ครั้ง 20 28 33 
11. ให้บริการOn HL เจาะ lab ครั้ง N/A 58 44 
12. ให้บริการตรวจภายใน/ Pap smear ครั้ง 225 293 72 
13. บริการให้ค าปรึกษาเจาะเลือด Anti HIV ครั้ง 318 257 322 
14. เช็ดตัวลดไข้  และป้อนยาลดไข้ในเด็ก 0 – 5 ปี ครั้ง 109 115 111 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2559 - 2561 

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
จากกราฟ อัตราการเกิดเบาหวานรายใหม่ ในปี 2558 และ 2559 เกินค่าเป้าหมาย จึงมีการปรับกระบวนการให้

ความรู้ในกลุ่มเสี่ยง และมีการติดตามประเมินผลโดย อสม. และ จนท.รพ.สต. โดยปฏิบัติตามแนวทางการติดตามผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง มีการติดตามวัดความดันโลหิตที่บ้านในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง HT ส่วนกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปยังพบว่ามีรายใหม่ทั้ง DM และ 
HT มาก จึงได้ด าเนินการเชิงรุก ดังนี้ 
- คลินิก DPAC ส าหรับกลุ่ม BMI เกินที่โรงพยาบาลและเครือข่าย รพ.สต.ทุกแห่ง 

- ป้องกัน NCD ตั้งแต่วัยเด็ก คือ 

- เด็กก่อนวัยเรียน : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ รณรงค์เพ่ิมการกินผัก ผลไม้ เครื่องดื่มอ่อนหวานและลดการกินขนมถุงกรุบ

กรอบ - เด็กวัยเรียน : จัดการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการ

บริโภคอาหารว่างที่เหมาะสมและรู้เท่าทันสื่อโฆษณา ในโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่ง 

- ประชาชนทั่วไป : เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่ใจร่วมกับ อปท. ทุกแห่งผลักดันให้เกิดร้านค้าสุขใจ (ควบคุม

คุณภาพร้านค้า ร้านช า บริการขนมความเสี่ยงต่ า เพื่อคุ้มครองประชาชนให้เข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อ

สุขภาพ) 

- ระดับชุมชน : ด าเนินการชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค 

- ผลการด าเนินงานในปี 2560 และ 2561 ผู้ป่วยรายใหม่ทั้งความดันโลหิตสูงและเบาหวาน มีแนวโน้มลดลง 
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CKD   :  ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราลดลงของ eGFR < 4ml/min/1.73m2/yr เป้าหมาย > ร้อยละ 65 

ผลการด าเนินการ ชะลอการเสื่อมของไต  อัตราการกรองของไต ใน 1  ปี eGFR < 4 ml/min/1.73m2/year > 
65 %   ปี 2558 - 2561 ระดับที่ปฏิบัติได้ คือ 55.33 , 58.09 , 52.05 และ 55.65  ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย 
เนื่องจาก  ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้เพ่ิมมากขึ้น เริ่มมีการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะ 3b ซึ่งมีจ านวนมากทั้งที่รับการ
รักษาในโรงพยาบาลและ รพ.สต. ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการหาแนวทางร่วมกันกับทีมการดูแล    

DM  :  ตัวช้ีวัด   อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c  เป้าหมาย ร้อยละ 40 

       การด าเนินงานในคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน ได้มีการน างานมาอย่างต่อเนื่อง โดย ปรับระบบบริการเชื่อมโยงถึง
เครือข่ายและชุมชนและมีการจัดการรายกรณีและจัดกลุ่ม SHG.ในกลุ่มผู้ป่วย Uncontrolled โดย case manager และ
จัดบริการออก NCD สัญจรตั้งแต่ปี 2558 ท าให้การควบคุมระดับน้ าตาลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการจัดระบบบริการที่
เชื่อมถึง รพสต. ชุมชนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลกันได้ทั้งเครือข่าย การจัดให้ความรู้ทั้งรายกลุ่ม 
รายบุคคล ครอบครัว ชุมชนยังมีความส าคัญตลอดถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและจัดระบบบริการให้ได้ตามมาตรฐาน NCD 
Clinic Plus  
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อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

จากข้อมูล พบว่า อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จมีอัตราที่
เกินเป้าหมายที่ก าหนด  จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้เสียชีวิตจากแบบรายงาน 506s ของกรมสุขภาพจิต 
พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย วิธีการท าร้าย
ตัวเองที่พบได้บ่อยที่ สุด คือการผูกคอ ปัจจัยที่
กระตุ้นให้ลงมือท าร้ายตัวเอง ปัญหาการทะเลาะกับ
คนใกล้ชิด น้อยใจถูกดุด่า ถูกต าหนิ รวมถึง ปัญหา
ต้องการการเอาใจ หรือขอแล้วไม่ให้  นอกจากนี้ยัง
พบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ มีการใช้สุราก่อนการท า
ร้ายตัวเอง  

      ดังนั้น เพ่ือลดอัตราการฆ่าตัวตายในประชาชน จะต้องมีการให้ความรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชนในชุมชน เน้นการคัด
กรองโรคจิตและโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง ส าหรับในกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จะมีการประเมินอาการอย่าง
ใกล้ชิด การให้การบ าบัดทางจิตที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงการส่งต่อในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถปรับตัวและมี
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเพ่ือรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม การเน้นย้ าให้ญาติดูแลผู้ป่วยแบบใกล้ชิดและใส่ใจ เป็น
ต้น  

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
- การปรับแผนการให้บริการผู้ป่วยให้ครอบคลุม และได้มาตรฐานในสภาวะที่อัตราก าลังที่ลดลงในงานผู้ป่วยนอก 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
-   การจัดระบบบริการงานผู้ป่วยนอก 

 พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเพ่ือให้ผู้รับบริการปลอดภัย
 ลดระยะเวลารอคอยการรับบริการ

- การพัฒนาระบบงานตาม Service plan ให้ครอบคลุมเครือข่าย 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน    กลุ่มงานกลุ่มการพยาบาล     โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน   นางสาวสมฤดี แสนเตชะ    วันที่  1 ตุลาคม 2561 

เจตจ านง 
งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างถูกต้อง  ตามมาตรฐาน

วิชาชีพเพ่ือให้ผู้รับบริการสุขภาพดี ปลอดภัย   ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้  พึงพอใจในบริการ และผู้ให้บริการมี
ความสุขในการท างาน 

เป้าหมาย 
งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท (ยกเว้นผู้ป่วยสูติกรรม) ที่รับไว้รักษาโดยพัก

ค้างในโรงพยาบาล พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในต้องใช้ความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการ
ดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะอันตรายที่คุกคามชีวิต ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และสามารถดูแลตนเอง
พร้อมที่จะกลับมาด ารงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 

1. อัตราการ Readmit ภายใน 28 วันด้วยโรค
เดิมโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า 

ลดลงปีละ 
10% 

1.16 2.58 3.36 

2. จ านวนครั้งการให้เลือดผิดคนผิดหมู่ 0 0 0 0 

3. จ านวนผู้ป่วยเสียชวีิตโดยไม่คาดฝัน 4 2 3 1 

4. อัตราการเกิด UTI จากการคาสายสวน
ปัสสาวะ 

 3 ครั้งต่อ
พันวันนอน 

0 0 0 

5. อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้ยาและ
สารน้ าทางหลอดเลือดด า 

 3 ครั้งต่อ
พันวันนอน 

0 0.13 0.37 

6. อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4  3 ครั้งต่อ
พันวันนอน 

0 0 0 

7. อัตราการให้ยาผิดพลาด A-D ไม่เกิน 
2.79 
ระดับ E-F ไม่
เกิน 0.02 ระดับ 
G-I = 0 

ระดับ A-D 
0.007 

ระดับ E-F = 0 
ระดับ 

G-I = 0 

ระดับ A-D 
0.122 

ระดับ E-F = 0 
ระดับ 

G-I = 0 

ระดับ A-D 
0.03 

ระดับ E-F = 0 
ระดับ 

G-I = 0 

8. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน  85 % 87.71 86.62 87.66 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
1. พัฒนาการดูแลผู้ป่วย Sepsis, MI
2. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
3. พัฒนาการดูแลผู้ป่วย โรคปอดบวม,โรคอุจจาระร่วง
4. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรค COPD
5. พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล
6. พัฒนาการวางแผนจ าหน่าย
7. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
8. พัฒนาด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์

ความท้าทาย 
1. การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
2. การดูแลผู้ป่วย Septicemia
3. การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
4. การดูแลผู้ป่วย COPD
5. การวางแผนจ าหน่าย
6. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
7. การบันทึกทางการพยาบาล

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  

1. การดูแลผู้ป่วย Sepsis
2. การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
3. การดูแลผู้ป่วย Intermediate care
4. การดูแลผู้ป่วย Thalassemia
5. การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อต่างๆ
6. การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม
7. การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการนอน รพ.
8. ระบบการ Admit จากหน่วยงานต่าง ๆ
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1.พัฒนาการดูแลผู้ป่วย
Sepsis, MI 
1.1 การดูแลผู้ป่วย 
Septicemia 

- การประเมินผู้ป่วยไม่
ถูกต้อง ครอบคลุม 

1. ประชุมปรึกษาหารือในหน่วยงานและทีม PCT ทบทวนแนวทาง
(ร่วมกับแนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis ของโรงพยาบาลแพร่)

2. น าแนวทางในการดูแลผู้ป่วย Septicemia ,การน าแนวทางการ
ประเมิน MEWS และแนวทางการดูแลผู้ป่วย Pre – Arrest Signs
มาใช้ในการประเมินผู้ป่วย

3. การทบทวน Review chart   โดย แพทย์เวรบ่ายร่วมกับพยาบาล
เวรบ่าย ทบทวนการดูแลผู้ป่วยประเภท 3 และ 4 ร่วมกัน เพ่ือวาง
แผนการดูแลและให้การดูแลผู้ป่วยครอบคลุมขึ้น เนื่องจากพบว่า
ผู้ป่วยประเภท 3 และ 4 มีโอกาสเกิด respiratory failure ในช่วง
เวรบ่ายและดึก

4. ติดตามให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย
5. ติดตามประเมินผล

1. จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝันจาก
sepsis ในปี 2561 = 0

2. ผู้ป่วย Septicemia ได้รับการดูแลตามแนว
ทางการดูแลผู้ป่วย Septicemia

3. อัตราตายผู้ป่วย  Sepsis ไม่เกิน 17.21 ต่อ
แสนประชากร (12.70)

4. แผนพัฒนา การใช้ MEWS ประเมินผู้ป่วย
ในโรคที่ก าหนด และผู้ป่วยได้รับการรักษา
และส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า
ทันเวลา

1.2 การดูแลผู้ป่วย MI - การประเมินผู้ป่วยไม่
ถูกต้อง ครอบคลุม 

1. ประชุมปรึกษาหารือในหน่วยงานและทีมPCT ทบทวนแนวทาง
2. สร้างแบบประเมินเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางการ

ดูแลผู้ป่วย MI
3. ติดตามให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย
4. ติดตามประเมินผล

1. จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝันจาก MI
ในปี 2561 = 0

2. อัตราตายผู้ป่วย  MI  ไม่ เกิน 21.77 ต่อ
แสนประชากร (7.22)

3. ผู้ป่วย MI ได้รับการดูแลตามแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วย MI
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2. พัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยวิกฤติ 

- การประเมินผู้ป่วยไม่
ถูกต้อง ครอบคลุม 

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
ไม่ครอบคลุม 

1. ทบทวนการจ าแนกประเภทผู้ป่วยและแนวทางการดูแลผู้ป่วยแต่
ละประเภท

2. ทบทวนแนวทางการประเมินผู้ป่วยตามแนวทาง Early Warning
sign

3. สร้างแบบประเมินเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ  
4. ประเมินผลเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
5. ติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูง

กว่าในผู้ป่วยวิกฤติ
6. ทบทวน case sudden death ทุกราย

1. เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานจ าแนกประเภท
ผู้ป่วยแต่ละประเภท = 100 %

2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประเมินผู้ป่วยตาม
แนวทางEarly Warning sign = 100 %

3. ผู้ป่วยวิกฤติได้รับการดูแลตามแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยวิกฤติ

4. มี ก ารท บ ท วน  case sudden death 1
ราย

3. พัฒนาการดูแล
ผู้ป่วย โรคปอดบวม, 
โรคอุจจาระร่วง 

- ผู้ป่วยโรคปอดบวม,โรค
อุจจาระร่วง เป็นสถิติ 5 
อันดับโรคที่พบบ่อยใน
ผู้ป่วยใน 

1. ให้ความรู้ สุขศึกษา
2. จัดบอร์ด/ให้ความรู้และค าแนะน าการปฏิบัติตัว แก่ผู้ป่วย

ครอบครัวผู้ป่วย
3. ให้การดูแลตามแนวทางการรักษาของแพทย์

1. มีการให้ความรู้ สุขศึกษาผู้ป่วยทุกรายที่มา
นอนรักษาในโรงพยาบาล

2. มีการจัดบอร์ดให้ความรู้และค าแนะน าการ
ปฏิบัติตัว แก่ผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย ทุก 3
เดือน

3. ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวทางการรักษา
ของแพทย ์= 100 %

4. แผนพัฒนา การดูแลผู้ป่วยโรคปอดบวม,
โรคอุจจาระร่วงร่วมกับทีม PCT
ในปี 2562
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4. พั ฒ น า ก า ร ดู แ ล
ผู้ป่วยโรค COPD 

- ผู้ ป่ ว ย โรค  COPD เป็ น
สถิติ  5 อันดับโรคที่พบ
บ่อยในผู้ป่วยใน 

1. ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย COPD
2. ประสานงานทีมสหสาขาวางแผนในการดูแลผู้ป่วย COPD ในราย

ที่มีปัญหาซับซ้อน
3. ส่งต่อเยี่ยมบ้านในรายที่ปัญหา
4. ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อเยี่ยมบ้านร่วมกับทีม HHC

1. มีการทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยCOPD
ร่วมกับทีม PCT

2. มีการประสานงานกับPM COPD
3. มีการส่งต่อเยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหาใน

โปรแกรม Thai COC
4. ทางหน่วยงานไม่ได้เยี่ยมบ้านร่วมกับทีม

HHCเนื่องจากภาระงานมาก
5. ผู้ป่วย COPD ที่ต้องใช้ออกซิเจนบางราย

ยั งไม่สามารถเข้ าถึ งการใช้  O2 Home
therapy ซึ่งเป็นแผนพัฒนาของหน่วยงาน
ร่วมกับทีม PCT ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
เหล่านี้ให้เข้าถึงบริการ

5. พัฒนาการบันทึ ก
ทางการพยาบาล 

- ก า ร บั น ทึ ก ท า ง ก า ร
พยาบาลยังไม่สมบูรณ์ คือ
การประเมินอาการผู้ป่วย
ยังไม่ครอบคลุม ไม่มีการ
สรุปข้อมูลวิกฤติทางกาย 
วิกฤติทางจิต  กิจกรรม
ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล ไม่
สอดคล้องกับปัญหา  

1. ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ชี้แจง การบันทึกทางการพยาบาล
แบบ Focus charting และการ Audit Chart ให้มีการบันทึก
ทางการพยาบาลที่แสดงถึงการน ากระบวนการพยาบาลไปใช้ให้
เห็นชัดเจน  ตั้งแต่การประเมินอาการให้ครอบคลุมองค์รวม  การ
จัดกิจกรรมการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหา  และบันทึกการ
ประเมินผล  โดยเฉพาะกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนยุ่งยาก

2. หัวหน้างานผู้ป่ วยใน/รองหั วหน้างานผู้ป่ วยใน ก ากับการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบการบันทึกอย่างต่อเนื่อง

จากการตรวจสอบการบันทึกทางการพยาบาล
แบบ Focus charting โดยหัวหน้างานผู้ป่วยใน 
พบ ว่ า  มี ก ารบั น ทึ กถู กต้ อ งค รอบ คลุ ม  = 
87.51% และจากการ Audit เวชระเบียน โดย
คณะกรรมการ MRS ปี 2561 พบว่าการบันทึก
ทางการพยาบาลมีความถูกต้อง ครอบคลุมและ
เชื่อมโยง โดยเฉลี่ย 86.56%  กล่าว คือ มีการ
บันทึกปัญหาและอาการครอบคลุม  กาย จิต  
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3. ก าหนดให้มีการตรวจสอบการบันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus

charting โดยหัวหน้างานผู้ป่วยใน
4. ก าหนดให้มีการท า Audit Chart ใน Case  ที่ซับซ้อนหรือมีความ

เสี่ ยงสู ง จ านวน 3 Chart /แพทย์ /เดือน  (ส่ วน Nurse note 
helpful พยาบาลเป็นผู้  Audit ) โดยคณะกรรมการ MRS ของ
หน่วยงาน

สังคม  เพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุม รวมทั้งการ
เชื่อมโยงข้อมูลแก่ทีมสหวิชาชีพ  ยั งมีน้อย 
(โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยาก  ซับซ้อนควร
มีทุกราย)  ฯลฯ 
     ดังนั้น จึงก าหนดให้มีการประชุมร่วมกับ
ระหว่างหัวหน้างาน  และผู้ปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
การบันทึกที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ตามเกณฑ์การบันทึกเวชระเบียนปี 2557   

6. พัฒนาการวางแผน
จ าหน่าย 

- เจ้าหน้าที่วางแผนจ าหน่าย
ผู้ป่วยไม่ครอบคลุม 

1. ทบทวนแนวทางการวางแผนจ าหน่าย
2. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายโรค จัดท าระบบการวางแผน

จ าหน่าย
3. ติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้

1. ผู้ป่วยที่มารับการรักษาขณะนอน
โรงพยาบาลได้รับการวางแผนจ าหน่าย =
100% กรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้รับการ
วางแผนจากทีมสหสาขาวิชาชีพ

7. พัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

- ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับ
การดูแลไม่ครอบคลุม 

1. มีการจัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายร่วมกับทีม PCT
2. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ จัดท าระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3. ติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้
4. มีการส่งต่อเยี่ยมบ้านและติดตามผลการเยี่ยมบ้าน

1. ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลตามแนว
ทางการดูแล = 100 % แต่ยังพบปัญหาใน
เรื่องการจัดสถานที่เนื่องจากสถานที่บาง
ช่วงไม่เอ้ือต่อการดูแลผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วย
มานอนพักรักษาตัวจ านวนมาก และ พบ
ปัญหาผู้ป่วยบางรายไม่ทราบเป็นโรคอะไร
บางรายไม่มีญาติดูแล

2. พยาบาลที่รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วยระยะ
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สุดท้าย ลาออกจากราชการ ท าให้การ
ด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยไม่ต่อเนื่อง ทาง
หน่วยงานมีแผนให้หัวหน้างานอบรม
วิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยต่อไป 

3. ทีม PCT ของโรงพยาบาลมีแผนพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายระดับ
โรงพยาบาล

8. พัฒนาด้านอาคาร
สถานที่  

- สถานที่อาคารมีสภาพ
ทรุดโทรม 

1. ส ารวจสถานที่อาคารผู้ป่วยใน
2. จัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน น าเสนอในแผนพัฒนาของ

โรงพยาบาล
3. ด าเนินการจัดท าตามแผนพัฒนาที่ได้รับจัดสรร

1. มีการปรับปรุงหลังคา/ตัวอาคาร/ห้องน้ า
อาคารผู้ป่วยใน 1
แต่อาคารผู้ป่วยใน 2 น าไปพัฒนาในปี 
2562 (ซึ่งมีสภาพหลังคารั่ว ตัวอาคาร/
ห้องน้ า สภาพทรุดโทรม)

9. พัฒนาการดูแล
ผู้ป่วย Intermediate 
care 

- การรับผู้ป่วยกลับจาก รพ.
เครือข่าย ยังไม่เป็นระบบ 

1. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและทีมสหสาขาที่เก่ียวข้อง
2. จัดท าแนวทางการรับผู้ป่วย Intermediate care กลับจาก

โรงพยาบาลแพร่
3. ติดตามให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและทีมสหสาขาท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติ

ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย
4. ติดตามประเมินผล

1. ใน ปี 2561 มีผู้ป่วยรับกลับ จ านวน 188
ราย ค่า Adjust RW  211.739

2. ทีมแม่ข่ายโรงพยาบาลแพร่ มีการติดตาม
การด าเนินงานและวางแผนแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
Intermediate care ให้มีประสิทธิภาพ

19



ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
5. น าเสนอผลการด าเนินงานการดูแลผู้ป่วย Intermediate care

ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
10. การดูแลผู้ป่วย
Thalassemia 

- ผู้ป่วย Thalassemia 
ที่มาเติมเลือดโรงพยาบาล
ลอง ไม่มีเลือดเติม ท าให้
ต้องได้รับการส่งต่อ
โรงพยาบาลแพร่ 

- ผู้ป่วย Thalassemia 
ต้องการเติมเลือดที่
โรงพยาบาลลอง 

1. ประชุม Service plan ร่วมกับงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล
แพร่ ในการจัดส่งผู้ป่วยมาเติมเลือด

2. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและทีมสหสาขาที่เก่ียวข้อง
3. จัดท าแนวทางการรับผู้ป่วย Thalassemia กลับจากโรงพยาบาล

แพร่
4. ติดตามให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและทีมสหสาขาท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติ

ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย
5. ติดตามประเมินผล
6. น าเสนอผลการด าเนินงานการดูแลผู้ป่วย Thalassemia ร่วมกับ

เครือข่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

1. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 – วนัที่ 30
กันยายน 2561  มีผู้ป่วย Thalassemia
จ านวน 42 ราย

2. ทีมแม่ข่ายโรงพยาบาลแพร่ มีการติดตาม
การด าเนินงานและวางแผนแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
Thalassemia ให้มีประสิทธิภาพ
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แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence ข้อที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
สอดคล้องกับโครงการกระทรวง 45 โครงการ แผนงานที่ 1  โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

แผนงานที่ 5  โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care) 
แผนงานที่ 8  โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม 

อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) 

แผนงานที่ 9  โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
แผนงานที่ 10  โครงการที่ 23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ข้อที่  3 บุคลากรเป็นเลิศ People Excellence 
สอดคล้องกับโครงการกระทรวง 45 โครงการ แผนงานที่ 1  โครงการที่ 35  โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

แผนงานที่ 2  โครงการที่ 36 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ข้อที่  4 บริหารเป็นเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence 
สอดคล้องกับโครงการกระทรวง 45 โครงการ แผนงานที่ 2  โครงการที่ 39  โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ 
1 พัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
1. อัตราป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่
ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. อัตราป่วยตายผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 8.25
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่
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ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. อัตราป่วยด้วยโรคปอดบวม ≤ 250/แสน ปชก.

2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 
1. ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการภายในองค์กร
กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ร้อยละของบุคลากร รพ. มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ร้อยละ 60

3 พัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานสาธารณสุขของ คปสอ.ลอง ผ่านเกณฑ์
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริการสุขภาพเพ่ือให้มีการรับรองคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA
2. ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานงาน/ทีมงาน
ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

2. ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานงาน/ทีมงาน ร้อยละ 80
4  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

เป้าประสงค์ 
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
กลยุทธ์ 
1. สนับสนุนระบบการจัดการความรู้ในเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
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2. พัฒนาผลงานทางวิชาการ เพ่ือขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่

ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80

2. ร้อยละของหน่วยงานมีผลงานวิชาการ และมีการเผยแพร่  ร้อยละ 25

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการบริการในการดูแลผู้ป่วย
1.1 ทบทวนความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงานผู้ป่วยใน 
ได้แก่ 
- พยาบาลวิชาชีพ : อบรมการซักประวัติและการตรวจ

ร่างกาย การจ าแนกประเภทผู้ป่วย การ CPR เป็นต้น 
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : การวัดสัญญาณชีพ การ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย การรับแลกเครื่องมือ การ CPR เป็นต้น 

- จนท. ในหน่วยงานได้รับการอบรมความรู้และทักษะที่
จ าเป็น ร้อยละ 100 

2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
2.1 การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติที่เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ 
2.1.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis 
- ทบทวนแนวทางในการประเมินและการดูแลผู้ป่วย Sepsis 

เพ่ือน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
- พยาบาลวิชาชีพ อบรมการประเมินและการดูแลผู้ป่วย 

Sepsis เป็นต้น 
- จัดท าทะเบียนผู้ป่วย Sepsis รวมถึงการส่งต่อ เพื่อรวบรวม

และคืนข้อมูลทุก 1 เดือนให้ทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วย  

- อัตราตายผู้ป่วย Sepsis ไม่เกิน  26.18 ต่อประชากรแสน
คน (ผลงาน =12.70) 

- มีการทบทวนแนวทางในการประเมินและการดูแลผู้ป่วย 
Sepsis ร่วมกับทีม PCT (อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน) 

- พยาบาลวิชาชีพ ได้รับการอบรมการประเมินและการดูแล
ผู้ป่วย Sepsis ร้อยละ 100 

- มีการน าแนวทางในการประเมินและการดูแล
ผู้ป่วย Sepsis ที่ใช้ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ลง
น าสู่การปฏิบัติและติดตามให้ เจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
Sepsis 

- ทบทวนกรณีที่มีการเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน (Sudden 
death) จากการวินิจฉัยเป็น Sepsis ทุกรายร่วมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

- มีการจัดท าทะเบียนผู้ป่วย Sepsis รวมถึงการส่งต่อและ
ลงข้อมูลในโปรแกรม Sep net ทุกราย 

- ไม่มีการทบทวนเนื่องจากไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน 
จากการวินิจฉัยเป็น Sepsis 

2.1.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย MI 
- ทบทวนแนวทางในการประเมินและการดูแลผู้ป่วย MI เพ่ือ

น ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
- จัดท าทะเบียนผู้ป่วย MI รวมถึงการส่งต่อ เพ่ือรวบรวมและ

คืนข้อมูลทุก 1 เดือนให้ทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วย  MI 
- พยาบาลวิชาชีพ อบรมการประเมินและการดูแลผู้ป่วย MI, 

การอ่าน EKG เป็นต้น 
- ทบทวนกรณีที่มีการเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน (Sudden 

death) จากการวินิจฉัยเป็น MI ทุกรายร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

- อัตราตายผู้ป่วย MI ไม่เกิน 18.64 ต่อประชากรแสนคน 
(ผลงาน = 21.77) 

- มีการทบทวนแนวทางในการประเมินและการดูแลผู้ป่วย 
MI ร่วมกับทีม PCT  

- มีการจัดท าทะเบียนผู้ป่วย MI รวมถึงการส่งต่อ  
- มีการทบทวนกรณีที่ มีการเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน 

(Sudden death) จากการวินิจฉัยเป็น MI จ านวน 0 
ราย  

- จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน ไม่เกิน 4 ราย/ปี
(ผลงาน  = 1   ราย  คื อ  Upper airway resistance 
syndrome) 

- น าข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน ไปทบทวน 
น าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย
ต่อไป เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ 

2.1.3 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ 
- ทบทวนการซักประวัติและการตรวจร่างกาย 
- ทบทวนการจ าแนกประเภทผู้ป่วยและแนวทางการดูแล

ผู้ป่วยแต่ละประเภท 
- ทบทวนแนวทางการประเมินผู้ป่วยตามแนวทาง Early 

- มีการทบทวนการซักประวัติและการตรวจร่างกาย 
- มีการทบทวนการจ าแนกประเภทผู้ป่วยและแนวทางการ

ดูแลผู้ป่วยแต่ละประเภท 
- มีการทบทวนแนวทางการประเมินผู้ป่วยตามแนวทาง

- น าข้อมูลการเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน ไปทบทวน 
น าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย
ต่อไป เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
Warning sign 

- มีการติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มี
ศักยภาพสูงกว่าในผู้ป่วยวิกฤติ 

- ทบทวนกรณีที่มีการเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน (Sudden 
death)  ทุกรายร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

Early Warning sign 
- มีการติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่

มีศักยภาพสูงกว่าในผู้ป่วยวิกฤติ 
- มีการทบทวนกรณี ที่ มี การเสี ยชี วิต โดยไม่คาดฝั น 

(Sudden death)  ทุกรายร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง 

2.2 การดูแลผู้ป่วยท่ัวไป 
2.2.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค COPD 
- ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย COPD 
- ทบทวนการดูแลผู้ป่วยCOPD ในรายที่มีปัญหาซับซ้อน

ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
- ส่งต่อเยี่ยมบ้านในรายที่ปัญหา 
- ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อเยี่ยมบ้านร่วมกับทีม 

HHC 
2.2.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง โรคปอด
บวม 
- ให้ความรู้ สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยทุกราย 
- จัดบอร์ด/ให้ความรู้และค าแนะน าการปฏิบัติตัว แก่ผู้ป่วย 

ครอบครัวผู้ป่วย 

- มีการทบทวนแนวทางในการประเมินและการดูแลผู้ป่วย 
COPD ร่วมกับทีม PCT  

- มีการทบทวนการดูแลผู้ป่วย COPD ในรายที่มีปัญหา
ซับซ้อนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

- มีการส่งต่อเยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหาและ Readmit 
- ไม่ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเนื่องจากติดปัญหาภาระงาน 

- มีการให้ความรู้ สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยทุกราย 
(ผลงาน 100%) 

-    มีการจัดบอร์ดให้ความรู้และค าแนะน าการปฏิบัติตัว 
แก่ผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย (ผลงาน 100%) 

- จากการดูแลผู้ ป่ วย  COPD พบว่าผู้ ป่ วยมา 
Admit บ่อย เนื่องจากพยาธิสภาพของโรคและ
ไม่ มี  O2 Home therapy ท างห น่ ว ย งาน มี
แผนพัฒนาเข้าทีม PCT เพ่ือช่วยวางแผนในการ
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้ 

- จากการวิเคราะห์ผู้ป่วยที่มา Admit พบว่า โรค
อุจจาระร่วง โรคปอดบวม เป็นอันดับ 1-5 ของ
งานผู้ป่วยใน ซึ่งทีม PCT มีแผนพัฒนาในการ
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้ในปี 2562 

2.3 พัฒนาการวางแผนจ าหน่าย 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- ทบทวนแนวทางการวางแผนจ าหน่ายเพ่ือน ามาปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 
- พยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางการ

วางแผนจ าหน่ายได้ถูกต้อง 
- มีการส่งต่อเยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหาและติดตามผลการ

เยี่ยมบ้าน 

- ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลได้รับการวางแผน
จ าหน่ายร้อยละ 80 (ผลงาน 100%) 

- จากการวิเคราะห์ หน่วยงานมีแผนพัฒนาการ
วางแผนผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนในการดูแล
ร่วมกับทีมสหสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

2.4 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
- ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพ่ือน ามา

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
- จัดท าทะเบียนผู้ป่วยระยะสุดท้าย  เพ่ือรวบรวมข้อมูล

และคืนข้อมูลทุก 1 เดือนให้ทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย   

- จัดหาสิ่งของ/อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อผู้ป่วย  
- มีการจัดยานพาหนะส่งผู้ป่วยกลับบ้านในรายที่ไม่มีรถ

กลับบ้าน 
- มีการส่งต่อเยี่ยมบ้านและติดตามผลการเยี่ยมบ้าน 

- ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลตามแนวทางร้อยละ 
80 (ผลงาน 100%) 

- มีการจัดท าทะเบียนผู้ป่วยระยะสุดท้าย  เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลและคืนข้อมูลทุก 1 เดือนให้ทีมสหสาขาในการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   

- มีการจัดหาสิ่งของ/อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อผู้ป่วย  
- มีการจัดยานพาหนะส่งผู้ป่วยกลับบ้านในรายที่ไม่มีรถ

กลับบ้าน 
- มีการส่งต่อเยี่ยมบ้านและติดตามผลการเยี่ยมบ้าน 

- หน่วยงานมีแผนพัฒนาร่วมกับทีม PCT โดย
จัดท าแนวทางและกระบวนการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายทั้งโรงพยาบาล 

- หน่วยงานมีแผนส่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้า
ร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลักสูตร 
3 วัน เพ่ือน าความรู้มาดูแลผู้ป่วยในหน่วยงาน 

3. การประกันคุณภาพการพยาบาล ( QA )
3.1 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
- ทบทวนแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม ข้อก าหนดของมาตรฐาน 

- หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาล
ระดับ 3 (ผลงาน = ระดับ 3) 

- มีการทบทวนแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม ข้อก าหนด
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- มีการตอบสนอง ความต้องการ/ปัญหาผู้ใช้ บริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางที่วางไว้ 
ของมาตรฐาน 

- มีการตอบสนอง ความต้องการ/ปัญหา ผู้ใช้บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางที่วางไว้ 

3.2 การบันทึกทางการพยาบาล 
- ปรับแบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยในให้ตรงกับแนว

ทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วยในของ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ    
แหงชาติสภาการพยาบาล สถาบั นรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) 2557 

- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ฃการบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วยใน ส่วน  Nurses’note 

- นิเทศและก ากับการบันทึกทางการพยาบาลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

- อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาล 
ร้อยละ 80 (ผลงาน= 87.51 %) 

- มีการปรับแบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยในให้ตรงกับแนว
ทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วยในของ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ  
แหงชาติสภาการพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) 2557 

- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ฃการบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วยใน ส่วน  Nurses’ note 

- มีการนิเทศและก ากับการบันทึกทางการพยาบาลตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดทุกเดือนโดยหัวหน้างานและรองหัวหน้า
งาน 

4. การบริหารจัดการอัตราก าลัง
- จัดท าแผน Training need ของหน่วยงาน 
- สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
- จัดท า FTE ในหน่วยงาน 

- อัตราหน่วยงานมีการจัดท าแผน training need 
    ร้อยละ 100 (ผลงาน= มีการจัดท า) 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อย

ละ 50 (ผลงาน= 100%) 

- จากการคิดอัตราก าลังของหน่วยงานพบว่ามี
ภาระงานเกินค่าProductivity  90 - 110 = 
117.70% และพบว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอยู่
ระหว่างการตั้ งครรภ์และลาคลอด ซึ่ งทาง
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- นิเทศและติดตามเรื่องพฤติกรรมบริการเจ้าหน้าที่อย่าง

สม่ าเสมอ 
- หน่วยงานมีอัตราก าลังเพียงพอ (ผลงาน = ไมเ่พียงพอ) 
- จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการ = 0  

(ผลงาน = 0) 

หน่วยงานมีแผนพัฒนา ทบทวนร่วมกับกลุ่ม
งานการพยาบาลต่อไป 

5. พัฒนาอาคารสถานที่  และวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ
ครุภัณฑ์ 
5.1 พัฒนาอาคารสถานที่ 
- พัฒนา 5 ส ของหน่วยงาน อย่างสม่ าเสมอก าหนด

ผู้รับผิดชอบหลัก ในการดูแลแต่ละพ้ืนที่ 
- รับการประเมินพ้ืนที่ 5 ส จากทีม ENV 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารผู้ป่วยใน 1,2 เพ่ือให้ระบบ

อากาศถ่ายเทสะดวก 
- จัดท าป้ายต่างๆ ติดตามอาคาร 
5.2 พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ 
- ติดตามและด าเนินการตามแผนการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

และเครื่องมือครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน 
- จัดท า แฟ้ม ทะเบียนประวัติ  เครื่องมือ ครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน 
- ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีในหน่วยงานและจ าหน่าย กรณีที่

มีการช ารุด ไม่พร้อมต่อการใช้งาน 
- ส่งซ่อมวัสดุ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ตามระบบการแจ้งซ่อม 

(RMC) 

- คะแนน 5 ส ผ่านเกณฑ์ 80% (ผลงาน = 90.47%) 

- มีการปรับปรุงตามแผน 

- มีการปรับปรุงตามแผน 

- มีการจัดซื้อตามแผนการขอซื้อหน่วยงาน 

- มีการจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัติเครื่องมือ ครุภัณฑ์ของ
หน่วยงานเป็นปัจจุบัน 

- มีการส ารวจครุภัณฑ์ ที่มีในหน่วยงานและจ าหน่าย 
กรณีท่ีมีการช ารุด ไม่พร้อมต่อการใช้งาน 

- มีการส่งซ่อมวัสดุ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ตามระบบการแจ้ง
ซ่อม (RMC) 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลอง 
งาน/กิจกรรม ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1.จ านวนผู้ป่วยรับใหม่ 2,921 4,213 4,753 
2.จ านวนผู้ป่วยจ าหน่าย 2,935 4,210 4,759 
3.จ านวนวันนอนเฉลี่ย 2.74 2.55 2.76 
4.อัตราการครองเตียง 56.07 (39 เตียง) 49.26 (60 เตียง) 61.15 (60 เตียง) 
5.จ านวนเตียง 39 60 60 

สถิติ 5 อันดับโรค 
ล าดับที่ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1 COPD Diarrhea and Gastroenteritis Diarrhea and Gastroenteritis 
2 Diarrhea and 

Gastroenteritis 
Pneumonia Dyspepsia 

3 Pneumonia Dyspepsia Pneumonia 

4 Fever Urinary tract infection Urinary tract infection 
5 Acute tubule-interstitial 

nephritis 
COPD Acute bronchitis 

จากสถิติ 5 อันดับโรค พบว่าผู้ป่วย Diarrhea and Gastroenteritis, Dyspepsia, Pneumonia, Urinary 
tract infection และ Acute bronchitis มารับการรักษาเพ่ิมมาก หน่วยงานได้มีการทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย
แต่ละโรค จัดบอร์ดให้ความรู้ ให้สุขศึกษาขณะนอนโรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้าน และหน่วยงานร่วมกับทีมน า PCT 
มีการทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยโรคเหล่านี้ต่อไป 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2559 - 2561 

รูปที่ 1 แสดงอัตราการ Re - admit ภายใน 28 วันด้วยโรคเดิม (ลดลงปีละ 10%)  

รูปที่ 2 แสดงจ านวนครั้งการให้เลือดผิด (เป้าหมาย = 0) 

รูปที่ 3 แสดงจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน ( เป้าหมาย= 0 คน) 

อัตราการ Re-admit ภายใน 28 วันด้วยโรค
เดิมพบว่า ปี 2561 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ผู้ป่วยที่พบบ่อย
คือโรคเรื้อรัง เนื่องจากผู้ป่วยมาด้วยพยาธิสภาพของโรค
ที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ ทั้งนี้หน่วยงานร่วมกับทีมน า PCT และ
ทีม HHC มีการทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุและหา
แนวทางพัฒนาคุณภาพเพ่ือลดอัตราการ Readmit 
ภายใน 28 วันด้วยโรคเดิม เพ่ือให้การดูแลผู้ ป่วยมี
คุณภาพต่อไป 

            จ านวนครั้งของการให้เลือดในปีงบประมาณ 
2559 – 2561 พบว่าเป็น 0 ผ่านเป้าหมายเป็นที่พึง
พอใจของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้มีกระบวนการ
ปรับปรุง พัฒนาระบบการให้เลือดอยู่เสมอ โดยมีแนว
ทางการให้เลือดที่ปลอดภัย (Blood Safety) เพ่ือให้
ผู้ป่วยปลอดภัยจากการได้รับเลือด 

จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝันพบว่าปี
2561 พบว่าเป็น 1 มีแนวโน้มลดลง  

จากสถิติดังกล่าวหน่วยงานได้มีการทบทวน
เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยของหน่วยงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
และนอกจากนี้ได้มีการทบทวนปรับปรุงร่วมกับทีม
RM, PCT เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุหา RCA และน าผล
จากการวิเคราะห์ มาพัฒนาเป็นแนวทางในการดูแล
ผู้ป่วย เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพยิ่งขึ้น   
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รูปที่ 4 แสดงอัตราการเกิด UTI จากการคาสายสวนปัสสาวะ (เป้าหมาย  3 ครั้งต่อพันวันนอน) 

รูปที่ 5 แสดงอัตราการเกิด Phlebitis จากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า (เป้าหมาย  3 ครั้งต่อพันวันนอน) 

รูปที่ 6 แสดงอัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2 - 4 (เป้าหมาย  3 ครั้งต่อพันวันนอน) 

อัตราการเกิด UTI จากการคาสายสวน
ปัสสาวะ ในปีงบประมาณ 2561 พบว่าเป็น 0 ผ่าน
เป้ าหมาย เป็ นที่ พึ งพอ ใจของหน่ วยงาน  ซึ่ ง
หน่วยงานได้มีกระบวนการปรับปรุง พัฒนาการ
ป้องกันการเกิด UTI จากการคาสายสวนปัสสาวะ 
อยู่เสมอ เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพต่อไป 

อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้สาร
น้ าทางหลอดเลือดด า ในปีงบประมาณ 2561 
พบว่าเพ่ิมขึ้น ซึ่งหน่วยงานร่วมกับทีม IC ได้มีการ
ทบทวน พัฒนาการป้องกันการเกิด Phlebitis จาก
การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า เพ่ือให้การบริการ
ดูแลผู้ป่วยมี คุณภาพมากข้ึน 

อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2 -4 ใน
ปีงบประมาณ 2561 พบว่า เป็น 0 ผ่านเป้าหมาย
เป็นที่พึงพอใจของหน่วยงาน หน่วยงานได้มีการ
ทบทวน วิเคราะห์ สาเหตุและหาแนวทางในการ
ดูแลผู้ป่วยเพ่ือไม่ให้เกิดแผลกดทับ อยู่เสมอและ
เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เป็น
โอกาสพัฒนาต่อไป  
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รูปที่ 7 แสดงอัตราการให้ยาผิดพลาด (เป้าหมายไม่เกิน 2.79) 

รูปที่ 8 แสดงอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ( เป้าหมาย > 85 %) 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. มีการปรับระบบจ านวนเตียงในการรับผู้ป่วย โดยแบ่งเป็น 2 ตึก ท าให้อัตราก าลังมีไม่เพียงพอ และ

เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ,ลาคลอด เจ้าหน้าที่ เร่งรีบในการท างานและต้องขึ้น
ปฏิบัติงานในแต่ละเดือนมากขึ้น ท าให้พักผ่อนไม่เพียงพอ ทางหน่วยงานร่วมกับกลุ่มงานการพยาบาลมี
แนวทางโดยประสานงานให้อัตราก าลังของบุคลากรของหน่วยงานอื่นมาข้ึนปฏิบัติงาน

2. ปัญหาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโครงสร้างตึกผู้ป่วยใน  2 หลังคาสภาพไม่มั่นคงและ
แข็งแรง เวลาฝนตก ท าให้หลังคารั่วซึมบ่อย และระบบการระบายอากาศในตัวอาคารไม่ดี ก่อให้เกิดกับ
ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล ทางหน่วยงาน

อัตราการให้ยาผิดพลาด ในปีงบประมาณ 
2561 พบว่าลดลง หน่วยงานร่วมกับห้องยาในและ 
ทีม PTC ได้มีการทบทวนปรับปรุง เพ่ือหาสาเหตุ
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาการบริหารยา เพ่ือให้การ
ดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เป็นโอกาสพัฒนา
ต่อไป

การให้บริการของหน่วยงานพบว่าความพึง
พอใจของผู้ รับบริการผ่านเป้ าหมาย> 85 %) 
เนื่องจากมีหน่วยงานตึกผู้ป่วยในส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการเองและหน่วยงานได้มีการ
วิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางในการพัฒนาการ
บริการเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ ตามทีม PCT ที่ก าหนดให้ครอบคลุม (สถิติ 5 อันดับโรคของ

โรงพยาบาล)
2. การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
3. การพัฒนาด้านบุคลากร ความรู้ความสามารถ วิชาการและทักษะเฉพาะรวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการที่ ดี

และบรรยากาศในการท างานที่ดี
4. การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในหน่วยงาน
5. การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเป้าหมาย หรือมีแนวโน้มที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง
6. การดูแลผู้ป่วยตาม Service plan
7. การน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
8. การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล (หัวข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์)  ให้ครอบคลุม

ครบถ้วน มีการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน

33



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 
หน่วยงาน/ทีมงาน  งานการพยาบาลผู้คลอด  กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน   นางจันทร์พิมพ์   คาวันดี   วันทีจ่ัดท า   8  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

เจตจ านง 
ให้บริการพยาบาลทางสูติกรรมแก่หญิงตั้งครรภ์  ผู้คลอด  มารดาหลังคลอดและทารก อย่างถูกต้องเพ่ือให้

ผู้รับบริการปลอดภัย  ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้  และพึงพอใจในบริการ 

เป้าหมาย 
หญิงตั้งครรภ์  ผู้คลอด  มารดาหลังคลอดและทารกได้รับบริการพยาบาลทางสูติกรรมที่ถูกต้อง ตามมาตรฐาน 

ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้และพึงพอใจในบริการ  

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ ≤ 12 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ60 63 70 72.61 
2. ร้อยละสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่มีผล MCV หรือ DCIP
Positive ได้รับการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย 

100 96 100 96.10 

3. ร้อยละผู้คลอดฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ ≥ ร้อยละ60 36 61 60.00 
4. อัตราการตายของมารดา < 15 ต่อการเกิด 

มีชีพแสนคน 
0 0 0 

5. อัตราการติดเชื้อของแผลที่ฝีเย็บ < ร้อยละ 2 0 0 0 
6. ร้อยละการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด < ร้อยละ 5 3.49 1.32 1.67 
7. อัตราการตายปริก าเนิด ( Perinatal death ) < 9 ต่อพันทารก

เกิดท้ังหมด 
0 0 0 

8. อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะแรกเกิด
( Birth asphyxia ) 

< 25 ต่อพัน
ทารกเกิดมีชีพ 

23.26 12.99 33.33 

9. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของทารก ได้แก่ การได้รับ
บาดเจ็บจากกระบวนการคลอด , การเกิด Aspirate 
meconeum  

< ร้อยละ 1 1.16 0 0 

10. อัตราการเกิดอุบัติการณ์ของมารดา / ทารก ได้แก่ การ
ระบุทารกผิด ,การรักษาพยาบาลผิดคน, ความผิดพลาดในการ
ให้ยา /เลือด / สารน้ า 

ร้อยละ  0 0 0.07 0 

11. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ / ผู้คลอด / ญาติ > ร้อยละ 80 90.27 87.96 84.38 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 
* ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน)

ผ่านการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดแพร่  
นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ : นั่งสบาย คลายปวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

 : ลูกกลิ้ง คลายปวด 
 : เย็นสบายคลายปวด 
 : Cooling Pad 
 : หมอนอุ่น 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมรรถนะเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
2. พัฒนาคุณภาพบริการงานสูติกรรม ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ)

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของหน่วยงานไปแล้วในปี  2561 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ระบบการด าเนินงาน
อนามัยแม่และเด็กใน
โรงพยาบาลลอง 

งานอนามัยแม่และเด็กมี
ห น่ ว ย งาน ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ
ร่วมกันหลายหน่ วยงาน
บางครั้งคาบเกี่ยวกัน 

ทบทวนระบบการด าเนินงานของ
อนามัยแม่และเด็กอ าเภอลอง ซึ่งมี
หน่ วย งานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ งภ าย ใน
โรงพยาบาลลอง และ รพสต.เครือข่าย 
ได้แก่  
* งานการพยาบาลผู้คลอดรับผิดชอบ
คลินิกฝากครรภ์ ในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลลอง บริการระยะรอคลอด 
บริการคลอด บริการมารดาทารกหลัง
คลอด คลินิกนมแม่  
* การให้บริการผู้ป่วยนอกโดยไม่ผ่าน
ระบบผู้ป่วยนอก คือผ่านการลง Regis 
ที่ประชาสัมพันธ์แล้วมารับบริการที่
งานการพยาบาลผู้คลอดในการซัก
ประวัติ ให้บริการวินิจฉัยและสั่งยาเพ่ือ
ลดระยะเวลารอคอย 
* ปรับปรุ งการตรวจของแพทย์ ผู้
ให้บริการจากเดิมใช้แพทย์ร่วมกับตึก
ผู้ป่วยใน เป็นใช้ร่วมกับ ER และ IPD 

ท าให้ ผู้ รับบริการ
ได้รับการบริการที่
ส ะด วก  ร วด เร็ ว 
โดยไม่ต้องผ่านงาน
ผู้ป่วยนอกเพ่ือซัก
ประวัติ 
ส าม ารถ ไป ที่ จุ ด
บริการได้เลย 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
* กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและ
หน่วยบริการปฐมภูมิรับผิดชอบคลินิก
สุขภาพเด็กดี  ให้บริการสร้างเสริม
ภู มิ คุ้ ม กั น โรค  เฝ้ า ร ะ วั งส่ ง เส ริ ม
พั ฒ น า ก า ร เด็ ก  ( DSPM&DAIM) 
บริการคลินิกวางแผนครอบครัว 
* งานชันสูตร รับผิดชอบการในตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ 
* รพ.สต.14 แห่ง ในเขต อ.ลอง
รับผิดชอบในการรับบริการฝากครรภ์
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ตรวจเยี่ยมหลัง
คลอด การตรวจมะเร็งปากมดลูกใน
มารดาหลังคลอด 
* งานทันตกรรมรับผิดชอบงานส่งเสริม
สุขภาพปากและฟันในหญิงตั้งครรภ์
และเด็ก 
* การให้บริการวางแผนครอบครัวแบบ
กึ่งถาวรสามารถให้บริการที่งานการ
พยาบาลผู้คลอดโดยผ่านการ Regis ที่
งานประชาสัมพันธ์ 

* การส่งตรวจวินิจฉัยด้วย
เครื่องอัลตร้าซาวด์อย่าง
น้อย 1 ครั้งของการตั้งครรภ์
โดยแพทย์เพ่ือยืนยันอายุ
ครรภ์และหาความผิดปกติ
ข อ ง ท า ร ก ใน ค ร ร ภ์ ไ ม่
ค รบ ถ้ ว น ต าม โค ร งก า ร 
(บางครั้งส่งตรวจช้า บางราย
ลืมส่ ง) รวมถึ งพบปัญหา
ค ว าม ผิ ด ป ก ติ ข อ งก า ร
ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ 

* จัดท าสมุด Checklist เพ่ือให้ลง
บันทึกครอบคลุมกระบวนการ
ให้บริการงานฝากครรภ์ 

* ห ญิ ง ตั้ ง ค ร ร ภ์
ได้ รั บ ก า ร ต ร ว จ
วินิจฉัยก่อนคลอด
และพบแพทย์อย่าง
น้อย 3 ครั้ง 
(ครั้งที่  1 ครั้งแรก
ที่มาฝากครรภ์เพ่ือ
ยืนยัน IUP, ครั้งที่ 
2ที่อายุครรภ์ 18-
2 2 สั ป ด า ห์ เ พ่ื อ
ยื น ยั น อายุ ค รรภ์
แ ล ะติ ด ต าม ก าร
เจริญ  เติบโตและ
ครั้งที่ 3 อายุครรภ์ 
3 2  สั ป ด าห์ เ พ่ื อ

36



ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ติ ด ต าม ภ าวะ รก
เกาะต่ าหรือส่วนน า
แ ล ะ ก า ร
เจ ริญ เติ บ โตขอ ง
ทารกในครรภ์)  

* การคัดกรองเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์ไม่ได้ท าทุกราย
ที่มีความเสี่ยง 

จัดท าคู่ มื อ/แนวทางการคัดกรอง
เบาหวานขณะตั้งครรภ์หากมีข้อบ่งชี้
เสี่ ยงสูงให้ส่งมาคัดกรองเบาหวาน
ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาฝากครรภ์หรือพร้อม
กับการตรวจ Lab 1 ในรายที่ความ
เสี่ยงสูง และอายุ ครรภ์ที่ 26 สัปดาห์
หากพบมีความเสี่ยงปานกลางและ
บันทึกลงในแบบ  Checklist 

หญิงตั้งครรภ์ที่มีข้อ
บ่งชี้ในการตรวจคัด
ก ร อ ง เบ า ห ว า น
ขณะตั้งครรภ์ได้รับ
ก า ร นั ด ต ร ว จ
วินิจฉัยทุกรายหาก
พบความเสี่ยงปาน
ก ล า งขึ้ น ไป โด ย
เจ้ า ห น้ า ที่ ห้ อ ง
คลอดจะเป็นผู้นัด
ทุกราย 

* หญิ งตั้ งครรภ์ที่ มีภาวะ
GDM ไม่ ได้รับการติดตาม
ท า ร ก ใน ค ร ร ภ์ ติ ด ต า ม
เพี ยงแต่ ระดับน้ าตาลใน
เลือดหญิงตั้งครรภ์ 

* ตรวจติดตามสุขภาพทารกในครรภ์
(NST) ทุกครั้งที่มาติดตาม FBS & 2 
hrPP หลังอายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป
จนกระท่ังคลอด 

* ห ญิ ง ตั้ ง ค ร ร ภ์
ได้รับการประเมิน 
NST ทุ กค รั้ งที่ ม า
ตรวจติดตาม FBS 
& 2 hrPP 

* การตรวจวินิ จฉั ยก่ อน
ค ล อ ด  (PND) ล่ า ช้ า  ไม่
ครบถ้วน 

* เน้นให้ค าปรึกษาแบบคู่ เพ่ือตรวจคัด
กรองพาหะธาลัสซีเมียเพ่ือก าหนดคู่
เสี่ยงในครั้งแรกท่ีมาฝากครรภ์ 
* จัดท าสมุ ด  Checklist เพ่ื อ ให้ ล ง
บั น ทึ ก ค รอ บ ค ลุ ม ก ร ะบ ว น ก า ร
ให้บริการงานฝากครรภ์ 

* สามีหญิงตั้งครรภ์
ได้ รับการติดตาม
ตรวจคัดกรองธาลัส 
ซีเมียเพ่ือก าหนดคู่
เสี่ ย ง ได้ ทั น เว ล า 
ร้อยละ 96.10 (ไม่
สามารถติดตามได้
เนื่ อ งจากท างาน
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
เลิกรา) 

ขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ป่วยนอก 

ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ
ห้องคลอดที่มาจาก รพ.สต.
หรือที่ อ่ืน ๆ จะผ่านการคัด

ห้องคลอดท าหน้าที่คัดกรองและซัก
ประวัติก่อนตรวจทุกรายภายหลั ง 
Register ที ่ประชาสัมพันธ์ 

ผู้ รับบริการได้ รับ
ก า ร ดู แ ล ที่
ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
กรองจากงานผู้ป่ วยนอก
ก่อนทุกรายตามขั้นตอนของ
การให้ บริการผู้ป่ วยนอก 
ยกเว้นผู้รับบริการฝากครรภ์
ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ 
รพ.ลอง ให้มารับบริการที่
คลินิกฝากครรภ์ได้เลยโดย
ไม่ต้องผ่านการคัดกรองจาก
ตึ กผู้ ป่ วยนอกท า ให้ เกิ ด
ความล่าช้าในการรับบริการ 
เช่ น  ก า ร ส่ ง ต ร ว จ ท า ง
ห้องปฏิบัติการล่าช้า ไม่ได้
คั ด ก ร อ ง ใ น ส่ ว น ข อ ง
เบาหวานที่มี เสี่ยงสูง หรือ
การตรวจเลือดของสามี 

รวดเร็วขึ้น โดยไม่
ต้ อ ง ร อ คิ ว ซั ก
ประวัติที่ตึกผู้ป่วย
นอก 

* การให้บริการตรวจยืนยัน
เพ่ือวินิจฉัยเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ผ่านงานผู้ป่วยนอก
ล่าช้า 

จัดระบบนัดผู้รับบริการที่มาตรวจ
ยืนยันเพ่ือวินิจฉัยเบาหวานขณะ 
ตั้งครรภ์ให้เป็นวันจันทร์ 
หรือวันศุกร์เพ่ือเลี่ยงคลินิกเบาหวาน
ของ NCD และ ให้สัญลักษณ์ว่าเป็น
ผู้รับบริการด่วนของงานฝากครรภ์เพ่ือ
เลี่ยงการรอคิวซักประวัติที่ล่าช้าจาก
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกเป็นจ านวนมาก 
และให้มารับบริการที่งานฝากครรภ์
โดยตรง 

หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การตรวจคัดกรอง
เบาหวานขณะ 
ตั้งครรภ์โดยไม่ต้อง
รอซักประวัติที่ตึก
ผู้ป่วยนอก 

การบันทึกข้อมูลใน 
โปรแกรม HosXp 

บันทึกไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
ไม่ครอบคลุม 

ด าเนินการตามโครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการลงบันทึกข้อมูลการให้บริการ
งานอนามัยแม่และเด็ก ในโปรแกรม HosXp 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องสามรถบันทึก
ข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้อง 

ร้อยละความสมบูรณ์
ของการบันทึกข้อมูล
แฟ้ม ANC และแฟ้ม 
PP จากการรายงาน
ผล HDC จังหวัด 
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการของทีม / หน่วยงาน ( Action Plan ) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลอง ที ่    

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลักที่ 1 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
พัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก 
1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านการ
  อบรมทักษะการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านการอบรม
ทักษะการกู้ชีพารกแรกเกิด ร้อยละ 
100 

จัดทบทวนทักษะภายใน
หน่วยงานปีละ 2 ครั้งและ
ท บ ท วน ทุ กค รั้ ง เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ ์

2. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ฝากครรภ์ทันที
เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์โดยผ่านแกนน า 
อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต่าง ๆ  
ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอดเชิงรุก คปสอ.ลอง 

หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ
ครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 72.61 

ติดตามการท ากิจกรรมใน
พ้ืนที่ผ่านเวทีประชุม
คณะกรรมการอนามัยแม่
และเด็กอ าเภอลอง 

3. ทบทวนและจัดท าคู่มือ/แนวทางการให้
 บริการงานอนามัยแม่และเด็ก คปสอ.ลอง
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดหลักและผู้รับผิดชอบ
รองงานอนามัยแม่และเด็กปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันและปฏิบัติได้ตามมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก 

มีคู่มือ/แนวทางการให้บริการงาน
อนามัยแม่และเด็ก ตามมาตรฐานที่
ก าหนดของ คปสอ.ลอง 

ทบทวนแนวทางอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และซักซ้อมท า
ความเข้าใจ 

กิจกรรมหลักกลุ่มการพยาบาล 
1.ประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลของส านักการพยาบาล 

ผ่านเกณฑ์คะแนนระดับ 2 หรือคิด
เป็นร้อยละ (55.89 + 56.2)/2 = 
56.05 

ประเมินตนเอง พัฒนาส่วน
ขาด 

2.ประเมินการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ใน
การให้บริการ 

ร้อยละ 80 พัฒนากระบวนการบันทึก
ทางการพยาบาล 

3. สนับสนุนให้มีการจัดท าผลงานวิชาการ/
วิจัย/นวัตกรรมและมีการน าเสนอภายนอก
หน่วยงาน อย่างน้อย 1กิจกรรม/หน่วยงาน 

ได้จัดท าและน าเสนอ 2 ผลงาน 
(Cooling Pad และ หมอนอุ่น) 

กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วน
ร่วมท าผลงานอย่างน้อย    
3 - 4 คน/กิจกรรม 

4. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาทั้ง
ภายในและภายนอก รพ.10 วัน/คน/ปี 

ร้อยละ 100 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
กิจกรรมหลักทีมน าทางคลินิก 
1. กระบวนการตามรอยทางคลินิก (clinical
tracer) คือ Teenage pregnancy , Early 
ANC, Perinatal death, การเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ 

* ร้อยละของผู้คลอดที่มีอายุน้อยกว่า
20 ปี  น้อยกว่า 13.38

* Early ANC ร้อยละ772.61
* การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ร้อยละ 52.91

ให้บริการยาฝังคุมก าเนิดใน
หญิงอายุ 15-19 ปี และ
ร่วมกับคลินิกวัยรุ่นในการให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมหลักทีม IC 
1. เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล อัตราการการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ = 0 
2. ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่
  เป็นปัญหาส าคัญ 
* ติดเชื้อจากการให้ยาและสารน้ าทางหลอด
เลือด  (Phlebitis) 
* อัตราการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ
* การติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ
3.เฝ้าระวังและติดตามการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่
จากการปฏิบัติงาน 
* ติดตามการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จากการ
ปฏิบัติงาน 
* ตรวจสุขภาพประจ าปีเจ้าหน้าที่

การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จากการ
ปฏิบัติงานเท่ากับ 0 

เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพประจ าปี 
ร้อยละ 85.71 

4.เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้
ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
5.ส่งเสริมการล้างมือให้เกิดความยั่งยืน
* รับการประเมินการล้างมือ

เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อร้อยละ 98.14 
เจ้าหน้าที่ล้างมือถูกต้องตามข้ันตอน  
ร้อยละ 100 

กิจกรรมหลักทีม ENV 
1. ประเมินความรู้ ความเข้าใจเรื่องนโยบาย
และวิธีปฏิบัติ การปฏิบัติเมื่อเกิด 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ร้อยละ 100 

   เหตุเพลิงไหม้ 
2. กิจกรรม 5 ส. ผลการประเมินพ้ืนที่ 5 ส. ร้อยละ 

83.05 
3. รับการประเมินการจัดการขยะ ผลการประเมิน ร้อยละ 100 
กิจกรรมหลักทีมเครื่องมือแพทย์ 
1. อบรมฟ้ืนฟูความรู้เรื่องจัดการเครื่องมือ
(3M) 

มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
2. การตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือ/
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญของหน่วยงาน 

ความพร้อมใช้ของเครื่องมือส าคัญ 
ร้อยละ 100 

3. เครื่องมือที่ส าคัญของหน่วยงานได้รับการ
สอบเทียบ 

เครื่องมือทางการแพทย์ที่มี
ความส าคัญได้รับการสอบเทียบ  
ร้อยละ 100 

กิจกรรมหลักทีมเอกสารระบบคุณภาพ 
1. รับการตรวจเยี่ยม/ประเมินแฟ้มเอกสารของ
หน่วยงาน 

มีการจัดแฟ้มเอกสารครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 

กิจกรรมหลักทีมผาสุก 
1. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมผาสุก มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม

ของทีมผาสุกทุกกิจกรรม 

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

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
1.11. ให้บริการ Lab 1
1.12. ให้บริการ Lab 2
1.13. รับบริการ dT

ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

2901 
271 
645 
96 
281 
153 
305 
333 
229 
70 
101 
217 
179 
21 

3097 
255 
720 
87 
356 
126 
403 
357 
285 
22 
79 
193 
192 
32 

5984 
205 
762 
116 
348 
254 
72 
304 
392 
19 
30 
246 
177 
35 
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งาน / กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
2. จ านวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก

2.1 ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ < 12 wks
2.2 หญิงตั้งครรภ์เจาะเลือดครั้งแรกมีภาวะโลหิตจาง
2.3 หญิงตั้งครรภ์เจาะเลือดครั้งที่ 2 มีภาวะโลหิตจาง
2.4 หญิงตั้งครรภ์ตรวจ MCV/DCIP ผล Positive อย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง 
   2.5 สามีหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ MCV/DCIP ผล 
Positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างได้รับการตรวจ 
คัดกรองธาลัสซีเมีย 
   2.6 สามีหญิงตั้งครรภ์มีผลการตรวจ MCV/DCIP ผล 
Positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง 
   2.7 ส่งหญิงตั้งครรภ์และสามีไปตรวจHb.typing และ 

PCR for  ∞ thal (คู่) 
   2.8 พบคู่เสี่ยง (คู่) 
   2.9 ส่งหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นครรภ์เสี่ยงไปท า PND (คน) 
   2.10 จ านวนทารกท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค      
ธาลัสซีเมีย (คน) 

  2.11. หญิงต้ังครรภท่ี์เลือกส้ินสดุการต้ังครรภ์ 

ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

ราย 

ราย 

ราย 

ราย 
ราย 
ราย 

ราย 

217 
136 
62 
23 
96 

92 

31 

31 

8 
7 
2 

2 

193 
135 
39 
21 
79 

79 

28 

28 

5 
5 
0 

0 

157 
114 
42 
22 
77 

73 

27 

27 

4 
4 
1 

1 

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 

86 
76 
10 
0 
10 
0 
0 
1 
0 

76 
72 
5 
0 
4 
0 
1 
1 
1 

60 
56 
4 
0 
4 
0 
0 
1 
0 

4. จ านวนเด็กเกิดทั้งหมด
     4.1. ทารกเกิดมีชีพ 
     4.2. ทารกเกิดไร้ชีพ 

ราย 
ราย 
ราย 

86 
86 
0 

77 
77 
0 

60 
60 
0 

5. น้ าหนักทารกแรกเกิด < 2,500 กรัม ราย 6 7 5 
6. น้ าหนักทารกแรกเกิด 2,500 – 2,999 กรัม ราย 31 25 25 
7. น้ าหนักทารกแรกเกิด   ≥ 3,000 กรัม ราย 49 45 30 
8. APGAR Score ที่  1  นาที   ≤  7 ราย 2 1 2 
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งาน / กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
9. APGAR Score ที่  5  นาที   ≤  7 ราย 2 0 1 
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 
3 
1 
3 
1 
0 
0 
4 

0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
4 

0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
2 

11. มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี ราย 21 12 9 
12. จ านวนมารดาแท้งบุตร ราย 5 9 12 
13. จ านวนผู้คลอดที่ตัดฝีเย็บ ราย 74 67 56 
14. จ านวนผู้คลอดที่คลอดผ่านทางคลอดและเย็บซ่อมแซม
แผลฝีเย็บ 

ราย 81 75 59 

15. จ านวนผู้คลอดได้รับการส่งต่อ ราย 182 129 117 
16. จ านวนทารกแรกคลอดได้รับการส่งต่อ ราย 29 31 30 
17. จ านวนผู้คลอดได้รับยายับยั้งการคลอด ราย 39 35 53 
18. ดูแลมารดาได้รับยายับยั้งการคลอด ครั้ง 186 160 118 
19. จ านวนผู้คลอดที่ใช้ Partograph ราย 72 61 51 
20. จ านวนให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า,เลือด ครั้ง 155 177 142 
21. จ านวนให้ยาทางหลอดเลือดด า ( IV ) ครั้ง 174 198 127 
22. จ านวนให้ยาเข้ากล้าม ( IM ) ครั้ง 317 286 235 
23. จ านวนให้ยาชั้นใต้ผิวหนัง ( SC ) ครั้ง 173 107 101 
24. จ านวนให้ยาชั้นผิวหนัง ( ID ) ครั้ง 79 69 54 
25. จ านวนให้ยาทางปาก ครั้ง 721 689 529 
26. จ านวนการ On  Heparin Lock ราย 26 34 22 
27. จ านวนการสวนปัสสาวะคาสาย ราย 9 13 2 
28. จ านวนการสวนปัสสาวะปล่อย ราย 82 73 60 
29. จ านวนทารก On Incubator ราย 1 17 8 
30. จ านวนการ Check vital sign ครั้ง 3364 4110 4163 
31. จ านวนการอาบน้ าทารกหลังคลอด ครั้ง 189 187 112 
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งาน / กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
32. จ านวนทารกได้รับการเจาะ DTX ครั้ง 24 79 50 
33. จ านวนทารกได้ตรวจ  G-6-PD ราย 30 29 24 
34. จ านวนทารก  G-6-PD  ได้ผลบวก ราย 6 7 7 
35. ทารกตรวจ Bilirubin Total / Direct ราย 67 4 2 
36. ทารกท่ีได้ตรวจ Coomb ' s Test ราย 1 1 2 
37. จ านวนทารกได้รับการตรวจอื่น ๆ ครัง้ 66 65 19 
38. จ านวนทารกได้รับการชั่งน้ าหนัก ครั้ง 380 483 413 
39. จ านวนมารดาได้รับการเจาะ Hct ครั้ง 162 198 169 
40. จ านวนมารดาได้รับการตรวจ CBC ครั้ง 40 69 66 
41. จ านวนมารดาได้รับการตรวจ  U / A ครั้ง 55 87 73 
42. จ านวนมารดาได้รับการตรวจอื่น ๆ ครั้ง 61 72 54 
43. จ านวนมารดาได้รับยาเร่งคลอด ราย 23 18 10 
44. จ านวนมารดาส่งต่อท าหมันหลังคลอด ราย 13 8 6 
45. ดูแลการให้ออกซิเจน  Canular ราย 79 134 95 
46. ดูแลการให้ Infusion pump ครั้ง 93 135 98 
47. ดูแลทารก On Photo ครั้ง 292 213 107 
48. จ านวนวันนอนรวม วัน 586 547 414 
49. จ านวนทารกตัวเหลือง ราย 40 37 41 
50. จ านวนมารดาที่ฝากครรภ์ 5  ครั้งตามเกณฑ์ ราย 50 46 34 
51. จ านวนมารดาที่ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักครบตาม
เกณฑ์ 

ราย 86 75 
(No ANC=1) 

60 

52. จ านวนทารกตรวจ Hct , MB ครั้ง 276 355 385 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี  2559 – 2561) 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
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70

72.61

36

61

60
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10096.1

0
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100

Early ANC                                   

2559 2560 2561

หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ ≤ 12 สัปดาห์ 
และหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์เกิน
เป้าหมายและมีแนวโน้มสูงขึ้นส าหรับสามีหญิ ง
ตั้งครรภ์ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
เนื่องจากจ าคุก 1 ราย อยู่ต่างประเทศ 2 รายไม่
สามารถมารับบริการตรวจคัดกรองได้ 

0 0 0 0 0 0

3.49

1.32

1.67

0

1

2

3

4

                                     

   2559    2560    2561

ใน 3 ปีที่ผ่านมาไม่พบมารดา- ทารกเสียชีวิต
จากการคลอดและไม่พบมารดามีภาวะติดเชื้อที่
แผลฝีเย็บแต่พบภาวะตกเลือดหลังคลอดในปี 
2561จ านวน 1 ราย เนื่องจาก มีการฉีกขาด
ของปากมดลูก 

0 0 0

23.26

12.99

33.33

1.16 0 0
0

10

20

30

40

       BA             

   2559    2560    2561

จากสถิ ติ พบ ว่ า  อั ต ราการเกิ ดภ าวะขาด
ออกซิเจนในทารกแรกคลอดมีแนวโน้มลดลง
และกลับสูงขึ้นจาก 1 รายในปี 2559 , 1 ราย
ในปี 2560 และ 2 ราย ในปี 2561 พบจาก 
คลอดติดไหล่  
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
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   2559    2560    2561

พบอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้ยาผิด 
จ านวน 2 ราย ในปี 2560 (ให้วัคซีนแก่ทารก
แรกคลอดผิด) ในปี 2561 ยังไม่พบอัตราความ
พึงพอใจมีแนวโน้มลดลง 

ปัญหาอุปสรรค / โอกาสพัฒนา 
เนื่องจากงานห้องคลอดมีการปรับเปลี่ยนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยจัดพยาบาลเวรประจ าการเวรละ 2 คน 

ทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมทั้งหมด  6 คน (รวมหัวหน้างาน) ซึ่งจะเป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการท างาน 1 – 
3 ปี จ านวน 3 คน ร่วมกับจ านวนผู้คลอดมีน้อยท าให้มีประสบการณ์ในการดูแลมารดา – ทารก ทั้งในรายปกติและกรณี
เกิดภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมน้อย ท าให้การดูแล หรือจัดการปัญหาได้ไม่ดีพอ  

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาทักษะและความรู้การดูแลและให้บริการมารดา ทารก ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่ระยะก่อน

ตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด  
2. ด าเนินการพัฒนาการให้บริการโรงเรียนพ่อแม่ในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด
3. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ห้องคลอดเข้าร่วมประชุม / อบรมวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ   การปฏิบัติงานใน

เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจ าการใหม่ 
4. ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มข้อมูลด้านการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กให้ครอบคลุม

ถูกต้อง 
5. พัฒนาการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาส่วนขาดตามคุณภาพมาตรฐานการบริการ

ในโรงพยาบาล (QA) 
6. พัฒนาทักษะและความรู้เรื่องการกู้ชีพทารกแรกเกิด  ( NCPR ) ในเจ้าหน้าที่พยาบาลกลุ่มการพยาบาล

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

Infusion pump, Radiant warmer เป็นต้น 
8. ท บ ท วน และป รับ ป รุ งก ารบั น ทึ กท างก ารพ ยาบ าลร่ วมกั บ ก ารบั นทึ ก ขณ ะเฝ้ าคลอด  ( Attend

Record+Partogrph) 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งาน....ห้องผ่าตัด........กลุ่มงาน..การพยาบาล........โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางรัชนก  กาวีจันทร์......วันที่จัดท า..24 ตุลาคม  2561 

เจตจ านง    หน่วยงานห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดและระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยผ่าตัด  อย่างถูกต้อง ปลอดภัยทันเวลา  
ผู้ป่วยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พึงพอใจในบริการ  

ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปในเขต
อ าเภอลอง        
เป้าหมาย     ผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดและระงับความรู้สึกที่ถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ผ่าตัด  การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง  และมีความพึงพอใจในบริการของห้องผ่าตัด 

 เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลองทุกคน และบุคคลทั่วไปได้รับบริการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจ าปี อย่าง
ครบถว้นและครอบคลุมมีความพึงพอใจในการให้บริการตรวจสุขภาพ  

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

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% 91.63 91.40 95.91 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน)

เนื่องจาก รพ. แพร่ ร่วมกับ รพ.ชุมชน ในการออกตรวจผู้ป่วยโรคกระดูกและให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางมือ 
ท าให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ใกล้บ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไม่ต้องรอแพทย์นาน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้พัฒนาทักษะในการช่วยผ่าตัด ท าให้เกิดความรู้และทักษะใน
การช่วยผ่าตัด 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การบริการที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย และผู้ให้บริการ โดยยึดตามหลัก 2 P safety
2. การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร (Core competency) ในองค์กรห้องผ่าตัดได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ

เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ให้เจ้าหน้าที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการสนับสนุนให้
เรียนรู้ด้วยตนเอง   และไปอบรมภายนอกหน่วยงาน

3. การพัฒนาทักษะด้านการผ่าตัดร่วมกับโรงพยาบาลแพร่และโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย
4. ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ท าให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ และทราบถึงภาวะ

สุขภาพตนเอง เพ่ือจะแก้ไขได้ทันท่วงทีในกรณีที่เป็นโรคหรือภาวะเสี่ยง และได้รับค าแนะน าจากแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง

• กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ขาดทักษะในการช่วย
ผ่าตัด 

พยาบาลท าการผ่ าตั ดที่
ซับซ้อน 

มี ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ ร่ ว ม กั บ แ พ ท ย์
โรงพยาบาลแพร่ที่ออกมาให้บริการ
โรคผ่าตัดทางมือ และมีการศึกษา
ด้วยตนเอง 

ช่วยเพ่ิมทักษะในการ
ช่วยผ่าตัด 

การติดเชื้อแผลผ่าตัด เนื่องจากมีการท าผ่าตัดโรค
ทางมือซึ่งเป็นแผลสะอาดจะ
ไม่มีการเปิดแผลท าความ
ส ะ อ า ด จ น ก ว่ า จ ะ ค ร บ
ก าหนดตัดไหม 

เน้นย้ าไม่ ให้มีการเปิดแผลผ่าตัด
เนื่องจากเป็นแผลสะอาด  นอกจาก
ผ้าพันแผลเปียกน้ าหรือสกปรก ให้
เปิดท าแผลได้ 

ไม่พบการติดเชื้อที่แผล
ผ่าตัดที่มือ แผลแห้งดี 

การบริหารมือหลังการ
ผ่าตัด 

เจ้าหน้าที่ให้สุขศึกษา และ
สอนการบริหาร 

มีการให้ผู้รับบริการหลังตัดไหมผ่าตัด
มื อ  พ บ นั ก ก ายภ าพ บ าบั ด เ พ่ื อ
ประเมินการใช้มือ และสอนการ
บริหารทางมือซ้ าอีกครั้ง 

ผู้รับบริการหลังผ่าตัด
ทางมือสามารถใช้มือ
ได้ตามปกติภายใน 1-3 
เดือนทุกคน 
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• การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่  3 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมหลักที่ 86 รายได้ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10. 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลลอง  ส่วนราชการในเขต
อ าเภอลอง และประชาชนทั่วไป 

เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับโรงพยาบาล
ลอง 

เชิญชวนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในเขต
อ าเภอลองเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีกับโรงพยาบาลลอง 

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

ด้านการผ่าตัด 
Excision ราย 69 45 47 
Trigger finger Release ราย 4 5 3 
Capaltanal Release ราย 13 19 21 
จี้ไฟฟ้า ราย 27 15 27 
I & D ราย 6 5 11 
Ambutation ราย 1 1 - 
Debridgement ราย - - 22 
อ่ืนๆ ราย - 24 31 

ด้านการระงับความรู้สึก 
Xylocaine local ราย 120 120 138 
รวม ราย 120 120 138 

การส่งตรวจทางพยาธิวิทยา 
การส่งชิ้นเนื้อ 17 8 8 

การตรวจสุขภาพ 
ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป(คน/ครั้ง) 871 821/1052 323/371 
บริการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกหน่วยปฐม
พยาบาลและออกหน่วยบริจาคโลหิต 

ครั้ง 30 29 28 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. ขาดความช านาญในการท าหัตถการเนื่องจากจ านวนผู้ป่วยมีน้อย และไม่มีวิสัญญีพยาบาล
2. ขาดการพัฒนาความรู้ตามสมรรถนะเนื่องจากขาดงบประมาณในการอบรม

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. เพ่ิมความช านาญงานโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. หาโอกาสในการพัฒนาตนเองภายในจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลแพร่
3. พัฒนางานห้องผ่าตัดให้ได้ตามมาตรฐานการพยาบาล
4. จัดระบบบริการในห้องผ่าตัดโดยการใช้บุคลากรร่วมกับพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลห้องคอด
5. กรณีมีแพทย์กระดูกจากโรงพยาบาลแพร่ออกตรวจที่โรงพยาบาลลอง
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งาน.......จ่ายกลาง.......กลุ่มงาน.......การพยาบาล........โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางณัชชาจารย์   วิริยะเมธี.........วันที่จัดท า..16  ตุลาคม  2561 

เจตจ านง เป็นศูนย์กลางในการให้บริการท าให้ปราศจากเชื้อ ในชุดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และจัดเตรียมชุด
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ปราศจากเชื้อเพ่ือสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้แก่หน่วยบริการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
เพียงพอแก่การใช้งาน พร้อมใช้และทันเวลา และผู้ป่วยปลอดภัยไม่พบการติดเชื้อจากการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์จาก
หน่วยจ่ายกลาง         

เป้าหมาย 
1. ให้บริการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ที่ผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพปลอดภัย และ

เพียงพอต่อการใช้งาน 
2. ตอบสนองครบถ้วน พร้อมใช้ ทันเวลา
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
4. ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดการติดเชื้อ

ตัวชี้วัดคุณภาพ 
เครื่องชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. อัตราการตรวจสอบ  Spore test  ได้ผล Negative 100% 100 % 100% 100 % 
2. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือปราศจากเชื้อที่
ปนเปื้อนอาจปนเปื้อนเชื้อโรค 

 2 ครั้ง/เดือน 3 ครั้ง 2 ครั้ง 0 

3. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเครื่องมือไม่ถูกต้อง  2 ครั้ง/เดือน 2 1 4 

4. อัตราความพึงพอใจต่อบริการงานหน่วยจ่ายกลาง  90% 92.30 90 90 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน)
1. การลดความผิดพลาดในการจัดชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์
2. การพัฒนาการตรวจสอบประสิทธิภาพของการท าให้ปราศจากเชื้อ
3. การลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร ของงานจ่ายกลาง รพ.ลอง

• จุดเน้นในการพัฒนา
1. การจัดการด้านความเสี่ยง

1) พัฒนาระบบงานหน่วยจ่ายกลาง  โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน
2) การล้างท าความสะอาดเรื่องมือที่ใช้แล้วไม่สะอาดอาจมีคราบและสิ่งสกปรกติดอยู่
3) การรับเครื่องมือและการจัดส่งเครื่องมือไม่ครบถ้วน
4) การจัดตรียมและห่อเครื่องมือไม่ถูกต้องครบถ้วนตามชุดเครื่องมือ
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5) การท าให้ปราศจากเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือไม่พร้อมใช้งาน
6) ไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพทางเคมี,ชีวภาพและทางกายภาพ
7) การเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพ

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1) การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2) การพัฒนาพฤติกรรมบริการ

3. การพัฒนาด้านเครื่องมือในการท างาน
1) ให้มีความพร้อมใช้และเพียงพอ
2) มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้รับบริการ

• กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1.การจัดชุดเครื่องมือ
ไม่ถูกต้อง 

การจัดชุดเครื่องมือแต่ละชุด
ก่ อ น บ รรจุ หี บ ห่ อ ต้ อ งมี
ผู้ตรวจสอบ 

มีการทบทวนวิธีปฏิบัติที่มีอยู่
เดิ ม ให้ ป ฏิ บั ติ ต า ม อ ย่ า ง
เคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติการณ์ซ้ า 

หลังทบทวนและมีการนิเทศ 
ควบคุม ก ากับติดตาม ไม่มี
อุบัติการณ์เกิดขึ้น 

• การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่..4..... 
กิจกรรมหลักที่..การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้ตามมาตรฐาน.... 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
มีการบันทึกตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการ
ท าให้ปราศจากเชื้อ 

การพัฒนาระบบงานการตรวจสอบประสิทธิภาพของการท าให้
ปราศจากเชื้อในชุดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญยิ่งในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
การท าให้ปราศจากเชื้อในชุดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทุก
กระบวนการให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 

พัฒนาระบบงานให้
ทันสมัยและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการยก
ระบบงานให้เป็น 
Center เตม็รูปแบบ
ต่อไป 

• สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. รับ/แลกของ รอบ 730 730 730 
2. การล้างเครื่องมือแพทย์
- ชุดท าแผล 
- ชุดเย็บแผล 
- ชุดผ่าฟันคุด 
- ชุดขูดหินปูน 

ครั้ง 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 

730 
3389 
3389 
3389 
1493 

730 
2524 
2524 
2524 
1160 

730 
2765 
2765 
2765 
1468 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี2559 ปี 2560 ปี 2561 
- ชุดถอนฟัน 
- ชุดตรวจฟัน 
- ชุดอุดฟัน 
- ชุดสวนปัสสาวะ 
- ชุดล้างกระเพาะอาหาร 
- ชุดผ่าฝ ี
- ชุดท าคลอด 
- ชุดเย็บฝีเย็บ 
- ชุดอาบน้ าเด็ก 
- ชุดท าความสะอาดอวัยวะเพศ 
- ชุดพ่นยา 
- สายให้ออกซิเจน 
- ชุดตรวจภายใน 
- กระบอกฉีดยา 
- หลอดแก้วเจาะเลือด 
- อุปกรณ์การแพทย์เป็นชิ้นอ่ืนๆ 

ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
เส้น 
ชุด 
ชุด 

หลอด 
ชิ้น 

204 
1046 
3281 
1758 
2914 
1701 
1794 
95 
87 
276 
552 
3540 
3540 
5620 
42110 
38510 

580 
912 
2357 
1724 
1892 
1765 
1736 
73 
426 
436 
672 
2013 
2963 
2727 
1138 
36892 

1120 
1423 
5098 
2087 
2804 
2388 
1985 
101 
222 
214 
452 
1810 
2366 
1791 
1115 
34077 

3. จ านวนรอบการท าให้ปราศจากเชื้อ รอบ 730 730 730 
4. จ านวนรอบการอบแห้ง รอบ 730 730 730 
5. จ านวนการการน ากลับมานึ่ง
- ห้องผ่าตัด 
- ห้องคลอด 
- ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
- ตึกผู้ป่วยใน 
- ห้องฟัน 

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

102 
30 
25 
15 
254 

130 
45 
36 
20 
360 

120 
437 
3179 
3072 
1948 

• วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2559 – 2561)
จากการวิเคราะห์ผลงานจากตัวชี้วัดของหน่วยงานพบตัวชี้วัดมีปัญหาในเรื่องของการจัดเครื่องมือไม่ถูกต้องมี

อุบัติการณ์ในรอบปี เกิดขึ้น4 ครั้งจึงได้น าวิธีปฏิบัติที่มีอยู่แล้วกลับมาทบทวนใหม่เพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานที่ไปสู่ความถูกต้อง แม่นย า ไม่เสียเวลา ลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานและองค์กรและ
หาแนวทางในการพัฒนาการบริการต่อไปเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด            

• ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา
1. ทักษะใหม่ๆในหน้างาน
2. ความคิดแบบเดิมๆ
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• โอกาสพัฒนา
มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆจึงได้ปรับกลยุทธ์การ

ท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในด้านความคิด ร่วมลงมือท า มีการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและชี้ให้เห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

• แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ
1. การพัฒนาด้านบุคลากร ความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะรวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการที่ดีและ

บรรยากาศในการท างานที่ดี 
2. การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในหน่วยงาน
3. การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเป้าหมาย หรือมีแนวโน้มที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนากระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
5. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและการเฝ้าระวังการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่
- มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงาน  100% 
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  100% 
6. การจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน

54



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งาน......ซักฟอก....กลุ่มงาน......การพยาบาล.......โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน   นางณัชชาจารย์   วิริยะเมธี   วันที่จัดท า  16  ตุลาคม  2561 

เจตจ านง ให้บริการ  เครื่องผ้าที่สะอาด  ปลอดภัย  เพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการผู้รับบริการพึงพอใจ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย  :  ผู้รับบริการได้เครื่องผ้าที่สะอาด เพียงพอ ไม่ช ารุด พึงพอใจไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
เครื่องชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ผ้าสะอาด มีกลิ่นหอม 100% 100% 100% 100% 
2. มีเครื่องผ้าแจกจ่าย เพียงพอ ไม่ซีกขาด พร้อมใช้ 100% 100% 100% 100% 
3. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผ้าไม่สะอาด ไม่พร้อมใช้ไม่
ถูกต้อง 

 2 ครั้ง/
เดือน 

0 0 0 

4. อัตราความพึงพอใจต่อบริการงานซักฟอก  80% 90 90 90 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน)
1. การลดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ติดมากับผ้าส่งซัก ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานด้าน CQI ไปน าเสนอในระดับ

จังหวัด

• จุดเน้นในการพัฒนา
1. การจัดการด้านความเสี่ยง

1) พัฒนาระบบงานซักฟอก  โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน
2) การซักผ้าที่สะอาด ไม่มีกลิ่นคาว ไม่มีคราบสกปรก
3) การจัดส่งผ้าไม่ครบถ้วน
4) มีการจัดเก็บ Stock ผ้าให้พร้อมใช้ และเพียงพอ

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1) การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2) การพัฒนาพฤติกรรมบริการ
3) การพัฒนาด้านเครื่องมือในการท างาน
4) มีการดูแลรักษาเบื้องต้นจากผู้ปฏิบัติงาน
5) มีระบบแจ้งซ่อมบ ารุงที่ชัดเจน
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• การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่..4. พัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
กิจกรรมหลักที่..การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้ตามมาตรฐาน.... 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การส ารวจเครื่องผ้าทุกชนิด
ทุกหน่วยงาน 

เครื่ องผ้ ามีความพร้อม ใช้ทุก
หน่วยงานอย่างเพียงพอ  

เครื่องผ้าทุกหน่วยงานต้องมีการบริหารจัดซื้อ จัด
จ้างที่เดียวเพ่ือสะดวกในการจัดสรรงบประมาณ 

• สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. รับ/แลกผ้า รอบ 730/730 730/730 730/730 
2. จ านวนรอบของการซักผ้าการซักผ้า ครั้ง 2,190 2,190 3260 
3. จ านวนรอบของการอบผ้าอบผ้าแห้ง รอบ 1,460 1,460 1652 
4. การพับผ้า ชิ้น 1,153,400 1,153,400 1,462 
5. การจัด STOCK ผ้า ครั้ง 365 365 365 

• วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2559 – 2561)
จากการวิเคราะห์ผลงานจากตัวชี้วัดของหน่วยงานพบมีเครื่องมือแพทย์ติดมากับผ้าที่ส่งซัก ได้ทบทวนปัญหา

ระหว่างหน่วยงานและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการแก้ไขปัญหาร่วมกันที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง          

• ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา
        เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ขาดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานใหม่ๆยังมี

แนวความคิดเดิมเก่ียวกับการท างาน การปรับเปลี่ยนแนวความคิดค่อนข้างยากและขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆจึงได้ปรับกลยุทธ์การท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในด้านความคิด ร่วมลงมือท า มีการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรและชี้ให้เห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัยและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

ความเสี่ยงอาจเกิดข้ึนจากข้ึนตอนต่างๆในการปฏิบัติงานซึ่งทางเจ้าหน้าที่หน่วยซักฟอก ได้หาวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงและมีการทบทวนวิธีปฏิบัติอยู่เสมอๆ เพ่ือให้เกิดความผิดพลาดจากการท างานน้อยที่สุด 

• แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ
1. การพัฒนาด้านบุคลากร ความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะรวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการที่ดีและบรรยากาศใน

การท างานที่ดี 
2. การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในหน่วยงาน
3. การด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเป้าหมาย หรือมีแนวโน้มที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนากระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
5. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและการเฝ้าระวังการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่
- มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงาน  100% 
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  100% 

6. การจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งาน.....ศูนย์เปล........กลุ่มงาน..การพยาบาล........โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางรัชนก  กาวีจันทร์......วันที่จัดท า..24 ตุลาคม  2561 

เจตจ านง    ให้บริการเข็นเปล เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
เป้าหมาย    ผู้รับบริการได้รับบริการเปลด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว  ปลอดภัย และพึงพอใจ 
ตัวชี้วัดคุณภาพ 

ตัวชี้วัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. อัตราความถูกต้องในการให้บริการเปล 100% 99.98% 100% 100% 
2. จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการเปล 0 0 0 0 
3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการเปล 80% 92.38 97.18 85.71 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน
1. ท าที่ล็อคกระปุกน้ าเกลือขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อไม่ให้สายน้ าเกลือแกว่งไปถูกบริเวณใบหน้าผู้ป่วยเพื่อให้

ผู้ป่วยสุขสบายขณะเคลื่อนย้าย
2. จัดระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ในการท างาน ให้มีความพร้อมใช้

• จุดเน้นในการพัฒนา
1. สามารถแยกบริการผู้ป่วยในการใช้รถเข็นได้ถูกต้องกับการให้บริการแต่ละประเภทได้ถูกต้อง และส่งผู้ป่วยตาม

จุดบริการต่างๆ ในหน่วยงานโรงพยาบาลลองได้ถูกต้อง
2. จัดระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ในการให้บริการผู้ป่วย
3. มีการจัดพ้ืนที่ 5ส สม่ าเสมอ

• กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
รับ/ส่งผู้ป่วยผิดคน เนื่องจากมีบางคนไม่มีการ

สอบถามชื่อผู้ป่วยกับ
เอกสารก่อนน าส่ง 

มีการทบทวนแนวทางการรับ-ส่งผู้ป่วย
ตาม มาตรฐานความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย ใน PSG ของความเสี่ยงข้อที่1 
คือ การให้บริการผิดคน/ผิดต าแหน่ง 

สามารถรับส่งผู้ป่วย
ได้ถูกคน 

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

1. บริการรถเข็นนอน ครั้ง 18,722 18,379 18,126 
2. บริการรถเข็นนั่ง ครั้ง 10,015 6,232 5,396 
3. เปลี่ยนถังออกซิเจน ครั้ง 421 105 62 
4. ทิ้งรก ครัง้ 43 35 22 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2559 ปี 2560 ปี 2561 
5. เติมน้ าดื่ม ครั้ง 378 365 366 
6. ออกให้บริการ EMS ครั้ง 36 13 6 
7. ช่วย  CPR ครั้ง 13 13 12 
8. เข็นเครื่อง X-ray ครั้ง 101 203 280 
9. ท าความสะอาดรถเข็น ครั้ง 387 365 366 
10. ช่วยล๊อคผู้ป่วย ครั้ง 10 15 12 
11. ท าความสะอาดทั่วไป ครั้ง 387 365 366 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. ทักษะในการเคลื่อนย้าย/ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายไม่ถูกต้อง
2. อุปกรณ์ด้านรถเข็นนอนยังไม่เพียงพอ ท าให้บางครั้งผู้รับบริการต้องรอนานในช่วงเช้า

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาทักษะในการเคลื่อนย้าย/ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายให้ถูกต้อง
2. มีการพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกวิธี
3. คงระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือ  รถเข็น เปลนอน และกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง
4. ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานคุณภาพ
5. มีแนวทางการบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลลอง  ปีงบประมาณ  2561 

30 กันยายน 2561 

บริบท (context) 
หน้าที่และเป้าหมาย 

ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  รักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสภาพ  ให้ผู้รับบริการได้รับ
การดูแลตั้งแต่แรก  แบบองค์รวม  ผสมผสาน  ต่อเนื่อง  และอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ  

ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 
ดูแลตั้งแต่แรก  แบบองค์รวม  ผสมผสาน  ต่อเนื่อง  และถูกต้อง 

ขอบเขตการให้บริการ 
ให้บริการทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  รักษาพยาบาล  และฟ้ืนฟูสภาพ  แก่ผู้รับบริการทั้งใน

และนอกเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล  ดังนี้ 
1. งานส่งเสริมสุขภาพ

1.1 งานส่งเสริมสุขภาพวัยเด็ก  0 - 5  ปี   
ส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัย 0 - 5 ปี ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลลอง จ านวน  12 

หมู่บ้าน ได้แก่ งานคลินิกสุขภาพเด็กดี พัฒนาการเด็ก งานโภชนาการ งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 3  แห่ง  และสนับสนุนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพวัยเด็ก  0 - 5  ปีของเครือข่าย   

1.2 งานอนามัยโรงเรียน   
สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียนของเครือข่าย  และให้บริการแก่เด็ก

นักเรียนในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลลอง จ านวน  7 โรงเรียน  (ระดับขั้นประถมศึกษา  จ านวน  6   
โรงเรียน  และ ระดับข้ันมัธยมศึกษา จ านวน  1  โรงเรียน )  ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษา   จ านวน 6  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนพัทธกมลพิทยา โรงเรียนจรูญ
ลองรัตนาคาร  โรงเรียนระเบียบพิทยา  โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ  โรงเรียนบ้านดอลมูล (สุวรรณสาราษฏ์บ ารุง)  
โรงเรียนบ้านนาหลวง (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์  387 ) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา  จ านวน  1 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนลองวิทยา 
1.3 งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน (คลินิกวัยรุ่น) 
ให้บริการสุขภาพให้แก่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี  ในเขตรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลลอง  ทั้งในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ  และสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนของเครือข่าย    

1.4 งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ 
ให้บริการแก่หญิงวัยเจริญพันธ์ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลลอง  และสนับสนุนการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ของเครือข่าย 
1.5 งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้พิการและด้อยโอกาสในชุมชน 
ให้บริการสุขภาพให้แก่กลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลลอง 

และสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้พิการและด้อยโอกาสในชุมชนของเครือข่าย    
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1.6 งานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลลอง  และสนับสนุนการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของเครือข่าย    
1.7 งานดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน   
ให้บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน ในเขตอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยการ   ส่งต่อข้อมูลของ

ผู้ป่วยที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล  ชุมชน ญาติผู้ป่วย ผู้ป่วย ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามเขตการให้บริการของกลุ่ม
งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 14 แห่งเพ่ือติดตามออกเยี่ยม
ผู้ป่วยที่บ้าน  ให้บริการประสานงาน และออกเยี่ยมบ้านร่วมกับกับทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณี
ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน 

2. งานควบคุมโรค
2.1 คลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) 
ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ทั้งในและนอกเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลลอง 

ครอบคลุมตั้งแต่การให้การปรึกษาตรวจเลือด ให้บริการยาต้านไวรัสเอชไอวีแบบ Semi One Stop Service  ในวันศุกร์
ของเดือน  ให้บริการเยี่ยมบ้าน ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการช่วยเหลือทางด้านสังคมอ่ืนๆ  โดยการปฏิบัติงาน
ร่วมกันภายใน คปสอ.ลอง และจิตอาสาวันฟ้าใหม่ 

2.2 งานวัณโรค   
ให้บริการดูแลรักษา  ส่งเสริมสุขภาพ  ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณโรค  และควบคุมป้องกันโรควัณโรค 

ตามหลัก  Universal precaution  และมาตรฐานงานวัณโรค  แก่ประชาชนในและนอกเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ลอง  รวมทั้งบันทึก  ติดตามประเมินผล  รายงานและประสานให้ความร่วมมือในการด าเนินงานควบคุมวัณโรคกับ
บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

2.3 งานควบคุมโรคป้องกันไม่ติดต่อ 
สนับสนุนการด าเนินงานควบคุมโรคป้องกันไม่ติดต่อของเครือข่าย   และให้บริการประชาชนใน

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลลอง ดังนี้ 
1. กลุ่มท่ัวไป  สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันการเกิดโรคที่ป้องกันได้
2. กลุ่มเสี่ยง  คัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือไม่ให้เกิดโรค วินิจฉัยโรค ใน

ระยะเริ่มต้น เพ่ือการรักษาได้ทันเวลา โรคไม่ลุกลาม และได้รับการส่งต่อเพ่ือการรักษาที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม 
3. กลุ่มผู้ป่วย  ได้รับการดูแลต่อเนื่อง สามารถควบคุมภาวะของโรคได้ อยู่ในครอบครัวอย่างมี

ความสุข 
2.4 งานยาเสพติด 
ให้บริการประชาชนทั้งในและนอกเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล  ด้านการคัดกรอง

บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด  ในรูปแบบผู้ป่วยนอกทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัด 
2.5 งานระบาดวิทยา 
เฝ้าระวังข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของพ้ืนที่ในและนอกเขตรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลลอง  ไปยังหน่วยงานและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานระบาดวิทยาของเครือข่าย 
2.6 งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
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ดูแลระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลลอง  และเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ใน
พ้ืนที่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลลอง  รวมทั้งสนับสนุนการงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของเครือข่าย 

2.7 งานสุขภาพภาคประชาชน 
สร้างความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานแก้ปัญหาสาธารณสุขของเครือข่าย  และชุมชน

ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลลอง   รวมทั้งสนับสนุนการงานสุขภาพภาคประชาชนของเครือข่าย  
2.8 งานข้อมูลข่าวสาร  
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล  43 แฟ้ม  และโปรแกรมข้อมูลอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มงาน

บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลลอง 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งานส่งเสริมสุขภาพวัยเด็ก  0 - 5  ป ี กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและและบริการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลลอง 

ต าบลห้วยอ้อ   อ าเภอลอง   จังหวัดแพร่ 
31 มกราคม 2561 

1. บริบท (Context)
ก. หน้าที่และเป้าหมาย 

ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และการฟ้ืนฟูสุขภาพในเด็ก  0 – 5  ปี  อย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่องโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของบุตรหลาน   เพ่ือให้เด็กวัย 0-5 ปี  มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย 
จิตใจและพัฒนาการที่ดี  และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

ข. ขอบเขตการให้บริการ  
งานส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัย 0- 5 ปี ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลลอง จ านวน  12  หมู่บ้าน ได้แก่ 

งานคลินิกสุขภาพเด็กดี พัฒนาการเด็ก งานโภชนาการ งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 3  แห่ง   

ค. ความต้องการของผู้รับผลงานที่ส าคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

1. เด็กท่ีมารับบริการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคที่คลินิก
สุขภาพเด็กดี 

-  ได้รับวัคซีนครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์อายุ ถูกชนิด  และถูกบุคคล 
-  ได้รับการประเมินพัฒนาการตามแบบคัดกรองDSPM /DAIM  
-   ได้รับการตรวจประเมินการเจริญเติบโตโดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงและวัดรอบ
ศีรษะ 
-   เด็กที่มารับบริการที่คลินิกและได้รับการประเมินว่าสงสัยมีภาวะพัฒนาการล่าช้า
จะได้รับการกระตุ้น/นัดติดตามและส่งต่อเพ่ือให้ได้รับบริการส่งเสริมและแก้ไข
พัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย 

2. ผู้ปกครองที่พาเด็กมารับ
บริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี 

-  ได้รับค าแนะน าการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบุตรหลาน 
-  ได้รับค าแนะน าในการประเมินพัฒนาการเด็กเบื้องต้น โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก เล่มสีชมพู คู่มือ DSPM /DAIM  และค าแนะน าในการกระตุ้น/ส่งเสริม
พัฒนาการของบุตรหลานตามช่วงวัย 

3. ศูนย์เด็กเล็กในเขตพ้ืนที่
ต าบลห้วยอ้อ 

-   ได้รับการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้งเพ่ือพัฒนางานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4. เพ่ือนร่วมงานภายใน
หน่วยงาน 

-   การประสานงานที่ดี 
-   การนิเทศงานที่ดี   
-   ความชัดเจนในแนวทางการด าเนินงาน 
-   ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ดี 
-   การให้ค าแนะน า  และค าปรึกษาเม่ือเกิดปัญหา 
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ผู้รับผลงาน ความต้องการ 
5. เพ่ือนร่วมงานในองค์กร -   ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 

-   การประสานงานที่ดี 
-   ความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ 

ง. ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ 
 ผู้ร่วมงานมีความเข้าใจในกระบวนการท างานในงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย 0 - 5 ปี ให้ความร่วมมือท าให้การ

ท างานในคลินิกสุขภาพเด็กดีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

จ. ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณ 
 -  อัตราก าลัง 

ต าแหน่ง 
จ านวนคนต่อเวร 

เช้า บ่าย ดึก 
พยาบาลวิชาชีพ 3 - - 

-  ปริมาณงาน 
ปริมาณงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งานคลินิกสุขภาพเด็กดี  
ให้บริการรวมทั้งหมด/ราย 
เด็กรายใหม่ -     ในเขตพ้ืนที่ 

- นอกเขตพ้ืนที่ 

- สิทธิเบิกได้ 

651 
49 
40 
6 

350 
33 
21 
1 

820 
57 
217 
6 

820 
57 
217 
6 

ให้บริการตรวจคัดกรองพัฒนาการในคลินิก วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 
(HBV)     

- ในเขตพ้ืนที่ 

- นอกเขตพ้ืนที่ 

- สิทธิเบิกได้ 

654 

1 
11 
- 

368 

0 
5 
0 

614 

3 
8 
- 

614 

3 
8 
- 

วัคซีน คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี (DTP-HB) 
 -    ในเขตพ้ืนที่ 

- นอกเขตพ้ืนที่ 

- สิทธิเบิกได้ 

196 
34 
7 

135 

79 
20 
3 
55 

145 
152 
16 
148 

145 
152 
16 
148 

วัคซีน คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP) 
 -    ในเขตพ้ืนที่ 

- นอกเขตพ้ืนที่ 

- สิทธิเบิกได้ 

18 
11 
331 

4 
11 
134 

17 
4 

293 

17 
4 

293 
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ปริมาณงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
วัคซีน โปลิโอ (OPV) 

 -     ในเขตพ้ืนที่ 

- นอกเขตพ้ืนที่ 

- สิทธิเบิกได้ 

52 
18 
129 

24 
14 
78 

169 
20 
109 

169 
20 
109 

วัคซีน ไข้สมองอักเสบเจอี (JE) 
 -     ในเขตพ้ืนที่ 

- นอกเขตพ้ืนที่ 

- สิทธิเบิกได้ 

20 
11 

9 
8 

17 
5 

17 
5 

วัคซีน หัด หัดเยอรมัน คางทูม  (MMR) 
 -     ในเขตพ้ืนที่ 

- นอกเขตพ้ืนที่ 

-  สิทธิเบิกได้ 

70 
6 
5 

66 
11 
2 

105 
15 
5 

105 
15 
5 

วัคซีน โปลิโอฉีด (IPV) 
    -     ในเขตพ้ืนที่ 

- นอกเขตพ้ืนที่ 

-  สิทธิเบิกได้ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

48 
173 
5 

48 
173 
5 

งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย 0 - 5 ปี ในชุมชน 
- ให้บริการตรวจคัดกรองออทิสติกในเขตพ้ืนที่/ครั้ง 
- ให้บริการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการในเขตพ้ืนที่/ครั้ง 
- ออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ / ครั้ง 

1 
4 
2 

1 
4 
2 

1 
4 
2 

1 
4 
2 

ฉ. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 
 เด็กวัย 0 - 5 ปี ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ได้รับบริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ค้นหา  คัดกรองและ ส่งเสริม

พัฒนาการ อย่างมีคุณภาพ  ครอบคลุม โดยชุมชน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลภาวะสุขภาพและส่งเสริม
พัฒนาการ เพ่ือให้เด็กวัย 0-5 ปีมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจและพัฒนาการที่ดี   
ช. ความท้าทาย  ความเสี่ยงส าคัญ  

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย 0 - 5 ปี เพ่ือง่ายต่อการสืบค้น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองได้เกิดความตระหนักในการพาบุตรหลานมารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคและส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลานตามช่วงวัย 
3. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนใหม่แก่เจ้าหน้าที่ที่ช่วยงานคลินิกสุขภาพเด็กดี  เพ่ือให้สามารถแทนงานกัน

ได้ในกรณีที่มีคนขาดงานหรือลางาน 
4. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย 0 - 5 ปี ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่
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ซ.  ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
ผู้ปฏิบัติงาน   -   มีพยาบาลวิชาชีพช านาญการรับผิดชอบงานหลัก 1 คน 
เครื่องมือ      -   งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีวัคซีนที่ให้บริการทั้งหมด 7 ตัว ได้แก่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (HBV), 
วัคซีนรวมคอตีบบาดทะยัก ไอกรน และไวรัสตับอักเสบบี (DTP-HB), วัคซีนคอตีบบาดทะยัก ไอกรน (DTP), วัคซีนหัด หัด
เยอรมัน คางทูม (MMR), วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (JEVAX)  วัคซีนโปลิโอ (OPV) และ วัคซีน
โปลิโอฉีด (IPV) 

       -   งานตรวจประเมินพัฒนาการและคัดกรองความเสี่ยงภาวะออทิสติก มีแบบประเมินพัฒนาการDSPM 
ส าหรับเด็กกลุ่มปกติ และ DAIM ส าหรับเดก็กลุ่มเสี่ยง และแบบคัดกรองภาวะออทิสติก  

-  งานตรวจประเมินการเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ มีเครื่องชั่งน้ าหนักระบบดิจิตอล 1 ตัว, เครื่องชั่ง
น้ าหนักแบบธรรมดา 1 ตัว, ที่วัดความยาวแบบเบาะส าหรับเด็กเล็ก 1 ตัว, ที่วัดส่วนสูงส าหรับยืนวัด 1 ตัว, สายวัดส าหรับ
วัดรอบศีรษะ 2 เส้น 

  -   งานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ มีแบบตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพตามแบบ กระทรวงสาธารณสุข 
เทคโนโลยี   -   มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการให้บริการ ระบบรายงาน การประมวลผลข้อมูลใน โปรแกรม Hosxp 

ฌ.    ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
1. ด้านผู้รับบริการ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองเด็กมีส่วนช่วยในการดูแลให้เด็กมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

ตามช่วงวัย พัฒนาการสมวัยและการดูแลสุขภาพตามฤดูกาลอย่างเหมาะสมจะมีส่วนช่วยให้เด็กได้มีสุขภาวะที่ดี พร้อมที่จะ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้อย่างเต็มที ่  

2. ด้านเจ้าหน้าที่  เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมและรักษาสุขภาพ ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  ได้แก่ การ
ออกก าลังกายเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 

3. ด้านชุมชน  เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความตระหนักให้การสร้างเสริมสุขภาพของ
คนในชุมชน โดยคนในชุมชนทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านการกระตุ้นจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและ อสม.ในพ้ืนที่ 

2. กระบวนการส าคัญ (Key  Process)
กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process   Requirement) 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Perfermance  

Indicator) 
1. การตรวจสอบ
เ บิ ก จ่ า ย วั ค ซี น ที่
เพียงพอและพร้อมใช้
งานไม่หมดอายุ 

-   เด็กวัย 0-5 ปีในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบและนอกเขตที่มารับ
บริการได้ รับการสร้ า ง เสริม
ภูมิคุ้ มกันที่ ถูกต้องปลอดภัย 
เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

-  วัคซีนหมดอายุ 
-  วัคซีนไม่เพียงพอกับจ านวน
ผู้มารับบริการ 
-   วัคซีนเสื่อมคุณภาพจาก
ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า ส ภ า พ ไ ม่
เหมาะสม 

-    ไม่มีวัคซีนทีห่มดอายุ
ในตู้ เก็บวัคซีน  และตู้
เ ก็ บ วั ค ซี น ไ ด้ รั บ ก า ร
ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ที่
เหมาะสมทุกวัน 
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กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process   Requirement) 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Perfermance  

Indicator) 
2. ผู้รับบริการได้รับ
ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้ มกันที่ ถูกต้อง 
ค ร บ ถ้ ว น  แ ล ะ
ครอบคลุ มทุ กช่ ว ง
ของการ    ฉีดวัคซีน 

-   ผู้รับบริการได้รับการสร้าง
เ ส ริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น ค ร บ ถ้ ว น 
ครอบคลุม  และถูกต้องตาม
บุคคล  ถูกวิธีถูกเวลา  ถูกชนิด 
ถูกปริมาณ  เพ่ือความปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกัน 

-   ให้บริการไม่ถูกคน ไม่ถูกที่ 
ไม่ตรงตามปริมาณ ไม่ตรงตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

1. เด็ก 0 - 5 ปี ได้รับ
ภูมิคุ้มกันโรค ครอบคลุม
ร้อยละ 90 (ยกเว้น หัด 
ร้อยละ 95) 
2. ไม่ เกิด อัตราความ
คลาดเคลื่อนทางยาจาก
การฉีดวัคซีน 

3. การนัดหมายและ
ติ ด ต ามกา รม า รั บ
บริการการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย 

1. มีการจัดท าตารางการนัด
ห ม า ย ก า ร รั บ วั ค ซี น ที่ เ ป็ น
ปัจจุบันและต่อเนื่องแต่ละช่วง
อายุ 
2 .  ส ามารถตรวจสอบและ
ติดตามเด็กที่ผิ ดนัดให้มารับ
วั ค ซี น ไ ด้ ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม
เป้าหมาย 

-   เ ด็ ก ไ ม่ อ ยู่ ใ น พ้ื น ที่ ไ ม่
สามารถติดตามมารับวัคซีนได้ 

1. เด็กที่ผิดนัดสามารถ
ติดตามกลับมารับวัคซีน
ได้ ร้อยละ 80 
2. เด็ก 0 - 5 ปี ได้รับ
ภูมิคุ้มกันโรค ครอบคลุม
ร้อยละ 90 (ยกเว้น หัด 
ร้อยละ 95) 

4. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
พั ฒ น า ก า ร ส ม วั ย 
ได้แก่ การตรวจคัด
กรองพัฒนาการตาม
แ บ บ พั ฒ น า ก า ร
DSPM/DAIM  แ ล ะ
การตรวจคัดกรอง
ภาวะออทิสติก 

1. เด็ก 0-5 ปีในเขตพ้ืนที่ได้รับ
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ก า ร ที่
เหมาะสมตามวัย  
2. ผู้ปกครองเด็กวัย 0-5 ปีใน
เขต พ้ืนที่ มี คว าม เข้ า ใ จการ
ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก ที่
เหมาะสมตามวัย 

-   เด็กที่มี พัฒนาการล่าช้า
แล้วไม่ได้รับการส่งต่อเ พ่ือ
แก้ ไขให้ ได้ รั บการกระตุ้ น
พัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย 

- เ ด็ ก วั ย  0 - 5  ปี ใ น 
เขตพ้ืนที่มี  พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยร้อยละ 
85 
-  เด็กอายุ 1 - 5 ปี ได้รับ
การคัดกรองภาวะ ออทิสติก 
ร้อยละ 90 

5. การตรวจเยี่ ยม
และประเมินศูนย์เด็ก
เล็กคุณภาพ 

-  ศูนย์เด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ได้รับ
การพัฒนาจากหน่วยงานที่ดูแล
ตามผลการประเมินที่ควรมีการ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้พัฒนา
ต่อไป 

-  หน่วยงานที่ดูแลศูนย์เด็ก
เล็กในเขตพ้ืนที่ไม่มีแผนการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

-  ศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนที่
ผ่านเกณฑ์ประเมินศูนย์
เด็กเล็กคุณภาพ 
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3. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด การพัฒนา 

-  เพ่ือให้เด็ก 0 - 5 ปี 
ได้รับวัคซีนครบตาม
เกณฑ ์

-  เด็ก 0-5 ป ีได้รับวัคซีนครบตาม
เกณฑ ์ร้อยละ 90 (ยกเวน้ หดั ร้อยละ 
95) 
- อัตราเด็กที่ผิดนัดรับวัคซีนสามารถ
ติดตามกลับมารับวัคซีนได้ ร้อยละ 
80 

-  กระตุ้นและสนับสนนุให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพาบุตรหลานมารับวัคซีนตาม
แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แนะน าและบอก
ผลของการได้รับวัคซีน การดูแลหลังการได้รับ
วัคซีนอย่างถูกต้องเพ่ือลดความวิตกกังวลของ
ผู้ปกครอง 

-  เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปีมี
การเจริญเติบโตตาม
เกณฑ์ 

-  เด็ก 0 – 5 ปี ได้รับการชั่งน้ าหนัก
และวัดส่วนสูง ร้อยละ 80 
- อัตราของเด็ก  0 – 5  ปี  มีภาวะ
โภชนาการโดยใช้น้ าหนักเทียบอายุ
ตามเกณฑ์  ร้อยละ  70 

- กระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้ปกครองได้ทราบถึง
ผลเสียของภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัย 0-5 ปี ว่า
มีผลต่อการพัฒนาการทางสมองของเด็กเพ่ือให้ใส่
ใจในการจัดอาหารที่เหมาะสมตามช่วงวัย 

-  เพ่ือให้เด็ก 0 - 5 ปี มี
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

-  เด็กอายุ 1- 5 ปี ได้รับการคัดกรอง
ภาวะออทิสติก  ร้อยละ 90 
- ทารกแรกเกิด  0 – 5  ปี  มี
พัฒนาการสมวัย  > ร้อยละ  85 
- ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการไม่
สมวัยได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 
ร้อยละ 100 

-  กระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้ปกครองได้ทราบถึง
วิธีการส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลานตามช่วงวัย 
และติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเมื่อพบว่า
ล่าช้าจะได้ให้การช่วยเหลือได้ทันการณ์ 

-  เพ่ือให้ศูนย์เด็กเล็กใน
พ้ืนที่ได้รับการสนับสนุน
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

-  ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์การ
ประเมินศูนย์เด็กคุณภาพ 

-  สนับสนุนและส่งเสริมให้ศูนย์เด็กเล็กในเขต
รับผิดชอบได้พัฒนาตนเองและผ่านเกณฑ์การ  
ประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

4. ตัวชี้วัดและผลการด าเนินการ ที่ส าคัญ (Key Performance Indication)
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. เด็ก 0 - 5 ปี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
  -  ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน BCG ร้อยละ 90 100 97.56 100 
  -  ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP - HB3 ร้อยละ 90 96.43 97.50 100 
  -  ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน OPV3 ร้อยละ 90 96.43 97.50 100 
 -  ร้อยละของเด็กอายุ2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4 ร้อยละ 90 89.29 90.74 96.61 

  -  ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน OPV4 ร้อยละ 90 89.29 90.74 96.61 
  -  ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน JE2 ร้อยละ 90 92.86 88.89 100 
  -  ร้อยละของเด็กอายุ 9 เดือน ที่ได้รับวัคซีน MMR ร้อยละ 95 100 92.68 100 
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ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
  - ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE3 ร้อยละ 90 91.30 98.04 95.38 
  -  ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP5 ร้อยละ 90 97.06 96.72 96.2 
  - ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน OPV5 ร้อยละ 90 97.06 96.72 96.2 
2. เด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ร้อยละ 85 99.11 

(448/452) 
98.77 

(482/488) 
94.29 

(264/280) 
3. เด็ก 0-5 ปีมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานอายุ
ตามน้ าหนัก 

ร้อยละ 70 79.09 
(367/464) 

78.91 
(550/697) 

81.79 
(584/714) 

4. เด็ก 1-5 ปีได้รับการคัดกรองภาวะออทิสติก ร้อยละ 90 89.16 
(362/406) 

90.27 
(399/442) 

96.76 
(359/371) 

5. ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 33.33 
(1/3) 

66.66 
(2/3) 

66.66 
(2/3) 

5. กิจกรรมทบทวนคุณภาพ
6. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
 6.1   ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งท่ีคาดหวังและป้องกันความเสี่ยงขั้นตอนเตรียมการก่อน
การให้บริการ 

1. ทุกสิ้นเดือนท าการตรวจสอบข้อมูลจ านวนผู้ที่จะมารับบริการในแต่ละเดือนจากบันทึกการนัดรับวัคซีน และ
เพ่ิมร้อยละ 20 เผื่อผู้มารับบริการสิทธิจากนอกเขตบริการ เพ่ือส่งรายงานเบิกจ่ายวัคซีนในการขอเบิกวัคซีน 

2. ในทุกสัปดาห์ต้นเดือนจะรับวัคซีนจากหน่วยงานเภสัชกรรมที่เบิกจ่ายวัคซีน ตรวจสอบและน าเก็บไว้ในตู้แช่
วัคซีนที่ควบคุมอุณหภูมิ และมีการตรวจสอบอุณหภูมิทุกวันเช้าและเย็น เพ่ือคงสภาพวัคซีนไม่ให้เสื่อมสภาพ จัดเก็บตาม
ต าแหน่งวัคซีนแต่ละชนิด 

3. ในแต่ละสัปดาห์ที่ให้บริการจะจัดเตรียมกระติกบรรจุ Ice pack ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที เพ่ือให้ได้อุณหภูมิ
คงที่ก่อน จากนั้นน าวัคซีนที่จะให้บริการท าการตรวจสอบวันหมดอายุ  จด lot. number พร้อมเขียนหมายเลขล าดับติด
ที่ขวดวัคซีน แต่ละชนิดเพื่อทราบว่าจะให้ขวดใดเรียงล าดับไปตามหมายเลข 
ขั้นตอนการให้บริการที่คลินิก  
จุดบริการที่ 1 ซักประวัติ 

1. ผู้มารับบริการยื่นสมุดสุขภาพเด็ก(สมุดสีชมพู) พร้อมหยิบบัตรคิวติดไว้กับสมุดวางที่จุดรับบริการ ถ้าเป็น
ผู้รับบริการที่ไม่เคยมารับบริการที่โรงพยาบาลมาก่อนให้ยื่นบัตรเพ่ือท าแฟ้มประวัติที่ตึกผู้ป่วยก่อนรับบริการที่คลินิก
สุขภาพเด็กด ี

2. เจ้าหน้าที่บันทึกประวัติข้อมูลการมารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในสมุดบันทึกสุขภาพครอบครัว (Family
Folder)  ในบัตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน(บัตรสีชมพูเล็ก) และในสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก (สมุดสีชมพู) 
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3. ลงทะเบียนรับบริการในทะเบียนผู้รับบริการอนามัยเด็กและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ข้อมูลที่บันทึกเลขที่
เฉพาะบริการ , ชื่อ – สกุล , อายุ , ที่อยู่ , วันนัดครั้งต่อไป ,วัคซีนที่ได้รับวันนี้ ,น้ าหนัก ,ส่วนสูง ,รอบศีรษะ ,ภาวะ
โภชนาการ ,สิทธิรับบริการ 
จุดบริการที่ 2 ตรวจพัฒนาการ  

1. ให้บริการชั่งน้ าหนัก , วัดส่วนสูง ,วัดรอบศีรษะ และสรุปประเมินภาวะโภชนาการ โดยใช้กราฟแสดงน้ าหนัก
ตามเกณฑ์อายุจากสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก พร้อมให้ค าแนะน าอาหารตามวัยเด็กแก่ผู้ปกครอง 

2. ให้บริการตรวจพัฒนาการตามแบบประเมินพัฒนาการ DSPM/ DAIM  ตามช่วงอายุเด็กแต่ละคน และในเด็ก
อายุ 1-5ปี ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงออทิสติก ถ้าพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้ค าแนะน าผู้ปกครองในการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กและมีการนัดประเมินซ้ าอีก 1 เดือน ถ้ายังพบมีพัฒนาการล่าช้าโดยไม่มีภาวะออทิสติกร่วมจะกระตุ้ น
พัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ TEDA4I เป็นเวลา 3 เดือน  แต่ถ้าหากพบว่าเด็กมีภาวะเสี่ยงด้านออทิสติกจะต้องส่งตัวเด็ก
ไปรับการวินิจฉัยต่อที่โรงพยาบาลแพร่โดยแพทย์เด็กทันที ให้ค าแนะน าผู้ปกครองในการใช้แบบบันทึกพัฒนาการบุตร 
หลานในสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก ควรท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
จุดบริการที่ 3 ตรวจสุขภาพฟัน 

1. ให้บริการตรวจสุขภาพฟัน และช่องปาก ให้คะแนะน าในเด็กทุกราย  โดยงานทันตกรรมโรงพยาบาลลอง
จุดบริการที่ 4 สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของการรับวัคซีนครั้งนี้ ตรวจสอบวันนัดครั้งต่อไป
2. ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันกับผู้รับบริการ โดยใช้หลัก 6 R  จดบันทึกการให้วัคซีนตามหมายเลขขวด lot.

Number บันทึกลงบัตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน (บัตรสีชมพูเล็ก) ใน Family Folder และสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก (สมุดสี
ชมพู) 

3. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวัคซีนที่ได้รับกับผู้ปกครอง อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีน การดูแล
หลังการได้รับวัคซีน 

4. ให้ยาลดไข้พาราเซตามอลทุกรายและ ยาน้ าเสริมธาตุเหล็กในอายุ 6 เดือนขึ้นไป แนะน าวิธีการกินและ
ปริมาณยาที่ควรได้รับ อาการข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้เช่น ถ่ายอุจจาระสีด า คลื่นไส้อาเจียน 

5. ให้พักสังเกตอาการ 30 นาทีหลังการได้รับวัคซีน
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ 
1. ท าการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการลงในโปรแกรม Hosxp ทุกสัปดาห์หลังให้บริการ ได้แก่ ผู้รับบริการได้รับวัคซีนชนิด

ใด การให้ค าแนะน าในบริการแต่ละครั้ง  ข้อมูลภาวะการเจริญเติบโต  พัฒนาการแต่ละช่วงวัยที่มารับบริการ  ข้อมูล
วัคซีนที่ได้รับ Lot. Number   ล าดับขวดวัคซีน วันที่หมดอายุของวัคซีน

2. บันทึกการใช้วัคซีนในแต่ละสัปดาห์ลงในสมุดบันทึกการใช้วัคซีน
3. การเบิกจ่ายวัคซีนแต่ละครั้ง  มีบันทึก Lot. Number  ล าดับขวดวัคซีน วันที่หมดอายุของวัคซีน
การให้บริการในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

1. การประสานงานกับ อสม.ในเขตพ้ืนที่เพ่ือให้บริการตรวจประเมินภาวะการเจริญเติบโตในช่วงวัยที่ไม่ได้มารับ
บริการที่คลินิก ของเด็กวัย 0-5 ปี ในเขตพ้ืนที่ทุกรายอย่างต่อเนื่อง  รายที่อยู่ศูนย์/เข้าโรงเรียนประสานงานขอให้ทาง
ศูนย์หรือโรงเรียนเป็นผู้ประเมินและน าผลที่ได้มาบันทึกใน Program Hosxp  เพ่ือประมวลผลออกรายงานส่งเป็นรายไตร
มาส (ทุก 3 เดือน) เพ่ือเป็นการติดตามภาวะการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจนครบช่วงวัย  
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2. การส่งเสริมเพ่ือให้ศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยจะท าการตรวจเยี่ยมเพ่ือให้ค าแนะน าปีละ
2  ครั้ง  โดยให้ทางศูนย์เด็กเล็กมีการประเมินตนเอง/และผลการประเมินที่ทางหน่วยงานเป็นผู้ประเมิน  ส่งรายงานการ
ประเมิน / ผลความต้องการที่จะต้องการปรับปรุงศูนย์ส่งผ่านไปยังหน่วยงานที่ควบคุมศูนย์ ได้แก่ เทศบาล/อบต.เพ่ือให้
การสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นต่อไป 
   6.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. สร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ และวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานให้กับ อสม.ในพ้ืนที่ใน
การตรวจประเมินภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในเขตพ้ืนที่พยายามให้ครอบคลุมทุกรายเพ่ือให้สามารถทราบข้อมูลที่
แท้จริงและประมวลผลวางแผนในการให้บริการต่อไป 

2. ปรับคลินิกให้มีลักษณะเป็นมุมแห่งการเรียนรู้และสาธิตวิธีการส่งเสริมพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการเด็กใน
แต่ละช่วงวัย เช่น มีหนังสือนิทาน  อุปกรณ์สาธิตการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เอกสารเรื่องการส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการเพือ่แจกให้กับผู้ปกครองที่พาเด็กมารับบริการที่คลินิก 
7. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง

1. สนับสนุนและส่งเสริมเด็ก 0 - 5 ปี ในเขตพ้ืนที่ได้รับการเล่านิทานจากพ่อ/แม่/ญาติในบ้านอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 3 วันต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีหนังสือนิทานในคลินิกบริการให้ยืม จะเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นผู้ปกครองเด็กที่พาเด็ก
มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดีได้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ในการเล่านิทานให้เด็กฟัง 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ช่วยใน
การช่วยกระตุ้นผู้ปกครองเด็กในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านต่างๆ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งานดูแลสุขภาพต่อเนื่องท่ีบ้าน  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและและบริการด้านปฐมภูมิ 

 โรงพยาบาลลอง   ต าบลห้วยอ้อ   อ าเภอลอง   จังหวัดแพร่ 
30 มกราคม 2560 

1. บริบท (Context)
ก. หน้าที่และเป้าหมาย 

ให้บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน สร้างเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และการฟ้ืนฟูสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วย
ที่ได้รับการส่งต่อ  อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยญาติ และชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้มีสุขภาวะที่ดีข้ึนทั้งร่างกาย จิตใจ ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจกับบริการที่ได้รับ 

ข. ขอบเขตการให้บริการ  
ให้บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน ในเขตอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยการ   ส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับแจ้ง

จากโรงพยาบาล  ชุมชน ญาติผู้ป่วย ผู้ป่วย ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามเขตการให้บริการของกลุ่มงานเวชศาสตร์
ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 14 แห่งเพ่ือติดตามออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน  
ให้บริการประสานงาน และออกเยี่ยมบ้านร่วมกับกับทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหา
ซับซ้อน 

ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

1. ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ในเขตอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

-  ได้รับติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
-  ได้รับค าแนะน า การดูแลที่เหมาะสมและต่อเนื่อง 

2. ญาติผู้ป่วย -  ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแล ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย 
3. ภาคี เครือข่ ายที่มีหน้ าที่ ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาคม หรือกลุ่มต่างๆในชุมชน 

-  ได้รับทราบข้อมูลของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ  
-  การประสานงานที่ดีจากภาคีเครือข่ายในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือในพ้ืนที่ 

4. เพ่ือนร่วมงานภายในหน่วยงาน -   การประสานงานที่ด ี
-   การนิเทศงานที่ดี   
-   ความชัดเจนในแนวทางการด าเนินงาน 
-   ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ดี 
-   การให้ค าแนะน า  และค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา 

5. เพ่ือนร่วมงานในองค์กร -   ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 
-   การประสานงานที่ด ี
-   ความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ 
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    ง.   ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ 
       ผู้ร่วมงานมีความเข้าใจในกระบวนการท างานในงานดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน และการให้บริการเยี่ยมบ้าน

ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อในเขตรับผิดชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
    จ.  ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณ 
          -  อัตราก าลัง 

ต าแหน่ง จ านวนคนต่อเวร 
เช้า บ่าย ดึก 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 1 - - 

  -  ปริมาณงาน 
ปริมาณงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

- ลงทะเบียนและแยก case ตามเขตการให้บริการ 
- การติดตาม case ที่ได้รับการส่งต่อ 

683 
652 

195 
175 

267 
226 

441 
380 

  ฉ. ประเด็นคุณภาพที่ส าคญั 
       ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ได้รับการติดตามดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่เหมาะสมกับโรค

ที่เป็นอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ  โดยชุมชน และญาติมีส่วนร่วมในการดูแล เพ่ือให้ผู้ป่วยได้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งร่า งกาย 
จิตใจ 
  ช. ความท้าทาย  ความเสี่ยงส าคัญ 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านให้เป็นปัจจุบัน และสืบค้น
ได้ง่าย 

2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยของญาติ  และภาคีเครือข่ายในชุมชน
3. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านและการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  ให้แก่

เจ้าหน้าที่ท่ีมีส่วนร่วม  เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ซ. ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
ผู้ปฏิบัติงาน   -   มีพยาบาลวิชาชีพช านาญการรับผิดชอบงาน 1 คน 
เครื่องมือ     -  แบบบันทึกข้อมูลข้อมูลสุขภาพครอบครัว ( Family folder )  แบบส่งต่อเพ่ือดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
โรงพยาบาลลอง  และแบบตอบกลับการดูแลต่อเนื่องที่  บ้านโรงพยาบาลลอง   
เทคโนโลยี    - มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม Hosxp และ Home Health Care Program ของ
โรงพยาบาลแพร่ 
  ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้านผู้รับบริการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสมตาม
อัตภาพที่จะสามารถท าได้  ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาวะที่ดีจะ
เป็นส่วนช่วยในการดูแลผู้ป่วยได้มาก   
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2. ด้านเจ้าหน้าที่  เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมและรักษาสุขภาพให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
ได้แก่ การออกก าลังกายเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 

3. ด้านชุมชน เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความตระหนักให้การสร้างเสริม
สุขภาพของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านการกระตุ้นจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและ อสม.ในพ้ืนที่ 

2. กระบวนการส าคัญ (Key  Process)
กระบวนการส าคัญ 
(Key   Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process   Requirement) 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Perfermance   

Indicator) 
- การให้บริการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน 

- ผู้รับบริการได้รับบริการสร้างเสริม
สุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค  และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ ที่ถูกต้อง ตรงความ
ต้องการ และเหมาะสม 

- ข้อมูลในการรับ – ส่ง
ต่อ ไม่ครอบคลุม  

- ผู้ ป่ ว ย ที่ ต้ อ ง ดู แ ล
ต่อเนื่องที่บ้านได้รับการ
ดูแลรั กษาตาม เกณฑ์
มาตรฐาน  ร้อยละ  80 

3. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา
ความท้าทายความเสี่ยง

ส าคัญ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด การพัฒนา 

กระตุ้นและสนับสนุนให้ญาติ
ผู้ป่วยได้เกิดความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการช่วยดูแล
ผู้ป่วยเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ
ดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยที่ได้รับการส่ง
ต่อได้ รับการเยี่ ยมบ้านโดย
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้รับ
การดูแล และได้รับค าแนะน าที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

- ผู้ ป่ ว ย ที่ ต้ อ ง ดู แ ล
ต่อเนื่องที่บ้ านได้ รับ
ก า รดู แ ล รั กษ าต าม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น 
ร้อยละ  80    

- กระตุ้นและสนับสนุนให้
ผู้ป่วย/ญาติ ได้มีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
เหมาะสม 

4. ตัวชี้วัดและผลการด าเนินการที่ส าคัญ (Key Performance Indication)
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

- ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้รับการ
ดูแลรักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน   

ร้อยละ 80 95.46 
(652/683) 

89.74 
(175/195) 

84.64 
(226/267) 

86.17 
(380/441) 

5. กิจกรรมทบทวนคุณภาพ
6. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ

 6.1   ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งท่ีคาดหวังและป้องกันความเสี่ยง 
ขั้นตอนในการให้บริการ 

1. รับแจ้ง case จากโรงพยาบาล  ชุมชน ญาติผู้ป่วย ผู้ป่วยกรณี case ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาล จะได้รับการเยี่ยม
ประเมินก่อนกลับบ้าน 

2. ลงทะเบียนในทะเบียนรับ-ส่ง case เยี่ยมบ้าน
3. พิจารณาส่งต่อ case ให้กับผู้รับผิดชอบตามเขตการให้บริการ
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- ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลลอง แจ้งประสานทางวาจาพร้อมกับแบบส่งต่อเ พ่ือดูแลต่อเนื่อง  
โรงพยาบาลลอง 

  - ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส่งข้อมูลผู้ป่วยให้ทาง  E-mail address ของ
ผู้รับผิดชอบงาน HHC และ E- mail address กลางของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และประสานทางโทรศัพท์ 

4. ติดตาม case ที่ส่งต่อให้กับผู้รับผิดชอบ
5. สรุปและประเมินผลการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านในกรณีที่ Case มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน

            -  ด าเนินการประสานงานและออกเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  ภาคีเครือข่ายที่   เกี่ยวข้อง 
       6.2    การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 -  การจัดท าฐานข้อมูล และระบบงานในการรับ - ส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
 -  พัฒนาคุณภาพในการออกเยี่ยมผู้ป่วยตามประเภทเตียงพัฒนาจัดระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

พัฒนาให้เกิดศูนย์วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ส าหรับผู้ป่วยยืมใช้ 
  -   เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร ตั้งกลุ่มปิด Home Health Care CUP ลองใน Facebook และ line เพ่ิมช่องทางการ

รายงานผลการเยี่ยมบ้านทางโทรศัพท์ 
7. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง

- การประสานงานกับภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย 
- การลงข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง HOSxP รพ.ลองและ HOSxp_PCU เพ่ือลดการท างานที่ซ้ าซ้อน  

 - พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล ระบบบริการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ศูนย์วัสดุเครื่องอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ส าหรับผู้ป่วยยืมใช้ที่บ้าน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งานอนามัยโรงเรียน  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

วันที่จัดท า  31 มกราคม 2561 

1. บริบท
ก. หน้าที่และเป้าหมาย 

ให้บริการทางด้านสุขภาพของนักเรียน  การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ 

ข.  ขอบเขตการให้บริการ 
 ให้บริการแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลลอง จ านวน  7 โรงเรียน  (ระดับขั้น

ประถมศึกษา  จ านวน  6   โรงเรียน  และ ระดับข้ันมัธยมศึกษา จ านวน  1  โรงเรียน)  ดังนี้ 
ระดับชั้นประถมศึกษา   จ านวน 6  โรงเรียน 

1. โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
2. โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร
3. โรงเรียนระเบียบพิทยา
4. โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ
5. โรงเรียนบ้านดอลมูล (สุวรรณสาราษฏ์บ ารุง)
6. โรงเรียนบ้านนาหลวง (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์  387 )

ระดับชั้นมัธยมศึกษา  จ านวน  1 โรงเรียน 
1. โรงเรียนลองวิทยา

ค. ความต้องการของผู้รับ  ผลงานที่ส าคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

นักเรียน ความต้องการการตรวจสุขภาพประจ าปี  ได้รับการดูแล การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

ครูอนามัย การให้ความรู้ครู  เพ่ือให้ครูสามารถตรวจสุขภาพนักเรียนได้ด้วยตนเองได้ เช่น การตรวจ
สุขภาพนักเรียน  การเปรียบเทียบน้ าหนัก กับส่วนสูง การวัดสายตาการตรวจช่องปากและ
ฟัน   

ผู้ปกครอง การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียน 
โรงเรียน การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (Healthful School Environment) คือ การจัดการ

ควบคุมดูแล ปรับปรุงภาวะ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
เพ่ือนร่วมงานใน
หน่วยงาน 

มีการประสานงานที่ดี มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน และท างานเป็นทีม 

ภาคีเครือข่าย มีการประสานงานที่ดี ภาคีแครือข่ายที่เข้มแข็ง 
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ผู้รับผลงาน ความต้องการ 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง   ทันเวลา 

องค์กรภาครัฐ/
เอกชน และชุมชน 

มีการประสานงานที่ดี 

ง. ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ 

- ความเข้าใจในกระบวนการท างาน การด าเนินงานอนามัยโรงเรียน 
จ. ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณ 

 อัตราก าลัง 

- มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   รับผิดชอบงานหลัก 1 คน 
ปริมาณงาน 
ให้บริการแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลลอง  7  โรงเรียน (ระดับขั้น

ประถมศึกษา  จ านวน  6   โรงเรียน  และ ระดับข้ันมัธยมศึกษา จ านวน  1  โรงเรียน )   เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี
แข็งแรง มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ สูงดี สมส่วน 

ปริมาณงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ปี 2557 
(ร้อยละ) 

ปี 2558 
(ร้อยละ) 

ปี 2559 
(ร้อยละ) 

ปี 2560 
(ร้อยละ) 

จ านวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลลองได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

100 N/D N/D 99.96 
2597/2598 

99.39 
2458/2473 

เด็กนักเรียนทุกคนที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
สายตาทีม่ีปัญหาได้รับการช่วยเหลือแก้ไข   

80 N/D N/D 42.10 
(8/19) 

100 
9/9 

เด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่อง เหา ได้รับการ
รักษา       

80 N/D N/D 100 
205/205 

100 
271/271 

เด็กนักเรียนในกลุ่มปกติ  กลุ่มเริ่มอ้วน และ
กลุ่มอ้วน ได้รับความรู้ ในการปฏิบัติตน
เพ่ือให้ห่างไกลโรคอ้วน   

80 N/D N/D 99.96 
2597/2598 

100 
2473/2473 

เด็กนักเรียนชั้น  ป .1 ได้ รับวัคซีน  MR 
เฉพาะในรายที่ยังไม่ได้รับในช่วงรณรงค์ 

100 N/D N/D 97.36 
37/38 

90.24 
37/41 

เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ได้รับวัคซีน  HPV 
ทุกคน 

100 N/D N/D N/D 95.23 
100/105 

เด็กนักเรียนชั้น ป.6 ได้รับวัคซีน dT ทุกคน 100 N/D N/D 100 
194/194 

98.99 
197/199 

หมายเหตุ ข้อมูลปี 2559 ( รอบเดือน ตค. 59 – ก.ย. 60 ) 
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ฉ. ประเดน็คุณภาพที่ส าคัญ 
-  เด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลลองได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับเฝ้าระวังภาวะ

โภชนาการ 
-  เด็กนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับวัคซีน MR  เฉพาะในรายที่ยังไม่ได้รับในช่วงรณรงค์  เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5  ได้รับ

วัคซีน   HPV  ทุกคน   และเด็กนักเรียน  ชั้น ป.6  ได้รับวัคซีน dT  ทุกคน 
-  เด็กนักเรียนในกลุ่มปกติ  กลุ่มเริ่มอ้วน และกลุ่มอ้วน ได้รับความรู้ ในการปฏิบัติตนเพ่ือให้ห่างไกลโรคอ้วน   
-  การบันทึกผลการตรวจสุขภาพและภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนลงในโปรแกรม HOSxP  ได้อย่างครบถ้วนและ

รวดเร็ว 
ช...ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ 

ความท้าทาย 
-  การสร้างความตระหนักใหแ้ก่เด็กนักเรียนและผูป้กครองให้ใส่ใจสุขภาพและการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการบรโิภค

อาหารที่ก่อให้เกิดโรคอ้วน  
-  การจัดกิจกรรมในการสรา้งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  
ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
-  ฐานข้อมูลสุขภาพที่ได้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง ท าให้การประเมินภาวะสุขภาพมีความคลาดเคลื่อนได้ 
-  มีเด็กนักเรียนขาดเรียนในวันที่เจ้าหน้าที่ออกตรวจสุขภาพและออกให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 ซ...ศกัยภาพและข้อจ ากดัในดา้นผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ  เทคโนโลยี 
ผู้ปฏิบัติงาน    มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรับผิดชอบงาน 1 คน  
เครื่องมือ        การคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน  มี Snellen's chart 1 แผ่น และ  Lea chart   1 แผ่น   
เทคโนโลยี      มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการตรวจสุขภาพและภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนในระบบงานบัญชี  5  ในโปรแกรม 
HOSxP     

ฌ.  ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มเป้าหมาย 
---การให้ความรู้การบรโิภคอาหารและการปฏิบัติตนแก่นักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือให้เกิดความตระหนักในการ

ดูแลสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลโรคอ้วน  
กลุ่มเจ้าหนา้ที ่
-  เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเองและการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโชยน์ต่อร่างกาย 
ชุมชน 
-  การประชาสัมพันธ์การให้ความรู้การดูแลสุขภาพของตนเองและการเลือกรับประทานอาหารของเด็กในชุมชน 
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2. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา

ประเด็นคุณภาพ/ 
ความท้าทาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ กิจกรรมพัฒนา 

ความท้าทาย 
-  เด็ กนั ก เ รี ยนทุ กคน ใน
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลลองได้รับ
การตรวจสุขภาพและได้รับ
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 

-  เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ
วัคซีน MR เฉพาะในรายที่
ยังไม่ได้รับในช่วงรณรงค์ 
เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 
ได้รับวัคซีน HPV ทุกคนและ
เด็กนักเรียนชั้น ป.6 ได้รับ
วัคซีน dT ทุกคน 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ทุกคนในโรงเรียนใน
เ ขต รั บ ผิ ด ช อบของ
โรงพยาบาลลองได้รับ
การตรวจสุขภาพและ
การ เฝ้ า ร ะวั ง ภ า ว ะ
โภชนาการ 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
โ ร ง เ รี ย น ใ น เ ข ต
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
โรงพยาบาลลองได้รับ
ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรคทุกคน 

-  เด็ กนั ก เ รี ยนทุ กคน ใน
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลลองได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี 
ร้อยละ 100 

- เด็กนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับ
วัคซีน  MR  เฉพาะในรายที่
ยังไม่ได้รับในช่วงรณรงค์ 
เด็กนักเรียนหญิง ชั้นป.5 
ได้รับวัคซีน  HPV  ทุกคน 
และเด็กนักเรียนชั้น .6 ได้รับ
วัคซีน dT  ทุกคน ร้อยละ 
100 

-  การสร้างความตระหนัก
ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก นั ก เ รี ย น แ ล ะ
ผู้ปกครองให้ใส่ใจสุขภาพและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดโรค
อ้วน 
-  การจัดกิจกรรมในการสร้าง
เสริมสุขภาพในโรงเรียน 
- การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่
เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
ทราบ 

- เด็กนักเรียนในกลุ่มปกติ 
เริ่ม อ้วน และอ้วน ได้รับ
ความรู้  ในการปฏิบัติตน
เพ่ือให้ห่างไกลโรคอ้วน 

-  การสร้างความตระหนัก
ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก นั ก เ รี ย นและ
ผู้ปกครองใส่ใจสุขภาพและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารที่ อาจ
ก่อให้เกิดโรคอ้วน 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ทุ กคน ได้ รั บค ว าม รู้
เรื่องการบริโภคอาหาร
และการปฏิบัติตนให้
ห่างไกลจากโรคอ้วน 
- เพ่ือให้ผู้ปกครองและ
เด็กนักเรียนหันมาใส่ใจ
เ รื่ อ ง ก า ร เ ลื อ ก
รับประทานอาหารและ
การดูและสุขภาพของ
ตนเองให้ห่างไกลจาก
โรคอ้วน 

เด็กนักเรียนในกลุ่มปกติ  
กลุ่มเริ่มอ้วน และกลุ่มอ้วน 
ได้รับความรู้ ในการปฏิบัติ
ตนเพ่ือให้ห่างไกลโรคอ้วน 
ร้อยละ 80 

-  การจัดกิจกรรมในการสร้าง
เสริมสุขภาพในโรงเรียน 

- การจัดกิจกรรมในการสร้าง
เสริมสุขภาพในโรงเรียนและ
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ในชุมชน 

ฐานข้อมูลสุขภาพที่ได้อาจ
ไม่ตรงกับความเป็นจริง ท า

เพ่ือลดความ
คลาดเคลื่อนและความ

การชี้แจงการบันทึกผลการ
ตรวจสุขภาพและ น้ าหนัก
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3. กระบวนการส าคัญ
กระบวนการส าคัญ
กระบวนการส าคัญ 

    (Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
 (Process equirement) 

ความเสี่ยงทีส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance  Indication) 

- การตรวจสุขภาพเด็ก
นักเรียน 

-  ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรค 

- เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการ
ตรวจสุขภาพที่ถูกต้องและส่ง
ต่อเด็กที่มีภาวะผิดปกติจากการ
ตรวจสุขภาพ 
- เด็กนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับ
วัคซีน  MR  เฉพาะในรายที่ยัง
ไม่ได้รับในช่วงรณรงค์  เด็ก
นักเรียนหญิง ชั้นป.5  ได้รับ
วัคซีน  HPV  ทุกคน   และเด็ก
นักเรียนชั้น .6 ได้รับวัคซีน dT 
ทุกคน 
ร้อยละ  100 

- มีเด็กขาดเรียนใน
วั นที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ป
ตรวจสุขภาพ 

-  เด็กนักเรียนขาด
เ รี ย น ใ น วั น ที่
เ จ้ า ห น้ า ที่ อ อ ก
ให้บริการ 

- เด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ลอง ได้ รั บกา รตรว จสุ ขภ าพ
ประจ าปี ร้อยละ 100 
-  เด็กนักเรียนชั้น ป.  1 ได้รับ
วัคซีน  MR  เฉพาะในรายที่ยัง
ไม่ ได้ รั บ ในช่ ว งรณรงค์   เด็ ก
นักเรียนหญิง ชั้น ป.5 ได้รับวัคซีน  
HPV  ทุกคน   และเด็กนักเรียน
ชั้น ป.6 ได้รับวัคซีน dT  ทุกคน 
ร้อยละ  100 

ให้การประเมินภาวะสุขภาพ
มีความคลาดเคลื่อนได้  

ครบถ้วนของข้อมูลที่
ส่งออกมาจากระบบ
รายงาน โปรแกรม  
HOSxP  

ส่วนสู งของนักเรียน ให้ แก่
คุณครูอนามัย  และการชี้แจง
การลงข้อมูลสุขภาพนักเรียน
ในโปรแกรม HOSxP แก่ผู้ช่วย
ลงข้อมูล 

มีเด็กนักเรียนขาดเรียนใน
วันที่เจ้าหน้าที่ออกให้บริการ
ตรวจสุขภาพและให้บริการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับ
การตรวจสุขภาพและ
ได้รับบริการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 

เด็กนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับ
วัคซีน  MR  เฉพาะในรายที่
ยังไม่ได้รับในช่วงรณรงค์  
เด็กนักเรียนหญิง ชั้นป.5 
ได้รับวัคซีน  HPV  ทุกคน   
และเด็กนักเรียนชั้น .6 
ได้รับวัคซีน dT  ทุกคน 
ร้อยละ  100 

มีการประสานงานกับคุณครู
อนามัยโรงเรียนให้ชัดเจน 
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4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดคุณภาพ (Performance Indicator) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
- เด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลลองได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี  

ร้อยละ 100  N/D N/D 99.96 
2597/2598 

99.39 
2458/2473 

เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับวัคซีน  MR 
เฉพาะในรายที่ยังไม่ได้รับในช่วงรณรงค์ 

ร้อยละ 100 N/D N/D 97.36 
37/38 

90.24 
37/41 

เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5  ได้รับวัคซีน 
HPV ทุกคน 

ร้อยละ 100 N/D N/D N/D 95.23 
100/105 

เด็กนักเรียนชั้น ป.6 ได้รับวัคซีน dT ทุก
คน 

ร้อยละ 100 N/D N/D 100 
194/194 

98.99 
197/199 5

หมายเหตุ ข้อมูลปี 2560 ( รอบเดือน ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ) 

ตัวช้ีวัดคุณภาพเฉพาะโรค (Clinical performance Indicator) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เด็กนักเรียนทุกคนที่ ได้รับการตรวจ
สายตาที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ
แก้ไข   

ร้อยละ 80 N/D N/D 42.10 
(8/19) 

100 
9/9 

เด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่อง เหา ได้รับ
การรักษา       

ร้อยละ 80 N/D N/D 100 
205/205 

100 
271/271 

เด็กนักเรียนในกลุ่มปกติ  กลุ่มเริ่มอ้วน 
และกลุ่มอ้วน ได้รับความรู้ ในการปฏิบัติ
ตนเพื่อให้ห่างไกลโรคอ้วน   

ร้อยละ 80 N/D N/D 99.96 
2597/2598 

100 
2473/2473 

หมายเหตุ ข้อมูลปี 2560 ( รอบเดือน ตค. 59 – ก.ย. 60 ) 

5. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
5.1  ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว) 
ด้านสุขภาพ (Health service) 
การบริการด้านสุขภาพเป็นการด าเนินงานเพ่ือการส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรคในเด็กวัยเรียน ซึ่งการเจ็บป่วยเป็น

ปัจจัยส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของเด็ก ดังนั้นในการด าเนินงานในส่วนนี้เป็นการด าเนินงานในลักษณะเป็นทีม 
และมีการการวางแผนร่วมกับครูผู้ซึ่งรับผิดชอบงานด้านสุขภาพในโรงเรียน เพ่ือร่วมค้นหาปัญหา วางแผน ด าเนินงานตาม
แผนและประเมินผล กิจกรรมด้านการบริการสุขภาพแก่นักเรียนจะครอบคลุมการบริการด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจ
สุขภาพ ตรวจวัดสายตา ตรวจการได้ยิน เฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตด้วยการชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกัน โรคด้วยการฉีดวัคซีน  
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ด้านการศึกษาหรือสุขศึกษา (Health Education) 
การสอนสุขศึกษา  เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน เป็น

กิจกรรมการให้ความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพแก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หรือการสนับสนุน ให้ครู นักเรียนเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่เพ่ือน ๆ ด้วยกัน 

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชน (School and Home Relationship) 
มีการด าเนินงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน ทั้งฝ่ายครอบครัวและชุมชน ให้

ทุกฝ่ายมีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพ  ทั้งครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนต้อง
ร่วมมือกันท าหน้าที่อบรมสั่งสอน 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
การส ารวจเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีน  และมีการด าเนินการเฝ้าระวังอาการที่จะเกิดหลังได้รับ

วัคซีนของเด็กเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นตามมา 
5.2  การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

การจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงปัญหาของการบริโภคอาหารที่จะส่งผลต่อ
ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีการจัดท าแผนการดูแลต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 

6. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
การด าเนินงานในลักษณะการท างานเป็นทีมและมีการวางแผนการท างานร่วมกับครูอนามัยโรงเรียนผู้ซึ่ง

รับผิดชอบงานด้านสุขภาพในโรงเรียน เพ่ือร่วมค้นหาปัญหา  วางแผน  ด าเนินงานตามแผนและประเมินผล กิจกรรมด้าน
การบริการสุขภาพแก่นักเรียน และจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน (คลินิกวัยรุ่น)  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว  โรงพยาบาลลอง  

วันที่  31 มกราคม  พ.ศ. 2560 

1. บริบท (Context)
ก.หน้าที่และเป้าหมาย 

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

ข.ขอบเขตการให้บริการ  ศักยภาพ  ข้อจ ากัด 
จัดบริการสุขภาพให้ครอบคลุมบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดู แล และการฟ้ืนฟูใน ชุมชน 

สถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีเครือข่าย 

ค. ความต้องการของผู้รับผลงานที่ส าคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

วัยรุ่นและเยาวชน ได้รับบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การ
ดูแล และการฟื้นฟู 

คร ู ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้เพื่อดูแลสุขภาพของวัยรุ่นและ
เยาวชน 

ผู้ปกครอง ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ การให้ค าปรึกษาในการดูแล
วัยรุ่นและเยาวชน 

ชุมชน ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ สื่อ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ภาคีเครือข่าย (นักสังคมสงเคราะห์ พัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ต ารวจ  อปท. ครู) 

ได้รับความร่วมมือ ประสานงานที่รวดเร็ว ครอบคลุม 

   ง.ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ 
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  ความร่วมมือในการประสานงานและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

จ. ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณ 
ให้บริการสุขภาพ แก่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10-24 ปี ในสถานบริการ ชุมชน สถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 
อัตราก าลัง 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
นักวิชาการสาธารณสุข 1 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 1 
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ปริมาณงาน 
ปริมาณงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จัดท าแผนปฏิบัติการ 1 1 1 1 1 
ประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็น
มิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนและติดตามส่วนขาด 

1 1 1 1 1 

ให้ค าปรึกษา 7 8 28 54 41 
รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอนามัยเจริญ
พันธ์ในชุมชน 

N/A N/A 3 5 5 

ประสานงาน/ส่งต่อ เพ่ือรับความช่วยเหลือจาก
ภาคีเครือข่าย 

2 1 0 0 9 

ฉ. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 
1. มีการจัดบริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน
2. กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10 -24 ปี สามารถเข้าถึงบริการ

ช. ความท้าทาย  ความเสี่ยงส าคัญ 
1. การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้
2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการที่เป็นความลับ
3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงบริการ

ซ. ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี  
คน :  ผู้รับผิดชอบหลัก เป็นนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 คน  ผู้รับผิดชอบรอง เป็นพยาบาลวิชาชีพจ านวน 1 

คน  
เครื่องมือ : มีเครื่องมือที่จ าเป็นในการบริการพร้อมใช้และเพียงพอส าหรับบริการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์

ภายในส าหรับติดต่อสื่อสาร 
      เทคโนโลย ี: การจัดเก็บข้อมูลในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ต้องลงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ในทุก
รายการ 

ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง  
ผู้รับบริการ     การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมก าเนิดที่เหมาะสม  
สถานบริการ   การดูแล ให้ค าปรึกษาแก่วัยรุ่นและเยาวชน    
ผู้ปกครอง      การดูแลและส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสม  
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2. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา
ความท้าทาย 

ความเสี่ยงส าคัญ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด การพัฒนา 

ก า ร จั ด ท า ร ะ บ บ
ข้อมูลสารสนเทศและ
การจัดการความรู้ 

เ พ่ื อ ใ ห้ มี ก า ร
รวบรวม จัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็น
ร ะ บ บ  ร ว ม ทั้ ง
น ามาวิ เคราะห์
แ ล ะ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ 

มีข้อมูลที่ส าคัญของวัยรุ่นและเยาวชน 

- ข้อมูลประชากรวัยรุ่นและเยาวชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

- จ านวนหญิงตั้งครรภ์อายุต่ ากว่า20ปี/ ต่ า
กว่า 15 ปี 

- จ านวนวั ย รุ่ นและ เยาวชนป่ วยด้ วย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

- จ านวนวัยรุ่นและเยาวชนที่มีการแท้ง 

- จ านวนวัยรุ่นและเยาวชนรับการคุมก าเนิด
ที่เหมาะสม 

มีกระบวนการจัดการ
ข้อมูลเ พ่ือประเมินผล
แ ล ะ ก า ร ต อ บ ส น อ ง
ย้ อ น ก ลั บ ม า พั ฒ น า
บริการ 

ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้รับบริการที่
เป็นความลับ 

เพ่ือป้องกันการ
เปิดเผยข้อมูลของ
ผู้รับบริการ 

มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของผู้รับบริการที่เป็น
ความลับ 

จัดระบบบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One stop 
service) 

การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าถึง
บริการ 

เพ่ือให้กลุ่มวัยรุ่น
และเยาวชน 

มีการประชาสัมพันธ์บริการในชุมชน จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การบริการ 

3. กระบวนการส าคัญ
กระบวนการส าคัญ 
(Key   Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process   Requirement) 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Perfermance   

Indicator) 
บริการให้ข้อมูล มีบริการให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับ

สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
ด้วยระบบ วิธีการ สื่อที่หลากหลาย
และน่าสนใจ 

-   ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น แ ล ะ
เ ย า ว ช น ไ ม่ ส า ม า ร ถ
เข้าถึงบริการ 

- มีสื่ อให้ความรู้ เกี่ยวกับ
สุขภาพวัยรุ่นและเยาวชน 

- มีช่องทางการให้ความรู้ที่
หลากหลาย เช่น แผ่นพับ 
VCD 

บริการให้ค าปรึกษา มีบริการให้การปรึกษารูปแบบต่างๆ 
ทั้งในและ/หรือนอกเวลาราชการแก่
วัยรุ่นและเยาวชนรวมทั้ ง พ่อแม่  

- การเปิดเผยข้อมูลของ
ผู้รับบริการโดยไม่ได้รับ
ความยินยอม 

- มีบริการให้ค าปรึกษาด้าน
สุขภาพและอนามัยการ
เจริญพันธุ์แก่วัยรุ่นและ
เยาวชน 
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กระบวนการส าคัญ 
(Key   Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process   Requirement) 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Perfermance   

Indicator) 
ผู้ปกครอง ที่มีความเป็นส่วนตัวและ
รักษาความลับ 

- มีบริการให้การปรึกษาแก่ 
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

- มีบริการให้การปรึกษา
ครอบครัว 

การดูแลต่อเนื่อง ทีมผู้ให้บริการมีการสร้างความเข้าใจ 
ความร่วมมือและประสานงานกับ
ห น่ ว ย บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ  อ ง ค์ ก ร
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและ
ชุมชน 

-  การส่งต่อผู้รับบริการ
ไม่ต่อเนื่อง 

มีทะเบียนการติดตามผลการ
ดูแลต่อเนื่อง ส่งต่อ ผู้รับบริการ 

4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน

5. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
5.1   ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังและป้องกันความเสี่ยง

มีระบบ 
1) การบริการด้านสุขภาพให้แก่วัยรุ่นและเยาวชน
2) การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งด้านความรู้และทักษะบริการ

 5.2   การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1) พัฒนามีการจัดบริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน
2) พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และกระบวนการให้ความรู้

6. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
6.1 พัฒนามีการจัดบริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
6.2 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และกระบวนการให้ความรู้ 

ประเภทการมารับบริการ (คน) 
ปีงบ ถูกกระท ารุนแรง 

(ราย) 
การให้การปรึกษา  

(ราย) 
ให้การปรึกษาการตั้งครรภ์ 

ไม่พร้อม(ราย) 
ตรวจการตั้งครรภ์ 

(ราย) 
ตรวจ HIV/STI 

(ราย) 
2556 0 8 2 2 0 
2557 0 28 1 1 5 
2558 0 54 0 0 4 
2559 0 41 4 11 11 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
หน่วยงาน งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์  

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม วันที่จัดท า 31 มกราคม 2561 

1. บริบท (Context)
ก. หน้าที่และเป้าหมาย

บริการส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงวัยเจริญพันธ์ตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่เหมาะสม  
ถูกต้อง  ปลอดภัย  และมีความพึงพอใจ 

ข. ขอบเขตการให้บริการ 
 ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ  ตามมาตรฐานของสตรีวัยเจริญพันธ์แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์และคู่สมรส  ที่พักอาศัยอยู่

ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลลอง  และหญิงเจริญพันธุ์ที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลในเขต
อ าเภอลอง  
     ค.  ความต้องการของผู้รับผลงานที่ส าคัญ 

ผู้รับผลงาน ความต้องการ 
1. หญิงวัยเจริญพันธุ์และคู่สมรส - ต้องการการให้ความรู้  ข้อมูล  ค าปรึกษา  และบริการด้านวางแผนครอบครัว

และการเจริญพันธ์ที่เหมาะสม  ถูกต้องและปลอดภัย 
2. อสม.ในเขต - ต้องการความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและสามารถน า

ความรู้ไปเผยแพร่ในชุมชนได้ 
3. รพ.สต.  ในเครือข่าย - ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  ความร่วมมือในการประสานงานและการมี

มนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี 
4. เพ่ือนร่วมงานในโรงพยาบาล - ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  ความร่วมมือในการประสานงานที่ดี 

     ง.  ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ 
ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  ความร่วมมือในการประสานงานและการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

 จ. ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณ 
อัตราก าลัง 

ต าแหน่ง จ านวนคนต่อเวร 
       เช้า        บ่าย         ดึก 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (งานหลัก)   1 - - 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (งานรอง)   1 - - 
พยาบาลวิชาชีพ (งานรอง)   1 - - 
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 ปริมาณงาน 
ปริมาณงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

บริการวางแผนครอบครัว  (ความรู้  ข้อมูล  ค าปรึกษา  
และบริการ)  แก่หญิงวัยเจริญพันธ์และคู่สมรส 

418 462 142 

ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธ์ 819 927 415 
     ฉ. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 

ให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงวัยเจริญพันธ์อย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 ช. ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ 

1. พัฒนาแนวทางส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงวัยเจริญพันธ์  โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
2. พัฒนาความรู้ ทักษะ ของบุคลากร  ในการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์
3. พัฒนาความรู้ ทักษะของ อสม. ในการให้ค าแนะน าด้านการวางแผนครอบครัวในชุมชน

     ซ. ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
ผู้ปฏิบัติงาน 
มีให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์โดยพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 3 คน  พยาบาลวิชาชีพท าหน้าที่

เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 1 คนและผู้รับผิดชอบรอง 2 คน 
เครื่องมือ 
จัดเก็บข้อมูลและจัดส่งระบบรายงานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข 
เทคโนโลยี 
เครื่องมือที่จ าเป็นในการบริการพร้อมใช้แต่ไม่เพียงพอส าหรับบริการในคลินิก 

     ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
ชุมชน 
การสร้างเสริมสุขภาพที่จะให้ผลดี  ควรเน้นให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ  นอกจากนี้นโยบาย

การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในหญิงวัยเจริญพันธ์  ทั้งของรัฐบาล  อปท.  ก็เป็นอีกปัจจัยที่สร้างความส าเร็จ 
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2. กระบวนการส าคัญ (Key Processes)
กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indication) 

1 .  ด้ า น ส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพ / ป้องกันโรค 
- ให้ความรู้ - หญิงวัยเจริญพันธ์หมู่  3 - 14 

ต าบลห้วยอ้อ  ได้รับการให้
ความรู้  ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- หญิงวัยเจริญพันธ์ไม่ได้
รับความรู้  เกี่ยวเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพ 

- มีกิจกรรมการให้ความรู้แก่
หญิงวัยเจริญพันธ์อย่างน้อย  
เ ดื อนละ  1  ค รั้ ง  ผ่ า นก า ร
ให้บริการคลินิก เสียงตามสาย 
เอกสาร แผ่นพับ 

2. ด้านการให้บริการ
ในสถานบริการ 
-  ค ลิ นิ ก ว า ง แ ผ น
ครอบครัว 
- คลินิกคู่รัก 

- หญิงวัยเจริญพันธ์ได้รับการ
วางแผนครอบครัว (ความรู้  
ข้อมูล ค าปรึกษา  และบริการ) 

- หญิงวัยเจริญพันธ์ใน
เขตเขตหมู่ 3 - 14  ไม่ได้
รั บ ก า ร ว า ง แ ผ น
ครอบครัว 

- อัตราการคุมก าเนิดมากกว่า
ร้อยละ  80  
-  อัตราความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  มากกว่า  ร้อยละ 
80 

3. ด้านฟื้นฟูสุขภาพ
- เยี่ยมบ้าน - หญิงวัยเจริญพันธ์ที่มีปัญหา

สุ ข ภ า พ ด้ า น ก า ร ว า ง แ ผ น
ครอบครัว ในเขตหมู่  3 - 14  
ต าบลห้วยอ้อได้รับการเยี่ยม
บ้าน   

- หญิงวัยเจริญพันธ์ที่มี
ปัญหาสุขภาพด้านการ
วางแผนครอบครัว ใน
เขตหมู่  3 - 14  ต าบล
ห้วยอ้อไม่ได้รับการเยี่ยม
บ้าน   

- หญิงวัยเจริญพันธ์ที่มีปัญหา
สุ ข ภ า พ ด้ า น ก า ร ว า ง แ ผ น
ครอบครัว ในเขตหมู่  3 - 14  
ต าบลห้วยอ้อได้รับการเยี่ยม
บ้าน  อย่างน้อยร้อยละ  80 
- มีแบบส ารวจหญิงวัยเจริญ
พันธ์ที่มีปัญหาสุขภาพด้านการ
วางแผนครอบครัว 
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3. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา
ประเด็นคุณภาพ 

ความท้าทาย 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ กิจกรรมพัฒนา 

- หญิงวัยเจริญพันธ์ที่มา
รับบริการคุมก าเนิดได้รับ
การคัดกรองมะเร็งเต้านม 

- เพ่ือหาความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดข้ึนในหญิงวัยเจริญ
พันธ์ 

- หญิงวัยเจริญพันธ์ที่มา
รับบริการคุมก าเนิด ได้รับ
การการคัดกรองมะเร็งเต้า
นมทุกครั้ง 

- สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองในคลินิกวางแผน
ครอบครัวทุกวันอังคาร 
- ให้ความรู้ผ่านเอกสาร แผ่นพับ
ในคลินิกคุมก าเนิด 

- อสม. ได้รับความรู้เรื่อง
การวางแผนครอบครัว 
และสามารถเผยแพร่ใน
ชุมชนได้อย่างถูกต้อง 

- เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
สุขภาพ 

- อสม.  ได้รับการให้
ความรู้เรื่องการวางแผน
ครอบครัว  อย่างน้อย
หมู่บ้านละ 5 คน 

- ให้ความรู้แก่ อสม. ผ่านทาง
แผ่นพับ ในการประชุม อสม.
ประจ าเดือน 
- ร่วมกับงานควบคุมป้องกันโรค
ไม่ติดต่อในการอบรมให้ความรู้ใน
หญิงวัยเจริญพันธ์     

- หญิงวัยเจริญพันธ์มารับ
บริการคุมก าเนิดไม่
ต่อเนื่อง 

- เพ่ือให้การคุมก าเนิด
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- หญิงวัยเจริญพันธ์มารับ
บริการคุมก าเนิดอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในการมารับบริการ
คุมก าเนิด 
- ติดตามเยี่ยมบ้านในรายที่ผิดนัด 

4. ตัวช้ีวัดและผลการด าเนินการที่ส าคัญ
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อัตราการคุมก าเนิดของหญิงวัยเจริญพันธ์ อายุ 15 
– 49 ปี ที่อยู่กินกับสามี

   ร้อยละ 80 84.65 85.47 81.93 

อัตราการให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธ์ในพ้ืนที่ ร้อยละ 80 100 100 100 
อัตราการลงข้อมูลการให้บริการครบถ้วนสมบูรณ์ ร้อยละ 80 100 100 100 
อัตราคู่รักมารับบริการที่คลินิกคู่รักเพ่ิมขึ้น มากกว่าหรือ

เท่ากับ ร้อยละ 10 
มี 2 ราย มี 2 ราย มี 1 ราย 

5. กิจกรรมทบทวนคุณภาพ
1. พัฒนาความรู้ด้านการวางแผนครอบครัว  ของบุคลากรผู้ให้บริการในคลินิก
2. พัฒนาศักยภาพ  อสม.  ในการแนะน าด้านการวางแผนครอบครัวในชุมชน
3. เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในหญิงวัยเจริญพันธ์
4. พัฒนาคลินิกวางแผนครอบครัวและคลินิกคู่รัก
5. พัฒนาแนวทางส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงวัยเจริญพันธ์  โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
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6. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
6.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งท่ีคาดหวังและป้องกันความเสี่ยง 
1. การบริการคลินิก  มีกระบวนการตามมาตรฐานและต่อเนื่องทั้งในคลินิกและชุมชน
2. การพัฒนาความรู้  ทักษะของบุคลากรผู้ให้บริการทั้งในโรงพยาบาลลองและชุมชน
6.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. พัฒนาความรู้ด้านการวางแผนครอบครัว  ของบุคลากรผู้ให้บริการในคลินิก
2. พัฒนาศักยภาพ  อสม.  ในการแนะน าด้านการวางแผนครอบครัวในชุมชน
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งาน ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้พิการและด้อยโอกาสในชุมชน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว  โรงพยาบาลลอง  

วันที่  31 มกราคม 2561 

1. บริบท (Context)
ก. หน้าที่และเป้าหมาย 

ให้บริการสุขภาพให้แก่กลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ครอบคลุมสร้างเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค 
และการฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งต่อ  อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยญาติ และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้มี  สุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ ผู้ป่วยและ
ญาติมีความพึงพอใจกับบริการที่ได้รับ 

ข. ขอบเขตการให้บริการ  ศักยภาพ  ข้อจ ากัด 
ให้บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน ในเขตหมู่ 3-14 9 ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยการ ส่งต่อ

ข้อมูลของผู้พิการที่ได้รับแจ้งจากพมจ. โรงพยาบาล  ชุมชน ญาติผู้พิการ ผู้พิการ   
ให้บริการประสานงาน และออกเยี่ยมบ้านร่วมกับกับทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีผู้พิการ

ที่มีปัญหาซับซ้อน 
ค. ความต้องการของผู้รับผลงานที่ส าคัญ 

ผู้รับผลงาน ความต้องการ 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่รับผิดชอบ - ได้รับบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแล 

และการฟื้นฟู 
- ได้รับติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ญาติผู้พิการ - ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลผู้พิการ ที่เหมาะสม 
ภาคีเครือข่ายที่มีหน้าที่ในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้พิการ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ สมาคม หรือกลุ่มต่างๆในชุมชน 

- ได้รับทราบข้อมูลของผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือ  
- การประสานงานที่ดีจากภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
พิการที่ต้องการความช่วยเหลือในพ้ืนที่ 

เพ่ือนร่วมงานในองค์กร - ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 
- การประสานงานที่ดี 
- ความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ 

    ง. ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ 
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  ความร่วมมือในการประสานงานและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ผู้ร่วมงานมีความ

เข้าใจในกระบวนการท างานในงานดูแลสุขภาพผู้พิการ และการให้บริการเยี่ยมบ้านผู้พิการที่ได้รับการส่งต่อในเขต
รับผิดชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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จ. ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณ 
อัตราก าลัง 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
นักวิชาการสาธารณสุข 1 

ปริมาณงาน 
ปริมาณงาน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้พิการ (ครั้ง) N/D N/D N/D N/D 3 
การออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการติดบ้าน/ติด
เตียงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (ราย) 

N/D N/D N/D N/D 26 

    ฉ.  ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 
ผู้พิการได้รับการติดตามดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง  มี

คุณภาพ  โดยชุมชน และญาติมีส่วนร่วมในการดูแล เพ่ือให้ผู้พิการได้มีสุขภาวะที่ดีข้ึนทั้งร่างกาย จิตใจ 
    ช. ความท้าทาย  ความเสี่ยงส าคัญ 

1. การพัฒนาฐานข้อมูลผู้พิการให้เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องสมบูรณ์
2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้พิการของญาติ  และภาคีเครือข่ายในชุมชน

    ซ. ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี  
คน :  ผู้รับผิดชอบหลัก เป็นนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 คน  
เครื่องมือ : ทะเบียนผู้พิการในเขตรับผิดชอบแยกตามหมู่บ้าน เพื่อท าการติดตามและวางแผนในการท างาน 
เทคโนโลยี : การจัดเก็บข้อมูลในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ต้องลงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ในทุก
รายการ 

 ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง   
 ผู้รับบริการ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสมตามอัตภาพที่
จะสามารถท าได้  ญาติผู้ดูแลได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาวะที่ ดีจะเป็นส่วนช่วยใน
การดูแลผู้ป่วยได้มาก  
 ผู้ให้บริการ  เป็นแบบอย่างท่ีดีในการส่งเสริมและรักษาสุขภาพให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  ได้แก่ การออก
ก าลังกายเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
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2. กระบวนการส าคัญ
กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Perfermance Indicator) 

การให้บริการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน 

ผู้รับบริการได้รับบริการสร้างเสริม
สุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค  และ
การฟ้ืนฟูสุขภาพ ที่ถูกต้อง ตรงความ
ต้องการ และเหมาะสม 

ความถูกต้องของข้อมูล
ผู้พิการมีความ
ผิดพลาด 

ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ได้รับการดูแลรักษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 80 

3. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา
ความท้าทาย 

ความเสี่ยงส าคัญ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด การพัฒนา 

การ พัฒนาฐานข้ อมู ลผู้
พิการให้เป็นปัจจุบันและมี
ความถูกต้อง สมบูรณ์ 

เพ่ือให้มีการรวบรวม จัดเก็บ
ข้ อ มู ล อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ 
รวมทั้งน ามาวิเคราะห์และ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

มี ท ะ เบี ย นผู้ พิ ก า ร ใน เ ขต
รับผิดชอบแยกตามหมู่บ้าน 
และตามกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง 
ติดสังคม 

มีการปรับปรุง และอัพเดต
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดย
น าข้อมูลจาก พมจ. มาท า
การตรวจสอบและส ารวจ 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้พิการของญาติ  และ
ภาคีเครือข่ายในชุมชน 

เพ่ือให้ผู้ พิการที่ได้รับการ
เยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ได้รับการดูแล 
แ ล ะ ไ ด้ รั บ ค า แ น ะ น า ที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

ผู้พิการที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่
บ้านได้รับการดูแลรักษาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80    

กระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้
พิการ/ญาติ ได้มีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
เหมาะสม 

4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
- ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้รับการ

ดูแลรักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ร้อยละ 80 N/D N/D N/D 86.67 

(26/30) 

5. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
5.1   ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังและป้องกันความเสี่ยง

ขั้นตอนในการให้บริการ 
- การให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ผู้พิการรายเก่า และผู้พิการรายใหม่ 
- ผู้พิการรายใหม่อาจได้มาจากข้อมูลในพื้นที่ หรือได้ข้อมูลจาก พมจ. 
- ส าหรับผู้ที่ต้องการท าบัตรผู้พิการจะท าการประสานผู้ดูแล น าผู้ป่วยมาประเมินความพิการโดยแพทย์ ซึ่งข้ึนอยู่ใน

ดุลยพินิจของแพทย์ในการรับรองความพิการ และท าบัตรผู้พิการต่อไป 
- ท าการประสานงาน อสม. เพ่ือประสานงานผู้ดูแลผู้พิการในการออกเยี่ยม พร้อมกับสหวิชาชีพและองค์กรท้องถิ่น 
- ออกเยี่ยมผู้พิการในวันที่ก าหนด 
- ท าการวัดความดันโลหิต, ประเมิน ADL, บันทึกแบบเยี่ยมบ้าน inhomesss 
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- ให้ค าแนะน าในการดูแลผู้พิการ และด้านอ่ืนๆ 
- แบ่งกลุ่มผู้พิการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง กลุ่มติดสังคม 
- วางแผนในการดูแลสุขภาพผู้พิการในกลุ่มต่างๆให้เหมาะสม ทั้งในเรื่องการฟ้ืนฟูกายภาพบ าบัด การดูแลกาย

อุปกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสิทธิผู้พิการ (ท.74) และความรู้ส าหรับผู้ดูแล 
5.2   การพัฒนาคุณภาพท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

1) ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้พิการให้เป็นปัจจุบัน
2) พัฒนาคุณภาพในการออกเยี่ยมผู้พิการตามกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคม

6. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
6.1 ประสานงานภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมมากข้ึนในการดูแลผู้พิการ
6.2 ท าการลงข้อมูลใน Hosxp ให้ครบถ้วน และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
6.3 ปรับปรุงข้อมูลผู้พิการให้มีความเป็นปัจจุบัน ในกรณีมีผู้เสียชีวิต หรือผู่พิการรายใหม่
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งานส่งเสริมสุขภาพ 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลลอง  ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 
31 มกราคม 2561    โดย นางสาวณัฐฌาพรรณ   โพธิ์ค า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. บริบท

ก. หน้าที่และเป้าหมาย
ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการออกก าลังกายในประชาชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  อย่างเหมาะสม

ตามวัย  ต่อเนื่องและให้ประชาชนมีส่วนร่วม  เพ่ือให้ประชาชนมีร่างกาย  จิตใจ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาวะที่ดี และ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากการท างาน 

ข. ขอบเขตการให้บริการ  
1. งานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 12  หมู่บ้าน ต.ห้วยอ้อ  อ.ลอง จ.แพร่ แบ่ง 8 เขต ได้แก่

ม.3 ,4,5,11,12,13,14 และเขตเทศบาลห้วยอ้อ (ม.6 – ม.10)  
2. งานออกก าลังกายในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป  ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 12  หมู่บ้าน ได้แก่ ม.3 - 14 ต.ห้วยอ้อ

อ.ลอง จ.แพร่ 
3. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพในชุมชน
4. งานอาชีวอนามัย
5. งานคลินิก DPAC

 ค.  ความต้องการของผู้รับผลงานที่ส าคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

- ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 

-   ประชาชนที่มนี้ าหนักเกิน 
รอบเอวเกินเกณฑ์ กลุ่มเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อ 

-    ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย 
- ได้รับความรู้และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่

ประชาชนที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตเพ่ือลดรอบเอว 
ให้ความรู้การออกก าลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านการออกก าลังกาย
อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวัย แก่ประชาชนทุกวัย 

- ประชาสัมพันธการรับสมัครผูที่มีภาวะน้ าหนักเกิน อ้วนลดพุงจากชุมชนและ
รับบริการในแพทย์ส่งต่อ 

- ประเมินความรู้การอาหารและออกก าลังกาย 
- ใหความรูใหค าปรึกษาในเรื่องอาหารและออกก าลังกาย รวมทั้ง ฝึกปฏิบัติการ

ออกก าลังกาย 

- ผู้สูงอายุ - ได้รับการประเมิน คัดกรองสุขภาพกายและประเมินสุขภาพจิตอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

- ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ค าแนะน าด้านสุขภาพที่
ถูกต้อง เหมาะสม 
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ผู้รับผลงาน ความต้องการ 
- ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
- การดูแล รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยที่  สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามมาตรฐาน

การใหบ้ริการ 
- การดูแล ช่วยเหลือทางจิตใจ ประสานงาน ส่งต่อปัญหา ทางเศรษฐกิจและ

สังคม  
- การเยี่ยมบ้านและฟ้ืนฟูสุขภาพเม่ือเจ็บป่วย 
- ดูแลสุขภาพ ส่งต่อรักษา 

- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง - สนับสนุนสื่อน าออกก าลังกายในชุมชน 
- ได้รับข่าวสารสุขภาพท่ีทันเหตุการณ์ 
- ได้รับความรู้การดูแลสุขภาพท่ีปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
- ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามสุขภาพ 

-     อาสาสมัครสาธารณสุข -     ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง ทันเวลา 

ง. ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ 
    ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

- เพ่ือนร่วมงานภายในหน่วยงาน -    การประสานงานที่ดี 
-    ความชัดเจนในแนวทางการด าเนินงาน 
-    ความร่วมมือในการปฎิบัติงานเป็นทีม 
-    ความเอ้ือเฟ้ือเป็นกันเอง 
-    ได้รับค าปรึกษา  ค าแนะน าในการที่เกิดปัญหา 

เพ่ือนร่วมงานในองค์กร -   การประสานงานที่ดี 
-   ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 
-   การประสานงานที่ดี/เป็นมิตร 
-   ความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 

จ. ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณ 
    - อัตราก าลัง   พยาบาลวิชาชีพ รับผิดชอบงานหลัก 1 คน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าหมู่บ้านอีก 1คน 

ต าแหน่ง จ านวนคนต่อเวร 
เช้า บ่าย ดึก 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 1 คน ไม่มี ไม่มี 
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     - ปริมาณงาน 
ปริมาณงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งานผู้สูงอายุ 
1. ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจ าเดือน (ครั้ง/ปี)
2. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจ าเดือน (ครั้ง/เดือน)
3. เยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน (ครั้ง/เดือน)

4 
6 
4 

6 
6 
4 

2 
9 
12 

งานออกก าลังกาย 
1. ประชุมคณะกรรมการ  (ครั้ง/ปี)
2. จัดอบรมแกนน าชมรมสร้างสุขภาพ (คน)
3. ส ารวจวัดรอบเอวประชาชน 15 ปีขึ้นไป (ครั้ง/ปี)
4. ให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์
(ครั้ง/ปี ) 
5. จัดรายการวิทยุให้ความรู้การออกก าลังกายและการลด
รอบเอว (ครั้ง/เดือน) 
6. จัดกิจกรรมออกก าลังกายในชุมชน/โรงเรียน (หมู่บ้าน)

- 
- 
1 
2 

2 

6 

4 
- 
1 
4 

2 

4 

- 
- 
1 

รายกลุ่ม 8 
รายเดี่ยว 6 

2 

- 
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพในชุมชน 
1. เตรียมเนื้อหา ความรู้ประชาสัมพันธ์ (ครั้ง/ปี)
2. จัดรายการวิทยุชุมชนให้ความรู้การดูแลสุขภาพ(ครั้ง/เดือน)
3. จัดบอร์ดให้ความรู้/เอกสารแผ่นพับ/ป้ายไวนิล (ครั้ง/ปี)

 6 
- 
1 

6 
2 
1 

12 
12 
2 

งานอาชีวอนามัย 
1. จัดท า Action Plan และด าเนินตามแผนงาน (ครั้ง/ปี)
2. จัดเตรียมเอกสารให้ความรู้งานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในโรงพยาบาล (ครั้ง/เดือน)
3. ให้ความรู้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

โรงพยาบาล (ครั้ง/เดือน)
4. ติดตามผลตัวชี้จากการปฏิบัติงานของแต่ละทีมท่ีเกี่ยวข้อง

(ครั้ง/เดือน)
5. ค้นหาภัยคุกคามสุขภาพร่วมกับทีม  ENV (ครั้ง/ปี)
6. ติดตามแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเจ้าหน้าที่ (ครั้ง/เดือน)
7. ตรวจความเสี่ยงสุขภาพเจ้าหน้าที่ (ครั้ง/ปี)
8. ประเมินตนเองตามแบบประเมินความเสี่ยง

1 
 1 

 1 

 1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
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ปริมาณงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งานคลินิก DPAC 

1. ผู้ปฏิบัติงานมีการฟื้นฟูองค์ความรู้ทุกปี
2. มีการประเมนิคลินิก DPAC ตามมาตรฐานด้วยตนเอง

(ครั้ง) 
3. ให้บริการ ผู้รับบริการคลินิก DPAC (คน)
4. คัดกรอง/ประเมิน สุขภาพ (คน/ปี)

- 
- 

- 
1,930/2,012 

- 
- 

- 
2,549/2,549 

- 
1 

6 
2,183 

ฉ. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 
ประชาชนอายุ  15 ปี ขึ้นไป  ได้รับความรู้การออกก าลังกายและส่งเสริมให้มีพฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย

อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวัยและมีกิจกรรมต่อเนื่อง  
ประชาชนที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์ได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ผู้สูงอายุได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ และสังคม  
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีสุขภาพดีและปลอดภัยจากการท างาน 

ช. ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ  (จุดเน้นในการพัฒนา) 
    ความท้าทาย 

1. ประชาชนที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์ รอบเอวลดลง
2. จัดกิจกรรมออกก าลังกายท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตเพ่ือลดรอบเอว
3. มีการด าเนินคลินิก DPAC ที่ได้มาตรฐาน

  ความเสี่ยงส าคัญ  
1. ประชาชนที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์ รอบเอวลดลงไม่ได้ตามเป้าหมาย
2. แกนน าออกก าลังกายได้มีการจัดกิจกรรมในชมรมสร้างสุขภาพหมู่บ้านไม่ต่อเนื่อง
3. ความร่วมมือการเข้าร่วมกิจกรรม คลินิก DPAC

ซ. ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
     ผู้ปฎิบัติ  :    ผู้ปฏิบัติมีความสนใจในงาน แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญในความรู้มากพอเครื่องมือ; 
     เทคโนโลยี  :  การลงข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ ระบบรายงาน การประมวลผลในโปรแกรม HosXp  ไม่
ครบถ้วน 
ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
     การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้รับบริการ 

- การให้ความรู้การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัยในประชาชนวัยเรียน, วัยท างาน,วัยสูงอายุในเขตรับผิดชอบ 

- จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (DPAC)               

- จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ 

- การประเมินสุขภาพกายและใจในผู้สูงอายุ 

- การให้ค าปรึกษารายเดี่ยว,รายกลุ่มในผู้ที่รอบเอวเกินเกณฑ์ 

- การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ติดบ้าน ติดเตียงและผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ 
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การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเจ้าหน้าที่ 

- จัดสื่อ/เอกสาร ความรู้การออกก าลังกาย และน าฝึกปฏิบัติออกก าลังกาย 

- จัดสื่อ/เอกสาร ความรู้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

- ติดตามแก้ไขภัยคุกคามสุขภาพในเจ้าหน้าที่ ที่มีความเสี่ยง 
การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

- กระตุ้นให้ชุมชนมีชมรมสร้างสุขภาพ เห็นความส าคัญของการออกกก าลังกายและ จัดกิจกรรมสร้างสุขภาพที่
ต่อเนื่อง 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้การดูแลสุขภาพกายและใจ ,ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การให้บริการของโรงพยาบาล
ลองโดยวิทยุชุมชน /เสียงตามสายในหมู่บ้าน 

- เป็นวิทยากรให้ความรู้การดูแลสุขภาพกาย ใจในวัยต่างๆและให้ความรู้งานสุขภาพจิต, ยาเสพติด 

2. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา
ประเด็นคุณภาพ / 

ความท้าทาย 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและ

ผลลัพธ์ 
กิจกรรมพัฒนา 

1. ประชากรที่รอบเอว
เ กิ น เ กณฑ์ มี ร อบ เ อ ว
ลดลง 

1. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรค 
2. เพ่ือให้ประชาชนรวมกลุ่มกันจัด
กิจกรรมสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย
ออกก าลังกายในกลุ่มประชาชนที่
เข้มแข็งและยั่ งยืนในการสร้ า ง
สุขภาพ 

ร้อยละ 10 1. ประชุมคณะกรรมการชมรมสร้าง
สุขภาพ ร่วมวางแผน 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการและให้
ความรู้การออกก าลังกาย ทางสถานี
วิทยุชุมชน/ เสียงตามสายหมู่บ้าน/
แจกเอกสารความรู้แก่หน่วยงาน
ราชการ 
3. สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนา
พฤติกรรมการออกก าลั งกายใน
ชุมชนและโรงเรียน 

2 . อั ต ร า ช ม ร ม ส ร้ า ง
สุ ขภ าพมี ก า รด า เ นิ น
กิจกรรมสร้างสุขภาพใน
หมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน  

ร้อยละ 80 

3. กระบวนการส าคัญ (Key Processes)
กระบวนการส าคัญ 
( Key  Process ) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
( Process  Requirement ) 

ความเสี่ยงส าคัญ 
( Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
( Perfermance 

Indicator ) 
1. รับนโยบาย ทราบและ ด าเนินงานตาม

นโยบาย 
2. วางแผนการด าเนินการ ให้การด าเนินงานมีความ

ครอบคลุม ครบถ้วน ชัดเจน 
งบประมาณไม่เพียงพอ 

99



กระบวนการส าคัญ 
( Key  Process ) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
( Process  Requirement ) 

ความเสี่ยงส าคัญ 
( Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
( Perfermance 

Indicator ) 
3. ถ่ายทอดความรู้ด้าน
สุขภาพ 

เพ่ือให้สามารถบรรลุตาม
เป้าหมาย 

อัตราการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4. กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ 

สร้างเครือข่ายสุขภาพ - ขาดการประสานงาน 
- ขาดบุคลากรท าหน้าที่
การจัดกิจกรรม 

5. ประเมินผลกิจกรรม วัดประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงานในบาง
กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายไม่
ตระหนักหรือไม่ให้ความ
ร่วมมือเท่าที่ควร 

อัตรากิจกรรมบรรลุ
เป้าหมาย 

4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพ
ของประชาชนกลุ่มปกติ 

ระดับ 3 5 5 5 

2. อัตราการคัดกรองด้วย 2Q ของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 64.56 100 100 
3. ระดับความส าเร็จของการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพในเขตรับผิดชอบ  

ระดับ 3 5 5 5 

4. อัตราผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน ร้อยละ
90 

ร้อยละ 90 90.61 93.67 96.25 

5. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์ ระดับ 3 N/D 5 5 
6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน/โรงเรียน  

ระดับ 3 4 5 5 

5. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
5.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว)

       เดิมงานสร้างเสริมสุขภาพมีผู้รับผิดชอบเพียง 1 คนท าให้การด าเนินงานไม่ครอบคลุมไม่เอ้ือต่อ  การท างาน  ไม่มี
ผู้รับผิดชอบรองเม่ือผู้รับผิดชอบหลักติดธุระ  ไม่มีการน าข้อมูลการส ารวจ ตรวจสุขภาพมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน
พัฒนางาน ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ควรจะเป็น ทีมได้ทบทวนแลปรับเปลี่ยนระบบดังนี้ 

1) จัดทีมช่วยในการด าเนินงาน  เช่น เชิญวิทยากรร่วมแต่ละฝ่ายในโรงพยาบาลในการให้ความรู้และใช้สื่อ
เทคโนโลยีช่วยสอน 

2) มีการอบรมอาสาดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver) เพ่ือร่วมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้ง 3 กลุ่ม
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3) มีคณะกรรมการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( DPAC ) และการด าเนินงานได้มาตรฐาน
ผลลัพธ์ที่ได้  ท าให้การด าเนินการด้านการสร้างเสริมสุขภาพมีการด าเนินงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง 
   5.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1) จัดท าฐานข้อมูลคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์เป็นปัจจุบัน
2) จัดท าข้อมูลชมรมออกก าลังกายและส่งเสริมการจัดกิจกรรมออกก าลังกายในหน่วยงานและชุมชน
3) การด าเนินงานคลินิก DPAC (Diet Physical Activity Clinic) ได้มาตรฐาน

6. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
1. กระตุ้น/ส่งเสริมชุมชน ให้มีส่วนร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายในชมรมออกก าลังกายในชุมชน

ที่ต่อเนื่อง
2. กระตุ้นให้ประชาชนจัดกิจกรรมออกก าลังกายที่สอดคล้องวิถีชีวิตชุมชนเพ่ือให้รอบเอวลดลงตามเกณฑ์
3. ด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการพ่ึงพา (Long Term Care) ได้มาตรฐาน ปี 2561 ในเขต

เทศบาลห้วยอ้อและเทศบาลแม่ลานนา
4. พัฒนาศักยภาพ อสม.ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver) ที่ถูกต้อง เหมาะสมตาม

มาตรฐานเพ่ิมและฟ้ืนฟูความรู้ผู้ที่เคยได้รับการอบรม
5. ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงได้รับการเยี่ยมจากผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver)  ตามแผนการพยาบาลที่ก านดไว้
6. จัดระบบฐานข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมิน/คัดกรองสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อได้รับความรู้ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่พึงประสงค์
7. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสม ได้มาตรฐานทั้ง 3 กลุ่ม
8. ด าเนินงานคลินิก DPAC ผ่านตามมาตรฐาน
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

หน่วยงาน คลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลลอง 
วันที่จัดท า  31 มกราคม 2561 โดยนางบัวบาน  อาชาศรัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

1. บริบท (Context)

ก. หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose) 
ให้การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ครอบคลุมการส่งเสริม  ป้องกัน การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูตาม

มาตรฐานบริการและสิทธิประโยชน์ 

ข. ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ ข้อจ ากัด (Scope of Service) 

ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในเขตอ าเภอลอง  ครอบคลุมตั้งแต่การให้การปรึกษาตรวจเลือด 
ให้บริการยาต้านไวรัสเอชไอวีแบบ Semi One Stop Service  ในวันศุกร์ของเดือน  ให้บริการเยี่ยมบ้าน ป้องกันและ
ควบคุมโรค รวมทั้งการช่วยเหลือทางด้านสังคมอ่ืนๆ โดยการปฏิบัติงานร่วมกันภายใน คปสอ.ลอง และจิตอาสาวันฟ้าใหม่ 

ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ (ทบทวนจากผลการประชุมร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้องและความต้องการของ
ผู้รับบริการผ่านแกนน าผู้ติดเชื้อ ในปี 2559) 

ลูกค้าภายใน 

ฝ่าย/หน่วยงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 
แผนกผู้ป่วยนอก 

แผนกผู้ป่วยใน 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 

ฝ่ายชันสูตร 

- ต้องการข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับบริการที่ครบถ้วนถูกต้องเพ่ือวินิจฉัยปัญหา  วางแผนให้การ
ดูแล ให้การปรึกษา 
- ต้องการข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับบริการ  การประสาน  แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอ
วี/ผู้ป่วยเอดส์  ให้เป็นไปตามแผนการรักษาและขอบเขตการรับบริการตามสิทธิประโยชน์ 
- ต้องการข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับบริการ  ข้อมูลที่เป็นปัญหาเฉพาะของผู้รับบริการที่ครบถ้วน
ถูกต้อง  เพื่อการวินิจฉัยปัญหา  วางแผนการดูแลให้การปรึกษาและส่งต่อข้อมูลให้ต่อเนื่อง 
- ประสานการเบิกจ่ายยา  การควบคุมบริหารเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
- การลงข้อมูล  ใน NAP Program  ที่ถูกต้อง  รวดเร็ว  ครบถ้วน เพ่ือการเบิกจ่ายยาทันเวลา 
ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย 
- ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับบริการและข้อมูลที่เป็นปัญหาเฉพาะของผู้ รับบริการ ในการให้การ
ปรึกษาเรื่องยา ARV 
- ต้องการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง  ทันเวลา  น าส่ง Specimen  อย่างถูกต้องและทันเวลา 
- เอกสารประกอบการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้องกับ NAP Program เพ่ือ
ประกอบการเบิกชดเชยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- ประสานการให้การปรึกษาเพ่ือตรวจเอชไอวี  ตามแนวปฏิบัติของโรงพยาบาลและ
กระบวนการรักษา ความลับของผู้รับบริการ 
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ฝ่าย/หน่วยงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 
LR 

HHC 
แกนน า 

- ต้องการการประสานข้อมูลของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือประกอบการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และสามี  รวมทั้งบุตรที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี 
- การประสานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีเพ่ือความต่อเนื่องในการรักษา 
- ต้องการข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับบริการที่ครบถ้วนถูกต้องเพ่ือวินิจฉัยปัญหา  วางแผนให้การ
ดูแลและให้การรักษาหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีที่มาคลอด  รวมทั้งเด็กที่เกิดจากมารดาติด
เชื้อเอชไอวี 
- แนวทางการดูแลและให้ ARV มารดาติดเชื้อเอชไอวีที่มาคลอดและบุตรที่เกิดจากมารดาติด
เชื้อเอชไอวี 
- การประสานข้อมูลรายงานการเยี่ยมบ้านเพ่ือเก็บรวบรวมเป็นผลการด าเนินงาน 
- ต้องการการประสานงานที่สะดวก  รวดเร็ว  ได้รับการยอมรับจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายใน
โรงพยาบาล การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ลูกค้าภายนอก 

ฝ่าย/หน่วยงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี /
ผู้ป่วยเอดส์ 

รพ.สต. ใน คปสอ. 

เทศบาล/อปท. 

- ต้องการบริการที่รวดเร็ว  สะดวก  ให้บริการตามมาตรฐาน, ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของ
ตนเอง  การรักษาความลับของผู้รับบริการและการดูแลรักษาที่ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ 
- ต้องการข้อมูลพ้ืนฐานของผู้มารับบริการที่เปิดตัว เพ่ือประกอบการติดตาม ดูแลในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
- แนวทางการเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
- ต้องการข้อมูล/สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในชุมชนที่รับผิดชอบเพ่ือวางแผนด าเนินงานทั้ง
ด้านการดูแลและเชิงรุก 
- ต้องการวิทยากรเพื่อให้ความรู้ด้านเอดส์ในชุมชน 

ง. ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ :  มีการประสานงานที่ดี ถูกต้อง  รวดเร็ว ทันเวลา ให้ความร่วมมือ
ดี ระหว่างทีมสหสาขาที่เก่ียวข้อง   

จ. ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณ 
1. ให้บริการยาต้านไวรัสเอดส์ตามเกณฑ์มาตรฐาน (แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

ประเทศไทย ปี 2560) โดยจัดคลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ทุกวันศุกร์ 
2. ให้บริการให้ค าปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจโดยจัดห้องบริการให้ค าปรึกษา

เฉพาะด้านที่เป็นสัดส่วนเป็นการจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) 
3. มีระบบการเก็บรักษาความลับของผู้รับบริการและผู้ป่วยเอดส์ โดยจัดระบบการเก็บข้อมูลและการส่งต่อที่

สามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
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4. ให้บริการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ทั้งในสถานบริการ  โรงเรียน ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง 

5. จัดบริการระบบพ่ีเลี้ยงในการดูแลรักษา  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เอชไอวี/เอดส์ให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ  อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณโดยจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ภายใต้ชื่อกลุ่มวันฟ้าใหม่ อ าเภอ
ลอง ในวันนัดรับยา ณ คลินิกยาต้านไวรัส 

- ปริมาณงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี2559 ปี 2560 

1. ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์  
ผู้ป่วยรายเก่า 

เด็ก 
ผู้ใหญ่ 

ผู้ป่วยรายใหม่ (ระหว่างวันที่ 01/10/2559 ถึงวันที่ 
30/09/2560) 

เด็ก 
ผู้ใหญ่ 

คน 186 
184 
10 
174 
7 

0 
7 

197 
187 
10 
171 
10 

0 
10 

207 
198 
0 

198 
9 

0 
9 

2. ซักประวัติคัดกรอง/ ประเมินภาวะสุขภาพผู้ติดเชื้อ/
ผู้ป่วยเอดส์  

คน/ครั้ง 180/1017 181/1041 189/1033 

3. การให้ค าปรึกษา / ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
การรับประทานยา  การป้องกันการเกิดโรคฉวยโอกาส 

คน/ครั้ง 180/1017 181/1041 189/1033 

4.การให้ค าปรึกษา VCT (Voluntary
Counseling and Testing ) 

คน/ครั้ง 167/167 202/207 344/349 

5. บันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วย
เอดส์ในโปรแกรม Hos-XP และ โปรแกรม NAP 
Program  

คน/ครั้ง 180/1017 181/1041 189/1033 

6. บันทึกข้อมูลส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการใน
โปรแกรม Hos XP และโปรแกรม NAP 

  PCR 
HIV 
CD4 
Viral  Load  
Blood   Chemistry 
Drug  Resistance  

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

2 
163 
217 
170 
196 
1 

1 
196 
214 
152 
211 
3 

0 
285 
211 
164 
324 
1 

7. การขอเปลี่ยนสูตรยา ARV ครั้ง 1 0 0 
8. แจกถุงยางอนามัย ชิ้น 1,300 1,840 2790 
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ฉ. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ (Key Quality Issues) 
1. ผู้รับบริการได้รับบริการในการปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ
2. ผู้รับบริการได้รับบริการยาต้านไวรัสเอชไอวี และการติดตามภาวะสุขภาพตามมาตรฐานการบริการ

(แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2560) 

ช. ความท้าทายความเสี่ยงส าคัญ 
ความท้าทาย 
1. ลดอัตราตายในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
2. ลดอัตราการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี
3. ลดอัตราการขาดการติดตามการรักษาในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี
4. ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของการด าเนินกิจกรรมด้านเอดส์ของหน่วยงานในพ้ืนที่
5. การด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ที่ต่อเนื่อง  ยั่งยืนของศูนย์องค์รวม

      ความเสี่ยงส าคัญ 
1. การรักษาความลับของผู้รับบริการ
2. ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยจากการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีในระยะยาว
3. อัตราการเกิดเชื้อดื้อยา

ซ. ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี 

ด้าน ศักยภาพ ข้อจ ากัด 
ผู้ปฏิบัติงาน - มีการปฏิบัติงานเป็นทีม  แบ่งความ

รับผิดชอบชัดเจน 
- มีแนวทางการปฏิบัติงานของพยาบาล
ผู้รับผิดชอบคลินิกทั้งในด้านการเตรียม
ข้อมูลก่อนวันนัด การปฏิบัติงานในคลินิก
และการติดตามเยี่ยมบ้าน 

- อัตราก าลังมีน้อย กรณีมีการประชุมนอกสถานที่ของ
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานหลักๆในคลินิกต้องมีการ
วางแผนและบริหารจัดการในเรื่องอัตราก าลังส ารองใน
การบริการและท างานทดแทน  
- บุคลากรปฏิบัติงานรอง ยังขาดความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลด้านเอดส์และการให้การปรึกษาเนื่องจาก
งานเอดส์มีหลายมิติ 

เครื่องมือ - มีเครื่องมือตรวจชันสูตรที่จ าเป็นพร้อม
ให้บริการ 

  - 

เทคโนโลยี - มีระบบการบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
งาน HosXp เก็บข้อมูลและประวัติการ
ให้บริการ 
- มี NAP programเพ่ือบันทึกข้อมูล
ประกอบการเบิกจ่ายยา ส่งLabและ
ชดเชยภาระงาน 
- มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 

- ระบบอินเตอร์เน็ตล่าช้าในบางวัน  ส่งผลให้การลง
บันทึกข้อมูลล่าช้า 
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อัตราก าลังให้บริการในคลินิก 
- อายุรแพทย์ 1 คน 
- เภสัชกร  1 คน 
- พยาบาลวิชาชีพ  1 - 2 คน 
- แกนน าผู้ติดเชื้อเอชไอวี  2 - 3 คน 

ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้รับบริการ 

- ให้ความรู้เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพเพ่ือให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

- สนับสนุนถุงยางอนามัยในกลุ่มผู้รับบริการ  กลุ่มวัยรุ่น  และกลุ่มประชาชน 

- การสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ในวันรับยา
ต้านไวรัส  ทุกครั้งที่มารับบริการ และในวันพบกลุ่มเดือนละ 1 ครั้งร่วมกับจิตอาสากลุ่มวันฟ้าใหม่ 

- การเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยโรคติดต่อที่มีปัญหาสุขภาพ 
การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
-    จัดโครงสร้างสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานตามมาตรฐาน 5 ส. สะอาด สะดวกต่อการให้บริการ และสามารถป้องกัน
อุบัติเหตุจากการให้บริการ 
-    เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีหลักการท างานโดยยึดหลักUniversal  Precaltion 
-    มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี 
การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
-    จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในวันส าคัญเช่น วันเอดส์โลก  วันวาเลนไทน์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-    จัดท าโครงการณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพศ และอนามัยเจริญพันธ์ในกลุ่มชายรักชายในชุมชนร่วมกับ
กลุ่มวันฟ้าใหม่ 
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2. กระบวนการส าคัญ (Key Processes)

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงทีส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indication) 

1. การเตรียมรับผู้ป่วย
1.1 ตรวจสอบประวัติ 
1.2 ซักประวัติ 
1.3 คัดกรองผู้รับบริการ 
1.4 จัดเตรียมเอกสาร 

- เพ่ือสร้างสัมพันธภาพผู้ป่วย/ญาติ 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างครบถ้วน และ
รวดเร็ว /เข้าใจกระบวนการให้บริการ 

- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบไม่อยู่ 
- วัสดุ - อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน 

-   หน่วยงานมีอุปกรณ์ เครื่องมอื 
เพียงพอ พร้อมใช้ 

2. การให้บริการก่อนรับยาต้านไวรัส
เอดส์ 
2.1 บริการปรึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนรับยาต้านไวรัสเอดส์ 
2.2 การให้ยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวย
โอกาส 
2.3 บริการปรึกษาต่อเนื่อง 

- มีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัส  
- ผู้ป่วยได้รับความรู้เรื่องโรคเอดส์/แนวทางการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัส 
- ทราบแนวทางการรักษาและได้รับการดูแล
อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

- การประเมินสภาพไม่ครอบคลุม 
- ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นล่าช้า 
- ไม่ได้รับค าอธิบายผลการประเมิน
สภาพ 
- ผู้ติดเชื้อไม่มีผู้ดูแล        

3. การให้บริการผู้ป่วยระหว่างรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ 
3.1 การตรวจรักษาและให้ยาต้านไวรัส 
3.2 การให้ยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวย
โอกาส 

- เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการรับบริการรักษาและ
การรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ 
- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสภาวะ
การเจ็บป่วยปัจจุบันในระหว่างการรักษา 

- ภาวะแทรกซ้อนหลังรับยาและภาวะ
เชื้อดื้อยา 
- ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับยา
ไม่ครบตามนัด 

1. ร้อยละของผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสและมี 
VL<50 copies/ml  ≥ 85% 
2. ร้อยละของผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสและมี 
VL<1000 copies/ml < 5% 

107



กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงทีส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indication) 

3.3 บริการปรึกษาต่อเนื่อง 
3.4 การติดตามการรักษาต่อเนื่อง 
3.5 การส่งต่อรับบริการอื่น/ จ าหน่าย/
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.6 ติดตามเยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหา/
รายใหม่ 

- เพ่ือส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือกันเองใน
รูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
- เพ่ือป้องกันปัญหาภาวะแทรกซ้อน จากการ
รักษาในระยะยาว) 

- ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ไม่มารับ
บริการตรงตามนัด 

4. การบันทึกข้อมูลการให้บริการลง
NAP Program 
4.1 บันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนPt.ใหม่ 
4.2 บันทึกข้อมูลติดตามการรักษา 
4.3 บันทึกข้อมูล VCT 
4.4 บันทึกข้อมูลตรวจ LAB ตามสิทธิ
ประโยชน์ 

- ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับบริการ
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานและสิทธิ
ประโยชน์ 
- โรงพยาบาลมีการบันทึกข้อมูลการดูแลรักษา 
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และได้รับการ
สนับสนุนยา งบประมาณจาก สปสช.ครบถ้วน 

- การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน/ไม่
สมบูรณ์ 
- การบันทึกข้อมูลล่าช้า 

- ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับยา
ครบ 
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3. วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด การพัฒนา

ประเด็นคุณภาพ / ความท้าทาย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ กิจกรรมพัฒนา 
1. การจัดบริการยาต้านไวรัสเอดส์
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับ ยาต้านไวรัสเอดส์ตามเกณฑ์
และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
2. เพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก
ยาต้านไวรัสเอดส์ 
3. เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะเชื้อดื้อยา

1. อัตราความครอบคลุมจากการเข้าถึงบริการยาต้าน
ไวรัสเอดส์ ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้ที่มี CD4 count <100cell/µLขณะ
เริ่มยาต้านไวรัส 
3. ร้อยละของผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสและมี VL<50
copies/ml  ≥ 85% 
4. ร้อยละของผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสและมี VL<1000
copies/ml < 5% 
5. อัตราการขาดการติดตามการรักษาของผู้ป่วยที่ได้รับ
ยา ARV < 10% 
6. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีผลการประเมิน Drug
adherence มากกว่าร้อยละ 95 ≥90% 

1. ให้บริการยาต้านไวรัสเอดส์ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2. นัดติดตามการให้บริการและ
ประสานงานกับผู้รับบริการในกรณี
ขาดนัด 
3. มีสถานที่ท างานที่เป็นสัดส่วน
เข้าถึงง่าย 
4. มีแพทย์และพยาบาลประจ า
คลินิก 

2. ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอ
วี/ผู้ป่วยเอดส์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงบริการให้
ค าปรึกษาและตรวจเลือดเอดส์ด้วย
ความสมัครใจ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์ที่ทราบผลตรวจเลือดมารับ
บริการตรวจรักษาตามนัดสม่ าเสมอ 

1. จ านวนผู้ที่มารับการปรึกษาเพ่ือตรวจหาเชื้อเอดส์
2. อัตราการยินยอมเจาะเลือดของผู้ที่มารับการปรึกษา
3. อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยรายใหม่
4. ร้อยละของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับยา ARV ที่ขาดการ
ติดตามการรักษา 
5. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยา ARV แล้วขาดการติดตาม
การรักษา 

1. การรณรงค์เพ่ือเข้าถึงประชาชน
กลุ่มเสี่ยง 
2. รณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคเอดส์ เพศ และอนามัยเจริญพันธ์
ส าหรับวัยรุ่นในโรงเรียนและชุมชน 
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จากกราฟ พบว่าตั้งแต่ ปี 2557 - ปี 2560 ผู้รับบริการที่มารับบริการตรวจ Anti - HIV เมื่อทราบ
สถานะ การติดเชื้อเอชไอวีมีความพร้อม และยินดีเข้ารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ ณ คลินิกวันฟ้าใหม่สูงกว่าค่า
เป้าหมาย (เป้าหมาย ≥ 85) 

จากแผนภูมิแสดงอัตราการขาดการติดตามการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์พบว่าปี 2559 
เพ่ิมสูงขึ้น แต่ปี 2560 มีแนวโน้มที่ลดลง เป็นผลจากการทบทวนและพัฒนาระบบการนัดและติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์โดยจิตอาสาผู้ติดเชื้อฯ รวมทั้งการส่งต่อข้อมูลภายในทีมผู้ดูแล 
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จากแผนภูมิแสดง  ร้อยละของผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสและมี VL<50 copies/ml ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
จากการวิเคราะห์พบว่าผู้ป่วยที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวีมานานกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง อันเนื่องมาจากเห็นความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพตนเองที่แข็งแรงขึ้น สามารถท างาน
หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้จึงเป็นแรงผลักดันในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว) 
- Flow ระบบการให้บริการคลินิกวันฟ้าใหม่ โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ ดังนี้ 

ผูป่้วยรายใหม่ รับผู้ป่วยจาก OPD และสถาน

บริการอ่ืนที่มีผล HIV Positive 

- ขึ้นทะเบียน  ซักประวัติก่อนเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวี 

- Counselling การเข้าร่วมโครงการ การเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสเอดส์ 

- นัดหมายผู้ป่วยตรวจคัดกรอง CD4, LAB ตามมาตรฐานก่อนเริ่มยาต้าน 

 (1. ส่งตรวจที่ รพ.แพร่ เฉพาะวันอังคาร 2. ส่งตรวจที่คณะเทคนิคบริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

ส่งตรวจ CD4 Count 

/ Routine LAB 

กรณี CD4 < 100 
1. ให้ค าปรึกษาเพิ่มเติม
2. ส่ง ตรวจตาที่รพ.แพร่
3. ผลตรวจตาปกติและไมม่ีการตดิเช้ือ OI  พบแพทย์
เพื่อ Start ARV 
4. Drug Counselling โดยเภสัชกร
5. ลงบันทึกใน สมุดประจ าตัวผู้ปว่ย
6. ลงบันทึกใน Program Nap

กรณีไม่มี OI 
1. ให้ค าปรึกษา และแจ้งผลค่า CD4
2. พบแพทย์เพื่อ Start ARV
3. Drug Counselling โดยเภสัชกร
5. ลงบันทึกใน สมุดประจ าตัวผู้ปว่ย
6. ลงบันทึกใน Program Nap
7. นัดติดตามอาการและเจาะตรวจ CD4,VL, Routine
LAB ทุก 6 เดือน / 1 ปี 

ผู้ป่วยกลับบา้น

ให้ยาต้านเอชไอวีในผู้ติดเชื้อทุกรายในทุกจ านวน CD4 เมื่อ Pt.มีความ

พร้อมยินดีจะเริ่มยาและมีความมุ่งมั่นตั้งใจรับยาต้านเอชไอวีอย่างสม่ าเสมอ

ตลอดชีวิต 
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Flow Chart การบริการในคลินิกการใช้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยเอดส์ 

ผูป่้วยรายเก่า
ผูป่้วยนดั

ขั้นตอนการเตรียมก่อนวันคลินิก 
1. พิมพ์รายชื่อผู้ป่วย/HN ส่งให้ห้อง
บัตรเพื่อส่งตรวจล่วงหน้า 
2. เตรียมใบซักประวัติ
3. เตรียมใบนัดผู้ป่วยครั้งต่อไป
4. คัดกรองและส่งตรวจ Lab
ประจ าปีล่วงหน้าในโปรแกรม NAP 

วันท าคลินิก 
1. ห้องบัตรน าใบน าส่ง มาส่งให้เพื่อเก็บเงิน 30 บาท
2. ซักประวัติ/คัดกรอง 2Q และTB
3. บันทึกน้ าหนัก สัญญาณชีพ อาการผู้ป่วย ค าแนะน า และวัน
นัดครั้งต่อไปลงในใบซักประวัติและสมุดบันทึกประจ าตัวของ
ผู้ป่วยทุกราย 
4. ให้ความรู้/ค าปรึกษาในการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมกับโรค
และอาการข้างเคียงจากยา 
5. บันทึกลงโปรแกรม Hos - XP
6. แจ้งประสานแพทย์ (ตรวจรักษา)
7. แจ้งประสานเภสัชฯ (จ่ายยา/ประเมิน Adherence)
8. น าผลการตรวจบันทึกลงโปรแกรม NAP
9. นัดติดตามอาการและเจาะตรวจ CD4, VL, Routine LAB
ทุก  6 เดือน / 1 ปี 

ผู้ป่วยกลับบ้าน 
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ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ระบบการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ (PCT) โดยมีการประเมินผู้ป่วยตามมาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

- รับบัตรนัด ตรวจสอบการนัดและตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วยที่คลินิกวันฟ้าใหม่ 
- ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามนัด 
- ซักประวัติ คัดกรองอาการผิดปกติ วัดสัญญาณชีพและลงบันทึกในแฟ้มและโปรแกรม HOSxP กรณีเป็น

ผู้ป่วยรายใหม่ให้ค าแนะน าการมารับบริการในคลินิกวันฟ้าใหม่ 
- ประเมิน Adherence ด้วยการสัมภาษณ์และนับเม็ดยา 
- สัมภาษณ์ผู้ป่วยหญิงเพื่อส่งตรวจมะเร็งปากมดลูก 
- ให้การปรึกษาเพ่ือเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีกรณีนัดมาเริ่มยาต้านไวรัส ติดตามอาการต่อเนื่อง จัดกิจกรรม

กลุ่มตามความเหมาะสม 
- ภายหลังส่งผู้ป่วยพบแพทย์และเภสัชกรแล้ว ตรวจสอบยาและสมุดนัด แนะน าการปฏิบัติตัว ในรายที่เริ่ม

ยาใหม่ตรวจสอบความเข้าใจเรื่องการรับประทานยาทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล ให้การปรึกษาเพ่ือเตรียมเริ่มยาต้านไวรัสใน
รายที่แพทย์วางแผนเริ่มยา 

- ติดตามผู้ป่วยที่ยังไม่มาตามนัด ในกรณีขาดนัดรวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน 
- ลงทะเบียนในแฟ้มนัดผู้ป่วย  
2. ระบบยา (PTC) มีการจัดระบบให้บริการ บริหารยาโดยมีเภสัชกรเป็นผู้จัดเตรียมและจ่ายยาพร้อมทั้งให้

ค าแนะน าและรับปรึกษาเรื่องการใช้ยา (Drug Counseling) มีการประเมิน Adherence ด้วยการนับเม็ดยา กรณี
ผู้ป่วยรายที่อาจมีปัญหาในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี เภสัชกรจะจัดยาเป็น Unit doseเพ่ือให้สะดวกในการ
รับประทานยาและตรวจสอบเม็ดยา มีการเฝ้าระวังการแพ้ยาและป้องกันการแพ้ยาซ้ า โดยสอบถามการแพ้ยาทุกครั้ง  
ผู้ป่วยแพ้ยาจะมีกล่องข้อความที่แสดงในโปรแกรม HOS-xP เพ่ือป้องกันการสั่งใช้ยาที่แพ้ มีการค้นหาและรายงาน
ความคลาดเคลื่อนทางยาใช้ระบบ Double check เฝ้าระวังการใช้ยาที่มีชื่อพ้อง มองคล้าย หลายความแรง(LASA)มี
การเฝ้าระวังการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาวัณโรคและยาต้านไวรัสเอชไอวี (Drug interaction)การเฝ้าติดตามอาการไม่
พึงประสงค์ และก าหนดข้อบ่งชี้ (Alarm Point) ในการหยุดยาและรายงานแพทย์  

3. ระบบป้องกันการติดเชื้อ มีการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อโดยการให้ผู้ป่วยทุกรายที่มีอาการไอเรื้อรัง
หรือเป็นวัณโรค สวมหน้ากากอนามัย แนะน าให้หลีกเลี่ยงที่แออัด การป้องกันเวลาไอหรือจามให้ปิดปากปิดจมูก  มี
การจัดเตรียมถังขยะติดเชื้อไว้ส าหรับทิ้งเสมหะเวลาไอหรือจาม (ถุงใส่เสมหะ) มีการเน้นย้ าการล้างมือให้ถูกต้องแก่
เจ้าหน้าที่ในทีม  โดยมีการติดป้ายสติ๊กเกอร์เตือนการล้างมือในห้องน้ าหน่วยงาน  ล้างมือทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการ (สัมผัสผู้ป่วย)ถ้าไม่สามารถไปล้างมือได้ให้ใช้ Alcohol hand rub ประจ าโต๊ะตรวจ นอกจากนี้ใน
หน่วยงานมีการแยกขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน  
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4. ระบบบริหารความเสี่ยง (RM)
4.1 การเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ กรณีเป็นวัณโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้รับบริการและผู้

ให้บริการการล้างมือ การทิ้งและท าลายเสมหะในที่ก าหนดไว้ การตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่น การเจาะเลือด ซึ่ง
จัดเป็นจุดให้บริการ One Stop Service ที่คลินิกฟ้าใส มีการจัดเตรียมภาชนะรองรับเพ่ือทิ้งเข็มและขยะอย่าง
เหมาะสม บุคลากรผู้ให้บริการเจาะเลือดได้รับการอบรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล 

4.2 การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา โดยการตรวจสอบยาซ้ า การอธิบายและตรวจสอบการ
รับประทานยาของผู้ป่วย รวมทั้งการนับเม็ดยา 

4.3 การเฝ้าระวังความเสี่ยงทางกายภาพ มีป้ายเตือนและแจ้งสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้ผู้ป่วยทราบ 
4.4 การทบทวนการดูแลผู้ป่วย มีการทบทวนในทีมเม่ือเกิดความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย 

5. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
5.1 การส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ 

1) การตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรคิดเป็น ร้อยละ 100  ทั้งนี้ผู้ที่มีภาวะผิดปกติได้รับ
การติดตามและการรักษาทุกคน 

2) บุคลากรในคลินิก  ได้รับการส่งเสริมให้เข้าประชุมวิชาการเพื่อทบทวนความรู้ทางวิชาการ
ด้าน HIV ตามความเหมาะสม 

3) มีกิจกรรมรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่  พร้อมมอบของขวัญ, งานรดน้ าด าหัว วันสงกรานต์ เพ่ือ
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมความรักสามัคคี 

5.2 การส่งเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ 
1) กิจกรรมขึ้นปีใหม่  ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ร่วมกัน 
2) การตรวจสุขภาพผู้ป่วยตามชุดสิทธิประโยชน์  ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการวิเคราะห์ความ

ครอบคลุมในการตรวจ เช่น Lab, CD4, VLและ Pap smear และวางแผนพัฒนาในเรื่องการติดตามผลการตรวจที่
ผิดปกติ  เพื่อความครอบคลุมของการรักษา 

3) ส่งเสริมให้แกนน าติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์มีส่วนร่วมในการดูแลและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

4) กิจกรรมออกก าลังกายโดยพยาบาลประจ าคลินิก
5) สนับสนุนถุงยางอนามัยเพ่ือการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
6) เยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่และแกนน าติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์
7) ให้การปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแก้ไขปัญหาข้อ

ข้องใจต่างๆ 
5.3 การส่งเสริมสุขภาพด้านชุมชน 

1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกันการรับเชื้อเอชไอวี /เอดส์
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2) คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและให้ความรู้
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 - โครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาเพ่ือป้องกันและลดการเกิดเชื้อดื้อยาในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่
ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี 

- โครงการการจัดบริการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย อ าเภอลอง อย่างต่อเนื่อง 

- โครงการติดตามการดูแลรักษาและเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 

แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้รพ.สต./ชุมชนมีส่วนร่วมในการเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์รายที่เปิดตัว 
- รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้าถึงบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
- ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยที่ขาดนัด/ขาดการติดตาม/ผลการประเมิน Adherence ร่วมกับผลการตรวจ Viral 

load > 50 copies/ml และท า RCA เพ่ือปรับปรุงระบบการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
- จัดอบรมฟ้ืนฟูกระบวนการให้การปรึกษาในคลินิกยาต้านไวรัสให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคท่ีตรวจพบเชื้อเอชไอวี 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งานวัณโรค  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลลอง 

วันที่จัดท า  31 มกราคม 2561 โดยนางสาวโกศล  สืบต่างใจ พยาบาลวิชาชีพ 

1. บริบท
ก. หน้าที่และเป้าหมาย 

ให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณโรค อย่างถูกต้อง  
ครบถ้วนและมีความต่อเนื่อง  สามารถกลับไปสู่ครอบครัว  ชุมชนได้ตามความเหมาะสม  โดยครอบครัว  ชุมชน  เข้า
มามีส่วนร่วม  และมีความพึงพอใจในบริการที่รับ 

ข. ขอบเขตการให้บริการ 
ให้บริการดูแลรักษา  ส่งเสริมสุขภาพ  ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณโรค  และควบคุมป้องกันโรควัณโรคตามหลัก  

Universal precaution และมาตรฐานงานวัณโรค  แก่ประชาชนในเขตอ าเภอลอง  รวมทั้งบันทึก  ติดตาม
ประเมินผล  รายงานและประสานให้ความร่วมมือในการด าเนินงานควบคุมวัณโรคกับบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ  

ค. ความต้องการของผู้รับผลงานที่ส าคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

- ผู้ป่วยและญาติ - ต้องการการรักษาที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  สะดวก  รวดเร็วและมีความต่อเนื่องตาม
มาตรฐาน 
- ต้องการความรู้และค าปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง  เข้าใจง่ายและ
เหมาะสมในแต่ละบุคคล 
- ต้องการการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

- ประชาชน -  ต้องการความรู้และตรวจคัดกรองเกี่ยวกับโรควัณโรคอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  
และทันเหตุการณ์ 

- โรงพยาบาลอื่นๆ หรือ  
รพ.สต. ในเครือข่าย 

- ต้องการข้อมูลผู้ป่วยที่สมบูรณ์เพียงพอ  ที่จะให้การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องได้ 

- ผู้ร่วมงานในโรงพยาบาล -  ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  และความร่วมมือในการประสานงาน 

ง. ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ 
ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันต่อเหตุการณ์  และการประสานงานที่ดี 
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จ. ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณ 
- อัตราก าลัง 

ต าแหน่ง จ านวนคนต่อเวร 
เช้า บ่าย ดึก 

-  พยาบาลวิชาชีพ 2  คน - - 

  - ปริมาณงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

- การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  ร้อยละ 91.25 92.33 91.97 
- จัดท าทะเบียนวัณโรค ครั้ง / ปี 12 12 12 
- จัดท ารายงานวัณโรค ครั้ง / ปี 2 2 2 
- การให้บริการในคลินิก 
รายใหม่ 

1. ซักประวัติ
2. วัดสัญญาณชีพ
3. ให้สุขศึกษารายบุคคลแก่ผู้ป่วยและญาติ    

รายเก่า 
1. ซักประวัติ
2. วัดสัญญาณชีพ
3. ให้สุขศึกษารายบุคคลแก่ผู้ป่วยและญาติ
4. ส่งตรวจเสมหะ

คน / ปี 
คน / ปี 

ครั้ง 

28 
38 

259 

42 
36 

216 

70 
49 

294 

- การให้ความรู้เรื่องโรควัณโรคแก่ชุมชน ครั้ง / ปี 2 2 2 
- เยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ  ในระหว่าง
การรักษา  อย่างน้อย  1  ครั้ง 

คน / ปี 15 13 16 

ฉ. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 
ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการบริการที่ถูกต้อง  ครบถ้วนและมีความต่อเนื่องตามมาตรฐานงานวัณโรค  โดยชุมชน

มีส่วนร่วม 
ช. ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ 

- ความท้าทาย 
การเพ่ิมอัตราผลส าเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค  และการลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน  โดยพัฒนา

ความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคอย่างถูกต้อง  ครบถ้วนและเหมาะสม  นอกจากนี้ให้ประชาชนเกิด
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ความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง  และพัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัว  ชุมชน  ในการดูแลผู้ป่วยวัณ
โรค 

- ความเสี่ยงส าคัญ 
วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อเป็นโรคที่มีการติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ  ดังนั้นเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการที่

สัมผัสผู้ป่วย  ที่ไม่ได้ป้องกันหรือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคไม่ถูกวิธีมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคปอด 
ซ. ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี 

คน  :  งานคลินิกวัณโรค  ให้บริการประชาชนทั่วไป  ในพ้ืนที่อ าเภอลองโดยมีผู้รับผิดชอบหลัก 
เป็นพยาบาลวิชาชีพ  1  ท่าน  และผู้รับผิดชอบรอง  1  ท่าน  เป็นพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ซึ่งผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร  เพื่อการด าเนินการงานควบคุมวัณโรคส าหรับเจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค   

เทคโนโลยี :  มีการจัดเก็บข้อมูลในการให้บริการ  ประมวลผลและรายงานผลข้อมูลโดยใช้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เครื่องมือ :  มีเครื่องมือที่มีความพร้อมใช้ในการให้บริการผู้ป่วย  และการจัดเก็บข้อมูล 
ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 

- ผู้รับบริการ 
ให้บริการแบบ One stop  service , มีการส่งเสริมให้ผู้ป่วยใส่  MASK  หรือปิดปากและจมูกด้วย

ผ้าเช็ดหน้า, กระดาษทิชชูเวลา   ไอ  จาม  โดยเฉพาะในระยะแพร่เชื้อ  ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
พักผ่อนวันละ  6 – 8  ชั่วโมง  จัดบ้านให้ถูกสุขลักษณะ  ในผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่  ดื่มสุรา  มีการประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่คลินิกอดบุหรี่และสุราเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 

- เจ้าหน้าที ่
ในการปฏิบัติงานให้ใช้หลัก  Universal  Precaution  และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รักษาสุขภาพให้แข็งแรง 

โดยยึดหลัก  6อ.  คือ  อาหาร  อารมณ์  ออกก าลังกาย  อนามัยสิ่งแวดล้อม  อโรคยา  และอบายมุข   
- ชุมชน 

ส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  โดยยึดหลัก   6  อ.  คือ  อาหาร  อารมณ์  ออกก าลังกาย
อนามัยสิ่งแวดล้อม  อโรคยา  และอบายมุข  โดยการให้ความรู้  ทางเสียงตามสายและแจกแผ่นความรู้ 
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2. กระบวนการส าคัญ
กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
(Performance Indication) 

1. ด้านการเฝ้าระวัง
- การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 

- จัดท าทะเบียนและรายงานวัณ
โรค 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรควัณโรค
ได้รับการตรวจคัดกรอง 
- มี ก า ร จั ด ท า ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง  
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
- มีการรายงานผลการด าเนินงานที่
ถูกต้อง  ครบถ้วนทันเวลาที่ก าหนด 

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับ
การตรวจคัดกรองโรควัณโรค 
- การจัดท ารายงานไม่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

- มีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อย  ร้อยละ  70 

- มีการจัดท าทะเบียนและรายงานที่ถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทันเวลา   

2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ /
ป้องกันโรค 

- ผู้ป่วยวัณโรคและครอบครัวมี
ความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับโรค
และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 

- เจ้าหน้าที่มีทักษะในการสื่อสารที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยและ
ครอบครัวแต่ละคนน้อย 

- ผู้ป่วยวัณโรคและครอบครัวได้รับการให้ความรู้เรื่องโรควัณโรค
อย่างน้อย  1  ครั้ง  ในระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล 
- ผู้ป่วยวัณโรคและครอบครัวได้รับการให้ความรู้เรื่องโรควัณโรค
ในชุมชน  อย่างน้อย  1  ครั้ง  ระหว่างการรักษา 
- เกิดวิธีการสื่อสารในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

3. ด้านรักษาพยาบาล -  ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 
-  ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา  อย่าง
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และต่อเนื่อง
ตามมาตรฐาน  โดยชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

- ผู้ป่วยได้รับการการดูแลรักษา  ไม่
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และต่อเนื่อง  
นอกจากนี้ชุมชนเข้ามาส่วนร่วมใน
การดูแลผู้ป่วยวัณโรคน้อย 

- ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแนวทางการด าเนินงานวัณโรค 
- ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อขาดยาและโอนออก
น้อยกว่า  ร้อยละ  4 
- ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลลองได้รับ
การส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ สอ. / PCU / รพ.สต. ให้ติดตามเยี่ยมและ
DOT ยาที่บ้าน 
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กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
(Performance Indication) 

-  เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อวัณ
โรค 

- ผู้ป่วยวัณโรคท่ีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านวัณ
โรคชนิด  Major  Adverse  Reaction ทุกรายได้รับการส่งต่อ
ให้แพทย์ 
- เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคได้รับการเรียน / อบรมฟ้ืนฟู เกี่ยวกับ
การดูแล  รักษาผู้ป่วยวัณโรค 

4. ด้านฟื้นฟูสุขภาพ
- การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย - ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการเยี่ยมบ้าน

ตามมาตรฐานงานวัณโรคและด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ 

- ผู้ป่วยวัณโรคไม่ได้รับการเยี่ยมบ้าน
ตามมาตรฐานงานวัณโรคและด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ 

- ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการเยี่ยมบ้าน อย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างการ
รักษา 
- เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้าน 
- เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ , 
ทักษะชีวิต 

121



3. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา
ความท้าทาย 

ความเสี่ยงส าคัญ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด การพัฒนา 

- การเพ่ิมอัตราผลส าเร็จในการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรค  และการลด
การแพร่กระจายเชื้อในชุมชน   

- เพ่ือเพ่ิมอัตราผลส าเร็จใน
การรักษาผู้ป่วยวัณโรค  และ
การลดการแพร่กระจายเชื้อ
ในชุมชน   

- อัตราผลส าเร็จในการรักษา

ผู้ป่วยวัณโรค    ร้อยละ  85 

1. พัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและเหมาะสม  
2. พัฒนาคุณภาพบริการเชิงรุกโดยให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองทั้งในระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชน 
3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัว  ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

-  เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการที่
สัมผัสผู้ป่วย  มีโอกาสป่วยเป็น
วัณโรคปอด 

-  เพ่ือลดการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรค 

-  อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรควัณ
โรคปอดของเจ้าหน้าที่  ร้อยละ0 
-  อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรควัณ
โรคปอด  ไม่เกิน  90  ต่อแสน
ประชากร 

1. จัดสถานที่คลินิกวัณโรคออกห่างจากคลินิกผู้ป่วยอื่น
2. ให้ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกท่ีอยู่ในระยะแพร่เชื้อให้ใส่ผ้าปิดปาก  จมูก
ทุกครั้งที่มาโรงพยาบาล 
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4. ตัวช้ีวัดและการด าเนินงานที่ส าคัญ
ตัวช้ีวัดคุณภาพ (Performance Indicator) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี  2560 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ ผ่าน ผ่าน N/A ผ่าน 

ตัวช้ีวัดคุณภาพเฉพาะโรค (Clinical performance Indicator) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. อัตราผลส าเร็จในการรักษา   ร้อยละ 90 90.48 86.33 85.41 

2. อัตราการเปลี่ยนเสมหะเป็นลบเมื่อสิ้นสุดระยะ
เข้มข้น 

  ร้อยละ 85 33.33 86.36 81.26 

3. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อตายและ
ล้มเหลว 

<  ร้อยละ 10 9.09 9.52 7.14 

4. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายเสมหะพบเชื้อรายใหม่ขาดยา
และโอนออก 

<  ร้อยละ 4 0.00 7.14 4.28 

5. ผู้ป่วยที่ไม่มีผลการรักษาหรือไม่ได้น ามาประเมิน <  ร้อยละ 1 10.0 0 0 

5. กิจกรรมทบทวนคุณภาพ
         มีการแต่งตั้งคณะท างานวัณโรคระดับ คปสอ. ปี 2560 (CIPO)  และประชุมทบทวนแนวทางการด าเนินงาน
วัณโรคในพ้ืนที่อ าเภอลองทั้งในภาพของหน่วยบริการ  และอ าเภอ  โดยมีทีมคณะกรรมการในส่วนของโรงพยาบาล
และตัวแทนจาก รพสต. ในพื้นที่อ าเภอลอง 

6. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
6.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งท่ีคาดหวังและป้องกันความเสี่ยง 
การให้บริการผู้ป่วยวัณโรคในคลินิกวัณโรค  ด้วยข้อจ ากัดในด้านสถานที่ท าให้ไม่สามารถ  จัดสถานที่คลินิก

วัณโรคออกห่างจากคลินิกผู้ป่วยอ่ืน  หรือแม้กระทั่งแยกผู้ป่วยที่มีผลเสมหะพบเชื้อออกจากผู้ป่วยที่มีผลเสมหะปกติ
ได้  จากปัญหานี้อาจท าให้เกิดความเสี่ยงคือ  การแพร่กระจายเชื้อวัณโรค  จึงได้เกิดแนวทางการแก้ไข 

1. ด้านสถานที่ ได้มีการจัดสถานที่ในการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค (คลินิกวัณโรค) ออกห่างจากคลินิกผู้ป่วย
อ่ืน โดยได้มีการให้บริการผู้ป่วยวัณโรคที่บริเวณม้าหินอ่อนหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาล
ลอง 

2. ด้านตัวผู้ป่วยที่มีผลเสมหะยังพบเชื้อ ในวันที่มารับบริการได้ให้ผู้ป่วยที่ผลเสมหะยังพบเชื้อใส่ผ้าปิดจมูก
และปาก ทุกครั้งขณะรับบริการในคลินิกและโรงพยาบาลลอง 
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6.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณ

โรค 
7. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง

- การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในเรื่องระบาดวิทยา  ทักษะการเยี่ยมบ้าน  ทักษะการสร้างแรงจูงใจ  
ทักษะชีวิต 

        - พัฒนาแบบฟอร์มการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคและแนวทางการส่งต่อผู้มีอาการสงสัยจากชุมชนมาตรวจที่
โรงพยาบาล 

 - พัฒนาวิธีการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
 - พัฒนาความรู้ในการดูแล รักษาผู้ป่วยวัณโรคแก่เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค 

     - การพัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ
ผู้ป่วยวัณโรค 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 
งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

 วันที่จัดท า  31 มกราคม 2561 

1. บริบท
ก. หน้าที่และเป้าหมาย 

ให้บริการในการค้นหา คัดกรอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ทั้งร่างกาย และจิตใจ 

ข. ขอบเขตการให้บริการ 
ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 12 หมู่บ้าน  ( ม.3 - ม.14 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ )  

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

ค. ความต้องการของผู้รับผลงานที่ส าคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป - ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพทุก 1 ปี 

- ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ค าแนะน าด้านสุขภาพ 

- มีการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรค 
ประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

- ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

- ได้รับการวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพ่ือการรักษาท่ีทันเวลา 
ประชาชนที่ป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 

- ได้รับค าแนะน าด้านสุขภาพ และการดูแลที่ต่อเนื่อง 

เพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน - มีการประสานงานที่ดี มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน และท างานเป็นทีม 
ภาคีเครือข่าย - มีการประสานงานที่ดี  
อาสาสมัครสาธารณสุข - ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ทันเวลา 
องค์กรภาครัฐ และเอกชน - มีการประสานงานที่ดี 

ง. ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ 

- ความเข้าใจในกระบวนการท างาน การด าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
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จ. ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณ 
อัตราก าลัง 

- มีพยาบาลวิชาชีพ รับผิดชอบงานหลัก 1 คน ผู้รับผิดชอบงานรอง 2 คน ปฏิบัติงานในเวลาราชการ 
ปริมาณงาน 

- ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน ( ม.3- ม.14 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ) เพ่ือให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ป้องกันได้ มีการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถดูแลตนเอง และผู้อ่ืนให้มี
สุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจ 

ปริมาณงาน เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ปี 2557 
(ร้อยละ) 

ปี 2558 
(ร้อยละ) 

ปี 2559 
(ร้อยละ) 

ปี 2560 
(ร้อยละ) 

อัตราประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับ
การคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง 

90 91.42 
(6085/6656) 

72.15 
(4814/6672) 

68.21 
(4261/6247) 

100 
(5314/5314) 

อัตราประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับ
การคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง 

90 93.90 93.34 
(4430/4746) 

91.45 
(4141/4528) 

100 
(5306/5306) 

อัตราการป่วยเป็นโรคเบาหวานใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 

0.53 1 4.65 1.58 
(8/504) 

อัตราการป่วยรายใหม่โรคความดัน
โลหิตสูงในประชากรกลุ่มเสี่ยง 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 8 

5 1 10.3 0.19 
(1/504) 

อัตราสตรีอายุ30-60 ปีได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก 
(สะสม ปี 2558 - 2562) 

80 75.79 
(1,700 
/2,243) 

5.41 
(115/2125) 

7.24 
(154/2025) 

29.3 
22.08 

(625/2133) 
อัตราสตรีอายุ  30-60 ปีรายใหม่
ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี
2560 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

- 30.3 
(23/760) 

1.94 
(39/2010) 

22.08 
(471/2133) 

หมายเหตุ ข้อมูลปี 2560 ( รอบเดือน ตค. 59 – กย. 60) 
ฉ. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 

- ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 
- ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร โรคกลุ่ม Metabolic (DM HT Stroke 
Obesity) โรคถุงลมปอดโป่งพอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การรักษา
ที่ทันเวลา 
- ผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่ได้รับบริการดูแล รักษาอย่างต่อเนื่อง แบบมีส่วนร่วม 
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ช. ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ 
ความท้าทาย 

- การสร้างความตระหนักให้ประชาชนใส่ใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ป้องกันได้ เพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนในชุมชน 

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรงานโรคไม่ติดต่อ (พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย โรค
เรื้อรัง โรคประจ าตัว การติดตาม) 

- การจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ 

- การด าเนินงานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค 
ความเสี่ยงที่ส าคัญ 

- ฐานข้อมูลสุขภาพท่ีได้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง ท าให้การประเมินภาวะสุขภาพมีความคลาดเคลื่อน 

- งบประมาณในการด าเนินงานมีความล่าช้าในการจัดสรร  
ซ. ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี 

ผู้ปฏิบัติงาน - มีพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบงานหลัก 1 คน ผู้รับผิดชอบงานรอง 2  คน 
เครื่องมือ - งานคัดกรองความเสี่ยง มีเครื่องเจาะDTX 3 เครื่อง งานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมี 

Speculum 60 ตัว 
เทคโนโลยี - มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการให้บริการ ระบบรายงาน การประมวลผลข้อมูลในโปรแกรม  

Hos.XP งานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกลงเพ่ิมในโปรแกรม CxS2010 
ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มเป้าหมาย 

- การให้ความรู้เพ่ือให้เกิดความตระหนักในพฤติกรรมสุขภาพที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ  

- จัดท าโครงการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยเน้น 5 พฤติกรรมเสี่ยง (การบริโภค การสูบบุหรี่ 
การดื่มสุรา การออกก าลังกาย การเกิดอุบัติเหตุจราจร) ที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ 

- สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค 

- การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีปัญหาสุขภาพ 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ 

- เป็นแบบอย่างที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป และเพ่ือนร่วมงาน 

- เข้าร่วมในการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ 

- เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ทางโรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่จัด
ขึ้น 

ชุมชน 

- การส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้เป็นชุมชนลดเสี่ยงโรค 
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2. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา
ประเด็นคุณภาพ / 

ความท้าทาย 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ กิจกรรมพัฒนา 

ความท้าทาย 
-  ก า ร ส ร้ า ง ค ว าม
ต ร ะ ห นั ก ใ ห้
ประชาชนใส่ ใ จ ใน
พฤติกรรมสุขภาพที่
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค ไ ม่
ติดต่อเรื้อรังที่ป้องกัน
ได้ เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนในชุมชน 

- การจัดกิจกรรมใน
ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม
สุขภาพ 

- เพ่ือให้ประชากรอายุ 35 ปี
ขึ้ น ไ ป ได้ รั บ ก า รคั ด ก ร อ ง
พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังที่ป้องกันได้  
และได้รับการวินิจฉัย การ
รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก 
- เพ่ือให้สตรีในช่วงอายุ30-60 
ปี ได้ รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap 
Smear  และได้รับการวินิจฉัย 
การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก 

- เพ่ือให้กลุ่มผู้ป่วย Pre-DM , 
Pre-HT กลับมาเป็นกลุ่มปกติ 
จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

- เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในการลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคส าคัญ  และ
ป้องกันได้      

- อัตราประชากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับการ
ตรวจคัดกรองความเสี่ยง 
ได้ รั บการตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยง ร้อยละ  90 

- อัตราสตรีอายุ 30- 60 ปี 
ได้ รั บการตรวจคัดกรอง
มะเร็ งปากมดลูกด้วยวิธี  
Pap Smear  ร้อยละ  80 

- อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยง
สูงต่อเบาหวาน โรคความดัน
โ ล หิ ต สู ง  ป่ ว ย เ ป็ น
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูงไม่เกินร้อยละ 5   
-  อัตราผู้ ป่ วย  Pre-DM ที่
ผ่ า น ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมและมีผล   FBS 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 50 

- การกระตุ้นให้ประชากร
เห็นถึงความส าคัญของการ
คัดกรองความเสี่ยง 
- การคัดกรองในประชากรที่
ไม่อยู่ในพ้ืนที่ แต่มีทะเบียน
บ้านอยู่ในพ้ืนที่  
-  ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย เ ห็ น ถึ ง
ความส าคัญของการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
- การรณรงค์การคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 

- กลวิธีในการให้ความรู้ และ
การจัดกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤ ติ ก ร ร ม  แ บ บ  focus 
group 
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ประเด็นคุณภาพ / 
ความท้าทาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ กิจกรรมพัฒนา 

-  การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประชากร
ง า น โ ร ค ไ ม่ ติ ด ต่ อ 
(พฤติกรรม สุขภาพ 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มป่วย โรคเรื้อรัง  
โรคประจ าตัว การ
ติดตาม) 
-  กา รด า เ นิ น ง าน
ชุมชนลดเสี่ยง  ลด
โรค 

-  เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ท า ง
ส า ธ า ร ณ สุ ข ที่ ค ร บ ถ้ ว น 
สมบูรณ์ ถูกต้อง 
- เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขที่ตรงจุดในแต่ละ
กลุ่ม   

- เพ่ือให้เกิดชุมชนต้นแบบใน
การสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือ
ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังที่
สามารถป้องกันได ้

- ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนา ร ะบบฐ านข้ อมู ล
สุ ข ภ า พ ใ น ห มู่ บ้ า น ที่
รับผิดชอบ 

- หมู่บ้าน/ชุมชนในต าบลมี
การจัดการสุขภาพ ผ่ าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 

- การน าข้อมูลที่ได้ไปบูรณา
การกับงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
กับภาคีเครือข่ายเพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
แบบมีส่วนร่วม 

- การดูแลชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชน 
และภาคีเครือข่าย 

ความเสี่ยงส าคัญ 
- ฐานข้อมูลสุขภาพที่
ไ ด้ อ า จ ไ ม่ ต ร ง กั บ
ความเป็นจริง ท าให้
การประเมินภาวะ
สุ ข ภ า พ มี ค ว า ม
คลาดเคลื่อน 
- งบประมาณในการ
ด า เนินงานมีความ
ล่าช้าในการจัดสรร  

- เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 
ตรงกับความเป็นจริง 

- ห น่ ว ย ง า น มี ชุ ด ข้ อ มู ล
สุขภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันและเข้าถึงง่าย 
ร้อยละ 80 

- การตรวจเช็ค หรือสุ่ม
ตรวจข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

129



3. กระบวนการส าคัญ
กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงทีส่ าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indication) 

กลุ่มปกติ 
- เฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยง 
- การตรวจคัดกรอง
สุขภาพ 
- การสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ 
กลุ่มเสี่ยง 
- การสร้างเสริม
และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

- การวินิจฉัย และ
การรักษาในระยะ
เริ่มแรก 

กลุ่มป่วย 
- ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า
ต่อเนื่อง 
-การติดตามเยี่ยม
บ้าน 
- จัดกิจกรรมเพ่ือลด
ภาวะแทรกซ้อน 

- ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่น าไปสู่สุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย 
และจิตใจ  

- กลุ่มเสี่ยงทราบถึงวิธีปฏิบัติ
ตัวในการลดภาวะเสี่ยง 
- กลุ่มเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ น าไปสู่
สุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และ
จิตใจ 

- กลุ่มเสี่ยงไดร้ับการวินิจฉัย 
และการรักษาในระยะเริ่มแรก 
เพ่ือลดความรุนแรง หยุดการ
ด าเนินของโรค 

- เพ่ือสามารถควบคุมภาวะของ
โรคได้ 
- ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของโรค   
- ได้รับการช่วยเหลือ ส่งต่อ 
อย่างเหมาะสม 

- ประชาชนไม่ตระหนัก
ถึงพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังท่ีสามารถป้องกัน
ได้ 

- กลุ่มเสี่ยงไม่ตระหนัก
ถึงภาวะเสี่ยงของตนเอง 
- กลุ่มเสี่ยงไม่เห็นถึง
ความส าคัญในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ เพื่อป้องกันโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

- กลุ่มเสี่ยงไม่มารับการ
ตรวจวินิจฉัยในระยะ
เริ่มแรก 

-  ก ลุ่ ม ป่ ว ย ไ ม่ ป รั บ
พฤติกรรมสุขภาพ 
-  การ เยี่ ยมบ้ านของ
บุคลากรสาธารณสุขยัง
ไม่ทั่วถึง 

- อัตราประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
ที่ยั งไม่ เคยได้รับการตรวจคัด
กรองความเสี่ยง ได้รับการตรวจ
คัดกรองความเสี่ยง ร้อยละ  90 

- อัตราสตรีอายุ 30- 60 ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ งปาก
ม ด ลู ก ด้ ว ย วิ ธี  Pap Smear 
ร้อยละ  80 
- อัตราประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน 
ความดันโลหิตตามมาตรฐาน 
ร้อยละ 90 
- อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงต่อ
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูงไม่เกินร้อยละ 5  

- อัตราการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย หรือ
ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 80 

130



4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดคุณภาพ (Performance Indicator) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
- อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน 
ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

ไม่เกินร้อยละ 5  1.84 0.53 1 1.58 

- อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคความ
ดันโลหิตสูงป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 

ไม่เกินร้อยละ 8 1.84 5 1 0.19 
5

หมายเหตุ ข้อมูลปี 2560 ( รอบเดือน ตค. 59 – กย. 60) 
ตัวช้ีวัดคุณภาพเฉพาะโรค (Clinical performance Indicator) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ปี2560 
- อัตราประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับคัดกรองโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

93.90 93.34 91.45 
(4141/4528) 

100 
(5306/5306) 

- อัตราของสตรีที่มีอายุ 30 - 60 ปี 
ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
(ข้อมูลสะสมปี 2558 - 2562) 

ร้อยละ 80 75.79 
(1,700 
/2,243) 

- 7.24 
(154/2025) 

29.3 
22.08 

(625/2133) 

อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปี รายใหม่
ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี 
2560 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

- 30.3 
(23/760) 

1.94 
(39/2010) 

22.08 
(471/2133) 

- อัตราของสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีผล
การตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
ได้รับการรักษาตามแนวทางการ
รักษาและส่งต่อ 

ร้อยละ 90 100 
12 ราย (เช้ือ

รา) 

100 
5 ราย 

100 
3 ราย 

100 
38 ราย 

- อัตราของประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปี 
ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ (ในเขตรับผิดชอบ) 

ร้อยละ 90 91.42 
(6085/6656) 

72.15 
(4814/6672) 

68.21 
(4261/6247) 

100 
(5314/5314) 

หมายเหตุ ข้อมูลปี 2560 ( รอบเดือน ตค. 59 – กย. 60) 

5. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
5.1  ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว) 

 งานคัดกรองความเสี่ยง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ท าการดึงข้อมูลประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปจากฐานข้อมูล HosXP. น ามาส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่อยู่จริงใน

พ้ืนที่ และด าเนินการคัดกรองความเสี่ยง โดยได้แยกประชากรที่ไม่อยู่ในพ้ืนที่ แต่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้
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อาสาสมัครสาธารณสุข ท าการคัดกรองความเสี่ยงเมื่อกลับมาอยู่ในพ้ืนที่แล้ว มีการให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มี
ผลต่อการเกิดโรคไม่ติดที่สามารถป้องกันได้ต่อแก่ประชาชนทั่วไปผ่านหอกระจายข่าว มีการฟื้นฟูความรู้การใช้แบบ
คัดกรองความเสี่ยงแก่อาสาสมัครสาธารณสุข     ข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองน ามาแยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง บันทึก
ลงในโปรแกรม HosXP. ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการเฝ้าระวังภาวะความดันโลหิตสูงโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุข อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี 

กลุ่มปกติ 
ให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ผ่านทางเอกสาร แผ่นพับความรู้ 

อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน 
        กลุ่มเสี่ยง 

เบาหวาน ,ความดันโลหิตสูง , อ้วนลงพุง  , ถุงลมปอดโป่งพอง , หลอดเลือดสมอง , 5 พฤติกรรมเสี่ยง (การ
บริโภค การออกก าลังกาย การเกิดอุบัติเหตุจราจร การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา) 

- กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองด้วยวาจาแล้วพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านออกท าการเจาะเลือด หากพบว่ามีระดับน้ าตาลเกิน
มาตรฐานที่ CPG ก าหนด จะส่งต่อมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพ่ือรับการวินิจฉัย 

ถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Pre-DM  จะน ามาเข้าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และติดตามผลในอีก 6 
เดือน 

- กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 
ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่ได้รับการเฝ้าระวังและส่งต่อภาวะความดันโลหิตสูงตามแนวทางปฏิบัติ

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
ถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Pre-HT จะน ามาเข้าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และติดตามผลในอีก 6 

เดือน 
- กลุ่มเสี่ยงอ้วนลงพุง 
ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีรอบเอวเกิน (ผู้หญิงมากกว่า 80 เซนติเมตร ผู้ชายมากกว่า 90 เซนติเมตร) 

แนะน าให้เข้าคลินิก DPAC  
- กลุ่มเสี่ยงถุงลมปอดโป่งพอง 
ประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่หากพบการคัดกรองด้วยวาจาว่าสูบบุหรี่ตั้งแต่ 10 Pack/Year ขึ้นไป 

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจะท าการตรวจวัดสมรรถภาพของปอด เพื่อ
ประเมินการท างานของปอด และแนะน าเข้าคลินิก อดบุหรี่ 

- กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 
ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองด้วยวาจาแล้วพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง จะ

ได้รับความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองผ่านทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน แผ่นพับ 
เอกสารความรู้ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน 
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- กลุ่มเสี่ยง 5 พฤติกรรมเสี่ยง (การบริโภค การออกก าลังกาย การเกิดอุบัติเหตุจราจร การสูบบุหรี่ การดื่ม
สุรา) 

ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองด้วยวาจาแล้วพบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง จะได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันการเกิดโรคผ่านทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน แผ่นพับ เอกสารความรู้ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน 

มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม 
- ท าการดึงข้อมูลประชากรเพศหญิงอายุ 30 ถึง 60 ปีจากฐานข้อมูล HosXP. น ามาส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่

อยู่จริงในพ้ืนที่ และท าการประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก พร้อมกับให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมผ่าน อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนน าสตรีในชุมชน 

- ก่อนที่จะด าเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มีการให้ความรู้รายกลุ่มเรื่องมะเร็งปาก
มดลูก และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อีกครั้ง เพ่ือสร้างความตระหนัก และเป็นการกระตุ้นให้ผู้มารับการตรวจคัด
กรองไปกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านให้มารับการตรวจคัดกรองจากนั้นด าเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธี Pap smear รวบรวมสไลด์ที่ป้ายส่งต่อไปอ่านผลที่หน่วยบริการเอกชน 

- ผลตรวจที่ได้จะบันทึกลงในสมุดเฝ้าระวังมะเร็งในสตรีและส่งคืนให้กับผู้มารับบริการผ่านทางอาสาสมัคร
สาธารณสุข และมีการแจ้งผลตรวจที่ผิดปกติตามโดยออกจดหมายเชิญให้มาพบแพทย์เพ่ือท าการรักษา ส่วนในรายที่
ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลแพร่จะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

- บันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ และผลการตรวจลงในโปรแกรม HosXP. และ Cxs2010  
- มีการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมโดยอาสาสมัครสาธารณสุข และแกนน าสตรีในชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
กลุ่มป่วย 
ในรายที่มีปัญหาสุขภาพมีการเยี่ยมบ้านร่วมกับผู้รับผิดชอบงาน Home Health Care และหากพบว่าต้อง

ได้รับการดูแลจากสหสาขาวิชาชีพ จะด าเนินการประสานงานเพื่อน าปัญหามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
5.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบ Focus group เพ่ือหาบุคคลต้นแบบ  และ การเสริมสร้างพลังใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง มีการติดตามอย่างเข้มงวด เพ่ือค้นหาต้นแบบที่ดีในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีการน าบุคคลต้นแบบมาเป็นตัวอย่างให้กลุ่มเสี่ยงที่จะเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบรุ่นสู่
รุ่น 

6. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
- การใช้ฐานข้อมูลสุขภาพที่มีลงไปด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ แบบบูรณการกับทุกภาคส่วน 

เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
- การสร้างบุคคลต้นแบบที่ดีเพ่ือเป็นตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นต่อๆไป 
- การด าเนินการให้เกิดความยั่งยืนของหมู่บ้านลดเสี่ยง ลดโรค  

133



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
  งานยาเสพติด กลุ่มงาน เวชปฏิบัติครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

 วันที่จัดท า  31 มกราคม 2561 

1. บริบท (Context)

ก. หน้าที่และเป้าหมาย 
ให้บริการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาและสารเสพติดอย่างมีมาตรฐาน แก่ประชาชน และชุมชนในเขต

รับผิดชอบครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน (ส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู) อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีความต่อเนื่องเพ่ือให้
ผู้ป่วยสามารถกลับไปสู่ครอบครัว สังคมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่พ่ึงพายาเสพติด มีความพึงพอใจบริการ 
เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ข. ขอบเขตการให้บริการ 
1. บริการประชาชนด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด  ในรูปแบบผู้ป่วยนอก

ทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัด 
2. งานบริการคลินิกให้ค าปรึกษาผู้ที่มีปัญหาการใช้ยาและสารเสพติด
3. ส่งเสริมและป้องกันปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน
4. งานดูแลศูนย์ด้วยรักและห่วงใยของโรงพยาบาลลอง
5. งานดูแลศูนย์คัดกรองผู้ใช้ยาเสพติดอ าเภอลอง

ค. ความต้องการของผู้รับผลงานที่ส าคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

1. ผู้เสพติดยาและสารเสพติดที่เข้ารับการ
บ าบัดรักษา   

- ได้รับการบ าบัดรักษา ตามกระบวนการบ าบัดรักษาที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ไม่ตีตราเมื่อมารับบริการ 

2. ผู้ปกครอง/ครอบครัวของผู้เข้ารับการ
บ าบัด  

- ได้รับการเตรียมพร้อมและมีส่วนร่วมในการบ าบัดรักษาสามารถใช้
ชีวิตร่วมกับผู้เสพอย่างเหมาะสม 

3. ผู้ที่ความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดใน
ชุมชน/โรงเรียน  

- ได้รับความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากยาและสารเสพติด 
- ได้รับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

4. ประชาชนในเขตอ าเภอลอง - ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและแนว
ทางการป้องกันแก้ไข รวมถึงช่องทางในการเข้ารับบ าบัดรักษา  

5. เครือข่ายการป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือ
ติดตามด้านยาเสพติดในชุมชน 

- ได้รับการประสานงาน ให้ความร่วมมืออย่างทั่วถึง รวดเร็วและ
ต่อเนื่อง 
- ไม่ตีตราผู้ใช้ยาเสพติด 
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ง. ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

ผู้ร่วมงานในทีมงาน -  ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการด าเนินงาน 
- มีสัมพันธภ์าพที่ดี  
- การประสานงานที่ชัดเจน 
- การท างานรว่มกันเป็นทีม 

ผู้บริหารองค์กร/
ผู้บังคับบัญชา 

- มีฐานข้อมูลงานบ าบัดรักษายาและสารเสพติด ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
- มีการด าเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

จ.  ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณ 
อัตราก าลัง 

ต าแหน่ง จ านวนคนต่อเวร 
       เช้า        บ่าย         ดึก 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (งานหลัก)   1 - - 
นักวิชาการสาธารณสุข (งานรอง)   2 - - 

  ปริมาณงาน 
ปริมาณงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

การบัดสุรา 11 16 19 
การบ าบัดบุหรี่ 3 6 10 
การบ าบัดยาเสพติด 73 75 118 

ฉ. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 
ประชาชนและชุมชนในเขตรับผิดชอบได้รับการดูแลด้านยาและสารเสพติด ครอบคุลมทั้ง 4 ด้าน (ส่งเสริม 

รักษา ป้องกัน ฟ้ืนฟู)  อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและต่อเนื่อง  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ช. ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ 
ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ 
1. สร้างความตระหนักให้กับประชาชนในการเฝ้าระวังและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. พัฒนาการด าเนินงานยาเสพติดตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของ

หน่วยงานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (พบยส.) และ การพัฒนาคุณภาพระบบงานยาเสพติดด้านการ
บ าบัดรักษา (HA ยาเสพติด)  

3. พัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้บุคลากรของหน่วยบ าบัด และ รพ.สต.เครือข่าย รวมถึงจัดบริการงานด้าน
การบ าบัดผู้ใช้ยาและสารเสพติด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
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4. พัฒนาระบบศูนย์ด้วยรักและห่วงใย/ศูนย์คัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด โดยบูรณาการกับหน่วยงาน องค์กรและ
ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลยาเสพติด (บสต.)
      ซ. ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี 

ผู้ปฏิบัติงาน 
มีพยาบาลวิชาชีพช านาญการรับผิดชอบงานหลัก 1 คน ผู้รับผิดชอบงานรอง 2 คน และด้ วยภาระงานที่

ได้รับมอบหมายท าให้ในบางครั้งการท ากลุ่มบ าบัดท าได้ไม่เต็มที่ ในส่วนของบุคลากรงานรองยังไม่ผ่านการอบรม 
Matrix program จึงไม่สามารถท ากลุ่มบ าบัดในผู้ป่วยยาเสพติดได้ แต่สามารถให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าแบบ
สั้น เป็นรายบุคคลได้เพราะผ่านการอบรมหลักสูตร BA BI แล้ว 

เครื่องมือ 
ในการประเมินอาการของผู้มารับบริการจะใช้แบบคัดกรองแยกตามกลุ่มของยาและสารเสพติด ร่วมกับ

แบบคัดกรองอาการทางจิต และแบบคัดกรองภาวะเครียด (ยกเว้นผู้มารับบริการบ าบัดบุหรี่จะไม่ได้คัดกรองอาการ
ทางจิต)  

เทคโนโลยี 
มีการจัดเก็บข้อมูล On line ผ่านระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) และใน

เดือนตุลาคม 2561 ได้มีการเริ่มใช้งานระบบรายงานใหม่ทั้งประเทศ ท าให้พบปัญหาจากการใช้งานเช่น ลงทะเบียน
แล้ว ไม่มีรายชื่อในหน้าคัดกรอง , ผู้ป่วยสมัครใจบ าบัดใช้เวลาบ าบัดนาน แต่ยังมาบ าบัดอยู่ จะขึ้นตัวแดงว่าจบงาน
ช้า , ผู้ป่วยในระบบบังคับบ าบัดมารับการบ าบัด แต่ไม่มีรายชื่อในระบบ ท าให้รับงานมาด าเนินการต่อไม่ได้ ซึ่ง
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้แจ้งให้กับทางผู้รับผิดชอบระบบทราบเพ่ือด าเนินการในการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป  

ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับบริการ 
1. สนับสนุนให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาและสารเสพติด
2. สนับสนุนให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการเข้าถึงบริการเมื่อมีปัญหายาและสารเสพติด
เจ้าหน้าที่ 
1. พัฒนาองค์ความรู้ในการบ าบัดในรูปแบบผู้ป่วยนอกเช่น Matrix program การสร้างแรงจูงใจในการเลิก

ยาและสารเสพติด 
2. พัฒนาระบบการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดยาและสารเสพติดในชุมชน
3. การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาและสารเสพติด ช่องทางในการบ าบัดรักษา เพ่ือน าผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ

การบ าบัดรักษาที่เหมาะสม และลดการตีตราผู้ป่วย 
4. พัฒนาเครือข่ายการติดตามเชิงสังคม ได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ผู้น าชุมชน

โดยการติดตาม ดูแลช่วยเหลือการใช้ชีวิตในชุมชน ซึ่งจะด าเนินการในรูปแบบคู่ขนานกับการติดตามทางการแพทย์ 
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4. กระบวนการส าคัญ (Key Processes)
กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจาก
กระบวนการ 

(Process Requirement) 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance 

Indication) 

กลุ่มปกติ 
- การส่งเสริม
ป้องกันยาและสาร
เสพติดเชิงรุกใน
ชุมชน 

- ประชาชน/ชุมชนมี 
ความรู้และตระหนัก 
ถึงปัญหายาเสพติด 
มีแนวทางแก้ไขโดยชุมชน 
- เกิดการบูรณาการในการ
ด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

- ชุมชนไม่มีส่วนร่วมและไม่ให้ 
ความส าคัญ 
- การด าเนินงานไม่สามารถบูรณา
การกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
- ประชาชนไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาด้านยา
เสพติด 

- มีระบบ/แนวทาง/
มาตรการด าเนินงาน
ร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
- ทุกหมู่บ้านในเขต
อ าเภอลอง มีแกนน าเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด 

กลุ่มเสี่ยง 
- กลุ่มเสี่ยงได้รับ
การเฝ้าระวัง 
ติดตาม ดูแลแบบมี
ส่วนร่วมทั้ง
ครอบครัว และ
ชุมชน 

- กลุ่มเสี่ยงไม่เปลี่ยนเป็นกลุ่ม
เสพ  
- กลุ่มเสี่ยงมีความตระหนักถึง
โทษ พิษภัยของยาและสาร
เสพติด เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลายเป็นกลุ่มปกติ 
- ครอบครัว และชุมชนมี
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือให้กลุ่มเสี่ยงเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- กลุ่มเสี่ยงไม่มีความตระหนักถึง
โทษ พิษภัยของยาและสารเสพ
ติด 
- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ครอบครัว/สภาพชุมชนไม่เอ้ือต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยง 

- กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
ดูแลไม่เปลี่ยนไปเป็น
กลุ่มเสพ  

กลุ่มป่วย 
- ได้รับการวินิจฉัย 
และการรักษาใน
ระยะเริ่มแรก เพ่ือ 

- กลุ่มป่วยได้รับการช่วยเหลือ
จากครอบครัวและชุมชนใน
การ 

- กลุ่มป่วยไม่ยอมรับความ
ช่วยเหลือจาก 

- ผู้ป่วยที่ผ่านศูนย์คัด
กรองได้รับการ
บ าบัดรักษาทุกราย 
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กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจาก
กระบวนการ 

(Process Requirement) 

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance 

Indication) 

ลดภาวะแทรกซ้อน
โดยเฉพาะอาการ
ทางจิตที่อาจเกิดขึ้น
ได้ 
- การจัดระบบ
บริการในคลินิก 

น าเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาตั้งแต่ระยะ
เริ่มแรก 
- ผู้รับบริการได้รับการดูแล / 
ให้ค าปรึกษา/การบ าบัดรักษา
ฟ้ืนฟูที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

ครอบครัว/ชุมชน 
- ครอบครัวไม่กล้าเปิดเผยตัว
ผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก จึงไม่ยอม
น าผู้ป่วยเข้ารับการบ าบัด 
- ชุมชนไม่อยากมีความเกี่ยวข้อง
กับผู้ที่มีพฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพ
ติด 
- ผู้รับบริการมารับบริการไม่ครบ
ตามก าหนด 
- การเสพซ้ าระหว่างการบ าบัด 

- ผู้เสพติดเข้าถึงบริการ
บ าบัดรักษาจนครบตาม
เกณฑ์ 
- ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานยาเสพ
ติด 
- อัตราคงอยู่ขณะ
บ าบัดรักษา (Retention 
rate) ร้อยละ 85 
- ร้อยละของผู้ป่วยยา
เสพติดที่หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน หลัง
จ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษา (3 month 
remission) ร้อยละ 92 

3 . วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา 
ประเด็นคุณภาพ 

ความท้าทาย 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ กิจกรรมพัฒนา 

- กระบวนการ
บ าบัดยาเสพติดยัง
มีอุปสรรคในการ
เฝ้าระวังที่ต่อเนื่อง
ในการป้องกันการ
เสพซ้ าระหว่าง
บ าบัด 

- เพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อ กับ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผู้ป่วยในครอบครัว/ชุมชน
เพ่ือให้เกิดการดูแลที่
ประสิทธิภาพ 

- เกิดการดูแลร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม
ระหว่างผู้รับการบ าบัด 
ครอบครัว และผู้ให้การ
บ าบัด เพื่อป้องกันการ
เสพซ้ าระหว่างการ
บ าบัด 

- ปรับกิจกรรมการบ าบัด โดยเพิ่ม
กิจกรรมกลุ่มครอบครัวเป็น 2 
ครั้ง (ครั้งแรก และครั้งสุดท้าย)  
- ระหว่างการบ าบัดมีการประเมิน
ผู้รับการบ าบัดโดยครอบครัวผ่าน
แบบฟอร์มบันทึกการดูแลของ
ผู้ปกครองทุกสัปดาห์ 

- กระบวนการ
ติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือผู้ผ่าน
การบ าบัดที่มี

- เพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อ กับ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ครอบครัว/ชุมชนเพ่ือให้เกิด

- เกิดการดูแลร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม
ระหว่างครอบครัว 
ชุมชน หน่วยงานที่

- มีการสร้างความเข้าใจและ
เสริมสร้างเจตคติการให้โอกาสผู้
เสพติดเพ่ือให้คืนสู่ ครอบครัว 
ชุมชน สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
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ประเด็นคุณภาพ 
ความท้าทาย 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

การติดตาม ดูแลหลังการ
บ าบัดที่ประสิทธิภาพ 

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ผ่าน
การบ าบัดกลับไปสู่
ครอบครัว สังคมได้ตาม
ความเหมาะสมโดยไม่
พ่ึงพายาเสพติด 

ชีวิตที่ดีข้ึนผ่านทางเสียงตามสาย 
การประชุม / ประชาคมต่างๆ   
- มีการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่าน
การบ าบัดฟ้ืนฟูที่ประสงค์ขอรับ
ความช่วยเหลือ โดยประสานงาน
ไปที่ศูนย์การดูแลผู้ผ่านการบ าบัด
ฟ้ืนฟูอ าเภอ 

- สร้างความ
ตระหนักให้กับ
ประชาชนในการ
เฝ้าระวังและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

- เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
เกิดความตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติดและมีบทบาทในการ
เฝ้าระวังใน 
ชุมชน 
- เพ่ือน าผู้เสพเข้าสู้ระบบการ
บ าบัดรักษาที่เหมาะสม 

- มีเครือข่ายเฝ้าระวังยา
เสพติดครอบคลุมทุก
ชุมชน  100% 
- ร้อยละของผู้ป่วยยา
เสพติดที่หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3เดือน หลัง
จ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษา (3 month 
remission) ร้อยละ 92 

- กระตุ้นรณรงค์ให้เกิดการ
ขับเคลื่อนของเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
- พัฒนาคลินิกบริการให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
ง่าย 

4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานยาเสพติด ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอผลการ

ประเมิน 
ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 
ไม่กลับไปเสพซ้ า 

ร้อยละ 80 93.87 89.47 83.54 

อัตราคงอยู่ขณะบ าบัดรักษา (Retention rate) 
เฉพาะระบบสมัครใจ  

ร้อยละ 85 89.39 69.44 90.24 

อัตราการหยุดเสพ (Remission) เฉพาะระบบ
สมัครใจ 

ร้อยละ 50 86.20 91.83 84.90 
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แผนภูมิแสดงตัวชี้วัดการพัฒนาที่ส าคัญ

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

ผู้เข้ารับการบ าบัดในปี 2557 - 2559 - จากข้อมูลพบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดในรูปแบบสมัคร
ใจเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการปฏิบัติตาม 
พรบ.108/2557 อย่างจริงจัง ประกอบกับการถ่าย
โอนภาระกิจด้านการบ าบัดรักษาให้กับกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย และน าเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษาในรูปแบบสมัครใจ  

อัตราคงอยู่ขณะบ าบัดรักษา (Retention rate) จากข้อมูลจะเห็นว่าอัตราการคงอยู่ขณะบ าบัดรักษา
เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 เนื่องจาก เมื่อเริ่มต้นการบ าบัด
มีการชี้ แจงให้ผู้ บ าบัดและครอบครัวทราบถึง
ข้อก าหนดอย่างชัดเจน รวมถึงผลเสียถ้าบ าบัดไม่
ครบตามเกณฑ์ และมีการติดตามผ่านเครือข่ายทั้งใน
ส่วนของแกนน า/จนท.ใน รพ.สต. เมื่อผู้เข้ารับการ
บ าบัดขาดการบ าบัด 4 ครั้ง 

อัตราการหยุดเสพ (Remission) จากข้อมูลจะเห็นว่าอัตราการหยุดเสพยังอยู่ในเกณฑ์
ที่ก าหนด อย่างไรก็ตามการเสพซ้ าหลังการบ าบัด
ยังคงพบได้ตลอดเนื่องจากเมื่อผู้ป่วยกลับสู่วิถีชีวิต 
สิ่งแวดล้อมเดิมๆ ก็จะพบกับตัวกระตุ้นเดิมๆที่มีอยู่
รอบตัว ท าให้เกิดพฤติกรรมเสพซ้ าได้ง่าย ในการ
บ าบัดจึงเน้นให้เห็นถึงการมีคุณค่าในตัวเอง การ
ตั้งเป้าหมายในการด าเนินชีวิต รวมถึงทักษะชีวิตใน
การที่จะไม่พ่ึงพายาเสพติด ประกอบกับการพัฒนา
กระบวนการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด
ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้ผ่านการบ าบัด
กลับสู่ ครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี
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5. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
1. ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังและป้องกันความเสี่ยง

 การดูแลประชาชนกลุ่มปกติ 
       ท าการเตรียมความพร้อมชุมชน  โดยการให้ องค์ความรู้  ก าหนดบทบาทหน้าที่ ในการสร้างความ

เข้มแข็งแก่ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมเช่น การประชาสัมพันธ์โทษพิษภัยของยาและสารเสพติด โครงการ
โรงพยาบาลปลอดบุหรี่   การอบรมแกนน าชุมชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านยาและสาร
เสพติดในชุมชนท าให้ชุมชนสามารถเป็นเครือข่ายที่สามารถดูแลและส่งต่อผู้มีปัญหากับโรงพยาบาลได้และสามารถ
ให้ค าปรึกษาแบบสั้น (BA) รวมถึงแนะน าการเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 การดูแลกลุ่มเสี่ยง  
       การเฝ้าระวัง ติดตามผู้ที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด ทั้งในชุมชน สถานศึกษา  โดยร่วมกับเครือข่ายแกน

น าชุมชน เครือข่ายครูในโรงเรียน ต ารวจ  และเครือข่ายสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 การดูแลกลุ่มป่วย 

       - พัฒนาระบบการการบ าบัดในคลินิก โดยจัดบริการแบบ One stop service และมีการส่งต่อ ติดตาม
ในชุมชน โดยเครือข่ายและผู้บ าบัด จนครบ 1 ปีทุกราย 

 - พัฒนาบุคลากรและระบบบริการในการดูแลผู้ป่วยตาม Service plan 

6. การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
1. การสร้างเครือข่ายชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา โดยการจัดอบรมให้ความรู้

อาสาสมัคร ในชุมชนให้มีความรู้ในกระบวนการติดตามดูแลช่วยเหลือด้านสังคม จิตใจ ผู้มีปัญหายาเสพติด รูปแบบ
การติดตามเป็นแบบคู่ขนานกับการติดตามในระบบของสถานบริการสาธารณสุข 

2. การพัฒนาระบบบริการตาม Service plan โดย รพ.สต.สามารถคัดกรองการใช้ยาและสารเสพติด
เบื้องต้น พร้อมกับให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแบบสั้นได้ (BA BI)  

7. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
1. พัฒนาระบบการบ าบัดรักษาในรูปแบบผู้ป่วยนอก ให้มีมาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณภาพกระบวนการ

บ าบัดรักษายาเสพติด (HA ยาเสพติด) ตลอดจนมีการปรับกระบวนการบ าบัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพ
การใช้สารเสพติดของผู้เข้ารับการบ าบัด 

2. พัฒนาระบบการติดตามที่เป็นรูปธรรม มีกลไกการติดตามที่ชัดเจน ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายในการ
ติดตามโดยความร่วมมือของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. พัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรผู้ให้การบ าบัดรักษา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
บ าบัดรักษาและติดตามฟ้ืนฟูผู้ติดยาและสารเสพติด 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน เวชปฏิบัติครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

ผู้จัดท า  นายอดิศร  พุ่มพวง  วันที่จัดท า  31 มกราคม 2561 

1. บริบท
ก. หน้าที่และเป้าหมาย 

ให้บริการในด้านการเฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการสุขภาพในโรงพยาบาล  
รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ  PCU  (12 หมู่บ้านของต าบลห้วยอ้อ ได้แก่หมู่ที่ 3 - 14) อย่างมีคุณภาพ  ได้
มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิชาการ  

ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรคของ สสอ.ลอง ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์สุขภาพชุมชน (รพ
สต.)  เครือข่าย คปสอ.ลอง   ให้สามารถด าเนินงานการเฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุมโรค  และภัยสุขภาพ ในแต่ละเขตพ้ืนที่ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระบาดวิทยาโรคติดต่อ 

ข. ขอบเขตการให้บริการ 
1. งานในโรงพยาบาล

1.1รายงานโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

1.2 เผยแพรสารสนเทศการเกิดโรคและภัยสุขภาพ 
1.3 สอบสวนโรคเฉพาะราย 
1.4 ใหขอมูลและรับขอมูลงานระบาดวิทยาแกเครือขายบริการสุขภาพ รพสต.อ าเภอลอง 
1.5 ซอมแผนปองกันและควบคุมโรค 

2. งานเชิงรุกในชุมชน
2.1 ส ารวจคาดัชนีลูกน้ ายุงลายทุกเดือน  โดย อสม.ประจ าหมูบานแลวน ามาวิเคราะหแนวโน้มการเกิดโรค

ไขเลือดออกค่า HI  CI   
2.2 ออกพนหมอกควันกรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออกร่วมกับเทศบาลในเขตรับผิดชอบ 
2.3 สอบสวนการระบาด เหตุการณผิดปกติการปวยเปนกลุมกอน หรือพบแนวโนมที่บงบอกวาอาจมีการ

ระบาด 
2.4 ปองกันและควบคุมโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก ไขหวัดนก/ไขหวัดใหญ โรคอุบัติใหม โรคระบาด

ตามฤดูกาล 
2.5 รณรงคใหความรูประชาสัมพันธการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
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ค. ความต้องการของผู้รับผลงานที่ส าคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

ผู้ป่วย - ไดรับบริการที่ไดมาตรฐาน, รวดเร็วประทับใจจากการมารับบริการ, ขอมูลตาง ๆ ที่ถูกตอง 
ญาติผู้ป่วย - ไดรับขอมูล, ค าแนะน า, สุขศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตัว/การดูแลตนเองและครอบครัว  ไม

ติดตอโรคจากผูปวย 
ประชาชนทั่วไป - มีคุณภาพชีวิตที่ดี, มีสุขภาพแข็งแรง,พ่ึงพาดูแลชวยเหลือตนเองครอบครัวและชุมชนได, ไม

เจ็บปวยดวยโรคติดตอที่ปองกันได, มีสวนรวมในการพัฒนาและรวมสรางชุมชนตนเองให
เข้มแข็ง  ปลอดโรค  ปลอดภัย 

จนท. / หนวยงาน 
อ่ืนๆ ใน รพ 

- การบริการอยางประทับใจ ขอมูลขาวสารรวดเร็วถูกตอง ใหความรวมมือเต็มความรู
ความสามารถ และมีการประสานงานที่ดี 

ภาคเีครือข่าย 1. การสนับสนุนด้านวิชาการ และ ค าแนะน าด้านระบบการรายงานโรคทางระบาดวิทยาทั้งส่วนของ
โปรแกรมที่ใช้ส าหรับการดึงและจัดส่งรายงาน

2. การประสานงานที่ดีและชัดเจน
3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานแบบบูรณาการ

ง. ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 
ผู้ร่วมงานในทีมงาน 1. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการด าเนินงาน

2. สัมพันธ์ภาพที่ดี
3. การประสานงานที่ชัดเจน
4. การท างานเป็นทีม

ผู้บริหารองค์กร/
ผู้บังคับบัญชา 

1. มีฐานข้อมูลด้าน ระบาดวิทยาโรคติดต่อ ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางให้การ
พิจารณา การจัดบริการแก่ประชาชนได้

2. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับภัยสุขภาพ/สาธารณภัย ที่ส่งผลกระทบและเป็นปัญหาต่อพ้ืนที่ อ.ลอง และมี
แผนการปฏิบัติงาน (แผนรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นจริง)

3. มีการด าเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

จ. ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณ 
1. อัตราก าลัง

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
นักวิชาการสาธารณสุข 1 

143



2. ปริมาณงาน
ปริมาณงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. จ านวนผู้ป่วยที่รายงาน ด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง (บัตร506 /electronic file) ของ รพช.
ลอง และ รพสต.

2,387 ฉบับ 1,916 ฉบับ 1,793 ฉบับ 1,248 ฉบับ 

2. จ านวนบัตร Zero report  R506 ที่ได้รับ
รายงานจาก  รพสต.ในเครือข่าย แต่ละสัปดาห์

394 ฉบับ 
(รายสัปดาห์) 

437 ฉบับ 
(รายสัปดาห์) 

457 ฉบับ 
(รายสัปดาห์) 

448 ฉบับ 
(รายสัปดาห์) 

3. จ านวนการได้รับแจ้งข่าว/เหตุทางระบาดวิทยา
จากหน่วยงานต่างๆ

13 ครั้ง 52 ครั้ง 7 ครั้ง 8 ครั้ง 

4. มีการรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์จัดท าเป็น
สรุปสถานการณ์โรคเผยแพร่อย่างต่อเนื่องและ
คืนข้อมูลให้เครือข่าย คปสอ.ลอง

ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 

5. ส่งรายงานโรคเร่งด่วนหรือโรค AFP/SAR
ประจ าสัปดาห์

ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ 

6. การจัดส่งรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ ่(ILI)

ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ 

7. จ านวนรายงานสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายฉบับ
สมบูรณ์

3 ฉบับ 3 ฉบับ 4 ฉบับ 7 ฉบับ 

8. สอบสวนและควบคุมโรคร่วมกับงานควบคุมโรค
รพ./ทีม SRRT อ าเภอ

1 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 6 ครั้ง 

9. ซ้อมแผนโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกร่วมกับทีม
IC ของ รพ.ลอง เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือการ
ระบาดอย่างน้อย (ปีละ 1 ครั้ง)

1 ครั้ง/ปี - 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 

10. ออกประเมิน รพสต.ในเครือข่าย คปสอ.ลอง
ตามมาตรฐานระบาดวิทยา (ปีละ 2 ครั้ง) 

1 ครั้ง/ปี - 2 ครั้ง 2 ครั้ง 

11. จัดท าแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข พร้อมทั้งซักซ้อมแผนรับมือภัย
พิบัติ ทั้งที่เกิดในโรงพยาบาลลองและที่ให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก (ปีละ 1
ครั้ง) 

1 ครั้ง - 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

12. ส ารวจ/เช็คอุปกรณ์ ส าหรับ การออกสอบสวน
ควบคุมโรค ของทีมSRRT อ.ลอง (ปีละ 1 ครั้ง) 

1  ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
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ปริมาณงาน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
13. ตรวจลูกน้ ายุงลาย อสม. ต.ห้วยอ้อ เดือนละ 1

ครั้ง 
12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 

14. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินตาม
มาตรฐานระบาดวิทยาโรคติดต่อ ปีละ 1 ครั้ง 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

15. เตรียมความพร้อมด าเนินงานตามโครงการ
อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 
(โดยเฉพาะด้านระบบระบาดวิทยาที่ดี) ปีละ 1 
ครั้ง 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

หมายเหตุ    1. การส่ง Zero report R 506 ก าหนดส่งตามสัปดาห์ทางระบาดวิทยา 1 ปี  มี 52 สัปดาห์ กรณีไม่มี
เคส รายงาน จาก รพ.สต.ในเครือข่าย     

ฉ. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 
1. ประชาชนผู้มารับบริการรวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  และชุมชนมีสุขภาวะที่ดี
2. โรงพยาบาลมีการจัดการด้านการเฝ้าระวัง/ป้องกันและควบคุมโรคที่ได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานสาธารณสุขแบบบูรณาการ

ช. ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ 
-  ความท้าทาย 
1. การพัฒนาเรื่องระบบการเฝ้าระวัง/การรายงานโรคทางระบาดวิทยาในส่วนของโรงพยาบาลเอง  รวมทั้งส่วนของ เครือข่าย

คปสอ.ลอง  ให้เป็นระบบ ครอบคลุมและรวดเร็วทันเวลา 
2. การประสานงานและด าเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย คปสอ.ลอง ด้านการออกสอบสวนโรค  และควบคุมโรคที่เกิดการ

ระบาดในพ้ืนที่อ าเภอลอง 
3. การผลักดันให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินเฝ้าระวังการทางระบาดวิทยา และการควบคุมโรค หรือการสร้างทีม

สอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับต าบล 
4. การด าเนินงานแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

- ความเสี่ยงส าคัญ 
1. ความทันเวลา และความครอบคลุมของการส่งบัตรรายงาน 506,507 ของ รพสต.
2. การควบคุมดูแลเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการดึงข้อมูล การจัดส่งรายงาน  และ

วิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็น 
3. การได้รับรายงานให้ออกสอบสวนและควบคุมโรค กรณีท่ีเกิดโรคการระบาดตรงกับวันหยุดราชการ
4. เจ้าหน้าที่ของรพช.และรพสต.ในเครือข่าย ไม่สามารถด าเนินการออกสอบสวน/ควบคุมโรคและเขียนรายงานได้ทันตาม

เกณฑ์ระยะเวลา เนื่องจากต้องรับภาระงานหลายอย่าง 
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5. มีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนถ่ายเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเอง และส่วนของ รพสต.ในเครือข่ายเองบ่อยครั้ง
ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องของระบบบริการ ทักษะรวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านระบาดวิทยาด้วย 

ซ. ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
คน  :  งานระบาดวิทยาเป็นงานที่อยู่ในฝ่ายงานป้องกันและควบคุมโรค ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการดา้น

ปฐมภูมิ โดยมีผู้รับผิดชอบหลักเป็นนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 คน ผู้รับผิดชอบรองคนที่ 1 เป็น นักวิชาการสาธารณสุข (น้อง
ใหม่) จ านวน 1 คน  และมีผู้รับผิดชอบรองคนที่ 2  เป็นพยาบาลวิชาชีพช านาญการซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และองค์ความรู้ที่
หลากหลายในด้านงานป้องกัน และควบคุมโรค นอกจากนี้ยังได้มีการประสานงานและความร่วมมือกับบุคลากรด้านระบาดวิทยาและ
ควบคุมโรคของ สสอ.ลองในการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกัน  และควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ นอกจากนี้ยัง มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างเช่นเทศบาลในกรณีที่เกิดการระบาดของโรค
และแต่ละเครือข่ายก็จะมีภาคีย่อยในชุมชน ได้แก่ กลุ่ม อสม.  กลุ่มเยาวชน และยังมีโรงเรียนต่างๆ  ซึ่งมีอยู่ในทุกหมู่บ้านท าให้สะดวก
ต่อการลงพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 

เทคโนโลยี :    มีฐานข้อมูลที่ใช้ส าหรับบริหารจัดการข้อมูลด้านนี้ได้ ซึ่งท าให้ง่ายและสะดวกต่อการวิเคราะห์ผล และ
หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น แต่มีข้อจ ากัดเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่ค่อยไว อีกทั้งใช้การไม่ได้บ่อย ส่งผลให้เกิดการ
ติดขัดในการดึงรายงาน /ส่งรายงาน ที่ต้องอาศัยความเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดเรื่องของระบบฐานข้อมูลที่ใช้ได้เฉพาะที่
โรงพยาบาลเท่านั้น หากอยู่นอกสถานที่จะไม่สามารถดึงข้อมูลหรือรายงานใดๆ ได้ 

เครื่องมือ  :  เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการ เช่น อุปกรณ์ไข้หวัดนกที่มีไว้ส าหรับให้สามารถออกปฏิบัติงานได้เมื่อถึง
คราวที่เกิดการระบาด จะต้องมีการส ารวจ ตรวจสอบสมรรถภาพความพร้อมใช้  และปริมาณความจ าเป็นที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ 
มีการจัดท าทะเบียนคุมการเบิกใช้  รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ  ต้องเก็บให้เป็นระบบเพ่ือเป็นหลักฐาน และสะดวกกับการใช้งาน 

ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
1. ผู้รับบริการ

- ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ  เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล  และรู้จักดูแลรักษา
ตนเองให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

- สร้างความตระหนักแก่ผู้ที่มารับบริการสุขภาพ  บุคลากรของโรงพยาบาล รวมทั้งประชาชนทั่วไป เล็งเห็นถึงข้อดี
ของการมีสุขภาพดี 

- ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความตระหนักและใส่ใจ ด้านอนามัยส่วนบุคคล สุขาภิบาลอาหาร/ห้องน้ า-ห้องส้วม 
รวมทั้งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใกล้ๆบ้าน เพ่ือลดการเกิดโรคและภัยสุขภาพต่างๆ  อาจตามมาได้ 

2. เจ้าหน้าที่

- เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ  ที่สามารถปฏิบัติได้จริง สะดวก เหมาะสมกับ
สถานที่และเกิดผลดีกับร่างกาย  รวมถึงจิตใจ เช่น การเล่นกีฬา   งานบ้าน งานสวน หรืออาจจะเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะ 

- ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดต่อทั่วไปในวงกว้างแก่เจ้าหน้าที่ผ่านทาง สื่อสาธารณะได้แก่  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  นิทรรศการ   เสียงตามสายในโรงพยาบาล 
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3. ชุมชน

-      ส่งเสริมความร่วมมือในชุมชนในการเฝ้าระวังติดตามความผิดปกติทางสุขภาพรวมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับ
เจ้าหน้าที่รัฐฯเพ่ือการด าเนินการป้องกัน  และควบคุมโรคกรณีท่ีพบว่ามีความเสี่ยงหรือเกิดการระบาดของโรคขึ้นในชุมชน  

- ส่งเสริมประชาชนให้สามารถดูแลตนเองพ่ึงพาตนเองได้ โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านก่อนที่จะไปพ่ึงพาโรงพยาบาล
หรือสถานบริการสุขภาพอ่ืน  ๆ

- มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์บริการประชาชน 
2. กระบวนการส าคัญ

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงทีส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indication) 

1. จัดตั้งคณะท างาน
โดยอาศัยความร่วมมือ
ของภาคีเครือข่าย 

1 .  มี ที ม ง า น ที่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินงานในการเฝ้าระวั ง
ป้องกัน/ควบคุมโรค  และ
ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร อ อ ก
สอบสวนเคลื่อนที่เร็วได้ 

1. คณะท างานขาด
ความรู้ความเข้า ใจ 
และทักษะวิชาการ
อย่างแท้จริงในการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
ร ะ ดั บ ต า บ ล  1  ชุ ด  ที่
ประกอบด้วยสมาชิก จากภาคี 
เครือข่าย ได้แก่ อสม. องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

2 .  ก า ร บั น ทึ ก แ ล ะ
จัดเก็บขอมูลอยางเป็น
ระบบและตอ เนื่องโดย
วิเคราะหเปรียบเทียบ
แปลความหมายขอมูล 
การเฝาระวังอยาง   ต
อเนื่องและสม่ าเสมอ 
โ ด ย ใ ช วิ ธี ก า ร ท า ง
ระบาดวิทยา 

- ข อมูลมีความเป นป จจุบัน 
ครบถวนถูกตองทันเวลาและ
เปรียบเทียบ กับข อมูลที่
มีอยูเดิมได 

- มีการวิเคราะหสถานการณ
โรคที่ ต อง เฝ าระวั งทา ง
ระบาดวิทยา 

ขอมูลสูญหาย - ความทันเวลาของการสง 
รง. 506 มากกวารอยละ 80 

3. การเฝ้าระวังปองกัน
และควบคุมโรค 

- มีความพรอมในการเฝาระวัง 
ปองกันโรค เพ่ือควบคุมการ
แพร ระบาดของ โ รคอย าง
ทันท่วงที 

- มีการระบาดของ 
โรคติดตอ/โรคอุบัติ 
ใหม ่

- อัตราปวยโรคไขเลือดออก 
ลดลงจากคามัธยฐาน 5 ป 
- มีการซอมแผนปองกัน 
และควบคุมโรค อยางนอย 
ปละ 1 ครั้ง 

4. การรายงานสถาน
การณโรคที่ตองเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา 

- มีการจัดท ารายงานสถานการณ
โรคที่ต องเฝ าระวังทางระบาด
วิทยาและแจงไปยังงานระบาด
วิทยาทุกสถานบริการ รพสต.ใน
อ าเภอลอง   

- ส ถ า น บ ริ ก า ร ใ น
อ า เ ภ อ ไ ม ไ ด รั บ 
รายงานสถานการณ
โรคที่ตองเฝาระวังทาง
ระบาดวิทยา 

- มีการรายงานสถานการณ 
โรคที่ตองเฝาระวังทางระบาด
วิทยาแกงานระบาดวิทยาทุก
สถานบริการในอ าเภอทุกเดือน 

147



กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงทีส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indication) 

5 .  ก า ร เ ผ ย แ พ ร
สารสนเทศ การเกิด
โรคและภัยสุขภาพ 

- จัดท าสถานการณแจงเตือน
ภัยสุขภาพ ไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

- จัดให มี เสียงตามสายและ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ท า ง ห อ
กระจายขาวความรู ในโรค
ส าคัญที่เปนปญหาในพื้นที ่

- หนวยงานที่เกี่ยว 
ของไมไดรับการแจง 
เตือนภัยสุขภาพ 
- ประชาชนไมไดรับ 
ขาวความร ู

- มีการจัดท าสถานการณ 
แจงเตือนภัยสุขภาพ ไปยัง 
หนวยงาน ที่เก่ียวของ 
ทุกเดือน 
- มีการจัดให ความรู ในโรค
ส าคัญที่เปนปญหาในพื้นที ่
ผ านเสียงตามสายหรือหอ
กระจายขาว อยางนอยเดือน
ละ 1 ครั้ง 

3. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด การพัฒนา 

- เพ่ือให้ทราบความรวดเร็วใน
การเตือนภัยของระบบเฝ้า
ระวั งทั้ งนี้ เ พ่ือการป้องกัน
ควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคได้อย่างทันท่วงท ี

1. ร้อยละความทันเวลา
การ ได้ รั บแจ้ งข่ า วการ
ระบาด 
2. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร
สอบสวนและควบคุมโรค
ภายใน 24 ชั่ ว โมงหลั ง
ได้รับการรายงานผู้ป่วย 

1. พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะวิชาการทางระบาด
วิทยาแก่บุคลากรสาธารณสุข 
2. พัฒนารูปแบบการด าเนินงานแบบบูรณาการให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
3. ศึกษาวิจัย เพ่ือได้องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค 
4. การมีส่วนร่วมของชุมชน

1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความ
ค ร บ ถ้ ว น ส า ม า ร ถ บ อ ก
สถานการณ์ท่ีแท้จริงได ้
2. เพ่ือให้ระบบการเฝ้าระวังมี
ความไวและสามารถตรวจจับ
การระบาดได้ด ี

- ร้อยละความครบถ้วน
ของผู้ป่วยที่ต้องรายงาน
ด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง 

1. พัฒนารูปแบบการด าเนินงานแบบบูรณาการให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของพ้ืนที ่
2. จัดประชุม อบรมสัมมนาความรู้เรื่องโรคติดต่อ
ทั่วไป  และการวินิจฉัยแยกโรค แก่บุคลากรทาง
การแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สสอ./สอ./รพสต.  

-  เ พ่ือให้สามารถตรวจพบ
ความผิดปกติหรือการระบาด
ได้เร็วและควบคุมป้องกันโรค
ได้ทันท่วงท ี

- ร้อยละความทันเวลาของ
การรายงานโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง 

- การจัดท า flow chart แนวทางการแจ้งข่าว/การ
รายงานกรณีที่พบโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
- ชี้แจงท าความเข้าใจ/ประกาศให้หน่วยงานใน
องค์กร/ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด การพัฒนา 
- ปรับระยะเวลาในการแจ้ง/ส่งรายงาน เช่น ก าหนด 
ให้ รพสต. ในเครือข่ายส่งรายงาน R506/แจ้ง Zero 
report ภายใน 6 วันหลังพบโรคหรือได้รับแจ้ง Zero 
report 
- กรณีที่ติดวันหยุดราชการ/ลาที่ตรงกับวันที่ต้องส่ง
รายงานควรมีการขอขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา หรือมี
การก าหนดมือหนึ่งมือสองในการท าหน้าที่แทนกันได้ 

4. ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์การด าเนินงาน

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

- ความทันเวลาของการรายงานบัตรผูปวย 
  (รง506) 
- อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลงจาก 
  คามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง (ต่อแสนประชากร) 
- มีการวิเคราะหขอมูลและรายงานสถานการณ

โรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

80 

20 

100 

97.65 

20.57 

100 

97.00 

481.70 

100 

97.40 

1.77 

100 

100 

0 

100 

5. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
5.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว) 

งานระบาดวิทยาโรคติดต่อ  มีกระบวนการดังนี้ 
1. จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือรองรับการด าเนินในแต่ละปี
2. จัดประชุมแต่งตั้งคณะท างาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น   อสม.  เจ้าหน้าที่จากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูอาจารย์ ในสถานศึกษา 
3. จัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางให้การด าเนินงาน
4. มีการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการร่วมกับคณะท างาน
5. มีการสรุปและประเมินผลการด าเนินงานร่วมกัน
6. น าแนวทางที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป

6. การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
ที่ผ่านมาในงานระบาดวิทยา พบว่ายังมีปัญหา และจุดด้อย ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เช่น ระบบเฝ้าระวัง/การรายงาน 

การสอบสวนและควบคุม และมีการตระหนักถึงภัยสุขภาพต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการด าเนิน พบว่า 

149



- ช่วงของวันหยุดซึ่งถ้าพบผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องแจ้งรายงานเร่งด่วน เช่น ไข้เลือดออก หรือมีเหตุการณ์ระบาดของโรค/เชื้อ
เกิดขึ้นในโรงพยาบาล มักเป็นปัญหาว่าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานระบาด/ควบคุมโรคไม่อยู่ในพ้ืนที่ หรือไม่สะดวกมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 
หลังรับแจ้งเหต ุ

- ความทันเวลาการส่งรายงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงความครบถ้วนผู้ป่วยที่ต้องรายงานจาก รพสต  ล่าช้า เนื่องจาก 
รพสต.บางแห่งไม่ส่งรายงานตามเวลาที่ก าหนด (6 วัน)  ส่วนความไม่ครบถ้วนเนื่องจากจ าเป็นต้องตัดบัตรรายงานที่ไม่เข้านิยามผู้ป่วยที่
ต้องเฝ้าระวังออก เผื่อให้สถานการณ์โรคตรงความเป็นจริง และถูกต้องแม่นย าที่สุด 

ด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น ทางงานระบาดวิทยาจะได้น ามาด าเนินการปรับปรุง แก้ไข  และพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น 
ได้แก่ จัดท าแผนผังกระบวนการเฝ้าระวัง/ระบบการรายงานโรคติดต่อที่ฝ้าระวัง จัดท าคู่มือการส่งรายงาน R506 ,คู่มือการส่งรายงาน 
ILI ,คู่มือโรคติดต่อที่ต้องเฝ้ารัง คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล  ศึกษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ส าหรับการดึง จัดส่งรายงาน R506 จะต้องมีการจัดระบบฐานข้อมูลหรือจ าแนกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพ่ือความเป็นระบบระเบียบใน
การเก็บ และความสะดวก รวดเร็ว แม่นย าในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์  

7. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง

-  พัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงาน ให้มีความรู้และทักษะมากขึ้นเพ่ือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป (ผ่านการอบรม
ระบาดวิทยาก่อนปฏิบัติการแล้ว จาก สคร.10 เชียงใหม่) 

-  ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินงาน และมีการก าหนดใช้มาตรการทางอย่างจริงจัง 

-  พัฒนา อสม.ให้สามารถด าเนินการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- อบรมหลักสูตรระบาดวัฒนธรรม 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  กลุ่มงาน เวชปฏิบัติครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

จัดท าโดย นายวชิรกร แก่นเรณู   วันที่จัดท า  31 มกราคม 2561 

1. บริบท (Context)
ก. หน้าที่และเป้าหมาย 

ให้บริการในด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน แก่เจ้าหน้าที่  และประชาชนอย่างมี
คุณภาพ  ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิชาการ   

ข. ขอบเขตการให้บริการ 
1. ให้บริการตรวจ  และเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร แก่โรงพยาบาลและชุมชนในเวลาราชการ
2. ดูแลระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กระบวนการผลิตน้ าประปา ของโรงพยาบาลลอง เพ่ือให้บริการแก่
บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ 

- เฝ้าระวังคุณภาพ น้ าใช้ - น้ าทิ้ง  ภายในโรงพยาบาลลอง 

- ควบคุม ดูแล ระบบก าจัดของเสียและสิ่งปฏิกูล ในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ไม่
เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และชุมชนภายนอกโรงพยาบาล  

- จัดให้บริการส่งเสริมการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล และในชุมชนให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
3. ศึกษาค้นคว้า  ถ่ายทอดความรู้ด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ และ

สนับสนุนด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ 

ค. ความต้องการของผู้รับผลงานที่ส าคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบทุกคน/
ผู้รับบริการ 

1. มีสภาพแวดล้อม ภายในครัวเรือน และภายในชุมชน ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  
2. ได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่อง
3. ประชาชนได้รับความปลอดภัย และได้รับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากการ

ปนเปื้อนของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัย
4. มีน้ าประปาใช้ อย่างเพียงพอ

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
ลอย 

1. เวลาจัดประชุมอบรมควรจัดช่วงบ่ายเพราะจะสะดวกส าหรับผู้ประกอบการ
2. ได้รับค าแนะน า ให้ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานร้านอาหาร และร้านแผงลอย
3. ได้รับการรับรองคุณภาพของอาหาร

ผู้ดูแลระบบ 1. การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. ได้รับการตรวจสอบ นิเทศการท างานอย่างต่อเนื่อง
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ผู้รับผลงาน ความต้องการ 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. ได้รับค าแนะน าด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี
2. การประสานงานที่ดีและชัดเจน
3. การท างานเป็นเครือข่าย อย่างบูรณาการ

ง. ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการ 

ผู้ร่วมงานในทีมงาน 1. ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการด าเนินงาน
2. สัมพันธ์ภาพที่ดี และการท างานเป็นทีม

ผู้บริหารองค์กร/
ผู้บังคับบัญชา 

1. มีฐานข้อมลูด้าน สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางให้การพิจารณา การจัดบริการแก่ประชาชนได้

2. มีการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง
3. การรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อย ทุก 3 เดือน

จ. ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณ 
1. อัตราก าลัง

ต าแหน่ง 
จ านวนคนต่อเวร 

เช้า บ่าย ดึก 
นักวิชาการสาธารณสุข 

2. ปริมาณงาน
ปริมาณงาน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ดูแลเฝ้าระวัง มาตรฐานรา้นอาหาร ร้านแผง
ลอยในพื้นที่  

56 ร้าน 56 ร้าน 53 ร้าน 52 ร้าน 60 ร้าน 

2. ออกตรวจมาตรฐานร้านอาหาร และแผงลอย
2 คร้ังต่อปี 

56 ร้าน 56 ร้าน 53 ร้าน 52 ร้าน 60 ร้าน 

3. พัฒนาศักยภาพ อสม. เฝา้ระวังอาหาร
ปลอดภัยในพื้นที ่

10 คน 24 คน 24 คน 24 คน 24 คน 

4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและให้ค าแนะน า
แก่ผู้ดูแลระบบประปาและน้ าเสยี 

4 คร้ัง/
เดือน 

4 คร้ัง/
เดือน 

4 คร้ัง/
เดือน 

4 คร้ัง/
เดือน 

4 คร้ัง/
เดือน 

5. ส่งตรวจคุณภาพน้ าประปา และน้ าทิ้ง ทาง
แบคทีเรีย ที่ รพ. แพร่ เดือนละ 1 ครั้ง 

8 คร้ัง 8 คร้ัง 9 คร้ัง 9 คร้ัง - 

6. ส่งตรวจคุณภาพน้ าประปา และน้ าทิ้ง ทาง
เคมี - กายภาพ ที่ กรมอนามัย 

3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 

7. ตรวจประเมินมาตรฐาน และให้ค าแนะน า
เร่ืองส้วมสาธารณะในสถานศึกษา 

2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 
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ฉ. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 
 - ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  ให้ประชาชนมี

สุขภาพดีทั้งทางกายและจิตใจ  
ช. ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ 

-  ความท้าทาย 
1. การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลได้รับมาตรฐาน
2. ดูแล และควบคุมสถานประกอบการร้านอาหาร  ร้านแผงลอยจ าหน่ายอาหาร  โรงอาหารในสถานศึกษา

โรงครัว และตลาดสด ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความสะอาด และความปลอดภัย 
3. การสร้างเครือข่ายในการท างานด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน 

-  ความเสี่ยงส าคัญ 
1. ความเข้าใจที่ไม่เป็นทิศทางเดียวของเจ้าหน้าสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คุณภาพน้ าประปาและน้ าเสีย-น้ าทิ้ง  ในโรงพยาบาล ไม่ผ่านมาตรฐาน
3. ขาดการดูแล ควบคุม โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง

ซ. ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
คน  :  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่อยู่ในฝ่ายงานควบคุมโรคติดต่อ ของกลุ่มงานเวชศาสตร์

ครอบครัว และบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลลอง โดยมีผู้รับผิดชอบหลักเป็นนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 
คน   และมีภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานในชุมชน ได้แก่ กลุ่ม อสม. ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในทุกหมู่บ้านท าให้ง่ายต่อ
การลงพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 

เทคโนโลยี :    มีฐานข้อมูลที่ใช้ส าหรับบริหารจัดการข้อมูลด้านนี้ได้ ซึ่งท าให้ง่ายและสะดวกต่อการ
วิเคราะห์ผล และหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

เครื่องมือ  :  เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการมีความพร้อมใช้ เช่น อุปกรณ์และชุดทดสอบ ในการออก
ตรวจร้านอาหาร แผลงลอย มีการเตรียมความพร้อมไว้ให้สามารถออกปฏิบัติงานได้เมื่อต้องการ มีการจัดท าแผน
เพ่ือจัดซื้อ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ าเป็นทุกปี 

ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
1. ผู้รับบริการ

- การส่งเสริมความรู้เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล เพ่ือให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการมีสุขภาพด ี

- สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และร้านอาหารแผงลอยทั้งในชุมชน สถานศึกษา และโรง
ครัวในโรงพยาบาล ให้ใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค 
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- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและใส่ใจ ด้านสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือลดการเกิดโรคที่เกิดจากการ
อาหารและน้ าเป็นสื่อ 

2. เจ้าหน้าที่

- เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการท างาน ปลอดภัย และ เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

- การให้บริการตรวจคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร ในชุมชนอย่างต่อเนื่องตาม
แผนการด าเนินงาน 

3. ชุมชน

- ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

2. กระบวนการส าคัญ (Key Processes)
กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงทีส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
(Performance Indication) 

1. จัดตั้งคณะท างาน
โดยอาศัยความร่วมมือ
ของภาคีเครือข่าย 

1. มีทีมงานที่สามารถด าเนินงาน
ในการส่งเสริม ตรวจสอบ การ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน 

1. คณะท างานขาดความรู้
ความเข้าใจ  อย่างแท้จริง
ในการปฏิบัติงาน 

1. มีคณะท างานจ านวน 1 ชุด ที่
ประกอบด้วยสมาชิก จากภาคี 
เครือข่าย ได้แก่  อสม. กลุ่ม
เยาวชน 

2. การพัฒนาศักยภาพ
การท างานและการ
ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู้ แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่
รับผิดชอบ 

1. ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เอ้ือต่อ
การมีสุขภาพดี 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ง า น  ข า ด ทั ก ษ ะ  แ ล ะ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 

1. เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ และ
แกนน าชุมชน ผ่านการอบรม
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
สิ่งแวดล้อม 
2. ประชาชนได้รับความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. การประสานความ
ร่วมมือกับชุมชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. ชุ ม ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ด าเนินการ 

1. ขาดแผนการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน 

1. มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

4. ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1. มีจัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ
ทันสมัย  ตรวจสอบง่าย และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

1. ขาดการลงข้อมูลใน
ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
2. ขาดการน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ 

1. มี ฐ านข้ อมู ลด้ านอนามั ย
สิ่งแวดล้อม ที่สามารถค้นหางา่ย 
สะดวก และถูกต้อง 

5. การประเมินผลการ
จัดระบบรายงานผล 

1. มีการตรวจสอบ วิเคราะห์
และประเมินผลความส าเร็จ ของ
การด าเนินงาน 
2. สามารถรายงานผลข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง 

1. ขาดการติดตาม
ประเมินผลอยา่งต่อเนื่อง 

1. การด าเนินงานด้านสุขาภบิาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัดการด าเนินงาน
ร้อยละ 80 
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กระบวนการงานหลัก 
1) การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ( ในโรงพยาบาล )

ก. การจัดหาน้ าสะอาด 
       น้ าใช้ 

ข. การจัดการขยะ 

    ขยะติดเชื้อ 

* พนักงานท าความสะอาด
         ขยะทั่วไป 

*ด าเนินการ IC * คนงานเทศบาล
ค.  การจัดการน้ าเสีย 

* ทุกวันราชการและวันหยุด

ง. การประเมินมาตรฐานโรงครัว 

น้ าประปา
ตรวจสอบคุณภาพทาง

กายภาพและเคม ี

(4 เดือน/ครั้ง ) 

ปรับปรุง  

คุณภาพ

ก าหนดแนวทาง 

ร่วมกับ IC 

ด าเนินการเก็บขนขยะจากทุกจดุ รวบรวมที่พักขยะ

ติดเช้ือเผาขยะ

ส่งบริษัทก าจัด

ก าหนดแนวทาง 

ร่วมกับ IC 
จัดหาภาชนะรองรับ การรวบรวมขยะ

ขนย้ายไปท่ีทิ้งของ

เทศบาล

ตรวจสอบการท างาน

ระบบบ าบดัน้ าเสีย
เก็บขยะ

ตรวจสอบ

ตะกอน

เติมคลอรีน

ฆ่าเช้ือ

ตรวจสอบ

คลอรีนตกคา้ง

ตรวจสอบ

คุณภาพ

น้ าท้ิง

ตรวจประเมินมาตรฐาน แจ้งข้อบกพร่อง/แนวทางแก้ไข 
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2) การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ในชุมชน)

ก.  ตลาดสด 

 ข. ร้านอาหาร/ แผงลอย / โรงอาหาร 

3. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด การพัฒนา 

1. เพ่ือเฝ้าระวังดูแลเรื่อง
มาตรฐานร้านอาหาร และ
แผงลอยในพ้ืนที่ 

1. ร้อยละ 75 ของร้านอาหาร/
แผงลอยจ าหน่ายอาหารได้
มาตรฐาน CFGT 
2. ตลาดสดผ่านเกณฑ์

1. พัฒนาด้านความรู้ ให้แก่ผู้ ประกอบการ
ร้านอาหาร และแผงลอย เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่
ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล และมาตรฐานที่
ก าหนด 
2. มีการจัดตั้งคณะท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย

1. ร้อยละ 95 ของอาหาร
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 5 
ชนิด 

1. มีการตรวจสอบ ดูแล และประเมินมาตรฐาน
อ ย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ตื่ น ตั ว 
2. ส่ ง เสริม ให้มี การบั งคับ ใช้มาตรการทาง
กฎหมายอย่างจริงจัง 

2. เ พ่ือให้ประชาชนได้รับ
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค า แ น ะ น า  
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลที่อยู่
อาศัย รวมถึงได้มีส่วนร่วมใน
ก า ร จั ด ก า ร ปั ญ ห า ด้ า น
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 

1. ตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ร้อยละ 78 ของเทศบาล
ผ่านเกณฑ์กระบวนการเมือง
หน้าอยู่ 

1. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ในชุมชน ทางหอ
กระจายข่าว อสม. และการจัดเวที แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชน 
2. เน้นการมีส่ วนร่ วมของชุมชน และภาคี
เครือข่าย 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงาน

3. เพ่ือควบคุมคุณภาพของ
ระบบ ประปา และน้ าเสียใน
โรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 

1. ตัวชี้วัดคุณภาพน้ าประปาที่
ส่งตรวจวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด 
2. ตัวชี้วัดคุณภาพน้ าเสีย –
น้ าทิ้ง ที่ส่งตรวจวิเคราะห์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ทุกตัวชี้วัด 

1. พัฒนาระบบ การควบคุมดูแล นิเทศ และให้
ค าแนะน า แก่ผู้ดูแลระบบ โดยให้มีการบันทึกผล
การดูแลระบบรายวัน และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม 
ดูแลระบบ ลงตรวจสอบตอนเช้าทุกวัน เพ่ือคอย
ตรวจสอบ และรับทราบปัญหา เพ่ือน ามาหาทาง
แก้ไขกรณีเกิดปัญหา 

ตรวจประเมินมาตรฐาน

ตลาดสดร่วมกับ อสม. 

ประสานเทศบาล เพื่อ

พัฒนาจุดบกพร่อง
ติดตามผลการปรับปรุง

ส ารวจเป้าหมาย
ตรวจมาตรฐาน/แนะน า 

ร่วมกับ อสม. 
มอบป้ายมาตรฐาน ตรวจสอบมาตรฐาน 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด การพัฒนา 
2. จัดท าแผนการส่งตรวจตัวอย่างน้ าเพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร 
ตรวจสอบ 

4. ผลลัพธ์การด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.ร้อยละของหมู่บ้านและสถานศึกษา
ในเขตรับผิดชอบได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารเพื่อป้องกันโรคที่เกิด
จากอาหารและน้ าเป็นสื่อ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละของสถานประกอบการ
จ าหน่ายอาหารที่ขอรับการรับรอง
มาตรฐาน CFGT ผ่านมาตรฐานตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ 
75 

85.17 92.86 90.56 
(48/53) 

88.46 
(46/52) 

90 
(54/60) 

3.อาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 5
ชนิด 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 95 

100 
(30/30) 

100 
(30/30) 

100 
(36/36) 

สสจ.ไมม่ี
การ

สนับสนุน
การตรวจ 

สสจ.ยังไม่
แจ้งผล
ตรวจ 

4. น้ าประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

5. โรงครัวโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานโรงครัวโรงพยาบาล 

ผ่านระดับ
ดีขึ้นไป 

ผ่านระดับ
ดมีาก 

ผ่านระดับ
ดมีาก 

ผ่านระดับ
ดีมาก 

ผ่านระดับ
ดมีาก 

ผ่านระดับ
ดีมาก 

6. น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2 
ไม่ผ่าน 1 

7. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ (HAS) 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3 จุด  
ไม่ผา่น 2 

จุด 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
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5. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
5.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งท่ีคาดหวังและป้องกันความเสี่ยง

5.1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการดังนี้  
5.1.1.1 จัดท าแผนงานโครงการเพื่อรองรับการด าเนินในแต่ละปี 
5.1.1.2 จัดประชุมแต่งตั้งคณะท างาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น   อสม.  กลุ่ม

เด็กและเยาวชน  เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูอาจารย์ ใน
สถานศึกษา 

5.1.1.3 จัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางให้การด าเนินงาน 
5.1.1.4 มีการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการร่วมกับคณะท างาน 
5.1.1.5 มีการสรุปและประเมินผลการด าเนินงานร่วมกัน 
5.1.1.6 น าแนวทางท่ีได้ไปปรับปรุง พัฒนางานให้ปีต่อๆไป 

5.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ที่ผ่านมาในงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่ายังมีปัญหา  ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เชน่ 

ในงานสุขาภิบาลอาหาร จากการด าเนิน ผู้ปฏิบัติพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ไม่ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างจริงจัง เนื่องจากยังขาดความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบด้านสุขาภิบาลอาหาร 
และยังขาดการบังคับใช้มาตรฐานทางกฎหมาย ในการบังคับให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยจ าหน่าย
อาหารปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหมด อย่างจริงจัง  ผู้ปฏิบัติจึงได้พัฒนาระบบการด าเนินงานโดยการส่งเสริม  และ
กระตุ้นให้ชุมชนเกิดความตื่นตัวในการดูแลเรื่องสุขาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องของอาหาร และได้พัฒนาทีมงานในการ
ปฏิบัติงานโดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน อาทิ เช่น   กลุ่มแกนน าในชุมชน โรงเรียน  และ อปท. เพ่ือให้
เกิดความกระตือรือร้น  และความสนใจในการดูแล และให้ความส าคัญเรื่องสุขาภิบาลอาหารมากขึ้น นอกจากการ
พัฒนาเรื่องความรู้ของประชาชน และการพัฒนาระบบการด าเนินงานแล้ว  ยังได้ด าเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลและจัดการด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ในชุมชนของตนเอง  โดยการจัดให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการก าหนดปัญหา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตัวเอง  

6. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
6.1 พัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงาน ให้มีความรู้และทักษะมากข้ึนเพ่ือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป
6.2 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้สามารถดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารได้ในระดับชุมชน และมีการบังคับใช้

มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง 
6.3 พัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
กลุ่มงาน  เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  ภญ.คัทลียากรณ์ ไวโอเร็ต  วันที่จัดท า 13 พฤศจิกายน 2561 

เจตจ านง/เป้าหมาย 
1. ให้บริการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แก่หน่วยงานในโรงพยาบาลลอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเครือข่าย เพ่ือให้หน่วยงานผู้รับบริการมียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพ ไว้บริการแก่
ผู้รับบริการ

2. ให้บริการและบริบาลงานเภสัชกรรม เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการด้านยา อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม
เพียงพอ ปลอดภัย ได้ผล รวดเร็ว พึงพอใจ และได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. ให้บริการงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เพ่ือให้
3.1. ประชาชนเข้าถึงยาและบริการด้านยาขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ได้สะดวก เท่าเทียมและ

ปลอดภัย 
3.2. ผู้ป่วย กลุ่มผู้ป่วย และครอบครัวให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา สามารถจัดการยาด้วยตนเอง  มี

พฤติกรรมการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม มีความปลอดภัยจากการใช้ยาและ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  

3.3. กลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม สามารถเฝ้าระวังตนเอง 
และมีพฤติกรรมการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม มีความปลอดภัย จากการใช้ยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

3.4. ชุมชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
4. ให้บริการงานคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และเกิดความปลอดภัยในการใช้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสถานพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

ตัวชี้วัดคุณภาพ 
ตัวชี้วัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1. อัตราส ารองคลังเวชภัณฑ์โรงพยาบาลลอง ≤ 1.37 เดือน 1.24 1.78 1.91 
2. ร้อยละเวชภัณฑ์ขาดคลัง ≤ 0.84% 0.29 0.55 0.11 
3. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนการจ่ายยา
3.1 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ≤0.0664 ต่อ 1000 ใบสั่งยา 0.032 0.076 0.0471 
3.2 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ≤1.3703 ต่อ 1000 วันนอน 0.8047 0.9237 0.3034   
4. อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนการจัดยา
4.1 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ≤2.958 ต่อ 1000 ใบสั่งยา 3.457 3.269 2.2000 
4.2 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ≤8.5064 ต่อ 1000 วันนอน 6.7824 4.8020 3.5647 
5. จ านวนอุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ า
5.1 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 0 ครั้ง 0 0 0 
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ตัวชี้วัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 59 ปี 60 ปี 61 
5.2 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 0 ครั้ง 0 0 0 
6. ระยะเวลารอคอยรับบริการ
6.1 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ≤ 30 นาท ี 25.15 30.25 31.00 
6.2 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ≤ 20 นาท ี NA 11.23 8.42 
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
7.1 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ≥ 80% 83.06 82.33 82.34 
7.2 งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ≥ 80% 85.11 89.62 89.48 
8. ตัวชี้วัดการบริการเภสัชสนเทศและการให้การศึกษา
ด้านยาผ่านเกณฑ์ 

ระดับความส าเร็จ 4 N/A 5 5 

9. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่ม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ Admit
ได้รับการทบทวนยาเดิม 

≥ 25% 17.91 29.93 94.28 

10. ร้อยละของตัวชี้วัดการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล  (Optimizing medication therapy) 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

≥ 75% 88.61 77.76 77.76 

11. จ านวนชุมชน/หมู่บ้าน มีกลไกเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยตามเป้าหมาย 

≥ 2 หมู่บ้าน 6 7 9 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน)

1. เรื่อง ติดตามระบบการจัดการความปลอดภัยในการใช้ยาความเสี่ยงสูง (High alert drug : HAD)
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ผลการด าเนินงานการจัดการความปลอดภัยในการใช้ยาความเสี่ยงสูงพบว่า รายการยา

ความเสี่ยงสูงยังไม่ครอบคลุมยาในบัญชียาโรงพยาบาลลอง และใบคัดกรอง -ติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูงยังไม่
ครอบคลุม รวมถึงการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการใช้ยาความเสี่ยงสูงเป็นไปอย่างไม่สม่ าเสมอ จึงเห็นควรพัฒนา
ระบบเพ่ือให้การใช้ยาความเสี่ยงสูงของโรงพยาบาลลองมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค ์เพ่ือติดตามระบบการจัดการความปลอดภัยในการใช้ยาความเสี่ยงสูง 
การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง  
1. ทบทวนแนวทางเพ่ือความปลอดภัยในการใช้ยาความเสี่ยงสูง และปรับปรุงแบบติดตามให้ครบถ้วนและ

ทันสมัย รวมถึงเพ่ิมรายการยาความเสี่ยงสูงเป็น 13 รายการ เพ่ือให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับรายการยาทีมีในบัญชียา
โรงพยาบาลลอง ดังรายการต่อไปนี้  Adenosine inj, Amiodarone inj, Digoxin inj, Magnesium sulfate inj, 
Morphine inj, Pethidine inj, KCl inj, Regular insulin, Streptokinase inj, Warfarin, Dopamine inj, 
Norepinephrine inj, Nicardipine inj 

2. ทบทวนการปฏิบัติตามแนวทางการใช้ยาความเสี่ยงสูง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ห้องฉุกเฉิน
ห้องคลอด หอผู้ป่วย ห้องจ่ายยาใน และห้องจ่ายยานอก) 
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3. ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการใช้ยาความเสี่ยงสูงในหน่วยงานที่  ไตรมาสละ 1 ครั้ง หน่วยงานที่ยังไม่
ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ยาความเสี่ยงสูง ติดตามเพ่ิมเป็นไตรมาสละ 2 ครั้ง 

4. สร้างนวัตกรรมหรือ Human factor engineering เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้ยาความเสี่ยงสูง
ผลลัพธ์ ทบทวนรายการยาความเสี่ยงสูงเพ่ือให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับรายการยาทีมีในบัญชียา

โรงพยาบาลลองและได้เพ่ิมรายการยาเป็น 13 รายการ จากนั้นจึงทบทวนแนวทางปฏิบัติและปรับปรุงแบบเฝ้าระวัง
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาให้เป็นปัจจุบัน และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ง 5 
หน่วยงาน คือ ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วย ห้องคลอด ห้องยาใน และห้องยานอก ไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งยังมีโอกาสพัฒนาคือใน
หน่วยงานห้องฉุกเฉินที่มีการจัดเก็บยาความเสี่ยงสูงคือ Streptokinase ไม่มีป้ายบริเวณที่จัดเก็บและไม่ได้ระบุว่าเป็นยา
ความเสี่ยงสูง และเนื่องด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาความเสี่ยงสูง และองค์กรแพทย์ได้เสนอแนะให้มีการระบุ
ให้ชัดเจนถึงการด าเนินการหลังจากให้ยา จึงได้จัดท าแผ่นพับ High alert drug 2561 ให้หน่วยงานเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการใช้ยาความเสี่ยงสูง 
2. เรื่อง การพัฒนากระบวนการประสานรายการยา

ปัญหา/โอกาสพัฒนา  ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่มารักษาด้วยภาวะแทรกซ้อนหรืออาการอ่ืนไม่ได้น ายาเดิมมา
โรงพยาบาลขณะแรกรับ  ท าให้ประวัติยาเดิมที่ได้ไม่ครบถ้วน และพบว่าบางส่วนไม่ใช่ข้อมูลการรักษาที่เป็นปัจจุบัน  
ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการบริหารยาที่ต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังพบปัญหามีการบันทึก Medication Reconcile น้อย 

วัตถุประสงค ์เพ่ือให้ผู้ป่วยที่ได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลได้รับการบริหารยาเดิมที่ต่อเนื่อง ครบถ้วน และเพ่ือลด
ระยะเวลาการตรวจสอบและคัดลอกรายการยา  

การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกิดจากผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลไม่ทราบว่าต้องน ายา
เดิมมารพ.ด้วยทุกครั้ง  ขาดแนวทางกระตุ้นติดตามยาเดิมของผู้ป่วย และการตรวจสอบและคัดลอกรายการยาต้องใช้
เวลานานด้วยข้อจ ากัดของภาระงาน และน าบริบทของปัญหาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลอ่ืนๆ และจัดท าแนว
ทางการประสานรายการยาเดิมของผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลลอง รวมถึงมีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเข้า
กับการด าเนินงาน Medication Reconciliation เพ่ือให้ได้ข้อมูลประวัติยาเดิมท่ีถูกต้อง ครบถ้วน  

ผลลัพธ์ จากการด าเนินการพัฒนาแนวทาง Medication Reconciliation รพ.ลอง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
พบว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยได้รับการประสานรายการยา มีการทบทวนเพ่ือติดตามยาเดิมเพ่ิมขึ้น โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่ม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ Admit  ได้รับการทบทวนยาเดิมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 64.35 
ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง  
3. เรื่อง นวัตกรรมการเดินทางของกระติกวัคซีน

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ผลการศึกษาวิธีใช้ถังแช่เอนกประสงค์ 75 ลิตรใช้บรรจุวัคซีนในเดือนมิถุนายน 2560 ได้
แนวทางปฏิบัติ คือ การเตรียมถังแช่เอนกประสงค์ใช้บรรจุวัคซีนก่อนน าไปใช้งานจะใช้แลคน้ าแข็งสั้น 14 ก้อนแบ่งใส่
ด้านข้างของกระติกข้างละ 7 ก้อน และแลคน้ าแข็งยาวใส่ด้านล่างของกล่อง 1 ก้อน แล้วน าฟิวเจอร์บอร์ดที่เจาะรูมาก้ัน
ระหว่างวัคซีนหรือยาเย็นไว้ แต่เป็นการศึกษาเฉพาะการเตรียมถังแช่เอนกประสงค์ใ ช้บรรจุวัคซีนในคลังเวชภัณฑ์
โรงพยาบาลลองเท่านั้น รวมถึงกระติกวัคซีน 3.4 ลิตรที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันยังไม่เคยศึกษาการน าไปใช้จริง แต่ในการ
ปฏิบัติจริงการกระจายวัคซีนระดับคลังวัคซีนโดยโรงพยาบาลลองถึงหน่วยบริการ ได้แก่ หน่วยบริการในโรงพยาบาลลอง 
3 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 14 แห่ง รวม 17 แห่งต้องมีการขนส่งในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งอาจไม่เหมือนกับภายในคลังเวชภัณฑ์โรงพยาบาลลอง 
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วัตถุประสงค์ ศึกษาผลการใช้ถังแช่เอนกประสงค์ 75 ลิตร และกระติกวัคซีน 3.4 ลิตรในการจัดส่งวัคซีนจริงใน
พ้ืนที่ที่แตกต่างกัน กับการควบคุมอุณหภูมิวัคซีนได้ตามมาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง จัดท าแบบบันทึกเพ่ือเก็บข้อมูลจากการออกส่งยาเย็นและวัคซีน และในการออกส่ง
ยาเย็นและวัคซีนทุกครั้งจะจัดเตรียมถังแช่เอนกประสงค์ใช้บรรจุวัคซีนตามแนวทางที่ศึกษาไว้ ในเดือนมิถุนายน 2560 
และเตรียมกระติกวัคซีนตามแนวทางที่ก าหนด ท าการบันทึกอุณหภูมิตามแบบบันทึก พร้อมให้เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงาน
ผู้รับบริการตรวจสอบอุณหภูมิก่อนลงลายมือซื่อรับยาเย็น/วัคซีน เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ สรุปผล
การทดลอง 

ผลลัพธ์ จากผลการศึกษาพบว่าในเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2560 อุณหภูมิภายในถังแช่เอนกประสงค์ 75 ลิตร
ขณะขนส่งยาเย็นและวัคซีนไปยังหน่วยงาน 16 แห่งอยู่ในช่วง 3-7  C ทุกครั้งและทุกหน่วยบริการ และกระติกวัคซีน 3.4 
ลิตรในช่วงที่ศึกษาเดือนมิถุนายน 2561 อุณหภูมิภายในกระติกวัคซีนขณะขนส่งยา เย็นและวัคซีนไปยังหน่วยงาน 16 
แห่งอยู่ในช่วง 3.9 - 6.8  C ทุกครั้งและทุกหน่วยบริการ สรุปได้ว่า ถังแช่เอนกประสงค์ 75 ลิตรสามารถใช้บรรจุวัคซีน
เตรียมตามแนวทางปฏิบัติที่ได้ศึกษาไว้และกระติกวัคซีน 3.4 ลิตรเตรียมตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคสามารถน ามาใช้
งานได้จริงตามมาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2560  
4. เรื่อง พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการเฝ้าระวังการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะและ/หรือยากลุ่ม NSINDs ในร้านช า

ปัญหา/โอกาสพัฒนา มีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะและ/หรือยากลุ่ม NSINDs ในร้านช า ซึ่งเป็นการเข้าถึงยาที่ท า
ให้เกิดการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลและขัดกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง 1) พัฒนาศักยภาพผ่านการอบรมความรู้ เรื่องยาที่จ าหน่ายได้ในร้านช าและการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลในโรคหวัด ไอ เจ็บคอ และกล้ามเนื้ออักเสบ 2) อสม.มีส่วนร่วมในการตรวจเฝ้าระวังร้านช า 

ผลลัพธ์ จ านวนหมู่บ้านที่มีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะและ/หรือยากลุ่ม NSINDs ในร้านช า มีแนวโน้มลดลง โดย
ในปีงบประมาณ 2561 มีการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะและ/หรือยากลุ่ม NSINDs ในร้านช า จ านวน 3 หมู่บ้าน ในจ านวน
หมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 21.43 

• จุดเน้นในการพัฒนา
1. พัฒนาระบบส ารองคลังเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมและยาไม่ขาดคลังเวชภัณฑ์โรงพยาบาลลอง
2. พัฒนาระบบเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนการจัด-จ่ายยา
3. พัฒนาระบบเพ่ือป้องกันอุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ า
4. พัฒนาระบบเพ่ือลดระยะเวลารอคอยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5. พัฒนางานบริการเภสัชสนเทศและการให้การศึกษาด้านยา
6. พัฒนาการจัดการความสอดคล้องต่อเนื่องในการใช้ยา
7. พัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  (Optimizing medication therapy)
8. พัฒนากลไกเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
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• กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
พัฒนาระบบส า รอง
ค ลั ง เ ว ช ภั ณ ฑ์ ใ ห้
เหมาะสม และยาไม่
ข า ด ค ลั ง เ ว ช ภั ณ ฑ์
โรงพยาบาลลอง 

-  ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ก า ร
เวชภัณฑ์ เ พ่ือสั่ งซื้ออย่ าง
น้อยเดือนละ 2 ครั้ง (ใช้เวลา
ในการปฏิบัติมาก/ อัตรา
ส ารองคลังไม่สูงมาก) 
- คลังเวชภัณฑ์แจ้งประสาน
ผู้สั่งซื้อด้วยเอกสารเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหลังจากตัดจ่าย
ให้หน่วยงานแล้ว  (ข้อมูล
ครบถ้วนแต่ล่าช้า สั่งซื้อไม่
ทันเวลา) 

เ นื่ อ ง จ า ก บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานลดลง ได้ปรับปรุง
ดังนี้ 
- ตรวจสอบรายการเวชภัณฑ์
เพ่ือสั่งซื้ออย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง (ลดใช้เวลาในการปฏิบัติ
ลง) 
- คลังเวชภัณฑ์แจ้งประสานผู้
สั่งซื้อทันทีทางโทรศัพท์ และ/
หรือจั ดท า เอกสารเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหลังจากตัดจ่ายให้
หน่วยงานแล้ว  

1 .  อั ต ร าส า ร อ ง ค ลั ง
เ ว ช ภั ณ ฑ์  ร พ . ล อ ง 
ปี งบประมาณ 2561 
(1.91 เดือน) ไม่บรรลุ
เป้าหมายกลุ่มงานเภสัช
กรรมฯ (≤ 1.37 เดือน) 
แต่ ไม่ เกินที่ กระทรวง
ส า ธ า ร ณ สุ ข ก า ห น ด 
(≤2 เดือน) โดยแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ร้อยละ
เวชภัณฑ์ขาดคลัง มี
แนวโน้มลดลงผ่านเกณฑ์ 
( ≤ 0 . 8 4 % )  โ ด ย ใ น
ปีงบประมาณ 2561 = 
0.11% 

พัฒนาระบบเ พ่ือลด
ความคลาดเคลื่อนทาง
ยาขั้นตอนการจัด-จ่าย
ยา ระบบผู้ป่วยนอก 

- มีแนวทางในการจัดยา 
- มีแนวทางในการจ่ายยา 

มีการพัฒนากระบวนการเพ่ือ
ลดความคลาดเคลื่อนทางยา
ดังนี้ 
- ทบทวนแนวทางในการจัดยา 
- ทบทวนแนวทางในการจ่ายยา 
- ทบทวนรายการยา  LASA 
ประจ าหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
และติดไว้ใกล้บริเวณจัดยา 

อัตราความคลาดเคลื่อน
ทางยาของงานบริการ
และบริบาลเภสัชกรรม
ผู้ ป่ วยนอกมีแนว โน้ ม
ลดลง โดยปีงบประมาณ 
2561 พบอัตราความ
คลาดเคลื่อนในการจัดยา
เป็น 2.200 ต่อพันใบสั่ง
ย า ล ด ล ง จ า ก
ปี งบประมาณ 2560 
(3.269 ต่อพันใบสั่งยา) 
และความคลาดเคลื่อน
ในการจ่ายยาลดลงจาก 
0.076 เป็น 0.047 ต่อ
พันใบสั่งยาเช่นกัน 

พัฒนาระบบเ พ่ือลด
ความคลาดเคลื่อนทาง

- ทบทวนแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือลดคลาดเคลื่อนทางยา
ในขั้นตอนการจัด-จ่ายยา 

-  ทบทวน อุบั ติ การณ์ความ
คลาดเคลื่อนในการจัด-จ่ายยา
ของงานบริการ  

- อุบัติการณ์ของการเกิด
ความคลาดเคลื่ อนใน
ขั้นตอนการจัด-จ่ายยา
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ยาในขั้นตอนการจัด -
จ่ายยาระบบผู้ป่วยใน 

- ทบทวนบัญชียาที่มีชื่อพ้อง
ม อ ง ค ล้ า ย  ( Look-alike 
sound-alike : LASA) ขอ ง
โรงพยาบาลและหน่วยงาน
ให้เป็นปัจจุบัน 
- มี ก า รจั ดย าตามระบบ
Double check เ น้ น
เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 

เ ภ สั ช ก ร ร ม ผู้ ป่ ว ย ใ น
ปี งบประมาณ 2561 พบว่ า 
สาเหตุหนึ่ งมาจากการที่ ย า 
LASA ดังนั้น งานบริการเภสัช
กรรมผู้ป่วยในจึงมีแผนจัดระบบ
การบริหารจัดการยา LASA  
- จัดท าป้ายเตือนรายการยา
LASA คู่ที่จัดผิดบ่อยแสดงใน
ห้องยาใน เพ่ือเน้นย้ าสร้างความ
ตระหนักในการระมัดระวังการ
เกิดอุบัติการณ์การจัดยาผิดซ้ า 
- ด าเนินกิจกรรค้นหาความเสี่ยง
เชิงรุก โดยท าการสุ่มรายการ
ยากลุ่ม LASA ยาที่จัดเตรียมไว้
ส าหรับให้ผู้ป่วยบริหารยาในแต่
ละวันที่ส่งมอบให้หอผู้ป่วย 

ผิดลดลง ผู้ รับบริการ
ได้รับความปลอดภัย 

พัฒนาระบบเ พ่ือลด
ระยะเวลารอคอยและ
คว าม พึ งพอ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 

- มีการเตรียมความพร้อม
ของชั้นวางยา 
- มี ก า ร  Pre - pack ย า
ล่วงหน้า 

มี ก า ร พั ฒ น า ก ร ะบ ว น ก า ร
ให้บริการ  
- ปรับจ านวน Pre-pack ยาโดย
เพ่ิมรายการให้เหมาะสมกับการ
สั่งใช้ยาของแพทย ์
- ปรับระบบการส่งผู้ป่วยที่ต้อง
ติดต่อการเงิน (ผู้ป่วยช าระเงิน 
หรือเบิกจ่ายตรง) จะให้พบห้อง
การเงินก่อนที่จะรอรับยา 
- เริ่มปรับเปลี่ยนระบบพิมพ์
สติ๊ ก เ กอ ร์ อั ต โ น มั ติ ใ น ช่ ว ง
ปล ายปี ง บประมา ณ  ( เ ริ่ ม
ประเมินผลปีงบประมาณหน้า) 

ระยะเวลารอคอย ปี  
2559 เ ท่ า กั บ  25.15 
นาที  ปี  2560 เท่ากับ 
30.25 ส่วนปี  2561 มี
ระยะเวลารอคอย 31 
นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาที่
เ พ่ิ ม ขึ้ น  เ นื่ อ ง จ า ก ผู้
ปฏิบัติติงานบริการเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอกมีจ านวน
ลดลง (เภสัชกรลดลง 1 
คน) และรายการยาที่
ต้องจัดมีจ านวนมากขึ้น 

พั ฒ น า ร ะ บ บ เ พ่ื อ
ป้องกันอุบัติการณ์การ
แพ้ยาซ้ า 

จัดท าบัตรเตือนแพ้ยา หรือ 
บัตรเฝ้าระวังเพ่ือลดการแพ้
ยาที่รุนแรงให้แก่ผู้ป่วย 

- ท บ ท ว น แ น ว ท า ง ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น เ พ่ื อ ป้ อ ง กั น
อุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ า  ร่วม
กับสหสาขาวิชาชีพ 

ไม่พบอุบัติการณ์แพ้ยา
ซ้ า 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- เน้นให้มีระบบเตือนในห้ามสั่ง
ใช้ยาผ่านทางคอมพิวเตอร์ 
- จัดท าสื่อให้ความรู้เผยแพร่ใน
หน่วยงาน 

พัฒนางานบริการเภสัช
ส น เ ท ศ แ ล ะก า ร ใ ห้
การศึกษาด้านยา 

มีการให้บริการตอบค าถาม
ทา งย าแก่ บุ ค ล าก รทา ง
การแพทย์และผู้ที่สนใจใน
เวลาท าการ 

จัดท าสื่อให้ความรู้เผยแพร่ใน
หน่วยงาน ซึ่ ง พัฒนามาจาก
ค าถามที่พบบ่อย ได้แก่ อาการ
แพ้ยา ข้อมูลส าคัญของผื่นแพ้
ยาชนิดรุนแรง รวมถึงรายการ
ยาที่มีรายงานอุบัติการณ์ท าให้
เกิดอาการแพ้ยาชนิดรุนแรง
ดังกล่าว และขนาดยาเด็ก 

บุคลากรทางการแพทย์
สามารถสั่งใช้ยาขนาด
ข อ ง เ ด็ ก น อ ก เ ว ล า
ราชการได้ถูกต้องมาก
ขึ้น การสั่งใช้ยาขนาดไม่
เหมาะสมลดลงร้อยละ 
90.90 

พัฒนาการจัดการความ
สอดคล้องต่อเนื่องใน
การใช้ยา 

- แนวทางการด าเนินงาน 
Medication Reconcile ไม่
ชัดเจน 
- มี ก า ร บั น ทึ ก โ ด ย ก า ร
คัดลอกรายการยา 

- จัดท าแนวทางการประสาน
รายการยาเดิมของผู้ป่วย 
-ประยุกต์ระบบสารสนเทศเข้า
กั บ ร ะ บ บ Medication 
Reconciliation 
- ประสานชี้แจงแนวทาง การ
พั ฒ น า Medication 
Reconciliation ที่ปรับใหม่กับ
ทุกจุดบริการที่เก่ียวข้อง 
- เ พ่ิ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์ยาเดิม และยา
เหลือใช้ เน้นมีการเก็บข้อมูล 
มู ล ค่ า ป ร ะ ห ยั ด ข อ ง ย า ใ น
ขั้นตอนจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน 
- ก ากับ ติดตาม ประเมินผลทุก
เดือน 

1 . มี ร ะ บ บ ป ร ะ ส า น
รายการยาเดิมของผู้ป่วย
ที่ รั บ ไ ว้ รั ก ษ า ใ น
โรงพยาบาล 
2. ผู้ ป่ ว ย ไ ด้ รั บ ก า ร
ติดตามยาเดิมเพ่ิมข้ึน 
3. ลดระยะ เวลาการ
ตรวจสอบและคัดลอก
รายการยา 
- สามารถลดค่าใช้จ่าย
ด้านยา และประหยัด
มูลค่ายาของโรงพยาบาล
ก ลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย ที่ มี โ ร ค
ประจ าตัวและกลุ่มโรค
เรื้อรัง   

ตัวชี้วัด Rational drug 
use ไม่ผ่านเกณฑ์ 

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

- คืนข้อมูลตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์
แก่เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานที่
เ กี่ ยวข้องกับตั วชี้ วั ด  ได้ แก่  
COPD ASU และ MCH 

- ไ ด้ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
พัฒนางาน 
(1) การใช้ ICS ในผู้ป่วย
หอบหืด 
(2) การใช้ยาปฏิชีวนะใน
หญิงคลอดปกต ิ
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ต า ม แ ผ น ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 

มี ก า ร จ า ห น่ า ย ย า
ปฏิชีวนะและ/หรือยาก
ลุ่ม NSINDs ในร้านช า 

- การจัดตั้งเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังและจัดการสุขภาพ
ด้ า น ย า แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สุขภาพไม่ปลอดภัยในชุมชน 

- พัฒนาศักยภาพ อสม.ให้มีส่วน
ร่วมในการตรวจเฝ้าระวังร้านช า 

- มี ห มู่ บ้ า น ใ น ค ว า ม
รับผิดชอบโรงพยาบาลที่
มี ก า ร จ า ห น่ า ย ย า
ปฏิชีวนะและ/หรือยาก
ลุ่ ม  NSINDs ในร้ านช า  
จ านวน 3 หมู่บ้าน ใน
จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 
14 หมู่บ้าน 

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

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

บริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
1. จัดท า/ขออนุมัติ/ประกาศใช้แผนจัดซื้อ ครั้ง 2 2 2 
2. ส ารวจความต้องการในการสั่งซื้อ/สั่งซื้อ ครั้ง 96 84 84 
2.1 ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ครั้ง 24 12 12 
2.2 วัคซีน ครั้ง 12 12 12 
2.3 ยาสมุนไพร ครั้ง 12 12 12 
2.4 ยาเบิกโรงพยาบาลแพร่ ครั้ง 48 48 48 
3. จัดท าชุดเอกสารสั่งซื้อ ชุด 1,107 877 800 
4. ตั้งเบิกจ่ายเงินขุดเอกสารสั่งซื้อ ชุด 1,107 877 800 
5. รบัเวชภัณฑ์จากบริษัทขนส่ง ใบส่งของ 1,110 1,086 931 
6. เตรียมรับการตรวจรับเวชภัณฑ์จากบริษัทขนส่ง ใบส่งของ 1,110 1,086 931 
7. รับเวชภัณฑ์เข้าคลังเวชภัณฑ์ ใบส่งของ 1,360 1,326 1,141 
7.1 รบัเวชภัณฑ์เข้าระบบ EXPRESS ใบส่งของ 1,110 1,086 931 
7.2 รับเวชภัณฑ์ระบบ EGP ใบส่งของ 250 240 210 
8. จ่ายเวชภัณฑ์ออกจากคลังเวชภัณฑ์ ครั้ง 2,148 2,224 1,957 
9. จัดเตรียม/ส่งเวชภัณฑ์ถึงหน่วยงานในรพ.ลอง ครั้ง 2,124 2,212 1,945 
10. จัดเตรียมเวชภัณฑ์เพ่ือส่งถึงหน่วยงานรพ.สต. ครั้ง 24 12 12 
11. เตรียมรับการตรวจสอบคลังประจ าปี ครั้ง 1 1 1 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
1. การส่งมอบยาผู้ป่วยนอก
1.1 จ านวนใบสั่งยา ใบ 62,008 65,763 63,637 
1.2 จ านวนใบสั่งยาเฉลี่ยต่อวัน ใบ 169.62 180.17 174.35 
1.3 การจัดยาจิตเวช กระจายยา ส่งมอบยาแก่ผู้ป่วย 
(คลินิกจิตเวชชุมชนจาก รพ.แพร่)  

ครั้ง 793 1,332 1,440 

2. การให้ค าปรึกษา/ประเมินการใช้ยา
2.1 แนะน า/ประเมินการใช้ยาพ่นสูดในผู้ป่วย 
asthma/COPD 

ครั้ง 56 100 56 

2.2 ให้บริการและค าปรึกษาด้านยาคลินิกฟ้าใหม่ ครั้ง 963 1,062 1,217 
2.3 ให้บริการและค าปรึกษาด้านยาคลินิกวัณโรค ครั้ง 175 252 264 
2.4 ผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานรายได้รับการสอนสุข
ศึกษาด้านยา 

ครั้ง 106 180 120 

2.5 ผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานที่ใช้อินซูลินได้รับการ
สอนและสาธิตการใช้ปากกาฉีดอินซูลิน 

ครั้ง 71 79 98 

2.6 ให้บริการและค าปรึกษาด้านยาคลินิก warfarin ครั้ง N/A 829 994 
3. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
3.1 ซักประวัติแพ้ยา ฉบับ 281 192 

(แพ้ยา 63) 
230 

3.2 การติดตามผู้ป่วยกรณีมีการสั่งใช้ยา 
Antihistamine,steroids,Tracer ต่างๆ เพื่อติดตาม
เฝ้าระวังการแพ้ยา 

ราย 1,496 2,180 2,416 

3.3 การติดตามการใช้ยาในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง 

ราย 54 17 43 

4. High alert drug
4.1 ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรอง High alert drug ราย 34 62 143 
4.2 ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ยา ราย 34 62 139 
5. High alert condition
การคัดกรองขนาดยาในเด็กแรกเกิด-12 ปี ครั้ง 4,021 3,967 3,758 
6. งานผลิต
Extemporaneous preparation ครั้ง 9 3 9 
7. งานคลังเวชภัณฑ์
7.1 การส ารวจและเบิกยาจากคลังเวชภัณฑ์ของ รพ. ครั้ง 48 48 48 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
7.2 การตรวจสอบวันหมดอายุของยา/เวชภัณฑ์ใน
หน่วยงาน 

ครั้ง 12 12 12 

7.3 การ pre-pack ยา รายการ 1,279 1,159 1,059 
8. ระยะเวลารอรับยา นาท ี 21.90 30.25 31.00 
9. มูลค่าประหยัด
มูลค่ายาเดิมเหลือใช้ บาท 106,167 31,004 3,4698 
10. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
10.1 เผยแพร่ข้อมูลในระบบอินเตอร์เนท ครั้ง 12 0 0 
10.2 บรรยายความรู้/สุขศึกษา ครั้ง 4 0 2 
10.3 จัดท าป้ายแสดงความรู้ ครั้ง 3 4 4 
งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
จ านวนผู้ป่วย Admit ทั้งหมด ครั้ง 3,195 4,438 4,876 
จ านวนวันนอน วัน 8,626 11,331 13,185 
จ านวนผู้ป่วย D/C ทั้งหมด ครั้ง 3,212 4,466 4,961 
สอนพ่นยาในผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วยรายเดิมที่มี
ปัญหาการใช้ยา 

ราย 46 27 70 

สอนฉีดอินซูลินในผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วยรายเดิมที่
มีปัญหาการใช้ยา 

ราย 14 20 12 

ซักประวัติแพ้ยา ราย 38 18 14 
ประเมินการใช้ยาในเด็ก ราย 206 214 354 
คัดกรอง/ประเมินการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง (High 
Alert Drug)  

ราย 286 150 63 

ด าเนินกิจกรรม Medication reconciliation ราย 572 1328 2246 
ติดตาม Serious ADR ครั้ง 15 10 28 
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
1. สถานประกอบการอาหารเข้าข่าย GMP ทั่วไป และ
Primary GMP ได้รับการตรวจพัฒนา 

ร้อยละ 100 100 100 

2. สถานประกอบการน้ าบริโภคในภาชนะท่ีปิดสนิท
ได้รับการตรวจพัฒนาตามเกณฑ์ GMP 

ร้อยละ 100 100 100 

3. โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อย ได้รับการเยี่ยม
ประเมิน 

ร้อยละ 100 100 100 

4. สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตได้รับการตรวจ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 100 0 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
5. ร้านช าได้รับการตรวจพัฒนา ร้อยละ 100 100 100 
6. ร้านจ าหน่ายเครื่องส าอางได้รับการตรวจพัฒนา ร้อยละ 100 100 100 

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

อัตราส ารองคลังเวชภัณฑ์และร้อยละเวชภัณฑ์ขาดคลัง
ปีงบประมาณ 2559-2561 

พบอัตราส ารองคลังเวชภัณฑ์มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ปี 2559-2561 เนื่องจากในปีงบ 60 
บุคลากรงานบริหารเวชภัณฑ์ลดลงจ านวน 1 คน
และเป็นช่วงเปลี่ยนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง จึง
เกิดภาระงานที่มากขึ้นแต่จ านวนบุคลากรลดลง 
ดังนั้นเพ่ือลดโอกาสเวชภัณฑ์ขาดคลังและควบคุม
อัตราส ารองคลังให้เหมาะสม จึงได้ปรับอัตรา
ส ารองเวชภัณฑ์เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี 2559-2561 จาก 
1.24 เดือน เป็น 1.78 เดือน และ 1.91 เดือน 
ตามล าดับ ร่วมกับการจัดระบบส่งต่อข้อมูล
เวชภัณฑ์ขาดคลังที่รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ร้อยละขาด
คลังลดลง จากปีงบ 60 ร้อยละ 0.55 คงเหลือร้อย
ละ 0.11 ในปีงบ 61 โดยอัตราส ารองคลังยังไม่เกิน 
2 เดือนตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข 

อัตราความคลาดเคลื่อนทางยางานบริการและบริบาลเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2559-2561 

ข้อมูลตั้งแต่ปี 2559-2561 พบอัตราความ
คลาดเคลื่อนทางยาของงานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอกต่อ 1000 ใบสั่งยา มีแนวโน้ม
ลดลงในปี 2561 ดังกราฟที่แสดง ซึ่งทุกครั้งที่พบ
ความคลาดเคลื่อนทางยา หน่วยงานได้มีการพัฒนา
ระบบการจัดการความคลาดเคลื่อนทางยาและ
แก้ไขปัญหาร่วมกันในกิจกรรมทบทวน  โดยข้อมูล
ในปีงบประมาณ 2561 พบอัตราความคลาดเคลื่อน
ในการจัดยาเป็น 2.200 ต่อพันใบสั่งยา ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2560 ที่พบความคลาดเคลื่ อน 
3.269 ต่อพันใบสั่งยา และความคลาดเคลื่อนใน
การจ่ายยาลดลงจาก 0.076 เป็น 0.047 ต่อพัน
ใบสั่งยาเช่นกนั  
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
เปรียบเทียบร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ Admit 
ได้รับการทบทวนยาเดิมปีงบประมาณ 2559-2561 

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่ม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ที่ Admit ได้รับการทบทวนยาเดิมในปีงบประมาณ 
2559, 2560 และ 2561 ได้ แก่  ร้ อยละ 17.91 
29.93 และ 94.28 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าจากการ
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า แ น ว ท า ง  Medication 
Reconcile ณ หอผู้ป่วยใน ตั้งแต่เดือนเมษายน 
พ . ศ .  2560 ถึ ง  ปั จ จุ บั น  โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แกรม
คอมพิวเตอร์ พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรับไว้รักษาใน
โรงพยาบาลได้รับการเปรียบเทียบและประสาน
รายการยาเพ่ิมขึ้น โดยสรุป เปรียบเทียบผลงานปี 
2559 จนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ดังแสดงตาม
แผนภูมิ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับยาเดิมอย่างต่อเนื่อง 
เกิดประสิทธิผลในการรักษา 

• ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา
1. รายละเอียดและข้ันตอนในการจัดซื้อจัดจ้างมีความละเอียดเพ่ิมมากข้ึน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจึงเพิม่ขึ้นมาก

ส่งผลต่อการส ารองคลังที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือลดโอกาสเวชภัณฑ์ขาดคลัง
2. ระยะเวลารอคอยของงานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
3. การด าเนินงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง COPD etc) ยังไม่

ชัดเจน
4. บุคลากรทางการแพทย์บางหน่วยงานยังไม่ให้ความร่วมมือในการประสานรายการยาเดิมของผู้ป่วย อาจเกิดจาก

ความไม่เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกระบวนการ Medication reconciliation
5. พัฒนาตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะ ของ Service plan RDU ให้ผ่านเกณฑ์
6. ไม่พบผู้ขออนุญาตด าเนินการและหรือประกอบกิจการในสถานพยาบาล เนื่องจากท่ีผ่านมาเข้าตรวจในเวลา

ราชการซึ่งไม่ใช่เวลาที่ขออนุญาตด าเนินการ

• แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ
1. พัฒนาระบบการส ารองคลังเวชภัณฑ์ในหน่วยงานที่มีปริมาณการส ารองสูง
2. พัฒนาระบบเพ่ือลดระยะเวลารอคอยงานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
3. พัฒนาการด าเนินงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในกลุ่มโรคเรื้อรัง
4. ทบทวน/ค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกของปัญหารายการยาเดิมของผู้ป่วยกับทุกจุดบริการที่เก่ียวข้อง และ

พัฒนาระบบรายงานผลไปยังทีมท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทีมเห็นถึงข้อดีและช่วยส่งเสริมในวงกว้าง
5. พัฒนาระบบการคืนข้อมูลตัวชี้วัด RDU แก่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
6. เสนอแผนขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการเข้าตรวจพัฒนาสถานพยาบาล
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
หน่วยงาน/ทีมงาน งานชันสูตรสาธารณสุข กลุ่มงาน เทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางสาวสุรีย์พร ทองหม่ืน วันที่จัดท า 16 ตุลาคม 2561  
ผู้ทบทวนรายงาน นางสาวจารุณี  จันทร์เดือน วันที่ 23 ตุลาคม 2561 

เจตจ านง  งานชันสูตรสาธารณสุขมุ่งม่ันให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ 
              ภายใต้ระบบควบคุม และประกันคุณภาพ รวมทั้งสามารถรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ทัน 
              ต่อความต้องการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

เป้าหมาย  1. ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้ และ 
ทันต่อความต้องการใช้ 

2. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ และมีความพึงพอใจในบริการ

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

1. อัตราการายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาด < 0.5 % 0.25 % 0.10 % 0.20% 
2. อัตราการผ่านเกณฑ์ของผลการประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอกทุกสาขา 

≥ 85 % 90.00 % 100 % 100 % 

3. จ านวนครั้งของการส่งตัวอย่างตรวจซ้ า ≤ 5 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 

4. จ านวนครั้งของการส่งมอบงานได้ไม่ทันเวลาที่ก าหนด ≤ 5 ครั้ง 1 ครั้ง 0 ครั้ง 1 ครั้ง 

5. จ านวนครั้งของการเตรียมหรือจ่ายโลหิตและ
ส่วนประกอบของโลหิตให้ผู้ป่วยผิดคน ผิดชนิด ผิด
ปริมาณและผิดหมู่เลือด 

0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

6. ระยะเวลาการออกผล Lab ผู้ป่วยนอก (นาที) ≤ 60 นาท ี 33.75 42.17 37.34 
7. ระยะเวลาการออกผล Lab ฉุกเฉิน (นาที) ≤ 45 นาท ี 25.52 22.58 25.19 
8. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย ≥ 80% 86.00 % 83.90 % 92.84% 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

 ผลงานเด่น และความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน)

1. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum)
ประจ าปี 2561 เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดไประดับเขต

2. รับการประเมินมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 จากสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2561 
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 จุดเน้นในการพัฒนา
1. การบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม เพียงพอกับปริมาณงาน
2. การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
การส่งตรวจ FNA และ 
Cytospin 

ส่งตรวจ FNA และ Cytospin 
ที่โรงพยาบาลแพร่ พบว่าผล
ล่าช้า ต่อมารพ. แพร่แจ้ง
ยกเลิกการให้บริการจึงไม่มีที่
รับตรวจ 

จัดหาหน่วยงานภายนอกที่รับ
ตรวจ FNA และ Cytospin ใน
ราคาที่ยอมรับได้ และสะดวก
ต่อการจัดส่ง 

ส่งตรวจที่ บริษัท 
กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 
จ ากัด  

การบริหารคลั งวั สดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มีการจัดท าแผนประมาณการ
ซื้อ ขออนุมัติแผนจัดซื้อ ขอ
ด าเนินการจัดซื้อโดยใช้ระบบ
ของคลังยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ส่ วนการ เบิ กจ่ าย พัสดุ และ
จัดท ารายงานด าเนินงานใน
ฐานะคลังย่อย 

ด าเนินงานในฐานะคลังพัสดุ
ด้านวิทยาศาสตร์แยกออกจาก
คลังยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
โ ด ย ดู แ ล ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง
หน่วยงานภายในโรงพยาบาล
และเครือข่ายบริการ 

บริหารจัดการคลังพัสดุ
ได้ตามระเบียบ 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 4 พัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
กิจกรรมหลักที ่ร้อยละของมาตรฐาน/ทีมมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ 2560 

ไดรับการตรวจติดตามภายในเมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2561 และตรวจติดตามภายนอก
โดยสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2561 เพื่อขอรับรองคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 

รักษามาตรฐานและพัฒนา คุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ได้รับการตรวจติดตามภายในเมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2561  

รักษามาตรฐานและพัฒนา คุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทุกสาขาโดย
สมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพโดย
องค์กรภายนอก การท า Inter-lab 
comparison ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย 
และด าเนินการควบคุมคุณภาพในหน่วยงาน 

ได้เข้าร่วมโครงการประเมิน
คุณภาพโดยองค์กรภายนอก
ทุกสาขางาน 

พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการโดย
ผ่านการประเมินคุณภาพโดยองค์กร
ภายนอกทุกสาขางาน และมีการท า 
Inter-lab comparison ครอบคลุม
ทุกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการ 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
งาน รายการ ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

โลหิตวิทยาคลินิก ตรวจ 9,922 10,985 14,392 
ส่งต่อ 143 99 138 
รวม 10,065 11,084 14,530 

จุลทรรศน์ศาสตร์คลนิิก ตรวจ 10,048 11,156 12,533 
ส่งต่อ 0 0 0 
รวม 10,048 11,156 12,533 

จุลชีววิทยาคลนิิก ตรวจ 1,700 1,902 2,172 
ส่งต่อ 445 524 630 
รวม 2,145 2,426 2,802 

เคมีคลินิก ตรวจ 70,268 76,267 79,516 
ส่งต่อ 3,309 3,920 4,709 
รวม 73,577 80,187 84,225 

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลนิิก ตรวจ 3,139 3,444 2,958 
ส่งต่อ 470 531 587 
รวม 3,609 3,975 3,545 

ธนาคารเลือด ตรวจ 662 724 1,010 
ส่งต่อ 56 113 115 
รวม 718 837 1,125 

งานควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล 

ตรวจ 119 249 156 
ส่งต่อ 0 0 0 
รวม 119 249 156 

เซลล์วิทยา ตรวจ 0 0 0 
ส่งต่อ 170 128 179 
รวม 170 128 179 

งานควบคุมคุณภาพ 
(IQC+EQA) 

ตรวจ 1,672 1,332 1,309 
ส่งต่อ 1 0 0 
รวม 1,673 1,332 1,309 
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งาน รายการ 
ปีงบประมาณ 

2559 
ปีงบประมาณ 

2560 
ปีงบประมาณ 

2561 
งานบริหาร
กลุ่มงาน และ 
การพัฒนา
ระบบคุณภาพ 

ส ารวจความต้องการวัสดุ / ครุภัณฑ์ 1 1 1 
ท าแผนเสนอขออนุมัติจัดซื้อ 2 2 2 
จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ/ใบสั่งซื้อ 90 88 56 
ตรวจรับ/ บันทึกการตรวจรับ/ใบส่งของ 89 88 54 
ขออนุมัติเบิกจ่าย/ใบเบิก 389 388 299 
Update บัญชี stock วัสดุ น้ ายา /รายการ 2 2 2 
ตรวจสอบและบันทึกความสอดคล้องการ ใช้วัสดุ 
น้ ายากับจ านวน Test ที่ท าการตรวจวิเคราะห์ 

12 15 12 

รายงานคลังประจ าเดือน 12 12 24 
รายงานคลังประจ าปี/การตรวจนับคลัง 1 1 1 
รายงานข้อมูลในระบบเว็บกระทรวง 4 4 4 
ส่งซ่อม ติดต่อ ตรวจรับการซ่อม/ใบส่งซ่อม 20 15 18 
รับ ส่งหนังสือราชการ /เรื่อง 705 928 900 
ร่าง พิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ / เรื่อง 10 10 5 
จัดเวรนอกเวลาราชการ และเบิก ค่าตอบแทน 12 12 12 
จัดท าแผนงบประมาณ/เงินบ ารุงประจ าปี 1 1 1 
ทบทวนเอกสารคุณภาพ (LAB)/ฉบับ 36 39 39 
ทบทวนระบบคุณภาพและบันทึกรายงาน/ครั้ง 1 1 2 
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 1 1 1 
การตรวจติดตามภายใน 1 1 2 
การตรวจติดตามภายนอก - 1 1 
จัดท าเอกสารคุณภาพ (LAB)/ฉบับ 12 18 20 

 การรวบรวมข้อมูลทางสถิต ิ 12 12 12 
วิเคราะห์ข้อมูลดา้นบริหาร บริการและวิชาการทัง้ใน
ระดับหน่วยงาน ระดับเครือข่ายจงัหวัด และระดับเขต 

5 6 4 

ประชุมหน่วยงาน 3 3 4 
การประเมินสมรรถนะ และผลการปฏิบัติงาน 2 2 2 

174



 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2559 – 2561)
แผนภูมิที่ 1 : แสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานโดยภาพรวมของหน่วยงานระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 

วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
จากข้อมูลสถิติงานบริการของหน่วยงานปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) โดยภาพรวม

พบว่ามีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.55 และ ร้อยละ 8.33 เมื่อเทียบกับสถิติงานบริการของปีงบประมาณ 2559 และ
ปีงบประมาณ 2560 ตามล าดับ ซึ่งงานบริการเกือบทุกสาขางานมีปริมาณเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะงานโลหิตวิทยาและงาน
ธนาคารเลือดที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 31.09 และ 34.41 
ตามล าดับ ในงานโลหิตวิทยาพบว่ามีการสั่งตรวจ CBC เพ่ิมมากขึ้นถึงร้อยละ 36.26 และในงานธนาคารเลือดพบว่า มี
การขอเลือดเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ถึง 2.6 เท่า เนื่องจากมีการส่งผู้ป่วยที่มีภาวะซีดและต้องได้รับการเติมเลือดจาก
โรงพยาบาลแพร่มาเติมเลือดที่โรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมข้ึน รวมทั้งมีการสนับสนุนเลือดและส่วนประกอบของเลือดจากงาน
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลแพร่เพิ่มมากขึ้น  

แผนภูมิที่ 2 : แสดงอัตราการรายงานผลผิดพลาดจากการสุ่มตรวจ 10 % ของการรายงานผลในโปรแกรม HOSxP ใน

ปีงบประมาณ 2561 (เป้าหมายของปีงบประมาณ 2561 คือ  0.50 %) 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
อัตราการรายงานการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาดของห้องปฏิบัติการ คิดจากการสุ่มตรวจการรายงานผล 10 % 

ของรายงานทั้งหมดที่รายงานผ่านโปรแกรม HOSxP ในแต่ละวันแล้วค านวณเป็นร้อยละของการรายงานผลผิดพลาด 
พบว่าในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 ยังมีการรายงานผลผิดพลาดอยู่ ทั้งนี้ อาจเกิดจากการที่ไม่มีการ
ทบทวนผลการตรวจวิเคราะห์ที่รายงานให้ถูกต้องก่อน Approve ผล หรืออาจเกิดจากการเร่งรีบในการรายงานผล (ที่
ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นการรายงาน Platelet Estimate และการรายงาน WBC differential ไม่ครบหรือเกิน 100 %) 

แผนภูมิที่ 3 : แสดงการเปรียบเทียบคะแนนการประกันคุณภาพโดยองค์กรภายนอกระหว่าง ปีงบประมาณ 2559-2561 

2559 2560 2561

Chemistry 3.31 3.63 3.57

Hematology 2.89 3.47 3.91

Microscopy 4 3.83 3.77

Microbiology 3.67 3.42 3.33

Immunology 4 3.95 3.91

Blood Bank 4 4 4

0

1

2

3

4

หมายเหตุ  คะแนนเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพ คือ 4 คะแนน 
   คะแนนที่ยอมรับได้ต้องอยู่ในช่วงระหว่าง 2.5-4 คะแนน 

วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
ผลงานด้านการควบคุมคุณภาพภายนอกของหน่วยงานโดยภาพรวม พบว่า ทุกสาขางานผ่านตามเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้  

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การรายงานผลและการตรวจสอบผลให้ถูกต้อง ทั้งในใบรายงานผลและในโปรแกรม HOSxP
2. ฝนตก น้ ารั่วใส่เครื่องตรวจวิเคราะห์ ท าให้เครื่องตรวจวิเคราะห์เสียหายได้
3. ความล่าช้าในการให้บริการ เนื่องจากระบบการส่งตรวจโดยรวมที่ไม่สัมพันธ์กับการส่งผู้ป่วย
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แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบการท างานทั้งในด้านของบุคลากร ด้านของเทคโนโลยีและเครื่องมือ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ

ท างานที่ดีขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้มากข้ึน

3. พัฒนาระบบบริการคลังเลือด เพ่ือให้สามารถเป็นแบบอย่างของคลังเลือดระดับโรงพยาบาลชุมชนให้แก่
โรงพยาบาลอื่นในจังหวัดได้

4. พัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
หน่วยงานแพทย์แผนไทย  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน งานแพทย์แผนไทย  วันที่จัดท า 19  พฤศจิกายน  2561 

เจตจ านง 
ให้บริการตรวจ  วินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย  เพ่ือบ าบัด  รักษา  ส่งเสริม  ป้องกัน และฟ้ืนฟู

สุขภาพ  ด้านแพทย์แผนไทยได้แก่  นวด  อบสมุนไพร  ประคบสมุนไพร  ตามมาตรฐานการแพทย์แผนไทยอย่าง
ถูกต้องปลอดภัยเพ่ือให้ผู้รับบริการหาย หรือทุเลาจากอาการเจ็บป่วย และพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

เป้าหมาย 
- ให้บริการผู้รับบริการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องมีความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และพึงพอใจในบริการ

ที่ได้รับ 
- เครือข่ายได้รับการประสานงานที่ดี 
- ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และชัดเจน 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. อัตราผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บจาการนวด / การ
ใช้เครื่องมือนวด 

0% 0% 0% 0% 0% 

2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  2.1) ในหน่วยงาน 80% 81.4% 91.24%  97.35% 100% 
  2.2) การสร้างเสริมสุขภาพของมารดาหลังคลอด
บุตรในกรณีน  านมไม่มีหรือไม่ค่อยไหลโดยการให้
สุขศึกษาและประคบเต้านมด้วยลูกประคบ
สมุนไพร ในหญิงหลังคลอดที่นอนพักพื นใน รพ.
ลอง ณ ตึกผู้ป่วยใน 

80% 100% 100% 100% 100% 

  2.3) ในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยคลินิก
เบาหวานและความดันโดยการดื่มชาสมุนไพร 

80% 100% 100% 100% 100% 

  2.4) การบริบาลหญิงหลังคลอดที่กลับไปพัก
ฟ้ืนที่บ้านและนัดมารับบริการแพทย์แผนไทย 
ณ หน่วยงานแพทย์แผนไทย  

80% 89% 100% 100% 100% 

3. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 18 2.74% 8.02% 15.57 24.84 

4. การใช้ยาสมุนไพร
  4.1) ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ร้อยละ 10 1.36% 1.59% 3.13% 1.80 
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ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
  4.2) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีบริการ
แพทย์แผนไทย เน้นการใช้ยาพื นฐาน 5 รายการ 

ร้อยละ 70 100% 100% 100% 100% 

5 งานบริการแพทย์แผน ไทยผ่ าน เกณ ฑ์
มาตรฐาน 

ระดับดี ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

จุดเน้นในการพัฒนา 
หน่วยงานแพทย์แผนไทย  ให้บริการนวดเพ่ือบรรเทาอาการ  บ าบัดรักษา  ส่งเสริมป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพ  

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน

ด้านผู้มารับบริการ 
1. ให้การบริการด้านการแพทย์แผนไทย  นวด  อบสมุนไพร  ประคบสมุนไพร  บริบาลหลังคลอด

ค าแนะน า สุขศึกษา ท่ากายบริหาร แก่ประชาชนทั่วไปในเขตพื นที่ อ.ลอง และพื นที่ใกล้เคียง ในกรณีเจ็บป่วยและ
หลังคลอด 

2. ให้สุขศึกษา ค าแนะน าวิธีปฏิบัติตัวเองแก่มารดาหลังคลอดบุตร รวมถึงงานบริบาลในมารดาหลังคลอด
แก่มารดาที่คลอดบุตรและนอนพักฟื้นในรพ.ลอง ณ ตึกผู้ป่วยในและมารดาหลังคลอดที่กลับไปพักฟ้ืนที่บ้านแล้ว 

3. ให้สุขศึกษา บริการชาสมุนไพรสาธิตในผู้รับบริการหน่วยงานแพทย์แผนไทยและ คลินิกพิเศษเบาหวาน
และความดัน รพ.ลอง 

4. ให้สุขศึกษา ท่ากายบริหารหลังการให้บริการแก่ผู้รับบริการ, ญาติ  เพ่ือป้องกันและบรรเทาอาการที่
ก่อให้เกิดโรค 

5. แนะน าและสาธิตการใช้อุปกรณ์ช่วยนวดด้วยตนเองในผู้รับบริการ, ญาติ  เพื่อบ าบัด  และบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อย 

6. ประชาสัมพันธ์ในผู้รับบริการ, ญาติ  ให้มีการน าสมุนไพรในชุมชนมาต้ม  เพ่ือท า สปาเท้า  ช่วยบ าบัด
บรรเทาอาการปวดเมื่อย และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพ  ช่วยให้หลับสบาย 

7. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสื่อไวนิลแก่ผู้รับบริการ, ญาติ  ให้มีการน าพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นตาม
ฤดูกาลมาปรุงเป็นอาหาร และรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน, สมุนไพรพื นบ้านลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน, 
สมุนไพรพื นบ้านช่วยลดไขมันในเลือด  

ด้านเจ้าหน้าที ่
1. ให้การบริการด้านการแพทย์แผนไทย  นวด  อบสมุนไพร  ประคบสมุนไพร  บริบาลหลังคลอด

ค าแนะน า สุขศึกษา ท่ากายบริหาร แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย และหลังคลอด 
2. การให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยผ่านสียงตามสาย  การจัดบอร์ด  และทาง

เว็บไซด์รพ.ลอง 
3. จัดท าคู่มือการใช้และสั่งจ่ายยาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์รพ.ลอง และเจ้าหน้าที่ผู้สั่งการรักษาใน

เครือข่ายบริการสุขภาพ (รพ.สต.) 
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4. สืบค้น  รวบรวม  จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทย พร้อมทั งส่งมอบให้แพทย์ผู้ท า
หน้าที่สั่งการรักษา และหน่วยบริการเครือข่าย รพ.สต. เพื่อประกอบการใช้และสั่งจ่ายยาสมุนไพร 

ด้านชุมชน 
การให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยโดยการร่วมเป็นวิทยากรในเขตพื นที่ อ.ลอง, 

ต่างอ าเภอ และระดับจังหวัด   รวมถึงการให้สุขศึกษา   เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยผ่านหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน  ผ่านสื่อเอกสาร และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ในเครือข่ายบริการสุขภาพ (รพ.สต.) ในเขต
พื นที ่อ.ลอง 

• กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

- เนื่ อ งจากมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและ
สนับสนุนการแพทย์แผน
ไท ย แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)
ประกอบด้วยเกณฑ์  5 
ด้าน ดังนี        
1. ด้านสถานที่ เครื่องมือ
เ ค รื่ อ ง ใ ช้  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 

- หน่วยงานแพทย์แผนไทย 
เดิม เปิดให้บริการ ณ  ตึก
ผู้ ป่ ว ย ใ น ติ ด กั บ ห้ อ ง
กายภาพบ าบัดซึ่งเป็นส่วน
หนึ่ งของ ตึกผู้ ป่ วยใน ไม่
สามารถขยายพื นที่ ในการ
ให้บริการได้เนื่องจากพื นที่
ในการให้บริการจ ากัด 
1. ด้านสถานที่

- หน่วยงานแพทย์แผนไทยปัจจุบัน
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส่วนกลางในด้านอาคารสถานที่ท า
ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ดังนี    
1. ด้านสถานที่

- ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดีมาก 

1.1 ที่พักคอย
ผู้รับบริการ 

1.1 ใช้ที่พักร่วมกับท่ีพัก
ญาติผู้ป่วย 

1.1 ใช้ที่พักร่วมกับท่ีพักคลินิก 
PCU 

1.2 ห้องตรวจโรค 1.2 ไม่มีห้องตรวจโรค 1.2 มีห้องตรวจโรค 
1.3 ห้องหรือบริเวณเก็บ
ยา  

1.3 ห้องยานอก 1.3 ห้องยานอก 

1.4 ห้องหรือบริเวณปรุง
ยาแผนไทย  

1.4 ยังไม่มีการให้บริการ 1.4 ยังไม่มีการให้บริการ 

1.5 ห้องนวด 1.5 ห้องนวดรวม 1.5 ห้องนวดแบ่งชาย-หญิง 
1.6 ห้องอบไอน  า
สมุนไพร  

1.6 มีห้องอบสมุนไพรแต่
ไม่ได้มาตรฐาน 

1.6 มีห้องอบสมุนไพร 

1.7 ห้องประคบสมุนไพร 1.7 ใช้ห้องร่วมกับห้องนวด 1.7 ใช้ห้องร่วมกับห้องนวด 
1.8 ห้องหรือบริเวณที่
เตรียมอุปกรณ์ในการทับ
หม้อเกลือ 

1.8 ไม่มีห้องหรือบริเวณท่ี
เตรียมอุปกรณ์ในการ
ให้บริการทับหม้อเกลือ 

1.8 มบีริเวณท่ีเตรียมอุปกรณ์ในการ
ให้บริการทับหม้อเกลือ 
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1.9 ห้องเปลี่ยนเสื อผ้า 1.9 มีห้องเปลี่ยนเสื อผ้าแยก

ชาย-หญิงชัดเจน 
1.9 มีห้องเปลี่ยนเสื อผ้าแยกชาย-
หญิงชัดเจน 

1.10 ห้องอาบน  า 1.10 มีห้องอาบน  าแยก   
ชาย – หญิง 

1.10 มีห้องอาบน  าแยก ชาย – หญิง 

1.11 ห้องส้วม 1.11 ห้องส้วมแยกชาย-
หญิง 

1.11 ห้องส้วมแยกชาย-หญิง 

1.12 ตู้ส าหรับเก็บของ
หรือระบบรับฝากของใช้
ส่วนตัวของผู้รับบริการ  

1.12 มีตู้และกุญแจล็อค
ส าหรับเก็บของใช้ส่วนตัว
ของผู้รับบริการ โดย
ผู้รับบริการจะท าการล็อคตู้
และถือลูกกุญแจเอง 

1.12 มีตู้และกุญแจล็อคส าหรับเก็บ
ของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ โดย
ผู้รับบริการจะท าการล็อคตู้และถือ
ลูกกุญแจเอง 

1.13 มีการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้
พิการ/ผู้สูงอายุตาม
ความเหมาะสม 

1.13 มีห้องส้วมส าหรับผู้
พิการ/ผู้สูงอายุ 

1.13 มีห้องส้วมส าหรับผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ 

2. ด้านบุคลากร ได้แก่
2 . 1  หั ว ห น้ า ง า น
การแพทย์แผนไทย 

2.1 มีหัวหน้างานแพทย์แผน
ไ ท ย ( แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย
ปฏิบัติการ)  จ านวน 1 คน 

2.1 มีหัวหน้างานแพทย์แผนไทย 
(แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ) จ านวน 
1 คน 

- จ านวนแพทย์แผน
ไ ท ย เ ต็ ม ต า ม
อัตราก าลังตามกรอบ
ของ FTE 2 .2  ผู้ ท า ห น้ า ที่ ซั ก

ประวัติ  ตรวจร่างกาย 
วินิจฉัยโรค และสั่งการ
รักษา 

2.2 มีผู้ท าหน้าที่ซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย วินิ จฉัยโรค 
และสั่งการรักษา โดย แพทย์
แผนไทยปฏิบัติการ 

2.2 มีผู้ท าหน้าที่ซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่ งการ
รั ก ษ า  โ ด ย  แ พ ท ย์ แ ผ น ไท ย
ป ฏิ บั ติ ก า ร  จ า น ว น  1  ค น , 
นักวิชาการสาธารณสุ(แพทย์แผน
ไทย) จ านวน 2 คน 

2 . 3  ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
การแพทย์แผนไทย 

2.3 มีผู้ให้บริการการแพทย์
แผนไทยจ านวน 1 คน โดย 
ผู้ ช่ ว ย แ พ ท ย์ แ ผ น ไท ย
ห ลั ก สู ต ร  3 3 0  ชั่ ว โม ง 
จ านวน 1 คน และแพทย์
แผนไทยปฏิบัติการ จ านวน 
1 คน 

2.3 มีผู้ ให้บริการการแพทย์แผน
ไทยจ านวน 6 คน โดย แพทย์แผน
ไทยปฏิ บั ติ ก ารจ านวน  1 คน , 
นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผน
ไทย) จ านวน 2 คน, ผู้ช่วยแพทย์ 
แผนไทยหลักสูตร 330 ชั่ วโมง 
จ านวน 1 คน และ ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทแบ่งรายรับ จ านวน 2 คน 

- ผู้ ให้บริการ(ผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย) ไม่
สัม พันธ์กับจ านวน
แพทย์แผนไทยท่ีมีอยู่ 
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2.4 ผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย 
หรือสาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต ์

2.4 มีผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทย
ป ระ เภ ท เวช กรรม ไท ย , 
เภสัชกรรมแผนไทย, ผดุง
ครรภ์ไทย, นวดไทย (แพทย์
แผนไทยปฏิบัติการ) จ านวน 
1 คน 

2.4 มีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทย 
- ประเภทเวชกรรมไทย, เภสัช
กรรมไทย,  นวดไทย, ผดุงครรภ์
ไทย (แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ) 
จ า น ว น  1  ค น , (นั ก วิ ช า ก า ร
สาธารณสุข (แพทย์แผนไทย)) 
จ านวน 2 คน 

- ส า ม า ร ถ  อ อ ก
ใบรับรองแพทย์ด้าน
การแพทย์แผนไทย, 
ตรวจวินิจฉัย ,สั่งการ
รั ก ษ า  แ ล ะ  ใ ห้
บริบาลทับหม้อเกลือ
ในมารดาหลังคลอด
ได ้จ านวน 2,050 ใบ 

3. ด้านการปฏิบัติงาน
3.1 การก าหนดขอบเขต
บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง
ผู้ปฏิบัติงาน 

3.1 มีการก าหนดขอบเขต
บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 

3.1 มีการก าหนดขอบเขตบทบาท
หน้าที่ ในการปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

- เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น
ห น่ ว ย งาน ป ฏิ บั ติ
หน้าที่ได้ตามขอบเขต
และบทบาทหน้าที่ ที่
ก าหนดไว้ 

3.2 การก าหนดขั นตอน
และวิธีการปฏิบัติ งาน
มาตรฐาน 

3.2 มีคู่มือแนวทางและขั น
ตอบในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 

3.2 มีคู่มือแนวทางและขั นตอบใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

- เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น
หน่ วยงานสามารถ
ปฏิบัติตามขั นตอน 
และวิ ธี ก าร ในการ
ปฏิบัติงานได ้

4. ด้านการควบคุมคุณภาพ
4 . 1  ก า ร ท บ ท ว น
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากการรับบริการ 

4.1 มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ ยงกระบวนการในการ
ท างานของหน่วยงานเพ่ือหา
แนวทางป้องกันไม่ให้ เกิด
เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์
จากการเข้ารับบริการแพทย์
แผนไทยเป็ นลายลั กษณ์
อักษรที่ชัดเจน 
- มี  Flow  ระบบรายงาน
และวิธีปฏิบัติในการจัดการ
ความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 

4.1 มีการวิ เคราะห์ ความเสี่ ย ง
กระบวนการในการท างานของ
หน่วยงานเพ่ือหาแนวทางป้องกัน
ไม่ ให้ เกิ ด เห ตุ ก ารณ์ อั น ไม่ พึ ง
ประสงค์จากการเข้ ารับบริการ
แพทย์แผนไทยเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 
- มี Flow  ระบบรายงานและวิธี
ปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

- มี เหตุการณ์ ไม่ พึ ง
สงค์ จ านวน 1 เรื่อง 
เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง
หน่ วยงานสามารถ
จัดการกับความเสี่ยง
นั น  ๆ  ไ ด้  ต า ม
กระบวนการและวิธี
ป ฏิ บั ติ ข อ ง ที ม 
RM 
- ห น่ ว ย งาน มี ก าร
รายงานความเสี่ ยง
ป ร ะ จ า เดื อ น เ พ่ื อ
ค้นห าและป้ องกัน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ น 
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4.2 การก าหนดตัวชี วัด
ด้านคุณภาพบริการ 

4.2  มีการก าหนดตัวชี วัด
ด้ า น คุ ณ ภ า พ บ ริ ก า ร ที่
ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ ชั ด เ จ น ใ น  Service 
Profile, ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงานประจ าปี  ของ
ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลการด าเนินงาน
เฉพาะบุคคล  

4.2  มีการก าหนดตั วชี วัดด้ าน
คุณภาพบริการที่ปรากฏเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจนใน Service 
Profile, สรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ของหน่วยงาน และการ
ประเมินผลการด าเนินงานเฉพาะ
บุคคล  

- เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง
หน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการก าหนดตัวชี วัด
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
หน่วยงานร่วมกัน 

5. ด้านการจัดบริการ
5.1 การจัดบริการผู้ป่วย
นอก 

5.1 มี Flow ในการบริการ
ผู้ป่วยนอก 

5.1 มี Flow ในการบริการผู้ป่วย
นอก 

- เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง
หน่วยงานมีส่วน 
ร่วมในการวางแผน
เ พ่ื อ พั ฒ น า ง า น
บ ริ ก า ร ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน 

5.2 การจัดบริการผู้ป่วย
ใน 

5.1 มี Flow ในการบริการ
ผู้ป่วยใน 

5.1 ม ีFlow ในการบริการผู้ป่วยใน 

5.3 การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสภาพ 

5.3 มีการให้บริการแพทย์
แ ผ น ไ ท ย เ พ่ื อ ก า ร
รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟู
สภาพได้แก่ นวดเพ่ือการ
รักษา, นวดเพ่ือสุขภาพ , 
ป ร ะ ค บ ส มุ น ไพ ร , อ บ
สมุนไพร 

5.3 มีการให้บริการแพทย์แผนไทย
เพ่ือการรักษาพยาบาลและการ
ฟ้ืนฟูสภาพได้แก่  นวดเพ่ือการ
รักษา, นวดเพ่ือสุขภาพ, ประคบ
สมุนไพร, อบสมุนไพร, ทับหม้อ
เกลือในมารดาหลังคลอดบุตร 

5.4 การส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค 

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

5.4 มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคได้แก่ การ
ให้สุขศึกษา, เผยแพร่องค์ความรู้
ผ่านสื่อเอกสาร, จัดบอร์ด, เสียง
ตามสายในรพ.ลอง, แผ่นพับ, หอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน,  ทาง
เว๊ ป ไซ ด์  ร พ .ล อ ง ,  ท า ง เม ล์
ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย 
สสอ.ลองและรพ.สต.ในเขตพื นที่ 
อ าเภอลอง 
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5.5 ระบบการรายงาน 5.5 มีการจัดท ารายงานผล

การด าเนินงาน 
- ส่งสสจ.แพร่ 1 ครั ง /เดือน 
- ก า ร ล ง ข้ อ มู ล ใน ก า ร
ให้บริการในโปรแกรม Hos 
XP  

5.5 -ารลงข้อมูลในการให้บริการใน
โปรแกรม Hos XP งานข้อมูลจะดึง
ข้อมูลและรวบรวมส่งสสจ.เพ่ือ
ด า เนิ น ก า ร ร วบ ร วม จั ด ส่ ง ใน
ระดั บ สู งต่ อ ไป  รวมถึ งรับ การ
ประสานจากสสจ .แจ้ งผลการ
ด า เนิ น งานของหน่ วยงานจาก
ส่วนกลาง ตามการจัดสรรจาก
งบประมาณตามผลงานจาก สปสช. 

- มีการจัดท ารายงาน
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
งานในปีต่อไป  

5.6 การท างานเชิงรุกใน
ชุมชน 

5.6 มีการจัดท ากิจกรรมการ
ท างานเชิงรุกในชุมชน 
ได้แก่ เป็นวิทยากร และการ
ให้สุขศึกษา 

5.6 มีการจัดท ากิจกรรมการท างาน
เชิงรุกในชุมชนได้แก่ เป็นวิทยากร 
และการให้สุขศึกษา  
- มีการส่งต่อผู้รับบริการเพ่ือให้เข้า
รับบริการต่อเนื่อง ที่รพ.สต.ใกล้
บ้านที่เปิดให้บริการแพทย์แผนไทย
แ ล ะ มี ผู้ ช่ ว ย แ พ ท ย์ แ ผ น ไท ย
ประจ าการเพ่ืออ านวยความสะดวก
และประหยัดค่ าใช้ จ่ าย ในการ
เดินทาง 
- ร่วมออกกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน
ร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการด้าน
สุขภาพพื นที่ (PCC) 

- มีการให้สุขศึกษาใน
ชุมชน จ านวน 9 ครั ง 
- สุขศึกษารายกลุ่ม 
จ าน วน  81 ครั ง  / 
5,15 คน/ 12 เรื่อง 
- สุขศึกษารายเดี่ยว 
จ านวน 2,616 ครั ง 
- มี ก า ร ส่ ง ต่ อ
ผู้รับบริการเพ่ือเข้า
รับบริการต่อเนื่อง ที่
ร พ ส ต . ใ ก ล้ บ้ า น 
จ านวน 8 Case 

5.7 การส่งเสริมอนุรักษ์
ภู มิ ปั ญ ญ าการแพทย์
แผนไทย 

5.7 มีกิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์
แผน ไทยได้ แก่  รวมรวม
ร า ย ชื่ อ ห ม อ พื น บ้ า น ,
ร ว บ รว ม ต า รั บ ต า ร าย า
สมุนไพร, อบรม,  ประชุม, 
ส ารวจพรรณพืชสมุนไพรใน
ป่าชุมชน 

5.7 มีกิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้แก่ 
รวม รวมรายชื่ อหมอ พื นบ้ าน , 
รวบรวมต ารับต ารายาสมุนไพร, 

- ส ารวจและรวบรวม
รายชื่อหมอพื นบ้าน
ให้เป็นปัจจุบัน 

5.8 การฝึกอบรม 5.8 เป็นแหล่ งรับฝึ กงาน
ภาคปฏิบัติด้านการแพทย์
แผนไทยของสถาบันต่าง ๆ 
เช่ น  ว ส ส . พิ ษ ณุ โ ล ก ,  

5.8 ในปีที่ผ่านมาไม่มีนักศึกษาจาก
แหล่งฝึกดังกล่าวเข้ารับการฝึกงาน 

- ไม่มีกิจกรรม 
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ส า ธ า ร ณ สุ ข แ พ ร่ , 
สาธารณสุขล าปาง, วิทยาลัย
ชุมชน 

- ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ง า น
บริการแพทย์แผนไทยใน
เจ้ า ห น้ า ที่  ส ถ า น ที่
ราชการ และชุมชน 

- ประชาสัมพันธ์งานบริการ
แพ ท ย์ แ ผ น ไท ย ผ่ าน สื่ อ
ช่ อ ง ท า ง ต่ า ง  ๆ  แ ต่ ไ ม่
ค ร อ บ ค ลุ ม  อ า ธิ เ ช่ น 
บุคลากรสาธารณสุข, ญาติ
และผู้ป่วย, เสียงตามสายใน
รพ.ลอง,  

- ประชาสัมพันธ์งานบริการแพทย์
แผนไทยผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ 
อาธิ เช่น บุคลากรสาธารณสุข, 
อสม., ญาติและผู้ป่วย, เสียงตาม
สายในรพ.ลอง 

- มี ก ารรั บ รู้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารงานบริการ
แพทย์แผนไทยเพ่ิม
มากขึ นในเจ้าหน้าที่
รพ.ลอง  เจ้าหน้าที่
ส่ วนราชการอ่ืน ใน
พื นที่ อ.ลอง โดยการ
ส อ บ ถ า ม แ ล ะ
โทรศัพท์จองคิวเพ่ือ
เ ข้ า รั บ บ ริ ก า ร
ประชาชนในชุมชน 

- ประชาสัมพันธ์เรื่องยา
สมุนไพรบัญชีรายการยา 
รพ.ลอง เพื่อส่งเสริมให้มี
การใช้ในเจ้าหน้าที่และ
ชุมชน 

ใน รพ.ลอง 
- มีกิจกรรมการส่งเสริมการ
ใช้ยาสมุนไพรแก่เจ้าหน้าที่
ในรพ.ลอง โดยผ่านสื่อ
ช่องทาง 
- เสียงตามสายในรพ.ลอง  
- ปฏิทินภาพพลิกการใช้และ
การสั่งจ่ายยาสมุนไพรที่มีใช้
ใน รพ.ลอง ห้องยานอก 1, 
ห้ อ งต รว จ  NCD 1, ห้ อ ง
ตรวจ OPD 2, Ward 1 
- จัดบอร์ดแนวทางการใช้
และสั่งจ่ายยาสมุนไพร จุดที่
มี ก ารสั่ งจ่ ายยาเช่ นห้ อ ง
ตรวจแพทย์, ห้องฉุกเฉิน, 
ตึกผู้ป่วยใน 

ใน รพ.ลอง 
- มีกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรแก่เจ้าหน้าที่ในรพ.ลอง
โดยผ่านสื่อช่องทาง  

- เสียงตามสายในรพ.ลอง,   
- เผยแพร่ข้อมูลสมุนไพรผ่านทาง
เว็บไซด์ รพ.ลอง 
- ประชาสัมพันธ์การใช้สมุนไพรใน
องค์กรแพทย์ผ่านเวทีประชุม PTC 
-สืบค้นหาข้อมูลตารางเปรียบเทียบ
ยาสมุนไพรที่มีใช้ในรพ. ลอง กับยา
แผนปัจจุบัน รวบรมจัดท าและส่ง
มอบ ให้แก่องค์แพทย์ 
- ปรับปรุงตัวอย่างยาสมุนไพร และ
สรรพคุณยาสมุนไพรในตู้โชว์  หน้า
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 

- ได้รับการจัดสรรเงิน
จาก สปสช. ในการสั่ง
จ่ายยาสมุนไพรโดย
การสั่งจ่ายยาสุมนไพร
1 รายการเท่ากับ 1 
แต้ม 
- ร้อยละของมู ลค่ า
การใช้ยาสมุนไพรโดย
คิดจากมูลค่าการใช้
ทั งหมด            
   59 ร้อยละ 3.12     
   60 ร้อยละ 2.99 
   61 ร้อยละ 2.69 
(แหล่งที่มาข้อมูลจาก
ราย งาน  HDC TTM 
Service ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณ สุ ข ) ได้ รับ
การจัดสรรเงินจาก 
สปสช. ในการสั่งจ่าย
ยาสมุนไพรโดยการสั่ง
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จ่ า ย ย า สุ ม น ไพ ร 1 
ร า ย ก า ร เท่ า กั บ  1 
แต้ม 

หน่วยบริการเครือข่าย 
- ส่ งมอบองค์ความรู้ด้ าน
การแพทย์ แผน ไทยผ่ าน
Internet  
- จั ด กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม ให้
ความรู้เรื่องสมุนไพรในผู้ใช้
และผู้ มี ห น้ าที่ สั่ งจ่ ายยา
สมุนไพร 

หน่วยบริการเครือข่าย 
- มีกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรแก่เจ้าหน้าที่ในรพ.สต.โดย
ผ่านสื่อช่องทาง  
- เผยแพร่ข้ อมู ล สมุ น ไพ รผ่ าน
ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
ส ส อ .ล อ ง  ท า ง เอ ก ส า ร แ ล ะ
Internet 
- สื บ ค้ น ห า ข้ อ มู ล ต า ร า ง
เปรียบเทียบยาสมุนไพรที่มีใช้ใน
รพ. ลอง กับยาแผนปัจจุบัน รวบ
รมจัดท าและส่งมอบ ให้แก่รพ.สต. 

- ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น 
พั ฒ นาศั กยภ าพ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

- มีกิจกรรมในการรวมกลุ่ม
เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ค่อนข้างน้อย 

- น าตัวแทนเครือข่ายหมอพื นบ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมมหากรรมแพทย์
แผนไทยระดับจังหวัด 
- ส่งตัวแทนหมอพื นบ้านเข้ารับการ
ประชุมและคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ านการแพทย์ แผน ไทยระดับ
จังหวัด 

- มี ก า ร พั ฒ น า 
เพ่ิมพูนองค์ความรู้ใน
ด้านการแพทย์แผน
ไ ท ย แ ล ะ มี ก า ร
แ ล ก เป ลี่ ย น อ ง ค์
ค ว า ม รู้ ร่ ว ม กั บ
เ ค รื อ ข่ า ย ห ม อ
พื นบ้านกับอ าเภออ่ืน
ภายในจังหวัดแพร่ 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
ด้านการปฏิบัติการ (งานบริการแพทย์แผนไทย) 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ด้านการปฏิบัติการ 
1. งานบริการแพทย์แผนไทย
นวด ครั ง 2,305 2,305 2,.203 
อบสมุนไพร ครั ง 143 605 326 
ประคบสมุนไพร ครั ง 2,489 2,700 2,574 
ทับหม้อเกลือ ครั ง 93 175 109 
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แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานผลการด าเนินงานการแพทย์แผนไทยประจ าปีงบประมาณ2559-2561 
   ของรพ.ลอง ในโปรแกรม Hos XP 

วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
จากแผนภูมิแสดงข้อมูลประชากรได้รับบริการแพทย์แผนไทยในปี2561 พบว่ามีจ านวนผู้รับบริการ 
- การบริการนวดในปี 2559  มีจ านวนผู้มารับบริการ  2,305  ครั ง   ปี 2560  มีจ านวนผู้มารับบริการ 

2,305  ครั ง  ปี 2561 มีจ านวนผู้มารับบริการ 2,203 ครั ง จะเห็นได้ว่าปี 2561 จ านวนผู้รับบริการลดลงจากปี 2560 
จ านวน 102 ครั ง และปี 2560 และ ปี 2559  มีจ านวนเท่ากัน   2,305  ครั ง 

- การบริการอบสมุนไพรในปี 2559  มีจ านวนผู้มารับบริการ  143  ครั ง    ปี 2560  มีจ านวนผู้มารับบริการ 
605  ครั ง  ปี 2561 มีจ านวนผู้มารับริการ 326 ครั ง  จะเห็นได้ว่าปี 2561 จ านวนผู้รับบริการลดลงจากปี 2560 
จ านวน 279 ครั ง และปี 2560 มีจ านวนเพิ่มขึ นจากปี 2559 จ านวน 462 ครั ง   

- การบริการประคบสมุนไพรในปี 2559  มีจ านวนผู้มารับบริการ  2,489  ครั ง    ปี 2560  มีจ านวนผู้มารับ
บริการ  2,700  ครั ง  ปี 2561 มีจ านวนผู้มารับริการ 2,574 ครั ง  จะเห็นได้ว่าปี 2561 จ านวนผู้รับบริการลดลงจาก
ปี 2560 จ านวน 126 ครั ง และป ี2560 มีจ านวนเพิ่มขึ นจากปี 2559 จ านวน 211 ครั ง   

- การบริการทับหม้อเกลือในหญิงหลังคลอเปิดให้มีการบริการใน ปี 2559  มีจ านวนผู้มารับบริการ  93  ครั ง  
ปี 2560  มีจ านวนผู้มารับบริการ  175  ครั ง  ปี 2561 มีจ านวนผู้มารับริการ 109 ครั ง  จะเห็นได้ว่าปี 2561 จ านวน
ผู้รับบริการลดลงจากปี 2560 จ านวน 66 ครั ง และปี 2560 มีจ านวนเพิ่มขึ นจากปี 2559 จ านวน 82 ครั ง   

แผนภูมิแสดงข้อมูลงานบริการแพทย์แผนไทย
ไทย
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าวเป็นโอกาสในการพัฒนาในเรื่องการเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยเพ่ือเพ่ิมจ านวน

ครั งของการเข้ารับบริการในปีต่อไปในเรื่อง นวด อบสมุนไพร  ประคบสมุนไพร และการทับหม้อเกลือ  

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนางานบริการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการแพทย์แผนไทยในเจ้าหน้าที่ สถานที่ราชการ และชุมชน
3. ประชาสัมพันธ์เรื่องยาสมุนไพรบัญชีรายการยา รพ.ลอง เพ่ือส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายและใช้ในสถานบริการ

เครือข่ายสุขภาพ 
4. ประชาสัมพันธ์เรื่องยาสมุนไพรบัญชีรายการยา รพ.ลอง เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ในเจ้าหน้าที่และชุมชน
5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผน

ไทย 
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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานกายภาพบ าบัด ประจ าปี  2561 
งานกายภาพบ าบัด   กลุ่มงาน   เวชกรรมฟื้นฟู   โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน   นายธีระพงษ์  แจ้งใจ  วันที ่1  ตุลาคม  2561 

เจตจ านง : 
งานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลลอง มุ่งมั่นให้บริการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริม

สุขภาพให้กับผู้ป่วยและผู้พิการทั้งในและนอกโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพและมีความพึงพอใจ 

เป้าหมาย : 
งานกายภาพบ าบัดได้ให้บริการในส่วนของการบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การป้องกันโรคและการ

ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยและผู้พิการทั้งในและนอกโรงพยาบาล ตลอดจนการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการทาง
กายภาพบ าบัดแก่ประชาชน องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 

1. อัตราผู้รับบริการด้วยโรคทั่วไปท่ีได้รับการท ากายภาพ
บ าบัด มีอาการทุเลาลง 

> 80% 100% 98.69% 97.43% 

2. อัตราผู้รับบริการด้วยโรคที่รักษายากหรือเป็นเรื้อรังมา
นานที่ได้รับการท ากายภาพบ าบัด มีอาการทุเลาลง 

> 70% 98.02 98.58% 97.92% 

3. อัตราการมาตามนัดของผู้ป่วยกายภาพบ าบัด > 80% 80.17% 79.01% 80.28% 
4. อัตราผู้รับบริการที่ได้รับอันตรายจากการท าหัตถการ 0% 0% 0% 0% 
5. อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการทางกายภาพ
บ าบัด 

> 90% 89.99% 92.13% 93.77% 

6. อัตราการออกเยี่ยมผู้ป่วยกายภาพบ าบัดที่บ้านตามแผน > 80% 100% 100% 100% 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การพัฒนาระบบการให้บริการทั้งผู้รับบริการภายนอกและภายใน
2. การให้บริการในเชิงรุก  โดยการออกเยี่ยมและให้สุขศึกษาค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติที่บ้านร่วมกับทีมสห

สาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลและสถานีอนามัยเครือข่าย 
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  2561 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน 

1. ตัวชี้วัดของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัดและเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้
2. อัตราการออกเยี่ยมผู้ป่วยกายภาพบ าบัดที่บ้านตามแผน  ได้ร้อยละ 100
3. การให้บริการเชิงรุก โดยการออกเยี่ยมผู้ป่วยกายภาพบ าบัดเพ่ือติดตามและประเมินผลขณะอยู่ที่บ้าน
สามารถท าได้เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือ > 80% 
4. ให้บริการในการปรับแนวการเดินส าหรับผู้พิการขาขาดที่มาใส่ขาเทียมที่โรงงานขาเทียมโรงพยาบาลลองทุก
ราย 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี  61 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ไม่ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วย
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 

ในการออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้
พิการที่บ้านไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้า 

มีการจัดท าแผนการออก
เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน 

โด ยการออก เยี่ ย ม ผู้ ป่ ว ย
กายภาพบ าบัดที่จ าเป็นเพ่ือ
ติดตามและประเมินผลขณะ
อยู่ที่บ้าน  สามารถท าได้ตาม
เป้ าหมายคือ อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อสัปดาห์ 

ผู้ พิ ก า ร บ า งร า ย ไม่
สามารถเดินทางไปขึ้น
ท ะ เบี ย น ค น พิ ก า ร
ห รื อ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการด้านเอกสาร
รับรองความพิการได้ 

เมื่อแพทย์ออกเอกสารรับรอง
ความพิการให้กับผู้พิการ ผู้
พิ ก ารบ างราย ไม่ ส าม ารถ
เดินทางไปได้หรือไม่สามารถ
ด า เนิ น เอกสารด้ านความ
พิการได้ท าให้ขาดโอกาสใน
การขอขึ้นทะเบียนคนพิการ
และไม่ ได้ รับ เบี้ ยยั งชีพคน
พิการ 

หน่วยงานกายภาพบ าบัด
เป็นผู้ด าเนินการในการส่ง
เอกสารเพ่ือขอขึ้นทะเบียน
คนพิการให้กับผู้พิการที่ไม่
มีญาติไม่สามารถเดินทาง
ไปเองได ้

หน่วยงานกายภาพบ าบัดได้
ไปด าเนินการในการขอขึ้น
ทะเบียนคนพิการและท าบัตร
คนพิการให้แก่ผู้พิการที่ไม่มี
ญาติดูแลหรือไม่สามารถไป
เองได้ในรอบปี 2560 ที่ผ่าน
มามีทั้งหมด 20 ราย 

ผู้ พิ การไม่ มี อุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน 

ระบบการขอรับเครื่องช่วย
เดินต่างๆต้องให้ผู้พิการไป
รับเองท่ีโรงพยาบาลแพร่ ท า
ให้ ผู้ พิ ก า รบ า ง ร าย ที่ ไม่
สามารถเดินทางไปรับเองได้ 
ไม่มี เครื่องช่วยเดิน ท าให้
การช่วยเหลือตนเองท าได้ไม่
ดี 

มีการประสานงานในเวที
ประชุมของจังหวัด ในการ
เพิ่มช่องทางในการมาขอรับ
เครื่องช่วยคนพิการ โดยให้
เจ้าหน้าที่สามารถมารับแทน
ได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมารับเครื่องช่วยคน
พิ ก า ร แ ต่ ยั ง ไม่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้เต็มที่เนื่องจาก
ยังติดเงื่อนไขต้องให้คนพิการ
มารับเอง 

ในรอบปีที่ผ่ านมาสามารถ
จัดหาเครื่องช่วยคนพิการได้
ทั้งหมด 14 ราย 
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 : จัดบริการสุขภาพองค์รวมในระบบสุขภาพที่ผู้ใช้บริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมี
ความสุข กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ   พัฒนาการระบบให้บริการทางกายภาพบ าบัด  หน่วยงาน  งาน
กายภาพบ าบัด 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ก าร พั ฒ น า พ้ื น ที่ แ ล ะ ร ะบ บ ก า ร
ให้บริการเพ่ือลดระยะเวลารอคอยของ
ผู้มารับบริการ 

อัตราความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการทุกไตรมาส ได้ 100% 

มีการวัดความพึงพอใจของผู้มารับ
บ ริ ก ารท างก าย ภ าพ บ าบั ด ต าม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

การให้บริการเชิงรุกโดยการออกเยี่ยม
ผู้ป่วยกายภาพบ าบัดที่บ้านร่วมกับสห
สาขาวิชาชีพ 

ออกเยี่ยมผู้ป่วยกายภาพบ าบัดที่
บ้าน ได้ 100% เกินเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 

มีการออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านตามแผนที่
ก าหนดและมีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

การด า เนิ น งาน ต าม ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง
หน่วยงานเพ่ือการให้บริการผู้ป่วยมี
ประสิทธิภาพ 

อัตราตัวชี้วัดด้านการให้บริการทาง
กายภาพบ าบัดผ่านเกณฑ์ 100% 

การด าเนินงานในการให้บริการผู้ป่วย
อย่างมีคุณภาพและให้  เป็นไปตาม
เป้าหมายตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

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

1. การให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง
(Ultrasonic Diathermy : US)

ราย/ครั้ง 705/2521 730/2590 756/2675 

2. การให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าคลื่น
สั้น (Short Wave Diathermy : SWD)

ราย/ครั้ง 345/1119 401/1310 436/1452 

3. การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้า
(Electrical Stimulation : ES)

ราย/ครั้ง 32/105 45/145 60/235 

4. การรักษาด้วยการดึงหลัง
(Pelvic/ Lumbar Traction)

ราย/ครั้ง 283/887 301/998 367/1102 

5. การรักษาด้วยการดึงคอ (Cervical  Traction) ราย/ครั้ง 102/368 126/396 167/457 
6. การรักษาด้วยแผ่นประคบความร้อน (Hot Pack) ราย/ครั้ง 1024/3401 1123/3601 1278/3802 
7. การรักษาด้วยแผ่นประคบความเย็น (Cold  Pack) ราย/ครั้ง 42/67 59/91 66/102 
8. การรักษาด้วยพาราฟิน (Paraffin Bath) ราย/ครั้ง 6/40 12/52 16/72 
9. การรักษาด้วยการดัด ดึง ขยับข้อต่อ

(Mobilization)
ราย/ครั้ง 92/402 112/487 134/536 

10. การออกก าลังกายเพ่ือการรักษา
     (Therapeutic Exercise) 

ราย/ครั้ง 476/1698 501/1808 609/1993 

11. การฝึกเดิน  (Ambulation/Gait  Training) ราย/ครั้ง 78/192 91/203 110/306 
12. กายภาพบ าบัดทางระบบทรวงอก

(Chest  Physical Therapy)
ราย/ครั้ง 57/156 69/183 82/202 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
13. การทดสอบสมรรถภาพของปอด โดยใช้
      Spirometer 

ราย/ครั้ง 72/93 97/118 128/234 

14. การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ราย/ครั้ง 0 0 0 
15. การออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ราย 78/85 90/94 98/101 

รวม 3392/11,134 3757/12,076 4307/13,168 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. บุคลากรมีจ านวนน้อย ประกอบกับภารกิจในด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากการให้บริการผู้ป่วยค่อนข้างมาก และ

จ านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ท าให้การให้บริการผู้ป่วยไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่
2. ผู้พิการไม่มีอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ท าให้การช่วยเหลือตนเองท าได้ไม่เต็มที่

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. การหาแนวทางป้องกันเพ่ือลดกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาของผู้ป่วยที่มารับบริการทางกายภาพบ าบัด โดยการ

ให้ความรู้ค าแนะน าเพ่ิมเติม จัดท าจุลสารแผ่นพับและเสียงตามสายให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
ลอง 

2. การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของหน่วยงานและแจกจ่ายตัวชี้วัดในระดับบุคลให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน 

3. การด าเนินการจัดเก็บตัวชี้วัดของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
4. มีการวางแผนการออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
5. ด าเนินการด้านเอกสารรับรองความพิการให้กับผู้พิการอย่างต่อเนื่องในรายที่ไม่สามารถเดินทางไปได้

หรือไม่มีญาตดิูแล 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งาน  รังสีวิทยา  กลุ่มงาน รังสีวิทยา โรงพยาบาลลอง อ. ลอง จ. แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  นางอาริวรรณ   วังคะออม  วันที่จัดท า 7 พฤศจิกายน 2561 

เจตจ านง 
      ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาแก่ผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา เพ่ือให้ผู้รับบริการพึง
พอใจ โดยให้บริการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัยทั่วไปแก่ผู้รับบริการ ตามค าสั่งแพทย์ ทั้งในและนอกเวลาราชการ  

เป้าหมาย 
      ผู้รับบริการได้รับบริการตรวจทางรังสีวิทยาอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย และทันเวลา 

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

1. จ านวนครั้งของการร้องเรียนการบริการ 0 0 0 0 
2. จ านวนครั้งของการเกิดความผิดพลาดในการระบุตัวผู้ป่วย 0 1 0 0 
3. อัตราบุคลากรได้รับรังสีเกินก าหนด 0 0 0 0 
4. จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของ
เจ้าหน้าที่   

< 5 ครั้ง/ปี 0 0 0 

5. อัตราการเอกซเรย์ซ้ า <  3 % 0.86 1.14 1.61 
6. อัตราการได้รับบริการภายใน 1 ชั่วโมง > 80 % 100 100 100 
7. อัตราการได้รับบริการในผู้ป่วยฉุกเฉินภายใน 30 นาที  > 90 % 100 100 100 
8. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 80 % 91.03 88.60 90.93 
9. จ านวนครั้งของการสแกนผิดคน ผิดท่า ผิดต าแหน่ง 0 0 0 0 
10. หน่วยงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานรังสี
วินิจฉัย 

> 85% 
(ระดับดีเด่น) 

92.70 91.48 93.02 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน)

- การพัฒนางานตามเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 
2558 โดยผ่านการประเมินในระดับดีเด่น คะแนน 93.02 ( External Survey) 

• จุดเน้นในการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ช่วยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ (ข้อจ ากัดด้านบุคลากร)
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• กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
การพัฒนาคุณภาพงาน
รั ง สี วิ นิ จ ฉั ย อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

มีการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในรพ .  แต่ ขาดการ
แลกเปลี่ยนกับโรงพยาบาล
ข้างเคียง 

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

- สามารถน าจุดเด่นและข้อดี
ของแต่ละโรงพยาบาลมาปรับ
ใช้ในการพัฒนางานและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น 
เกิดการพัฒนาไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งจังหวัด 
-  ผ่านการประเมินโดยทีม
ประเมินระดับจั งหวัด  ใน
ระดับดีเด่น (คะแนน 93.02) 

• การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 4. พัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
กิจกรรมหลักที ่1. สนับสนุนให้หน่วยงาน/ทีมงานด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การพัฒนาคุณภาพงานรั งสี
วินิจฉัย 

ผ่านการประเมินในระดับดี เด่น คะแนน 
93.02 

พัฒนาส่วนขาดตามค าแนะน า
ของทีมตรวจประเมิน 

การสอบเทียบเครื่องมือ ด าเนินการสอบเทียบ แต่ผลการสอบเทียบ
บางตัวไม่ผ่านเกณฑ์ 

- ปรับตั้ งค่าให้อยู่ ในเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยบริษัทผู้ผลิต 
- ท าการสอบเทียบทุกปี 

ความพร้อมใช้ของเครื่องมือ
ส าคัญในหน่วยงาน 

มีความพร้อมใช้ งานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

รับการประเมินโดยทีมเครื่องมือ
(ENV) 

เอกสารระบบคุณภาพ เอกสารครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหน่วยงาน
ผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจโดยทีม
เอกสารระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 

ทบทวนเอกสารระบบคุณภาพ
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

5 ส ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีความตระหนักและด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง การจัดการขยะ 

อัคคีภัย 
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง มีระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ภายในหน่วยงาน และมีการรายงานเมื่อเกิด
อุบัติการณ์ในหน่วยงาน 

ค้นหาและเฝ้าระวังความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึนได ้
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• สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งานถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไป ราย 8,199 8,449 10,344 
ภาพ 12,075 13,340 15,825 

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

จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวน
ผู้รับบริการและจ านวนภาพถ่ายรังสี ของ
งานรังสีวิทยา จะเห็นว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนระบบ
ฟิล์มมาใช้ระบบ CR (รพ.ลองเริ่มใช้ระบบ 
CR เมื่อวันที่  8 ก.ค.58) ท าให้การสั่ ง
ถ่ายภาพรังสีมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. จากผลการประเมินเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โดยทีมเยี่ยมประเมินภายนอก โรงพยาบาลลอง

ได้คะแนน 93.02 % อยู่ในระดับดีเด่น แต่ยังมีส่วนขาดที่ต้องท าการพัฒนาต่อทั้ง 3 ด้าน คือด้านความปลอดภัย
ด้านบริการรังสีวินิจฉัย และด้านคุณภาพบริการ

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. การพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีความต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายรังสีจังหวัดแพร่
2. ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีมคุณภาพต่างๆที่มอบหมายให้หน่วยงาน
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
หน่วยงาน ประกันสุขภาพ กลุ่มงาน ประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง  จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นางสาวกรรณิการ์  ก าเหมาะ  วันที่จัดท า  31 ตุลาคม 2561 

เจตจ านง  :  ครอบคลุม  ถูกต้อง  ทันเวลา 
เป้าหมาย 

งานประกันสุขภาพมีบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างของหลักประกันสุขภาพโดยมีดังนี้  การลงทะเบียนสิทธิการ
รักษาพยาบาลตามสิทธิของผู้รับบริการการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจ า  ปฐมภูมิ และรับส่งต่อ
การบริหารจัดการกองทุนต่างๆ การคุ้มครองสิทธิและการรับเรื่องร้องเรือน  ศูนย์เรียกเก็บรายได้  และการรายงาน
ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางแพทย์เพ่ือใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยบทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้ต้องท าให้
ครอบคลุม  ถูกต้อง  และทันเวลา 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ร้อยละของความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 99.50 

ไม่ต่ ากว่า 
รอ้ยละ 99.50 

99.98% 99.97% 99.98% 

2. ร้อยละของหน่วยบริการในเครือข่ายได้รับการข้ึนทะเบียน
หน่วยบริการผ่านโปรแกรม CPP ของ สปสช.ได้ครบถ้วน 100% 

ร้อยละ 100 100% 100% 100% 

3. หน่วยบริการในเครือข่ายได้รับการจัดสรรเงินกองทุนต่างๆ ได้
ทันเวลา 

ร้อยละ 100 100% 100% 100% 

4. หน่วยบริการเรียกค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ได้
ครบถ้วนมียอดส่วนต่างในการเรียกเก็บและชดเชยเท่ากับ 0 

ร้อยละ 80 96.98% 98.25% 99.33% 

5. ข้อมูลการเรียกเก็บที่ถูกปฏิเสธการจ่ายชดเชยได้รับการ
อุทธรณ์แก้ไขและเรียกเก็บได้ถูกต้อง 

ร้อยละ 90 100% 100% 100% 

6. ร้อยละความทันเวลาในการส่งรายงานข้อมูลเรียกเก็บให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 80 81.82% 100% 100% 

7. อัตราการแก้ไขและส่งต่อ เรื่องราวร้องทุกข์ประชาชน ร้อยละ  100 100% 100% 100% 
8. อัตราความครบถ้วนทันเวลาและ ถูกต้องของหลักฐานการ
เรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

ร้อยละ  100 100% 100% 100% 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพบริการของงานประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทุกสิทธิ์ของผู้มารับบริการให้ถูกต้อง เป็นธรรม
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพของโรงพยาบาลลอง รพ.สต.ในเครือข่าย
3. พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้องเชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์และน าไปใช้

ประโยชน์ได้ 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน 

1. การข้ึนทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่ก าหนด
2. การข้ึนทะเบียนของหน่วยบริการในเครือข่ายผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยบริการ 100%
3. การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตรับผิดชอบได้ตามเป้าหมาย
4. การปรับระบบการปฏิบัติงานในการรับ – ส่งข้อมูล E- claim ที่ถูกต้อง ทันเวลา และมีส่วนต่างของค่า

รักษาพยาบาลระหว่างเบิกจ่ายจริง และการตั้งเบิกที่ได้รับให้น้อยที่สุด 
5. การปรับกระบวนการปฏิบัติงานในการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปสช.

กรมบัญชีกลาง รพ.แพร่ สสจ.แพร่ บริษัทประกันภัยต่างๆ เกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย ที่จัดส่งให้ถูกต้อง ทันเวลาในการ
เบิกจ่าย  

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561 
1. ทบทวนระบบการเรียกเก็บเงินสดของโรงพยาบาล
2. ทบทวนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
3. ทบทวนระบบรายงานส าหรับการตั้งลูกหนี้งานการเงินและบัญชี
4. ชี้แจงและทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงทีส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indication) 

การลงทะเบียนสิทธิ
การรักษาพยาบาล 

ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอลองได้รับ
การลงทะเบียนสิทธิการ
รักษาพยาบาลได้คลอบคลุมและ
ถูกต้อง 
ผู้ให้บริการสามารถก าหนดสิทธิการ
รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 

การลงทะเบียนผิด
คนหรือผิดสิทธิการ
รักษา 

ร้อยละของความครอบคลุมการ
มีหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
99.50 

การข้ึนทะเบียน
หน่วยบริการ 

หน่วยบริการในเครือข่ายได้รับการ
อนุมัติการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ  ประจ าและรับส่งต่อ ผ่าน
โปรแกรม CPP ได้ทันเวลา  

หน่วยบริการลง
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
หน่วยบริการที่ระบุ
ในโปรแกรมอยู่
นอกเครือข่าย 

ร้อยละของหน่วยบริการใน
เครือข่ายได้รับการข้ึนทะเบียน
หน่วยบริการผ่านโปรแกรม 
CPP ของ สปสช.ได้ครบถ้วน 
100% 

การบริหารจัดการ
กองทุนต่างๆ  

หน่วยบริการในเครือข่ายได้รับการ
จัดสรรเงินกองทุนได้ถูกต้องและ
ทันเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ คปสอ. 
ก าหนด 

ข้อมูลในการจัดสรร
เงินผิดพลาด 
การจัดสรรเงิน
ล่าช้า 

หน่วยบริการในเครือข่ายได้รับ
การจัดสรรเงินกองทุนต่างๆ ได้
ทันเวลา 100% 
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมหลักตัวชี้วัดหลักขององค์กรที่ 
19. ร้อยละคะแนนของการบริหารการเงินการคลังตามเกณฑ์การประเมินของ FAI
23. คะแนนผลการประเมิน ITA
-  การเรียกเก็บค่าบริการตามสิทธิผู้ป่วย 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ปริมาณงาน/ปี 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 
1 การลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ ราย 6,017 6,480 1,202 
2 การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ แห่ง 15 15 15 
3 การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ visit 103,412 115,086 113,087 
4 การคุ้มครองสิทธิและการรับเรื่องร้องเรียน ฉบับ 24 24 14 
5 รวบรวมข้อมูลและรายงานผล ฉบับ 1,216 1,566 NA 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การลงบันทึกในการให้สิทธิ์การรักษาพยาบาลควรได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ 100 % ใน Website

www.nhso.go.th ทุกครั้งที่มีผู้มารับบริการ พร้อมทั้งลงบันทึกในโปรแกรม HOSxP ให้ถูกต้องครบถ้วนและจัดให้มี
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อหาโอกาสพัฒนาในส่วนที่ขาด และเป็นแนวทางปฏิบัติที่
เป็นแนวทางเดียวกันทั้ง รพ. 

2. การติดตามสิทธิว่างไม่ได้รับการแจ้งตอบกลับจาก รพ.สต.เครือข่าย เนื่องจากบางรพสต.เปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบนายทะเบียนบ่อย และไม่ได้มีการส่งต่อข้อมูลเมื่อเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานใหม่  

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงทีส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indication) 

ศูนย์เรียกเก็บ เรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทาง
การแพทย์ได้ถูกต้องและทันเวลา 
ได้รับการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ที่ครบถ้วนและรวดเร็ว 

เรียกเก็บค่าชดเชย
ค่าบริการทาง
การแพทย์ผิดสิทธิ 
ได้รับการชดเชย
ค่าบริการทางการ
แพทย์ไม่ครบถ้วน
ตามจ านวน 

เรียกค่าชดเชยค่าบริการทาง
การแพทย์ได้คบถ้วนมียอดส่วน
ต่างในการเรียกเก็บและชดเชย
เท่ากับ 0 
ข้อมูลที่ถูกปฏิเสธการจ่าย
ชดเชยได้รับการอุทธรณ์แก้ไข
และเรียกเก็บได้ถูกต้อง 

การรวบรวมรายงาย
และวิเคราะห์ข้อมูล 

รายงานและวิเคราะห์สถานการณ์
การเรียกเก็บและการชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือให้แก่
ผู้บริหารรับทราบได้ทันเวลา 

รายงานข้อมูล
คลาดเคลื่อนและไม่
ทันต่อสถานการณ์ 

ส่งรายงานข้อมูลเรียกเก็บให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา 
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3. ขาดการท าความเข้าใจกับผู้รับบริการในผู้รับบริการสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้านอกเขตจังหวัดแพร่
เนื่องจากการรักษาพยาบาลบางกรณีไม่ครอบคลุมตามสิทธินั้นๆ เช่น กรณีสามีหญิงตั้งครรภ์มารับบริการตรวจเลือด
ไม่ได้เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลท าให้เบิกค่ารักษาพยาบาลคืนไม่ได้ 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาระบบการลงทะเบียนสิทธิโดยให้นายทะเบียนแต่ละหน่วยบริการในเครือข่ายที่รับผิดชอบ ติดตาม

ประชากรในเขตรับผิดชอบมาลงทะเบียนการมีหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่บุคคลพึง
มี 

2. พัฒนาระบบการให้สิทธิในการรักษาพยาบาลโดยติดตั้งองค์ความรู้ ทบทวนสิทธิต่างๆ ความครอบคลุมตาม
สิทธิที่พึงได้รับ และลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลลอง 

3. พัฒนาระบบการลงบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานชุดข้อมูลมาตรฐานด้านสุขภาพ ตามนโยบายที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

199



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งาน.....แผนยุทธศาสตร์.....กลุ่มงาน...ประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์... 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน ....นางสาวกรรณิการ์  ก าเหมาะ.....วันที่จัดท า......31 ตุลาคม 2561.... 

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 มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

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

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปี โรงพยาบาลลอง 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

2. ร้อยละของตัวชี้วัดด้านงานคุณภาพที่ได้รับ
มอบหมายผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 
93.33 

ร้อยละ 
92.86 

- 

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงาน ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 3 
4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพในระดับ
ทีมน า (ทีม IM) 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

5. วิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาลลอง ไม่มีวิกฤต ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 6 
6. โรงพยาบาลลองได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน (HA) 

ผ่านบันไดข้ัน 
2 

ผ่านบันไดข้ัน 
2 

ผ่านบันไดข้ัน 
2 

Accredit 

7. ร้อยละของมาตรฐานงานที่ก าหนดผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 
94.74 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

8. ร้อยละของบุคลากร รพ. มีการนาดัชนีความสุข
ของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้ 

ร้อยละ 60 - - ร้อยละ 100 

9. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดระดับองค์กร ร้อยละ 80 - - ร้อยละ 
62.96 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน)
- มีการรายงานความเสี่ยงของหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน

• จุดเน้นในการพัฒนา
1. การติดตาม การประเมินผล และรายงานข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าทีร่ะดับ
ปฏิบัติงานรับรู้แผน
ยุทธศาสตร์ไม่ทั่วถึง 

ชี้แจงผ่านหัวหน้างาน ประสานงานต่อไปยังหน้างาน และส่ง
แผนยุทธศาสตร์ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน
ในองค์ได้รับทราบ 

เจ้าหน้าทีร่ับรู้แผน
ยุทธศาสตร์มากขึ้น 

• การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1. พัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 
1. ร้อยละของตัวชี้วัดด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของแต่ละกลุ่มวัย
ผ่าน เกณฑ ์

ร้อยละ 80 ร้อยละ 70 

2. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ร้อยละ 77.77 
3. ร้อยละของตัวชี้วัดการส่งเสริมพฤติกรรมช่องปากทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.57 

4. อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ≤ 130/แสน 
ปชก. 

172.73/แสน 
ปชก. 

5. อัตราป่วยตายผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 8.25 ร้อยละ 9.98 
6. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ≤ร้อยละ 2.40 ร้อยละ 2.30 
7. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิต
สูง 

≤ร้อยละ 5 ร้อยละ 4.75 

8. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

≥ ร้อยละ 82.5 ร้อยละ 90.37 

9. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
(2556-2560) 

≥ ร้อยละ 5 อัตราป่วย 
54.68/แสน 

ปชก. 
(เพิ่มขึ้น 2.66%) 

10. อัตราป่วยด้วยโรคปอดบวม ≤ 250/แสน ปชก. 446.55/แสน 
ปชก. 

11. ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก 

ร้อยละ 87 ร้อยละ 33.15 

12. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85 ร้อยละ 83.33 
13. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กท่ีเป็นปัญหา
ส าคัญของพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 70 

14. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดการด าเนินงานสุขภาพจิต ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.33 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
15. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง 3
เดือนหลังการจ าหน่าย 
16. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน EOC และทีมตระหนักรู้สถานการณ์
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ระดับ 4 ระดับ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ 
17. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการใน
พ้ืนที่ (PCC) 

ระดับ 3 NA 

18. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนงาน พชอ. ในพ้ืนที่ ระดับ 5 ระดับ 3 
ยุทธศาสตร์ที ่3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
19. ร้อยละคะแนนของการบริหารการเงินการคลังตามเกณฑ์การประเมินของ FAI ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
20. ร้อยละของบุคลากร รพ. มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน
(Happinometer) ไปใช้ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 

21. ร้อยละการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HRSC ร้อยละ 80 ร้อยละ 94.83 
22. ศูนย์ข้อมูลสุขภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
23. คะแนนผลการประเมิน ITA 80 คะแนน 100 คะแนน 
ยุทธศาสตร์ที ่4. พัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
24. โรงพยาบาลได้รบัการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) Accredit Accredit 
25. ร้อยละของมาตรฐานงาน/ทีมมีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
ยุทธศาสตร์ที ่5. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
26. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80 ร้อยละ 97 
27. ร้อยละของหน่วยงานมีผลงานวิชาการ และมีการเผยแพร่ ร้อยละ 25 ร้อยละ 90.48 

• สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
- 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2559 – 2561) 
- 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ได้ครบถ้วน เนื่องจากติดภารกิจงานประจ า 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานข้อมูลย้อนกลับรอบ 6 เดือน แก่คณะกรรมการบริหาร
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 
หน่วยงาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ   กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน นายธนพล  ใจน่าน  วันที่จัดท า  1 ตุลาคม 2561 

เจตจ านง 
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา อย่างรวดเร็วและประทับใจ    

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

ตัวชี้วัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลลัพธ์ 

2559 2560 2561 
1) ร้อยละของชุดข้อมูลสุขภาพมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน และเข้าถึงง่าย (43 แฟ้มมาตรฐาน)
ร้อยละ 70          98.2 98.47 99.67 

2) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 
3) อุบัติการณ์การล่ม ของระบบ HOSxP น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 

ครั้ง/ปี 
0 0 0 

4) อุบัติการณ์การล่ม ของระบบ e - Office น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 
ครั้ง/ปี 

0 0 0 

5) อุบัติการณ์การล่ม ของระบบ RMC น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 
ครั้ง/ปี 

0 0 0 

6) เมื่อเกิดอุบัติการณ์ล่มแล้วสามารถกู้ระบบคืนได้ใน
เวลา

น้อยกว่า 60 นาที  0 0 0 

7) ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

ร้อยละ 70 70.72 70.21 N/A 

8) จ านวนข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 0 ครั้ง/เดือน 0 0 0 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การจัดการให้เกิดการเรียนรู้ในหน่วยงาน : การส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่

 การให้ค าแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานประจ าวัน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
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 การสอนทักษะในการดูแล/การแก้ไขเบื้องต้นระบบคอมพิวเตอร์ขณะปฏิบัติงาน 
2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ การอบรม การประชุมวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 การจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์  

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 
• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน
ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
▪ มีการจัดระบบการส ารองข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายหลักไปยังเครื่องแม่ข่ายส ารองเดือนละ 2 – 3 ครั้ง

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของข้อมูล
▪ ไดด้ าเนินการเปลี่ยนเครื่องแม่ข่ายใหม่ให้สามารถรองรับระบบ Virtual Machine เพ่ือง่ายต่อการ

ส ารองข้อมูลรูปแบบใหม่ในอนาคต ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และอยู่ระหว่างติดตามความเสถียรของระบบ
▪ มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายในโรงพยาบาลให้เป็นระบบเดียวกัน เพ่ือความเสถียรของการเชื่อมต่อ

โดยปรับระบบทั้งหมดด้วยการแยกเครื่องลูกข่ายกับอุปกรณ์สื่อสารออกจากกัน
▪ มีการปรับปรุงระบบ Authentication ที่ใช้ในการตรวจสอบผู้ที่มาใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โดยการก าหนด User name และ Password ในการ Login เข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง
ระบบการจัดการข้อมูล

▪ จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลให้แกห่น่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลเพื่อเอ้ือต่อการพัฒนางานผู้ป่วยใน
▪ มีการ ก ากับนิเทศและสอนการใช้งานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ
1) การใช้รายงานจาก HDC เพ่ือพัฒนางาน ของงานพัฒนาการเด็ก คลินิกสุขภาพเด็กดี  งานผู้สูงอายุ

 งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม 
2) การใช้รายงานจาก HDC เพ่ือพัฒนางาน ของงานผู้ป่วย
3) การใช้รายงานจาก HDC เพ่ือพัฒนางาน ของงานทันตกรรม

• กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561
ปัญหา/โอกาส

พัฒนา 
ระบบเดิม 

ก่อนการปรับปรุง 
การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

 ระบบเครือข่าย
ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว 

 ไม่มีการแยกระบบ
เครือข่ายในแต่ละตึก 

 ปรับปรุงระบบให้รองรับการ
ขยายตัวของระบบเครือข่ายโดย
การแยกระบบเครือข่ายในแต่ละตึก 

 ระบบมีความเสถียรมากขึ้น และ
ดูแลระบบเครือข่ายได้ง่ายขึ้น 

 ท รั พ ย า ก ร ใ น
ระบบแม่ ข่ า ยมี
จ ากัด 

 เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่ง
ตัวท างานเพียงหน้าที่
เดียว 

 น าระบบ Virtual Machine 
มาใช้ส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย 

 สามารถน าทรัพยากรเครื่องแม่
ข่ายมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า 

 สามารถรองรับการส ารองข้อมูล
โดยใช้ฮาร์ดแวร ์
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• การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรที่ 14. ร้อยละของชุดข้อมูลด้านสุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 
เป้าประสงค์ ระบบข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การใช้รายงานจาก HDC เพ่ือพัฒนางาน ของ
งานพัฒนาการเด็ก คลินิกสุขภาพเด็กดี งาน
ผู้สูงอายุ งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มงาน
ปฐมภูมิและองค์รวม 

• ร้อยละของชุดข้อมูลด้าน
สุขภาพมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 80

• ขยายองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานสู่
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ให้ข้อมูล HDC ในการ
พัฒนางานภายในหน่วยงาน

ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรที่ 15 ศูนย์ข้อมูลผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 5 
เป้าประสงค์ ศูนย์ข้อมูลมีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
• จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่หน่วยงาน

ต่างๆในโรงพยาบาลเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนางาน
• การด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลขาดความต่อเนื่อง

และงบประมาณสนับสนุน

• ศูนย์ข้อมูลผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 4

• มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการจัดท า
ศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงกันในระดับ
คปสอ.

• มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ

ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรที่ 16 ร้อยละตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 
เป้าประสงค์ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
• ระบบ HOSxP
 มีการดูแล / ปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบใน

แต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม และ
ตามก าลังความสามารถ  

 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย โดยการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ Hard Ware ภายใน ให้มี
ความเสถียรมากยิ่งขึ้น 

• อุบัติการณ์การล่ม
ของระบบ HOSxP
เท่ากับ 0 ครั้ง/ปี

• ระบบ HOSxP
 พัฒนาศักยภาพผูดู้แลระบบ HOSxP โดยผ่านการ

อบรม/ประชุมเพื่อติดตั้งองค์ความรู้ให้สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น 

 ปรับระบบให้เข้ากับบริบทของโรงพยาบาล
ลอง 

• ระบบ e-office
 ปรับปรุงระบบส ารองไฟ 

• อุบัติการณ์การล่ม ของ
ระบบ e-Office เท่ากบั
0 คร้ัง/ปี

• ระบบ E- office
 มีแผนพัฒนาในการเปลี่ยนระบบ  e-office

ใหม่ 

• ระบบ Internet
 เพิ่มการติดตั้งระบบการจัดการ ของระบบแม่

ข่ายใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ใช้งาน 
 จัดเก็บประวัติการเข้า ใช้ตาม พรบ.

คอมพิวเตอร์ 2550 

• ร้อยละตัวชี้วัดด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

• ระบบ Internet
 ขยายโครงข่ายของระบบ Network ให้มี

ขนาดใหญ่ขึ้นและรองรับการใช้งานที่มี
ปริมาณมากข้ึนเรื่อย ๆ
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
• ร ะบบ  HOSxP, ร ะบบ  e-office

และระบบ Internet 
 ก าหนดให้มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็น

แนวทางเดียวกันเมื่อระบบ ปฏิบัติการที่
ส าคัญ คือ HOSxP, e - office และ RMC ล่ม 
รวมทั้งน าวิธีปฏิบัติดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติ
อย่างแท้จริงพร้อมทั้งมีการประเมินผลเพ่ือ
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเป็นจริง และ
ทันต่อเหตุการณ์ 

ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรที่ 17 ระดับความส าเร็จของการใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลที่มีคุณภาพ ระดับ 3 
เป้าประสงค์ ข้อมูลสารสนเทศน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
• ต อ บ ส น อ ง ก า ร น า ชุ ด

ข้อมูลไปใช้พัฒนางานของ
แต่ละหน่วยงาน และตาม
ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย

• ระดับความส าเร็จของการ
ใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูล
ที่มีคุณภาพ ระดับ 3

• หน่วยงานทุกหน่วยงานมีการบันทึกกิจกรรมของ
ตนเองลงในระบบ HOSxP เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์
จากชุดข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน ซึ่งมีความน่าเชื่อถือที่
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี  2559 – 2561) 
แผนภูมิแสดงตัวชี้วัดการพัฒนาที่ส าคัญ 

แผนภูมิที่ 1  แผนภูมิแสดงอุบัติการณ์การล่ม ของระบบ HOSxP ระบบ e-Office  และระบบ RMC 
เปรียบเทียบเป็นรายปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – 2561 

จากแผนภูมิที่ 1  แสดงอุบัติการณ์การล่ม ของระบบ HOSxP  ระบบ e - Office และ ระบบ RMC ในแต่ละปี 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – 2561  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  ทุกระบบ พบอุบัติการณ์การล่มเท่ากับ 0 เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือดูแลแก้ไข ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้เครื่องแม่ข่ายอย่างสม่ าเสมอ  จากการ
ออกแบบการดูแลบ ารุงรักษา และส ารองข้อมูลของระบบแม่ข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

0

1

HOSxP e-Office RMC

2559 2560 2561
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1) ระบบเครือข่ายยังต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้ เพ่ือง่ายต่อการซ่อมบ ารุงในอนาคต
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
3) พัฒนาระบบสายดินของระบบเครือข่ายเพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
4) ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเอ้ือต่อการใช้งานที่มี

ความเหมาะสมเพียงพอ
5) ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง

เชื่อถือได้ และมีความเป็นปัจจุบัน

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

คอมพิวเตอร์หลายๆตัวเพ่ือให้สามารถท างานได้เหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกัน ( Server cluster ) 
 ระบบ Internet : ขยายโครงข่ายของระบบ Network ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและรองรับการใช้งานที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อย  ๆ
 ระบบ e – office : เปลี่ยนระบบ e - office ใหม่ ที่ใช้งานได้สะดวกข้ึน 
 ระบบ Website : มีแผนพัฒนา Website  เพ่ือรองรับระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ ให้ครอบคลุม 
 บริการงานซ่อม 
▪ ปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ ภายในคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ให้รองรับต่อการให้งานโปรแกรมประยุกต์ ต่าง ๆ
▪ มีแผนพัฒนาเพ่ือติดตั้งองค์ความรู้ในรูปแบบของการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการใช้ รวมถึงการดูแล/

บ ารุงรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของเจ้าหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ครอบคลุมมากขึ้น 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งานเวชระเบียน  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน .....นางสาวน  าฝน วงค์ปินตา.....วันที่จัดท า.......31 ตุลาคม 2561..... 

เจตจ านง 
ถูกต้อง  ครบถ้วน  พิทักษ์สิทธิ์   ปลอดภัย และได้รับความพึงพอใจ  

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

ตัวชี วัดคุณภาพ 
ตัวชี วัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อุบัติการณ์ระบุตัวผู้ป่วยผิดราย ≤ 5 ราย 1 2 0 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับผู้ป่วย 0 0 0 0 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 

• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน
(นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน) 

1. ทบทวนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ด้วยการเปิด-ปิด Visit number (VN) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้
โปรแกรม hosxp ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

2. การทบทวนเพื่อหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ในกรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล
3. การตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล และการส่งรายงานลูกหนี้สิทธิรายวัน/รายเดือน ผ่านโปรแกรม AAA

• จุดเน้นในการพัฒนา
1. สร้างหน่วยงานให้เป็นศูนย์การเรียนรู้

ส่งเสริม และ พัฒนาบุคลากรหน่วยงานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นประจ าทุกวันโดย  ด าเนินการใช้
กระบวนการท างานหลักของหน่วยงานวิเคราะห์หาส่วนขาด จุดบกพร่อง และร่วมกันทบทวนหาวิธีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหา แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า พัฒนาระบบการปฏิบัติงานประจ าวัน  รวบรวมผลด าเนินการและการ
แก้ไขปัญหาที่พบ น าเสนอโดยการเล่าสู่กันฟังในหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และการเรียนรู้
ขณะปฏิบัติงานจริงร่วมกัน  เช่น การใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของบุคคลไร้สถานะและสิทธิ์  การขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว  

2. การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP
พัฒนากระบวนการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โดยการลงบันทึกข้อมูลให้มีความถูกต้อง

ครบถ้วน ทันเวลา และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยการบันทึกในโปรแกรม HOSxP ให้ถูกต้องตามแนวทางการ
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บันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม เพ่ือให้การประมวลผลข้อมูลต่างๆให้เป็นสารสนเทศที่มีความจ าเป็นส าหรับโรงพยาบาลลอง มี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา  

• กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
อ่ืนส่งตรวจคัดกรองเอง 

- เจ้าหน้าที่ ที่ลงข้อมูลคัดกรอง ส่ง
ตรวจและระบุสิทธิการรักษาเอง ซึ่ง
ในบางรายนั้นยังบันทึกข้อมูลทั่วไป
ไม่ครบถ้วน รวมไปถึงการระบุสิทธิ
การรักษาไม่ถูกต้องด้วย 
- มีการส่งตรวจค้างไว้จ านวนมาก 
และไม่สามารถจัดการได้ทันในวัน
นั้นๆ ท าให้มีรายชื่อผู้ป่วยค้างในโป
แกรมhosxp และต้องคอยลบออก
ทุกครั้งที่ไม่สามารถจัดการข้อมูลได้
ทันเวลา 

- ให้ เจ้ า ห น้ า ที่ ง า น เว ช
ระเบียน เป็นผู้บันทึกข้อมูล
การส่งตรวจให้เท่านั้น โดย
ให้เจ้าหน้าที่งานคัดกรองส่ง
รายชื่อให้เป็นรายวัน และ
นับจ านวนมา ในปริมาณที่
สามารถจัดการได้ทันในวัน
นั้นๆ 

- ข้อมูลผู้ป่วยคัดกรอง 
ครบถ้วน ถูกต้องมาก
ขึ้น และผู้รับผิดชอบ
สามมารถจัดการได้
ทันเวลา 

2. การบันทึกสิทธิการ
รักษาไม่ถูกต้อง 

- ผู้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  ไ ม่ มี  User 
name/Plassword ใ น ก า ร
ตรวจสอบสิทธิ ต้องยืมใช้  User 
name/Plassword จ า ก น า ย
ทะเบียน 
- ไม่ มี เอ กส ารบั น ทึ ก ค วามจ า
เกี่ยวกับสิทธิการรักษาไว้ดู 

- ผู้มีสิทธิบันทึกข้อมูลทั่วไป
ของคนไข้  ท าการยื่ น ขอ 
Username/Plassword 
กับนายทะเบียน 
- โทรสอบถามยืนยันสิทธิ
การรักษากับนายทะเบียน ที่
งานประกันสุขภาพ 
- ท า เอ ก ส า ร ค ว า ม จ า
เกี่ยวกับการบันทึกสิทธิการ
รักษา และอัพ เดทข้อมูล
เกี่ ยวกับสิทธิทุกจากนาย
ท ะ เบี ย น ค รั้ งห าก มี ก าร
เปลี่ยนแปลง 

- ผู้บันทึกข้อมูลทุกคน
มี Username/  
Plassword ตัวเอง 
สามารถเช็คสิทธิการ
รักษาได้ทันที 
- เกิดความแม่นย าใน
การระบุสิทธิการรักษา
มากขึ้น 

• การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)
กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี วัด โอกาสพัฒนา 

ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึก
ข้อมูลพ้ืนฐาน (แฟ้ม Person) ใน
โปรแกรม hosxp 

99.06 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มผู้บันทึกข้อมูล 
เพ่ือให้ทุกคนได้พูดคุย ถึงปัญหาที่เจอ รวมถึงวิธีการ
แก้ไข เพ่ือให้  มีความเข้าใจที่ตรงกัน และมีความ
ช านาญเพิ่มมากขึ้น 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี วัด โอกาสพัฒนา 
อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึก
เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ร้อยละ 90 

ผู้ป่วยนอกทั่วไป 
ผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง NCD 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง TB AIDS 

93.15 
94.73 
95.67 
90.23 

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคน มีรู้ความและเข้าใจ
เกณฑ์การการบันทึกเวชระเบียน (เกณฑ์ Audit) 
เพ่ือที่จะสามารถลงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ ์

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึก
เวชระเบียนผู้ป่วยใน ร้อยละ 90 

90.94 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคน มีรู้ความและเข้าใจ
เกณฑ์การการบันทึกเวชระเบียน (เกณฑ์ Audit) 
เพ่ือที่จะสามารถลงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ ์

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึก
รหัส ICD 10 ร้อยละ 80 
  ผู้ป่วยนอก 
  ผู้ป่วยใน 

99.86 
99.89 

ผู้ให้รหัสโรค ศึกษาและติดตามข่าวการพัฒนา หรือ
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงการให้รหัส ICD10 อย่าง
สม่ าเสมอ 

จ านวนผู้ป่วยคงค้าง จากการบันทึกผล
การวินิจฉัย ในโปรแกรม hosxp  เป็น 
0/วัน 

0 ห้องตรวจต่างๆ สามารถจัดการกับผู้ป่วยค้างหน้าจอ
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 

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

ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน (แฟ้ม 
Person) ในโปรแกรม hosxp 

80% 94.43 99.06 99.06 

จ านวนความผิดพลาด ของการระบุสิทธิการรักษาพยาบาล ไม่
ตรงกับ web สปสช. 

ไม่เกิน10
ครั้ง/เดือน 

เฉลี่ย 6 
ครั้ง/เดือน 

เฉลี่ย 3 
ครั้ง/เดือน 

เฉลี่ย 5 
ครั้ง/เดือน 

จ านวนผู้ป่วยคงค้าง จากการบันทึกผลการวินิจฉัย ในโปรแกรม
hosxp  เป็น 0/วัน 

0 0 0 0 

อุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการสแกนเอกสารเข้าใน
โปรแกรม hosxp (ใบแสดงความยินยอมรับการรักษา, ผลชิ้น
เนื้อ, EKG, lab, Refer) 

ครั้ง 0 0 0 

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึก รหัสโรค ICD10 ผู้ป่วยนอก 90% 99.83 99.86 99.85 
อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึก รหัสโรค ICD10 ผู้ป่วยใน 90% 99.97 99.89 99.90 
รายชื่อผู้เสียชีวิตนอกสถานพยาบาล ได้รับการติดตามลงบันทึก
ข้อมูลสถานภาพในโปรแกรม hosxp (โดยบันทึกให้เป็น
ปัจจุบัน) 

90% 100% 100% 100% 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
รายชื่อเด็กแรกเกิด ได้รับการติดตามลงบันทึกข้อมูลทั่วไป ใน
โปรแกรม hosxp (โดยบันทึกให้เป็นปัจจุบัน) 

90% 100% 100% 100% 

ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าเฉลี่ยแล้ว  
(Average Adjusted RWCMI : CMI) 

0.61 0.69 0.61 

• สถิติอื่นๆ
1. 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปี 2561

อันดับ ชื่อโรค จ านวนครั ง จ านวนคน 

1 โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) 9,481 3,862 

2 โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus type2) 8,526 2,436 

3 อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) 1,993 1,421 

4 โรคฟันผุ  (Dental caries) 1ม912 1,662 

5 
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน (Acute 
Upper respiratory infection) 

1,838 1,457 

6 โรคจิตเภท (Schizophrenia) 1,730 233 

7 อาการเวียนศรีษะ (Dizziness and Vertigo) 1,464 1,124 

8 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) 1,369 199 

9 ไข้ (Fever) 1,206 929 

10 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 871 231 

2. 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปี 2561

อันดับ ชื่อโรค จ านวนครั ง จ านวนคน 

1 โรคอุจาระร่วง (Diarrhea) 368 358 

2 อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) 231 209 

3 โรคปอดบวม (Pneumonia) 229 211 

4 โรคติดเชื่อในทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract infection) 179 165 

5 
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน (Acute 
Upper respiratory infection) 

170 158 

6 อาการเวียนศีรษะ (Dizziness and Vertigo) 143 132 

7 
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมกับการก าเริบเฉียบพลัน (COPD 
with AE) 

142 78 
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อันดับ ชื่อโรค จ านวนครั ง จ านวนคน 

8 ไข้ (Fever) 124 124 

9 โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) 112 103 

10 โรคเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ(Cellulitis) 110 100 

3. จ านวนผู้ป่วยในที่มารับบริการ แยกตามตึก

ตึกผู้ป่วยใน 
ปี 2560 เฉลี่ยผู้ป่วยadmit/

วัน(ครั้ง/365) 
ปี 2561 เฉลี่ยผู้ป่วยadmit/ 

วัน(ครั้ง/365) ครั้ง คน ครั้ง คน 

Ward1 2,977 2,241 8 3929 2899 11 

Ward2 1,233 1,041 3 829 727 2 

LR 256 222 1 202 163 1 

รวม 4,466 3,504 12 4960 3789 14 

4. อัตราการครองเตียง
อัตราการครองเตียง 2559 2560 2561 

สูตรการค านวณ :              จ านวนวันนอนผู้ป่วยใน × 100

 จ านวนเตียงของโรงพยาบาล × จ านวนวันในปีนั้น 

     8,626 11,331 13,387 

 365 365 365 

คิดจาก 60 เตียง = 39.39 51.74 61.12 

5. Active Bed
Active Bed 2559 2560 2561 

สูตรการค านวณ :   อัตราการครองเตียง × จ านวนเตียงตามกรอบ (60) 
  100 

24 31 37 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
ความเร่งรีบและความหลงลืมของเจ้าหน้าที่ อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลได้ เช่น ระบุตัวผู้ป่วย

ผิดคน ระบุสิทธิการรักษาผิด เป็นต้น ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล้วนเคยเกิดขึ้นบ้าง แต่ไม่บ่อยนัก แต่ทางเจ้าหน้าที่งาน
เวชระเบียน ไม่ได้นิ่งเฉย พยายามที่จะหาสาเหตุและเหตุผล เพ่ือที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และเพ่ิมความระมัดระวัง
ให้มากขึน้ในการบันทึกข้อมูล เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลของงานเวชระเบียนนี้  

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. การส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจ า  ได้แก่ การประชุม การสอน

ทักษะการปฏิบัติงานจริง 
2. การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็น  Hosxp

ได้แก่ การประชุมวิชาการ การอบรมวิชาการ ให้ครบตามเป้าหมาย 
3. การพัฒนากระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับผู้ป่วย
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งาน โภชนาการ  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน ..นางสาวอัจฉรา  อัศวะมงคล...วันที่จัดท า... 6 พฤศจิกายน 2561... 

เจตจ านง 
บริการอาหาร ผู้ป่วยถูกต้องตามหลักโภชนาการ  โภชนบ าบัด    และสุขาภิบาลอาหาร  ให้ความรู้ด้าน

วิชาการกับผู้ป่วย และบุคคลทั่วไป ให้บริการความพึงพอใจ 

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

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

1. อัตราความถูกต้องในการบริการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค 80% 99.55% 99.91% 99.79% 
2. จ านวนครั้งของสิ่งปนเปื้อนในอาหาร 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 
3. โรงครัวโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงครัว ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก 
4. อัตราผู้ป่วยได้รับสารอาหาร ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลัก
โภชนาการ 

100% 99.95% 100% 91.30% 

5. จ านวนครั้งการตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในมือผู้
สัมผัสอาหาร 

5% 1.2% 0% 0% 

6. จ านวนครั้งการตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
อาหารปรุงสุก 

5% 1.1% 0% 0% 

7. จ านวนครั้งการตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
ภาชนะใส่อาหารผู้ป่วย 

5% 0.8% 0% 0% 

8. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ 80% 88.04% 90% 87.410% 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. ผู้ป่วยได้รับอาหารถูกต้องเหมาะสม  กับโรคที่เป็นอยู่และตรงตามหลักโภชนาการ
2. ผู้รับบริการได้ค าแนะน า/ความรู้เกี่ยวกับอาหารและสามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
3. ทีมงานสามารถปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
4. การจัดการด้านความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน 

1. ได้รับการรับรองให้เป็นโรงครัวมาตรฐานโดยได้มาตรฐาน  การสุขาภิบาลอาหารของกรมอานามัย 2560
2. ได้รับเกรียติบัตร เรื่องบัตรอ่อนเค็ม อ่อนหวาน โรงพยาบาลลอง 2560
3. ได้รับเกรียติบัตร เรื่องตรวจสอบประสิทธิภาพตู้เย็นเพื่อควบคุมจุดวิกิต 2561

• กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
บัตรก ากับอาหารของ
ผู้ป่วย 

บัตรก ากับอาหารไม่ได้ระบุ 
HN ของผู้ป่วยลงในบัตรก ากับ
อาหาร 

เพ่ิม HN ลงในบัตรก ากับ
อาหารของผู้ ป่ วย  และ
เขียนลงไปอย่างถูกต้อง 

ลดอัตรากรส่งอาหารผู้ป่วย
ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อย
ที่สุด 

บัตรก ากับอาหารของ
ผู้ป่วย 

บัตรก ากับอาหารได้น าบัตรไป
เคลือบเพ่ือน ากลับมาใช้เพ่ือ
ลดการสิ้นเปลืองกระดาษ แต่
อาจมีการติดเชื้อจากบัตรและ
เกิดความสกปรกจากบัตรได้ 

ท าบัตรก ากับอาหารใหม่
โดยการใช้ครั้งเดียวไม่น า
กลับมาใช้ใหม ่

ลด อัตราการติ ด เชื้ อจาก
ภาชนะใส่อาหารผู้ป่วย  พบ
เชื้อเกินมาตรฐาน     

การผลิตอาหารทาง
สายยาง 

ทางฝ่ายโภชนาการจะผลิตเอง
โดยโภชนากรจะผลิตตาม
ค าสั่งแพทย ์

สั่ งซื้ ออาหารส าเร็จทาง
การแพทย ์

เพ่ื อลดภาระงานลงและ
แก้ปัญหาเรื่องโครงสร้าง
ห้องผลิตอาหารทางสายยาง 

ใบสั่งยอดอาหารผู้ป่วย 
จากตึกผู้ป่วยใน 

ไม่ได้ระบุโรคประจ าตัวผู้ป่วย
ลงในใบสั่งอาหารผู้ป่วย 

ประสานกับตึกผู้ป่วยใน
และตึกผู้ป่วยในได้เพ่ิมช่อง
โรคประจ าตัวลงไปและ
เขียนให้ถูกต้องครบถ้วน 

จัดส่งอาหารผู้ป่วยให้ถูกต้อง
กับโรคที่เป็นอยู่และถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการและ
โภชนบ าบัด 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่  4. พัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
กิจกรรมหลักที ่1. สนับสนุนให้หน่วยงาน/ทีมงานด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- จัดท าเมนูอาหารให้ถูกต้องครบถ้วน

ตามหลักโภชนาการ 
- พั ฒ น าบุ ค ล าก ร   ให้ มี ค ว าม รู้

ความสามารถ  ทักษะเฉพาะด้าน  
รวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการที่ดี 

- อัตราความถูกต้องในการ
บริการอาหารผู้ป่วยเฉพาะ
โรค 

- เป ลี่ ย น เม นู อ าห า ร บ า งมื้ อ 
เนื่องจากหาวัตถุดิบไม่ได้ 

- ทีมงานยังมคีวามรู้พื้นฐานไม่มาก
นัก และขาดความตระหนักถึง
ความส าคัญของงาน 

- ท าแผนการประเมินคุณภาพ  5 ส. 
ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

- จัดท ากิจกรรม 5 ส. ทุกสัปดาห์ 

- ผลการปฏิบัติงานถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล 

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

1. อาหารอ่อน (Soft diet) ชุด 6,679 9,102 9,836 
2. อาหารทั่วไป (Regular diet) ชุด 16,544 12,339 12,153 
3. โจ๊ก (congee) ชุด 107 64 172 
4. อาหารทางสายยาง (Tube feeding diet) ชุด 1,162 861 1,472 
5. อาหารลดเค็ม (Low salt diet) ชุด 2,028 3,351 3,523 
6. อาหารเบาหวาน (DM) ชุด 3,168 4,360 4,125 
7. อาหารเพิ่มโปรตีน (High Prot) ชุด 167 308 241 
8. อาหารงดสัตว์ปีก (Gout) ชุด 27 20 14 
9. อาหารเหลว (liquid diet) ชุด 57 40 28 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. ผู้ป่วยบางรายไม่รับอาหารโรงพยาบาลเนื่องจากจ ากัดรสชาติอาหารให้ถูกต้องกับโรคที่เป็นอยู่ ดังนั้นฝ่ าย

โภชนาการ จะพัฒนาเรื่อง รสชาติอาหารให้ดีขึ้นเพ่ือให้ผู้ป่วยได้อาหารของโรงพยาบาลที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการและสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

2. ผู้ป่วยบางรายขาดความรู้เรื่องโภชนาการ โภชนบ าบัด แผนพัฒนาต่อไป คือ โภชนากรจะขึ้นไปให้สุขศึกษา
แก่ผู้ป่วยและญาติ ตามค าสั่งแพทย์ 

  แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาบุคลากร  ให้มีทักษะความรู้ความสามารถ  รวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการที่ดี
2. พัฒนาระบบให้บริการอาหารส าหรับผู้ป่วยให้ครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น
3. พัฒนาระบบการติดตามประเมินภาวะโภชนาการแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตามรายโรค ให้ครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น
4. พัฒนาระบบให้บริการอาหารส าหรับผู้ป่วยให้สะอาด  ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ภายในหน่วยงาน ให้

ครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น
5. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 1 ครั้ง/ปีและทุกครั้งที่พบปัญหา
6. ปรับปรุง Job Description
7. ควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานจากตัวชี้วัดหน่วยงาน
8. ขอรับการประเมิน อาหารสะอาด  รสชาติอร่อย   Clean  Food   Good  Test   ทุกปี
9. ขอรับการประเมิน โรงครัวอาหารปลอดภัย  Food  Softy  ทุกปี
10. ขอรับการประเมิน มาตรฐานโรงครัวโรงพยาบาล  2 ครั้ง/ปี
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
งาน  ธุรการ   กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน    นางทิพวรรณ  เศวตนันท์     วันที่จัดท า  30 กันยายน  2561 

เจตจ านง ให้บริการรับ – ส่ง หนังสือ ทั้งภายใน - นอกหน่วยงาน 

เป้าหมาย หน่วยงานธุรการ ให้บริการด้านงานธุรการ ให้กับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
ด้วยความถูกต้อง ทันเวลาและเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

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

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการท าลายเอกสาร
ประจ าปี (รอบ 1 = ระดับ 3, รอบ 2 = ระดับ 5) 

1 ครั้ง/ปี ก าลัง
ด าเนินการ 
ระดับ 3 

ก าลัง
ด าเนินการ 
ระดับ 4 

ก าลัง
ด าเนินการ 

อัตราความทันเวลาในการจัดเก็บเอกสารเป็น
หมวดหมู่ 

≥ 80% 100% 100% 100% 

อัตราความทันเวลาในการส่งต่อหนังสือเรียกเก็บเงิน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบภายใน  5  วัน 
หลังจากวันที่ลงทะเบียนรับหนังสือ 

≥ 80 % 91.04% 100% 100% 

มีการสรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการอบรมของ
เจ้าหน้าที่ทุกสิ้นเดือน 

ทุกวันที่  
1 – 5 ของ
เดือนถัดไป 

ทันก าหนด ทันก าหนด ทันก าหนด 

มีการสรุปรายงานค่าใช้จ่ายทางไปรษณีย์
ประจ าเดือน 

ทุกวันที่  
1 – 5 ของ
เดอืนถัดไป 

ทันก าหนด ทันก าหนด ทันก าหนด 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน)
1. ได้จัดท ากล่องรับบริจาคกระดาษท่ีใช้แล้ว น ามาใช้ในงานธุรการ เพ่ือตอบสนองนโยบายลดค่าใช้จ่ายของ

องคก์ร 
2. ได้พัฒนาระบบงานธุรการ ด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย  โดยปรับปรุงการค้นหาเอกสารในระบบ

e - office ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ให้รวดเร็วโดยก าหนดตัวเลขรับหนังสือไว้เพ่ือค้นหาง่ายและทันเวลา 
3. ได้พัฒนาระบบงานธุรการ โดยได้ท าตรายางปั๊ม ในการเกษียนหนังสือเบื้องต้น ให้แต่ละกลุ่มงานฯ

เพ่ือความรวดเร็ว อ่านง่าย และประหยัดเวลาในการท างาน 
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4. ได้พัฒนาระบบงานธุรการ  โดยได้ท าตรายางปั๊ม ในการส่งหนังสือทางระบบ e - office เพ่ือป้องกันการ
หลงลืมในการส่งหนังสือราชการและเป็นการตรวจเช็คได้ว่า ส่งวันที่เท่าไหร่ และใครเป็นผู้ส่ง 

5. ได้จัดท าสมุดควบคุมการจัดส่งหนังสือราชการ พัสดุ ทางไปรษณีย์ และท ารายงานค่าไปรษณีย์ประจ าทุก
เดือน 

6. ได้จัดท าสมุดควบคุมการส่งหนังสือราชการ ภายในอ าเภอลอง และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 

• จุดเน้นในการพัฒนา
1. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่องานธุรการ
2. การพัฒนางานธุรการให้ทันสมัย
3. การร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ส าคัญทั้งในและนอกองค์กร

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

1. การรับหนังสือ ฉบับ 4,655 4,526 4,694 
2. การส่งหนังสือ ฉบับ 5,494 5,673 8,064 
3. การจัดเก็บหนังสือ แฟ้ม 10 10 10 
4. การท าลายหนังสือราชการ ครั้ง 1 1 ก าลังด าเนินการ 

5. การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
- จดหมายธรรมดา 
- จดหมายลงทะเบียน 
- จดหมายด่วนพิเศษ 

ฉบับ 1,259 
686 
73 

847 
565 
114 

938 
669 
121 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2559 – 2561) 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลตาม

แผนภูมิ 
จากการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
แผน ภู มิ  ก ารส่ งห นั งสื อ
ปริมาณการออกเลขส่งมาก
ขึ้ น  เนื่ อ งจาก  งาน เภสั ช
กรรมและงานพัสดุ มีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบงาน
พัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง จึงใช้
เลขส่งมากข้ึน 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การพัฒนางานธุรการด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย
2. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่งานธุรการ

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการให้ถูกต้องและทันเวลา
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บหนังสือราชการให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่และสามารถค้นหาได้ง่าย
3. วางแผนการด าเนินการท าลายหนังสือราชการก่อนสิ้นปีปฏิทินและท าให้ทันตามเวลาที่ก าหนด
4. พัฒนาการลดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรและการลดปริมาณการใช้กระดาษให้คุ้มค่า ประหยัด ลดภาวะโลก

ร้อน 
5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
6. ด าเนินกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่องเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน
7. พัฒนาพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ
8. พัฒนาคุณภาพงาน โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ใน - นอก องค์กร
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางณัฐธิกา  ศรีวิชัย  วันที่จัดท า 30 กันยายน 2561 

เจตจ านง  ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันเวลาและเกิดความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ       

เป้าหมาย  หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล  ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปด้วยความถูกต้อง  ทันเวลาและเกิดความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 

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

1. อัตราความทันเวลาของการให้บริการเสียงตามสาย 90% 97.45% 99.10% 99.10 % 
2. อัตราการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายทันเวลาที่ก าหนด 

100% 80% 100% 100 % 

3. อัตราตัวชี้วัดคุณภาพที่ได้รับมอบหมายผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย 

80% 94.44% 92.85% 92.85 % 

4. หน่วยงานมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 1
มาตรการ 

- มี มี มี 

5. อัตราความส าเร็จของการประสานเรียกรถ Refer
/EMS ในเวลาราชการ 

90% 97.88% 97.61% 97.31 % 

6. เช็ควิทยุสื่อสารทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เวลา 10.00 น. 100% - 100% 100 % 
7. อัตราการความถูกต้องของการ รับ/ส่ง โทรศัพท์ 90% 97.32% 98.92% 99.69 % 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 

• ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน)

1. ให้บริการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการติดต่อต้อนรับ ชี้แจงข้อมูลทั่วไปและช่วยให้ข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 

2. ให้บริการข้อมูลสื่อสารผ่านระบบสื่อสารและระบบสารระสนเทศต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ 

3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจอันดี เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงานของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาล 

4. น าเสนอผลงานวิชาการเรื่องเล่างานคุณธรรม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่องสะพานบุญ  และ
ร่วมกิจกรรมน าเสนอผลงานวิชาการในโรงพยาบาล 
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5. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และ Line
6. จัดรายการวิทยุชุมชนร่วมกับพยาบาล opd

• จุดเน้นในการพัฒนา
1. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่องานประชาสัมพันธ์
2. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้รุดหน้า
3. การร่วมกิจกรรมต่างๆที่ส าคัญทั้งในองค์กรและนอกองค์กร

• กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1.การสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีต่องานประชาสัมพันธ์ 

จัดวางสิ่งของไม่เป็นระเบียบ 
ลิ้นชักไม่ติดป้ายแสดงว่าเป็น
ลิ้นชักส่วนตัวหรือส านักงานและ
ไม่จัดหมวดหมู่แฟ้ม 

พัฒนาพื้นที่บริการให้มี
ระเบียบสวยงามสะดวกต่อ
ผู้รับบริการจัดวางแจกัน
ดอกไม้ จัดหมวดหมู่แฟ้ม
และติดป้ายลิ้นชัก 

อัตราความส าเร็จของ
การประเมิน 5 ส 
ผ่านเกณฑ์ 

2. การพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ให้รุดหน้า 

แต่เดิมประขาสัมพันธ์จะ
ให้บริการอยู่ในเคาเตอร์ 
บริการแต่ปัจจุบันได้ออกมาให้
ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ
ของโรงพยาบาลและชี้แจงข้อมูล
เบื้องต้นของการรับบริการ
โรงพยาบาลลอง คลินิก ต่างๆ    

ประขาสัมพันธ์ในเชิงรุก
ปรับปรุงด้านเทคโนโลยีให้มี
ความทันสมัยสะดวกต่อการ
ใช้งาน 

ความพึงพอใจต่องาน
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เกณฑ์ 

3.การร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่ส าคัญทั้งในองค์กรและ
นอกองค์กร 

แตเ่ดิมงานประชาสัมพันธ์ ไม่ได้
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานนอก
องค์กร และกิจกรรมของทีม
ต่างๆ 

ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ส าคัญ
ทั้งในและนอกองค์กรเช่น 
ร่วมจัดกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆใน
โรงพยาบาลอง  ออกหน่วย
อ าเภอเคลื่อนที่ ออกหน่วย
จังหวัดเคลื่อนที่ และออก
หน่วยแพทย์ พอ.สว ออก
บริการในเชิงรุก เน้นการ
บริการนอกสถานที่ หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารนอก
องค์กร ร่วมกับทีมต่างๆใน
โรงพยาบาลลอง 

ความพึงพอใจต่องาน
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เกณฑ์ 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. การรับ/โทร โทรศัพท์ทั้งสายนอก
และภายใน 

ครั้ง 12,439 
ข้อมูล ต.ค.58 
ถึง ก.พ.59 

13,084 
ข้อมูล ต.ค.59 

ถึง ส.ค.60 

13,136 ครั้ง 
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 61 

2. การเรียกรถ Refer และ Ems และ
อ่ืนๆ 

ครั้ง 472 
ข้อมูล ต.ค.58 
ถึง ก.พ.59 

580 
ข้อมูล ต.ค.59 ถึง 

ส.ค.60 

595 ครั้ง 
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 61 

4. ให้บริการผู้รับบริการทั่วไป คน 13,714 
ข้อมูล ต.ค.58 
ถึง ก.พ.59 

26,648 
ข้อมูล ต.ค.59 ถึง 

ส.ค.60 

28,500 คน 
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 61 

5. การให้เสียงตามสาย,ประกาศทั่วไป
,จัดรายการเสียงตามสายให้ทีม EDU  

ครั้ง 2,586 
ข้อมูล ต.ค.58 
ถึง ก.พ.59 

2,236 
ข้อมูล ต.ค.59 ถึง 

ส.ค. 60 

2,216 ครั้ง 
ข้อมูล ณ 30 ก.ย 61 

6.การรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายทันเวลาที่ก าหนด 

ครั้ง ND 11ครั้ง 10 ครั้ง 
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 61 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

จากข้อมูลในปีงบประมาณ 59 ถึงปีงบประมาณ 
61จะพบว่าจ านวนครั้ งในการรับส่ งโทรศัพท์ ใน
หน่วยงาน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทางหน่วยงานจึงมีการ
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานรับผิดชอบ
หน้าที่ ในการรับส่งโทรศัพท์ในหน่วยงาน และมีการ
บันทึกข้อมูลทุกครั้งในการรับส่งโทรศัพท์ 

จากข้อมูลในปีงบประมาณ 59 ถึงปีงบประมาณ 
61 จะพบว่าจ านวนครั้งการให้ข้อมูลบริการผู้ป่วยทั่วไป
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทางหน่วยงานจึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยให้บริการและให้ข้อมูลผู้ป่วย การให้บริการที่สุภาพ 
เพ่ือรองรับจ านวนผู้รับบริการที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย
2. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่นคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่างๆเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน

ต่าง ทั้งในและนอกองค์กรได้รวดเร็วขึ้น 
2. จัดให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อบรมพ้ืนฟูทักษะงานประชาสัมพันธ์
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 
กลุ่มงานทันตกรรม   โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  ทพ.ธีระวัฒน์ สุริยาเดช  วันที ่  7  ธันวาคม 2561 

เจตจ านง     เพ่ือให้ประชาชนมีภาวะทันตสุขภาพที่ดีและพึงพอใจในบริการ 
เป้าหมาย      

1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็วและเสมอภาค
2. ประชาชนและชุมชนได้รับบริการด้านทันตกรรมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่่าเสมอ

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท่าหัตถการ < 0.1% 0 0.4 0 
2. อัตราการติดเชื้อหลังการถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปาก < 0.1% 0 0 0 
3. อัตราปราศจากฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน (3 ปี) > 45% 74.8% 87.64% 81.66% 
4. อัตราปราศจากฟันผุในเด็กประถม (12 ปี) > 45% 69.79% 84.29% 87.23% 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. ให้บริการและดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมที่เหมาะสม
2. การส่งเสริมทันตสุขภาพภายใต้งบประมานส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มเป้าหมายหลัก

(หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียนประถมศึกษา วัยท่างาน และผู้สูงอายุ) 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการทันตกรรม

ความท้าทาย 
1. การส่งเสริมทันตสุขภาพภายใต้งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PPA และ PPB ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

ให้บรรลุเป้าหมาย 
2. การน่าร่องส่งเสริมสุขภาพในวัยท่างาน

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2561 
- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
การพัฒนาระบบงาน “ผลการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้่าตาล
ในเลือด” 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริการทันตกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุม
ระดับน้่าตาลในเลือด อ่าเภอลอง จังหวัดแพร่ ปี2560-2561 โดยเลือกผู้ป่วยเบาหวาน ที่ระดับน้่าตาลมากกว่า 180 
mg/dL ติดกันสองครั้ง หรือ มี HbA1c มากกว่า 7 mg% จ่านวน 284 คน เข้าร่วมโครงการผ่านการติดตามสภาวะ
ช่องปาก ด้วยสมุดบันทึกสภาวะปริทันต์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยกระบวนการ Health Coaching 
และมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า คนไข้ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ทั้งหมด 284 คน ได้รับการตรวจ HbA1C อยู่ 200 ราย โดยมีผลค่า HBA1c ต่่ากว่าหรือเท่ากับ  7 mg% อยู่ 40 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 13.84  และมีการเพ่ิมการเข้าถึงบริการทันตกรรม ในวัยท่างาน 15-59 ปี จาก ปี 2559 ร้อยละ 15.52 
ปี 2560 ร้อยละ 17.16  ปี 2561 ร้อยละ 15.47 ตามล่าดับ  การวิจัยนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยในการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานที่ควบคุมระดับน้่าตาลไม่ได้ ภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลลอง ที่ท่าให้โรคเบาหวานของ
ผู้ป่วยดีขึ้นและยั่งยืน 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2561 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
หลอดไฟห้องให้บริการ
ทั น ตกรรมดั บ  แล ะ
กุ ญ แ จ ห้ อ งค ว บ คุ ม
ไฟฟ้าหาย 

มี เขี ยน ใบความ เสี่ ย งและ
ด่ า เนิ น งาน ต ามรอย  เพ่ื อ
ค้นหาสาเหตุ 

เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตก
รรม ติดต่อช่างประจ่า รพ.
ลอง เพ่ือมาด่าเนินการแก้ไข 
ระบบไฟฟ้าและหลอดไฟใน
ห้องให้บริการทางทันตกรรม 

มีการจัดเก็บกุญแจไว้ที่
บริหาร และสามารถ
เรียกเพ่ือขอใช้ได้ตลอด 

โ ป ร แ ก ร ม  X-ray  
Error  เมื่ อ สั่ ง  X-ray 
ใช้เวลาเปิดโปรแกรม 
20 – 30 นาที บ้างครั้ง
ไม่สามารถดูผลฟิล์ม 
X-ray ได ้ 

ติดต่อประสานหน่วยงาน IT 
และบริษัทเครื่องสแกนฟิลม์ 
x-ray 

เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตก
ร ร ม  ติ ด ต่ อ บ ริ ษั ท
ผู้รับผิดชอบให้ด่าเนินการ
แก้ไขเครื่องอ่านฟิล์ม X-ray 
และโปรแกรม X-ray   

ห น่ ว ย ง า น  IT 
ประสานงานเปลี่ ยน
เครื่องคอมพิวเตอร์ตัว
ใหม่ให ้

• การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (Action plan)
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2 .พัฒนางานบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap)  R3 : ร้อยละความส่าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด่าเนินงานโรคไม่ติดต่อที่เป็น
ปัญหาส่าคัญของพ้ืนที่ 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มเป้าหมายหลัก 

กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ด าเนินงานต่อไป 

กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เส ริ ม
สุ ข ภ า พ แ ล ะ ก า ร
ป้ องกัน โรคในช่อ ง
ปากในกลุ่มเป้าหมาย
หลัก (หญิงตั้งครรภ์ 
เด็กเล็ก เด็กก่อนวัย

ร้อยละความส่าเร็จ
ของกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากและการป้องกัน
โรคในช่องปากใน
กลุ่มทุก

ตั ว ชี้ วั ด ผ่ า น
เกณฑ์ 93.75% 

ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน คือ 
ร้อยละของ รพสต./
ศสม. ที่ให้บริการ
สุขภาพช่องปากท่ีมี
คุณภาพ เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ55 

- ด่าเนินการติดตามเพ่ือให้
มี การพัฒ นาและรักษา
ระดับของงานให้มีความ
ต่อเนื่องต่อไป 
- ด่ า เนิ น ก ารขอทั น ต า     
ภิบาล เข้ามาประจ่าพ้ืนที่ 
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กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ด าเนินงานต่อไป 

เรียน  เด็ กนั ก เรียน
ป ระถ ม ศึ ก ษ า  วั ย
ท่างาน ผู้สูงอายุ) 

กลุ่มเป้าหมายหลัก 
เป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ที่ได้ร้อยละ 
42.86 เนื่องจาก ทัน
ตาภิบาล มี
ภาระหน้าที่
นอกเหนือจากงาน
ทันตมากเกินไป และ
ขาดแคลนทันตาภิ
บาลในบางพ้ืนที่ รพ
สต.       

รพสต.ที่ขาดแคลน 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 3 .พัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap)  R13:  โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 
- กิจกรรมพัฒนางานคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ด าเนินงานต่อไป 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ 

ร้อยละของตัวชี้วัด
ด้านงานคุณภาพที่
ได้รับมอบหมาย ใน
ภาพรวมของกลุ่ม
งานผ่านเกณฑ์ท่ี
ก่าหนด ร้อยละ 60  

ตัวชี้วัดผ่าน
เกณฑ์ 100% 

เนื่องจากเป็นปีที่เข้ารับการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
ทางหน่วยงานจึงเน้นเรื่องของ
งานคุณภาพ ซึ่งเมื่อผ่านไป
แล้ว ก็ยังคงต้องรักษาคุณภาพ
ให้ต่อเนื่องต่อไป 

- ด่าเนินการติดตามเพ่ือให้
มีการพัฒนาและรักษา
ระดับของงานให้มีความ
ต่อเนื่องต่อไป 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap)  : 
R16. ระดับของความส่าเร็จของตัวชี้วัดด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ HR Scorecard 
R17. ดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
P80. ทุกหน่วยงานมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 1 มาตรการ 
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กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 
- กิจกรรมพัฒนางานคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
มีการน่าเสนอ
ผลงานหรือ
เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ/
นวัตกรรม/ 
งานวิจัยที่มี
คุณภาพและใน
ทุกระดับอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

หน่วยงานมีการ
น่าเสนอผลงาน
หรือเผยแพร่
ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม/ 
งานวิจัยที่มี
คุณภาพและใน
ทุกระดับอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

คิดค้นนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาการท่างาน 
1.Work flow ขจัด
ความเสี่ยงทันตกรรม 
2.แถบสีเตือนไม่ให้จัด
ชุดเครื่องมือผิด 
3.เรื่องเล่าผลการ
ด่าเนินงานเครือข่าย
สุขภาพ Long kids 
healthy ค่ะ 

- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ยังให้ความส่าคัญกับการ
ท่างานประจ่าร่วมกับ
การท่าผลงานวิชาการ 
นวัตกรรมหรืองานวิจัย
น้อย 
- มีการท่างานที่เห็นถึง
การปรับปรุงและพัฒนา
แต่ยังขาดการบันทึก
รวบรวม 

น่าหลักการของ R2R มา
กระตุ้นเตือนและปฏิบัติใน
หน่วยงาน 

จัดท่ามาตรการ
ลดค่าใช้จ่าย
ของกลุ่มงานทัน
ตกรรม โดยเน้น
การจัดการ
แผนการใช้เงิน
บ่ารุงในการซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ์
ทางทันตกรรม
ให้คุ้มค่าที่สุด 

หน่วยงานมี
มาตรการลด
ค่าใช้จ่ายอย่าง
น้อย 1 
มาตรการ (ลด
ค่าใช้จ่ายลง
10%) 

ลดค่าใช้จ่ายได ้
15.05% 

ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่มากนัก
เพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
ขึ้นกับจ่านวนผู้มารับ
บริการ 

ควรท่ามาตรการลด
ค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับ
มาตรการเพ่ิมรายรับ 

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

1. หญิงมีครรภ์ได้รับทันตสุขศึกษา และตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

คน 273 277 96 

2. หญิงมีครรภ์ได้รับการรักษาทางทันตกรรม ครั้ง 324 128 22 
3. การถอนฟันน้่านม ราย/ซี่ 295/458 272/803 345/1719 
4. การอุดฟันน้่านม ราย/ซี่ 271/516 194/560 264/1074 
5. การถอนฟันแท้ ราย/ซี่ 2148/3341 2121/5773 2864/16988 
6. การถอนฟันโดยการผ่าตัด ราย/ซี่ 71/78 72/178 85/587 
7. Minor surgery ราย 52 22 67 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
8. การอุดฟันแท้ ราย/ซี่ 913/1387 639/2354 1041/4242 
9. รักษารากฟัน ราย 21 32 6 
10. ขูดหินปูน ราย 860 742 1658 
11. ทันตกรรมประดิษฐ์ ชิ้น 336 341 280 
12. เคลือบหลุมร่องฟัน ราย/ซี่ 85/247 53/182 114/1252 
13. เวชศาสตร์ช่องปาก ราย 7200 9587 12236/19195 

วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2559 – 2561 
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255825592560วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
ในปี 2561 มีแนวโน้มงานบริการที่เพ่ิมข้ึนชัดเจนคืองานเวชศาสตร์ช่องปาก ประชาชนมีการเข้าถึงบริการได้ดี

ขึ้น นอกจากนั้น งานอ่ืนๆที่เพ่ิม คือ การถอนฟันน้่านม การอุดฟันน้่านม การถอนฟันแท้ การถอนฟันโดยการผ่าตัด 
Minor surgery การอุดฟันแท้ เพราะมีการออกหน่วย PCC และมีสาขาเฉพาะทางศัลยกรรม 1 คน อีกทั้งรับการส่ง
ต่อผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลวังชิ้น   งานเฉพาะทางในกลุ่มนี้ผู้รับบริการต้องเสียเงินเอง ใช้สิทธิ์เบิกได้หรือเบิกจ่ายตรง 
ฉะนั้น การจัดระบบนัดรักษาผู้รับบริการในกลุ่มนี้ให้ชัดเจนจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมรายรับให้กับทาง
โรงพยาบาล และในกลุ่มวัยท่างานมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นนโยบายของจังหวัด จึงท่า
ให้มีงบประมาณและมีโครงการรองรับ 

นอกจากนั้น งานบริการที่ลดลงคือ งานรักษารากฟัน เนื่องมาจากงานรักษารากฟันที่เป็นฟันกรามหลัง
ส่วนมากจะrefer ไปให้ทันตแพทย์เฉพาะทางท่า และงานหญิงมีครรภ์ได้รับทันตสุขศึกษาและตรวจสุขภาพช่องปาก
หญิงมีครรภ์ได้รับการรักษาทางทันตกรรมมีจ่านวนลดลง เพราะมีอัตราการตั้งครรภ์ของปี 61 ที่น้อย 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การออกหน่วย PCC ท่าให้มีโอกาสที่จะเพ่ิมการเข้าถึง และได้งานบริการที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น
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แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. ใช้แนวทางการบริหารจัดการและการด่าเนินงานทันตสาธารณสุขตามงบPPA เพ่ือด่าเนินงานส่งเสริม

ป้องกันและรักษาในกลุ่มอายุต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตอ่าเภอลอง รวมถึงเน้นการท่างานแบบสหสาขาและ
การท่างานเป็นทีมระดับอ่าเภออย่างต่อเนื่อง 

2. การบริหารจัดการระบบข้อมูล เพ่ือให้การส่งรายงานข้อมูลทางทันตสาธารสุข ทันเวลาที่ ก่าหนด โดย
ข้อมูลด้าน     ทันตสาธารณสุขประกอบด้วย รายงานโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี / รายงานโครงการฟันเทียม
พระราชทาน / รายงานการให้บริการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า / รายงาน ทส .003 / รายงาน อฟ 
/ รายงาน ฟ / รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข / ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ : HDC  โดย
งานทันตสาธารณสุขได้วางแผนจัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงแบบฟอร์ม
รายงานให้ง่ายต่อการบันทึกมากขึ้น 

3. ปรับปรุง แก้ไขรหัสวินิจฉัยและรหัสหัตถการของงานทันตกรรม ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมโรค
ทางทันตกรรม รวมถึงทันตกรรมหัตถการ 

4. ก่าหนดแนวทางเพ่ือเพ่ิมรายรับร่วมกับใช้มาตรการลดค่าใช้จ่าย
5. สร้างความตระหนักในการจัดการความรู้ และน่า R2R มาใช้ร่วมกับการท่างานประจ่า

229




