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สรุปผลการดำเนิินงานประจำปิีิ2559 
หนว่ยงานิิศูนย์คุณภาพิิิโรงพยาบาลลองิ อ.ลองิิจ.แพริ่ 

ผู้จิัดท ารายงานินางสาวจารุณิีิ จันทร์เดือนิิวิันท่ีจัดท าิ25ิติุลาคมิ 2559 

เจตจ านงิ โรงพยาบาลลองมีีกระบวนการพัฒนาคีุณภาพตามมาตรฐานทีี่เกี่ยวข้องอย่างตี่อเน่ืองีภายใตี้ทีิศทางีนโยบายี
ทีี่ชีัดเจนีสามารถนำสีู่การปฏิบีัตีิอย่างไดี้ผล 

เปิ้าหมายิโรงพยาบาลลองีมีีคีุณภาพตามมาตรฐานทีี่ก าหนด 
ติัวช้ีวิัดคณุภาพ 

ติัวช้ีวิัดหลักิ(KPI) เปิ้าหมาย ปิีิ2557 ปิีิ2558 ปีิ2559 

โรงพยาบาลไดี้รับการรบัรองคีุณภาพโรงพยาบาลี(HA) ผี่านการรับรอง ขั้นที่ี2 ขั้นที่ี2 ขั้นที่ี2 

ร้อยละของเกณฑ์ประเมินีScoring guide ผี่านเกณฑ์ี≥3 80% NA 78.65% 79.78% 

ร้อยละของมาตรฐานงาน/ทีีมมผีลการด าเนินงานผี่านเกณฑ์ทีีก าหนด 80% 100% 100% 95% 

มาตรฐานีQA ผี่านการประเมินระดีับคะแนนร้อยละี60ีทีุกมิติ ผี่าน ผี่าน ผี่าน ผ่าน 

มาตรฐานีMCH ผี่านการประเมินในระดีับทอง ระดีับทอง ระดีับทอง ระดีับทอง แจี้งเลีื่อน 

มาตรฐานีEMS ผี่านการประเมินในระดีับี5 ผี่าน ผี่าน ผี่าน ระดีับี4 

มาตรฐานีMCATT ผี่านการประเมินเกณฑม์าตรฐานทีี่ก าหนดระดีับี5 ผี่าน ผี่าน ผี่าน ผี่าน 

มาตรฐานีNCD คีุณภาพผี่านเกณฑ์ี(มีการปรับเกณฑ์การีประเมิน
เป ีนคี่าคะแนนร้อยละในปีี 2559) 

ร้อยละี80 ผ่านการ
ประเมิน 4ี
ในี6ีตาม
เกณฑ์

มาตรฐาน 

ผ่านการี
ประเมิน 4ี
ในี6ีตาม
เกณฑ์

มาตรฐาน 

ร้อยละี
88.33 

มาตรฐานแพทย์แผนไทยผี่านการประเมินในระดับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี ดีีมาก 
มาตรฐานีTBีผี่านการประเมินในระดีับดีีมากี(มีการปรับเกณฑ์การ
ประเมินเป ีนคี่าคะแนนร้อยละในปีี 2559) 

ระดีับดีีมาก ระดีับดีีมาก ระดีับดีีมาก 96% 

มาตรฐานยาเสพติดผี่านการรับรอง รับรอง รับรอง รับรอง รับรอง 
มาตรฐานีHAS ผี่านการประเมินี(80%) ผี่าน ผี่าน ผี่าน ผี่าน 

มาตรฐานระบาดวิทยาผี่านการประเมินในระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี พีื้นฐาน ดีีมาก 
มาตรฐานีAIDS ผี่านการประเมินในระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี 
มาตรฐานีEDU ไดี้รับการรับรอง/ผี่านเกณฑ์การประเมิน รับรอง รับรอง รับรอง ผี่านเกณฑ์ 
มาตรฐานีOCC ไดี้รับการรับรองระดีับี5 ระดีับี5 ระดีับี5 ระดีับี5 ระดีับี5 
มาตรฐานีLA / LAB กระทรวงฯีไดี้รับการรบัรอง รับรอง รับรอง รับรอง รับรอง 
มาตรฐานโรงครัวโรงพยาบาลผี่านการประเมินในระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี ดีีเยีี่ยม ดีีมาก 
มาตรฐานสีุขาภบิาลอาหารผี่านการประเมินในระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี 

มาตรฐานงานรังสีีวนิีิจฉัยผี่านการประเมินในระดับดีี ผี่าน ผี่าน ผี่าน 92.70% 

มาตรฐานคีุณธรรมจริยธรรมผี่านการประเมินในระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี 
มาตรฐานควบคีุมภายในผี่านการประเมินในระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี ระดีับดีี 
มาตรฐานีhealthy work place(HWP) ไดี้รับการรบัรองระดับทอง ระดีับทอง 

(จังหวัด) 
ระดีับทอง 
(จังหวัด) 

ไม่มีการ
ประเมิน 

ไม่มีการ
ประเมิน 
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จุดเน้นในการพัฒนาิ 

1.  พฒันาคีุณภาพงานประจำอย่างตี่อเน่ืองีเรียบง่ายียืดหยุ่นีไมต่ีิดรูปแบบ 
2.  จีัดบริการเพื่อใหี้ผีู้รับบริการปลอดภัยีพงึพอใจในบริการทีี่ไดี้รับีและผีู้ให้บริการมีความสีุข 

ผลการดำเนิินงานประจำปิีงบประมาณิ2559  
“โครงการิกระติุ้นการพัฒนาคุณภาพิโรงพยาบาลลองิ ประจำปิีงบประมาณิพ.ศ.ิ2559” 

กิิจกรรมท่ีิ 1ิ ฟื้นฟูความรู้เจี้าหน้าทีี่โรงพยาบาลลองภายใตี้หัวข้อกิจกรรมี“Walk Rally Freshy Day 
Camp’ 2016” โดยมีวัตถีุประสงคี์เพื่อสร้างความรู้ความเขี้าใจเกี่ยวกับงานีHA ในบุคลากรและเสรีิมสร้างการ 
ทำงานเป ีนทีีมีในวันเสาร์ที่ี30ีกรกฎาคมี2559ีโดยมีกลีุ่มเปี้าหมายเป็นเจี้าหน้าทีี่ทีี่เริ่มปฏิบีัตีิงานใน 
โรงพยาบาลลองในระหว่างเดีือนกันยายนี2558ีถึงเดีือนกรกฎาคมี2559ีและทีีมดำเนินการีรวมจำนวนทีั้งสีิ้นี
50 คน 

                  

กิิจกรรมท่ีิ 2ิิ การฟื้นฟีูกิจกรรมี5สีในโรงพยาบาลลองีไม่มีการด าเนินการตามแผน 
กิิจกรรมท่ีิิ3 ิ การเตรียมความพรี้อมเพื่อการรีับรองสำหรับทีีมนำหลีักีมีการด าเนินการในทีีมนำหลีักต่อไปน้ี 
- ทีีมีRM ภายใตี้หัวข้อี“การจีัดการความเสีี่ยงเชีิงระบบ”ี ในวันทีี่ี8 เมษายนี2559 

                  

- ทีีมีENV จีัดอบรมเชีิงปฏีิบัตีิการเชีิงรุกสำหรับเจี้าหน้าทีี่ความปลอดภัยโรงพยาบาลลองี(จปรพ.)ีเพื่อี
เพิ่มพูนความรู้ีทีักษะีและีเรียนรู้การใชี้เคร่ืองมือทีี่สำคีัญเพื่อคี้นหาความเสีี่ยงเชีิงรุกดี้านโครงสร้างอาคารี
และสีิ่งแวดลี้อมภายในโรงพยาบาลลองีในวันทีี่ี28ีมถิีุนายนี2559ีเวลาี13.00ี–ี16.30ีน.ีซึ่งมี
กลีุ่มเปี้าหมายเป็นีเจี้าหน้าทีี่โรงพยาบาลทีี่เป ีนตีัวแทนหน่วยงานีและกรรมการพัฒนาดี้านโครงสร้างทางี
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กายภาพีสีิ่งแวดลี้อมและความปลอดภัยีจำนวนี40ีคน 
- ทีีมีENV จีัดอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ีความเขี้าใจีเกี่ยวกับการจีัดทำแผนปูองกันีและระงีับอัคคีีภัยีในีเจี้าหน้าทีี่

กลีุ่มเปี้าหมายีจำนวนี30ีคนีภายใตี้หีัวข้อกิจกรรมี“การจีัดทำแผนปอูงกันีและระงีับอัคคีีภัยีใน

โรงพยาบาลลอง”ีในวันทีี่ี14ี กรกฎาคมี2559ีณีห้องประชีุมเรือนแก้วีโรงพยาบาลลอง 

- ทีีมเอกสารระบบคีุณภาพีจีัดกิจกรรมี“Hot line สายดี่วน”ีเพื่อสี่งเสริมให้เจี้าหน้าทีี่ในหน่วยงานตี่างีๆีมี

ความรู้เกี่ยวกับีระบบเอกสารคีุณภาพีมีีความเขี้าใจีและสามารถปฏิบีัตีิตามแนวทางทีี่วางไว้ไดีี้ในวันทีี่ี4ี-ี5ี

สีิงหาคมี2559 

        

- ทีีมีPCT ร่วมกับงานอุบัตีิเหตีุและฉุกเฉินจีัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูทักษะการชี่วยฟีื้นคีืนชีีพระดีับีBLS 
และีALS สำหรับเจี้าหน้าทีี่โรงพยาบาลลองีและีเครือข่ายบริการีคปสอีลองีปีงบประมาณี2559 

 ีีีีีีีจำนวนี3ีรุ่นีีในวันทีี่ี8ี-ี10ีสีิงหาคมี2559 

- ทีีมีICC โดยจีัดกิจกรรมให้ความรู้เชีิงปฏีิบัตีิการและรณรงคี์เร่ืองการลี้างมือในกลีุ่มเจี้าหน้าทีี่โรงพยาบาลีลอง
ทีุกระดีับีและผีู้มารับบริการีภายใตี้หัวข้อกิจกรรมี“Long Hand washing Day’2016” ในวันทีี่ี11ีสีิงหาคมี
2559ีสถานทีี่จีัดกิจกรรมภายในโรงพยาบาลลองีเพื่อเป ีนการกระตีุ้นให้ความรู้เชีิงปฏีิบัตีิการีและรณรงคี์เรื่อง
การลี้างมือในกลีุ่มเจี้าหน้าทีี่โรงพยาบาลลองทีุกระดีับีและผีู้มารับบริการ 
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- ทีีมีFA สี่งทีีมนำจำนวนี4ีคนีเขี้าอบรมหลีักสีูตรีการบริหารจีัดการงานอาชีีวอนามัยและความปลอดภัยี
(OH&S) และสีิ่งแวดลี้อมในโรงพยาบาลี(ENV) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ีและทีักษะการใชี้เคร่ืองมือทีี่สำคีัญในีการ
บริหารจัดการงานีีอาชีีวอนามัยและความปลอดภัยี(OH&S) และสีิ่งแวดลี้อมในโรงพยาบาลี(ENV) รวมถีึง
การบริหารจัดการีและวางแผนรับสถานการณี์ฉุกเฉินีในระหว่างวันทีี่ี17ี–ี19ีสีิงหาคมี2559ีจีัดี
คณะแพทย์ศาสตร์ีมหาวิทยาลีัยขอนแก่น 

- ทีีมีENV การอบรมีเพื่อเสริมสร้างความรู้เชีิงทีักษะในการปฏิบีัตีิหน้าทีี่เมื่อเกิดเหตีุเพลีิงไหม้ให้กับบีุคลากร 
ในโรงพยาบาลลองจำนวนี188ีคนีภายใตี้หัวข้อกิจกรรมี“การปูองกันและระงีับอัคคีีภัยในโรงพยาบาล 
ลอง”ีในวันทีี่ี22, 23ีสีิงหาคมี2559ีโดยแบี่งการอบรมออกเปี นี2ีรุ่นีๆีละีคร่ึงวันีณีห้องประชีุมเรือน
มรกตีโรงพยาบาลลอง 

   
กิิจกรรมท่ีิ 4ีี การจีัดเวทีีแลกเปลีี่ยนเรียนรู้ีทีักษะและประสบการณ์สำหรับหนี่วยงานีทีีมงานีภายใตี้หัวข้อี
“กิจกรรมการเสริมสร้างมุมมองเชีิงบวกต่อยอดจีินตนาการองคี์กร”ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสถานีพยาบาลโดย
ระบบพี่เลีี้ยงีจีังหวัดแพรีี่(Quality Learning Network: QLN)  26ี กุมภาพันธ์ี2559 

   

 กิจกรรมทิี่ิ 5 ี รับการตรวจประเมิน/เยีี่ยมสำรวจภายนอกโดยีสรพ.ีในวันทีี่ี3ี มิถีุนายนี2559 

    



5 
 

ผลลัพธิ์ตามวิัตถิุประสงค/์ติัวช้ีวิัดของโครงการ 

วิัตถิุประสงค/์ติัวช้ีวิัดของโครงการ ผลลัพธิ์ 

1. เพื่อกระตีุ้นและสนีับสนีุนให้หนี่วยงานีทีีมงานมกีารพีัฒนาคีุณภาพ
อย่างตี่อเน่ืองีและเกิดผลงานคีุณภาพ 

โรงพยาบาลลองมีการด าเนินี
กิจกรรมคีุณภาพอย่างตี่อเน่ืองีและี
ไดี้รับการประเมินเพื่อการรีับรองี
ระดีับบีันไดขั้นที่ี2ีตามเปี้าหมายทีี่ี
วางไว้ 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบคุลากรให้มีความรู้ีความเข้าใจในการใชเ้คร่ืองมือ
คุณภาพที่ส าคัญีและจ าเปน็ต่อการด าเนีินงานและสามารถนำไปใช้ในการ
พีัฒนาคีุณภาพงานไดี้ 

3. เพีื่อสรี้างบรรยากาศการพีัฒนาและเตรีียมความพรี้อมรีับการตรวจประเมิน
เพีื่อการรับรองจากภายนอก 

 กิิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีไดิ้ดำเนิินการของทีม/หน่วยงานไปแลว้ในปิีิ2559 

ปิัญหา/โอกาสพิัฒนา ระบบเดิิมกิ่อนการปรับปริุง การดำเนิินการปรับปริุง ผลลัพธิ์ 
การก าหนดทีิศทางใน
การขับเคลีื่อนองคี์กรทีี่
ชีัดเจน 

มีการทำงานแยกสี่วนทำให้ขาดความ
เชีื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับ
การพีัฒนาคีุณภาพโรงพยาบาลทำให้
เปี้าหมายการทำงานไม่เป ีนไปใน
ทีิศทางเดีียวกันีปรับโครงสร้างงาน
โดยให้งานแผนงานของโรงพยาบาล
อยู่ในความรับผีิดชอบของศีูนย์
คีุณภาพเพื่อบูรณาการงานแผน
คีุณภาพเพื่อบูรณาการงานแผนเขี้า
กับงานคีุณภาพีทำให้มีทีิศทางการ
ทำงานทีี่ชีัดเจนมากขึ้นแตี่พบว่าการ
จัดโครงสร้างงานแบบน้ีไม่เป ีนไปตาม
กรอบโครงสร้างงานตามทีี่มีการ
ประกาศใชี้มีผลกระทบตี่อการบริหาร
จัดการองคี์กร 

ไดี้ทบทวนบทบาทีหน้าทีี่ความ
รับผีิดชอบของงานตามกรอบ
โครงสร้างงานใหม่ีโดยปรับให้
งานแผนงานขึ้นตรงตี่อกลีุ่มงาน
หลีักประกันสีุขภาพี
ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีี
สารสนเทศและให้มีระบบการ
ประสานงานแนวราบให้มากขึ้น 

มีความชีัดเจนใน
ดี้านกรอบ
โครงสร้างงานีแตี่
การเชีื่อมประสาน
ทีิศทางระดีับ
องคี์กรยังไม่เอื้อตี่อ
การทำงาน
เที่าทีี่ควร 

ระบบงานสำคีัญทีี่
ก าหนดไว้ในโครงสร้าง
งานคีุณภาพเดีิมมีความ
ซ้ าซ้อนไม่เอื้อตี่อการ
ด าเนินงาน 

ทบทวนบทบาทีความรับผีิดชอบมี
มตีิให้แยกทีีมงานออกเปี น 
1.  แยกทีีมดีูแลเคร่ืองมือ(MIT) ออก
จากทีีมีENV 
2. ปรับบทบาทของทีีมีMRSิกับีIM 
ให้มีความชีัดเจนตามมาตรฐาน 
3. ทบทวนกรอบการท างานและ
บทบาทของทีีมีHR โดยแยกออกเป ีน
ทีีมีHRM, HRDิและีผาสีุก 

เพื่อลดความซ้ าซ้อนและให้เอือ้
ตี่อการทำงานของทีีมนำเชีิง
ระบบมากขึ้นสี่งผลใหี้ทีีมมี
ความกระชีับมากขึ้นแตี่จาก
การด าเนินงานทีี่ผี่านมาพบ
ปีัญหาเรื่องความครอบคลีุม
ครบถี้วนีในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานของทีีมนำเชีิง
ระบบีทำให้การพีัฒนาถูก
จำกัดแตี่เน่ืองจากมีปัญหาดี้าน

ทีีมมีความกระชีับ
มากขึ้นีแตี่จากการ
ดำเนินงานทีี่ผี่านมาี
พบปีัญหาเรื่อง
ความครอบคลีุม
ครบถี้วนีในการ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐานของทีีม
นำเชีิงระบบีทำให้
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ปิัญหา/โอกาสพิัฒนา ระบบเดิิมกิ่อนการปรับปริุง การดำเนิินการปรับปริุง ผลลัพธิ์ 
4. ก าหนดให้มีทีีมดีูแลเฉพาะเรื่อง
ไดี้แก่ีEDU, OCC, trigger tool 
5. ยุบทีีมีQIT เขี้ากับทีีมีPCT
เพื่อให้เอื้อต่อการท างานมากยิ่งขึ้น 
6.  ปรับโครงสร้างทีีมีRMิโดยเพิ่ม
เลขาทีีมนำเชีิงระบบเขี้ามาเป ีนทีีม
เพื่อเอื้อตี่อการเชีื่อมโยงระบบจาก
การแยกทีีมระบบออกจากกันทำให้ี
เกิดความเขี้าใจในบทบาทของแตี่ละ
ทีีมมากขึ้นสามารถดำเนินงานไดี้
สะดวกขึ้นครอบคลีุมมากขึ้นแตี่พบว่า
มีข้อจำกัดีคีือีการทำงานในบางทีีม
ยังตี้องการระบุตีัวบุคคลทีี่จำเปี นและ
มีผลกระทบตี่อระบบงานของทีีมีทำ
ให้ภาระหนักยังมีอยู่ในบางคนี
ในขณะทีี่อตัราก าลีังทีี่มีอยู่อย่าง
จำกัดไม่สอดคลี้องกับภาระหน้าทีี่ทีี่มี
อยู่จากการทบทวนในทีีม QST 
เห ีนชอบให้มีการรวมทีมระบบบาง
ทีีมเขี้าดี้วยกันเพื่อให้กระชีับและ
ครอบคลีุมตามบทบาทหน้าทีี่ีดีังนีี้ 
1. รวมทีีมดีูแลเคร่ืองมือ(MIT) เขี้า
กับทีีมีENV 
2. รวมทีีมีMRS เขี้ากับทีีมีIM 
3. รวมทีีมีHRM เขี้ากับทีีมีHRD
เป ีนทีีมีHR 

อัตราก าลีังไมส่อดรับกับภาระ
งานีทำให้มีผลตี่อระบบการ
พฒันาคีุณภาพขาดความ
ตี่อเน่ือง 

การพัฒนาถูกจำกัด
แตี่เน่ืองจากมี
ปัญหาดี้าน
อัตราก าลีังไม่สอด
รับกับภาระงานีทำ
ให้มีผลตี่อระบบ
การพัฒนาคีุณภาพี
ขาดความตี่อเน่ือง
จีึงมีมตีิให้ปรับ
โครงสร้างทีีมนำเชีิง
ระบบอีกคร้ัง
สำหรับการทำงาน
ในปีงบประมาณี
2560 ดีังนีี้ 
1. แยกทีีมีMRS 
ออกจากทีีมีIMH 
เพื่อให้เอื้อตี่อการ
ทำงานไดี้ครอบคลีุม
มากขึ้น 
2. แยกทีีมีHRM 
ออกจากทีีมีHRD 
3. ทบทวนบทบาท
หน้าทีี่ของทีีม 
trigger tool 

การแตี่งตีั้ง
คณะกรรมการคีุณภาพ
โรงพยาบาลไม่
สอดคลี้องตี่อเน่ือง 

เดีิมจะมีการแตี่งตีั้งคณะกรรมการ
คีุณภาพโรงพยาบาลปีีละี2ีคร้ังตาม
การโยกย้ายทำให้เกิดความสีับสนี
และการทำงานของทีีมไม่ตี่อเน่ือง 

มีมตีิให้ปรับการแตี่งตีั้ง
คณะกรรมการคีุณภาพ
โรงพยาบาลตีั้งแตี่ตี้น
ปีงบประมาณีและใชี้มตีิในทีี่
ประชีุมีQST หรือบันทึก
ขี้อความกรณีีมีการ
เปลีี่ยนแปลง 

เริ่มดำเนินการใน
ปีงบประมาณี
2560 
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 การดำเนิินงานตามยุทธศาสตริ์/แผนปฏิบิัติิการของทิีม/หนว่ยงานิ(ถิ้ามิี) 
ยุทธศาสตริ์โรงพยาบาลท่ีิ1 : พฒันาระบบบริการสีุขภาพใหี้มีีคีุณภาพ 

กิิจกรรมหลักท่ีิ3.1ิโรงพยาบาลมีคิุณภาพตามมาตรฐานิHA 
3.2ิหน่วยงานมิีการพิัฒนางานตามเกณฑิ์ท่ีกำหนด 

กิิจกรรมท่ีดำเนิินการ ผลลัพธิ์/ติัวช้ีวิัด โอกาสพิัฒนา 
โครงการีกระตีุ้นการพฒีัีี
นาคีุณภาพีโรงพยาบาล
ลองประจำปีงบประมาณี
2559 

โรงพยาบาลไดี้รับการรับรองคีุณภาพ
โรงพยาบาลี(HA) ในระดีับขีั้นทีี่ี2 

กระตีุ้นให้หนี่วยงานีทีีมงานมีการ
พัฒนาคีุณภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลี(HA) อย่างตี่อเน่ืองียั่งยืน 

ร้อยละี100ีของหน่วยงานมีผลการ
ดำเนินงานผี่านเกณฑ์มาตรฐานงานทีี่ก าหนด 

รักษาีหรือยกระดีับคีุณภาพมาตรฐาน
งานทีี่เกี่ยวข้อง 

 

 สถิติิงานบริิการ/กิิจกรรมของหนว่ยงาน 
งาน/กิิจกรรม หนว่ยนิับ ปิีิ2557 ปิีิ2558 ปิีิ2559 

1.ีการจีัดพิมพ์เอกสาร 
 - เอกสารระบบคีุณภาพ 
 -ีเอกสารทั่วไป 

 
แผี่น 
แผี่น 

 
470 

1,410 

 
473 

1,250 

 
450 

1,350 
2.ีอัตราความทีันเวลาในการจีัดพิมพ์เอกสารระบบคีุณภาพ 80% 91.42% 82.05% 85.51% 
3.ีการรับี–ีสี่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน คร้ัง 505 404 385 
4.ีสำรวจความพึงพอพอใจผีู้รับบริการภายนอก คร้ัง 2 3 2 
5.ีอัตราการรวบรวมผลการสำรวจความคีิดเห ีนของ
ผีู้รับบริการของแตี่ละหน่วยงาน 

>50% 55.77% 52% 65.22% 

6.ีการติดตามงานทีี่ไดี้รับมอบหมาย คร้ัง 90 85 95 
7.ีคะแนนการตรวจพื้นทีี่ี5ีสีของศีูนย์คีุณภาพผี่านเกณฑ์ > 80% 96.87% 93.75% 93.75% 

 
ปิัญหาอิุปสรรค/โอกาสพิัฒนา 

1.  ภาระงานทีี่เพิ่มมากขึ้นีในขณะทีี่อตัราก าลีังถูกปรีับลดลงอย่างตี่อเน่ืองมีผลกระทบตี่อการพีัฒนาคีุณภาพ 
ในภาพรวม 

2.  วิกฤตทางการเงินส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพในทุกระดับีโดยเฉพาะระบบงานส าคัญที่
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณด าเนินการสูง 

 
แผนงาน/กิิจกรรมท่ีจะดำเนิินการติ่อ 
1. การกระตีุ้นกระบวนการพัฒนาใหี้เกิดทีี่หนี้างานให้มากขึ้น 
2. เตรียมความพรี้อมเพื่อเขี้าสีู่กระบวนการขอรับรองโดยองคี์กรภายนอก 
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กลุ่มการพยาบาลิ 
 

- งานผู้ป่วยนอก 
- งานผู้ป่วยใน 
- งานห้องคลอด 
- งานห้องผ่าตัด 
- งานศูนย์เปล 
- งานควบคุมการติดเช้ือและจ่ายกลาง 
- งานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช   
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิิ2559 
งานิิิงานผู้ป่วยนอกิิกลุ่มงานิิิิกลุ่มการพยาบาลิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางปียเนตริิิจารภียะิิิวันท่ีิิิ13 ิตุลาคมิ2559 
 
เจตจ านงิิิให้การบริการผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยคลินิกโรคเร้ือรังอย่างถูกต้องีีรวดเร วีีปลอดภัยีีมีการประสานงานการ
ดูแลผู้รับบริการกับเครือข่ายสุขภาพอย่างครอบคลุมและต่อเน่ืองีีผู้รับบริการพึงพอใจี 

เป้าหมายีีีีเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้องีีรวดเร วีีปลอดภัยีีครอบคลุมต่อเน่ืองีีและพึงพอใจ 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
งานผู้ป่วยนอก     
1.  ระยะเวลารอคอยการรับบริการผู้ปุวยนอก 1 ชม.ี20 

นาที 
1 ชม. 

40 นาที 
1ีชม. 1 ชม. 

40 นาที 
2.ีีอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการงานผู้ปุวยนอก 90% 87.25 87.44 90.18 

3.ี ีจ านวนข้อร้องเรียนงานบริการผู้ปุวยนอกที่ระบุชัดเจน 0 0 0 0 
4.ีีอัตราการกลับมารักษาซ้ าภายในีี48ีีชั่วโมงโดยไม่ได้
วางแผน 

<1% 0.18 1.88 2.65 

5.ีีจ านวนอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ปูองกันได้
ของผู้ใช้บริการที่อาการไม่คงที่ีหรือเสี่ยงต่อการเกิดอาการ
รุนแรง 

<2 : 1000 0 :1000 0ี:1000 0ี:1000 

6.  ร้อยละของผู้ใช้บริการได้รับการส่งตรวจถูกห้องตรวจ
ตามประเภที/ ความรุนแรง 

100% 100 100 100 

งานคลินิกพิเศษ     
1. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวาน
เข้าจอประสาทตาีี 

ร้อยละี60 N/D 61.18 65.44 

2.ีร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี มากกว่า
ร้อยละี40 

54.86 43.28 51.33 

3.ีร้อยละของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน
โลหิตได้ดี 

มากกว่า
ร้อยละี50 

81.69 87 65.31 

4. อัตราปุวยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง 
 

ไม่เกิน 
ร้อยละี4 

N/D 1.12 0.53 

5.ีอัตราปุวยรายใหม่โรคความีDM ไม่เกิน 
ร้อยละี5 

3.03 0.41 0.39 

6. อัตราเพิ่มการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วย ลดลง N/D ลดลงี ลดลงี
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
โรคเบาหวาน ร้อยละี5 13.36 35.45 
7. อัตราเพิ่มการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรค
ความดันโลหิตสูง 

ลดลง 
ร้อยละี5 

N/D ลดลงี2.44 ลดลงี
29.08 

8.ีอัตราเพิ่มการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคี
COPD 

ลดลง 
ร้อยละี5 

N/D เพิ่มขึ้นี
11.91 

ลดลงี7.4 

9.ีร้อยละกลุ่มเปูาหมายได้รับการคัดกรองด้วยี2Q ร้อยละี90 99.38 60.34 16.18 
10. ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ มากกว่า

หรือเท่ากับ
ร้อยละี31 

40.20 49.46 41.68 

11. อัตราการเข้าถึงบริการผู้ปุวยโรคจิต มากกว่า
หรือเท่ากับ
ร้อยละี60 

N/D 61.94 62.40 

12. รพ.สต.ีมีสัดส่วนผู้ปุวยีDM, HT ที่ดูแลรับการรักษาี/ี
บริการที่ีรพ.สต. 

ร้อยละี40 N/D N/D รพ.ลองี
54.44 
รพ.สต.ี
45.45 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 

- การพัฒนาระบบการให้บริการในงานผู้ปุวยนอก 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน 
1. กระบวนการพัฒนาระบบริการงานผู้ป่วยนอกิโรงพยาบาลลอง 
ปัญหา/สาเหตุ 

 โรงพยาบาลลองีเป็นโรงพยาบาลขนาดี60ีเตียงีแบ่งงานผู้ปุวยนอกออกเป็นี2ีส่วนีคืองานผู้ปุวยนอกีให้การ
ตรวจรักษาผู้ปุวยทั่วไปีผู้ปุวยคลินิกจิตเวชีและคลินิกโรคหัวใจีงานห้องสังเกตอาการและฉีดยาีส าหรับงานคลินิกพิเศษ
โรคไม่ติดต่อเร้ือรังีให้การรักษาผู้ปุวยคลินิกเบาหวานีคลินิกความดันโลหิตสูงีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืดี
แยกความรับผิดชอบในการบริหารงานีแต่ขึ้นกับกลุ่มการพยาบาลทั้งี2ีส่วน 
 ในปีี2558ีกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการบรรจุพยาบาลอัตราจ้างเข้าเป็นข้าราชการีพยาบาลวิชาชีพของ

โรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นพยาบาลอัตราจ้างีลูกจ้างชั่วคราวีเมื่อมีนโยบายดังกล่าวท าให้พยาบาลได้เข้ารับการบรรจุเป็น

ข้าราชการจ านวนทั้งสิ้นี17ีคนีท าให้เกิดผลกระทบในการให้บริการผู้ปุวยเป็นอย่างมาก 

 ทางกลุ่มการพยาบาลไม่ได้น่ิงนอนใจในการแก้ไขปัญหาอัตราก าลังพยาบาลขาดแคลนีจึงได้มีการทบทวนการปรับ

ระบบบริการให้สามารถให้บริการผู้ปุวยได้เช่นเดิมีในอัตราก าลังพยาบาลที่จ ากัดีจึงได้มีมติในการยุบรวมการให้บริการ
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ผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยคลินิกพิเศษเข้าด้วยกันีโดยใช้นโยบายีshare คนีshare ของีshare สถานที่ีปัญหาที่ยากในการ

แก้ไขีคือจากเดิมงานผู้ปุวยนอกมีอัตราก าลังพยาบาลทั้งหมดี6ีคนีผู้ช่วยเหลือคนไข้ี1ีคนีรวมี7ีคนีงานคลินิกพิเศษ

โรคไม่ติดต่อเร้ือรังีมีอัตราก าลังพยาบาลี4ีคนีผู้ช่วยเหลือคนไข้ีี1ีคนีรวมี6ีคนีเน่ืองจากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น

พยาบาลของหน่วยงานของเราีได้เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการีท าให้มีอัตราก าลังทั้งหมดคือีพยาบาลวิชาชีพจ านวนี8ี

คนีผู้ช่วยเหลือคนไข้ี2ีคนีรวมี10ีคนีซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายีในการบริหารจัดการี  

กิจกรรมการพัฒนา 
1.ีมีการประชุมวางแผนการด าเนินงานปรับปรุงสถานที่ีระบบบริการีหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนีโดย
ท าเป็นแผนงานีระบุีวันีที่ต้องด าเนินการี 
2.ีมอบหมายหน้าที่หลักีหน้าที่รองีและงานมอบหมายพิเศษีแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
3.ีประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระบบบริการงานผู้ปุวยนอก 
4.ีวางีFlow การไหลของผู้ปุวยีและการจัดสถานที่ในการให้บริการีและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วม
รับผิดชอบ 
5.ีประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องีเรื่องสถานที่ีอุปกรณ์เคร่ืองเสียงีระบบีComputer ในการจัดระบบบริการงาน
ผู้ปุวยนอก 
6.ีรับส่งมอบงานีNCD ทั้งในภาพของโรงพยาบาลีและีคป.สอ.ีและระดับจังหวัด 
7.ีศึกษางานที่ได้รับมอบหมายีและประสานงานกับีผู้รับผิดชอบงานีNCD ของีคป.สอ. 
8.ีชี้แจงนโยบายและแนวทางการท างานร่วมกับีคป.สอ.ีแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานีและวางแผนการด าเนินงานต่อ  
9.ีประเมินผลการจัดระบบบริการงานผู้ปุวยนอกและปรับปรุงแก้ไข  

แผนการจัดบริการงานผู้ป่วยนอก 

ตารางคลินิกบริการ 

วัน เช้า บ่าย แผนการเยี่ยมบ้าน 
จันทร์ ีHT เจาะเลือด ีHT หัวใจ 
อังคาร ไตีเจาะเลือด HT, Stroke COPD/Asthma 
พุธ หัวใจีเจาะเลือด 

DM เจาะเลือดีNPO 
หัวใจ 
DM เจาะเลือดไม่ต้องีNPO 

HT,Stroke 

พฤหัสบดี DM เจาะเลือดีNPO DM เจาะเลือดไม่ต้องีNPO จิตเวช 
ศุกร์ จิตเวช COPD/ Asthma DM, ไต 

หมายเหตุีคลินิกีDM หากสามารถบริหารจัดการให้ผู้ปุวยมาได้วันพฤหัสบดีได้ทั้งหมดทั้งเจาะเลือดีFBS, post 
pandial ีอาจยกเลิกคลินิกในวันพุธ 
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แผนงานรับผิดชอบิงานหลักิ/ิงานรองเฉพาะคลินิกพิเศษ 

งานหลัก งานรอง 
DM HT,Stroke 
HT,Stroke DM 
ไต หัวใจ 
หัวใจ ไต 
จิตเวช COPD/Asthma 
COPD/Asthma จิตเวช 

การจัดอัตราก าลังงานผู้ป่วยนอก 

มีพยาบาลวิชาชีพี8ีคนีีีีผู้ชว่ยเหลือคนไข้ี2ีคน 

หน้าท่ี จ านวน 
พยาบาลคัดกรองี/ซักประวัติผู้ปุวยีZone แยกโรคระบบทางเดินหายใจี/เข้าคัดกรองcase 
กรณีสงสัยโรคระบบทางเดินหายใจในตึกผู้ปุวยในร่วมกับแพทย์ 

1 

พยาบาลซักประวัติผู้ปุวยทั่วไปีผู้ปุวยคลินิกพิเศษีผู้ปุวยรถเข นน่ัง 3 + 1 (หัวหน้างาน) 
พยาบาลหน้าห้องตรวจ/ีการพยาบาลหลังการตรวจ 1 
พยาบาลประจ าห้องีobserve 1 
พยาบาลรับผิดชอบงานจิตเวชีดูแลผู้ปุวยรับปรึกษาทั้งหมดีและช่วยงานซักประวัติ  1 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ีจัดล าดับคิวการเข้าห้องตรวจและช่วยเหลือพยาบาลหลังออกจากห้องตรวจ 2 

การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง 
มีการประเมินผลการจัดระบบบริการในวันที่ี7ีกุมภาพันธ์ี2559ีโดยน าเสนอในที่ประชุมีมีผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลเป็นประธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานผู้ปุวยนอกทุกหน่วยงาน 

สถิติบริการผู้ป่วยนอก 
สถิติบริการงานผู้ป่วยนอกิิ23/11/58ิ–ิ11/2/59ิ 

ผู้ปุวยทั่วไป 6284ีีคนีเฉลี่ยี114ีคน/ีวัน 
ผู้ปุวยคลินิกพิเศษ 3857ีคนีเฉลี่ยี70ีคนี/ีวัน 

 

 

 

 



13 
 

ระยะเวลารอคอยงานผู้ป่วยนอก 

ล าดับ
ท่ี 

ล าดับข้ันตอนการท างาน 
ระยะเวลาเฉลี่ยิ(ินาทีิ) 

ผู้ป่วยท่ัวไป 
กรกฎาคมิ2558 

ผู้ป่วยท่ัวไป 
กุมภาพันธ์ิิ2559 

ผู้ป่วยคลินิกพิเศษ 
กุมภาพันธ์ิ2559 

1 เวลาในการท าบัตร 2 2 2 
2 ระยะเวลารอคอยซักประวัติ 15 37 122 
3 เวลาการซักประวัติ 3 4 4 
4 ระยะเวลารอคอยการตรวจ 16 22 71 
5 ระยะเวลาแพทย์ตรวจ 5 11 13 
6 บริการหลังตรวจ 5 9 18 
7 ระยะเวลารอรับยา 13 17 18 

รวมเวลาในการให้บริการ 
59ินาที 92ินาที 

1ิชม.ิ32ินาที 
233ินาที 

3ิชม.ิ53ินาที 

ความพึงพอใจงานผู้ป่วยนอก 

กรกฎาคมิ2558 กุมภาพันธ์ิ2559 
ร้อยละี85.69 ร้อยละี86.90 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข 
1.ีจัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดกรองีโดยให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้ีท าหน้าที่แทนพยาบาลวิชาชีพีและมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมคือี
การลงการนัดหมายในระบบีHOSxP หลังีCase manager ประเมินและนัดหมายผู้ปุวยีเพื่อลดระยะเวลารอคอยการ
เข้าห้องตรวจ 
2.ีให้พยาบาลวิชาชีพที่ประจ าจุดคัดกรองีท าหน้าที่ซักประวัติเพิ่มอีกี1ีคนีเพื่อแก้ไขปัญหารอคอยการซักประวัติี
เน่ืองจากหัวหน้างานีมีงานอื่น/ีงานบริหารีที่ต้องรับผิดชอบีไม่สามารถปฏิบัติงานในีOPD ได้อย่างเต มที่ 
3.ีปรับระบบการท างานของีcase manager โดยมีการศึกษาข้อมูลของผู้ปุวยล่วงหน้าีและจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมีการสอนสุขศึกษาีในช่วงเช้าก่อนแพทย์ตรวจ 
4.ีนัดผู้ปุวยไม่เกินี60ีคนี/ีวัน 
5.ีกรณีแพทย์ออกตรวจี4ีคนีให้ตัดผู้ปุวยช่วงเช้าี150ีคนีหากมีแพทย์ี3ีคนีตัดผู้ปุวยที่ี130ีคนีในช่วงเช้า 
6.ีกรณีแพทย์เหลือี2ีคนีตามแพทย์ีER และแพทย์ีIPDีตามล าดับ 
7.ีพยาบาลขึ้นปฏิบัติงานเวลาี08.00ีน. 
8.ีผู้ปุวยที่นัดหมายีให้ส่งีLab, X- ray ล่วงหน้าีีให้เจาะเลือดีซักประวัติีและรอพบแพทย์ 
9.ีปรับปรุงระบบการดูแลผู้ปุวยห้องแยกโรค 

  หลังจากที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วีมีการติดตามการท างานอย่างต่อเน่ืองีได้พบปัญหา 
1.ีผู้ปุวยตรวจทั่วไปที่เจาะเลือดแล้วีมาน่ังรอหน้าห้องตรวจีไม่พึงพอใจีเพราะรอนานีไม่ทราบเวลาที่ ต้องรอคอยีLab 
พยาบาลหน้าห้องตรวจีต้องเปิดดูหน้าจอบ่อยคร้ังีเพราะไม่ทราบเวลาที่ผลี lab ออก 
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2. ที่ส่งไปเจาะเลือดทั้งหมดีทั้งผู้ปุวยคลินิกพิเศษและผู้ปุวยทั่วไปีท าให้มีผู้ปุวยรอเป็นจ านวนมากในช่วงเช้า  
3.ีผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ช่วยในการลงนัดีลงพักทานอาหารกลางวันีเวลาี11.00ีน.ีเพื่อคัดกรองผู้ปุวยเวลาี12.00-13.00ี
น.ีท าให้การนัดหมายลงในระบบีHoSxP ช้าลงเพราะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปุวยรอตรวจ 
4.ีพยาบาลผู้รับผิดชอบงานจิตเวชไม่สามารถท างานในหน้าที่ได้ครอบคลุมีเน่ืองจากต้องช่วยงานในระบบงานผู้ปุวย
นอก 
5.ีCase manager ไม่สามารถท างานในหน้าที่ได้อย่างครอบคลุมีเช่นการลงทะเบียนงานต่างๆีการเยี่ยมบ้านในรายที่มี
ปัญหาซับซ้อน 

 จึงได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอีกคร้ังีในวันที่ี7ีเมษายนี2559ีโดยมีผู้อ านวยการเป็นประธานและ
โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องีร่วมรับฟังการประเมินและแก้ไขปัญหา  

มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังน้ี 
1.ีผู้ปุวยที่ส่งเจาะเลือดช่วงเวลาี07.00ีน.ีเป็นผู้ปุวยคลินิกพิเศษโรคเรื้อรังเท่าน้ันีส่วนผู้ปุวยทั่วไปที่มาตรวจตรง

ตามวันนัดีและีNPO เท่าน้ันีที่สามารถส่งผู้ปุวยไปเจาะเลือดก่อนการซักประวัติ 
2.ีให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ี/ีเจ้าหน้าที่ห้องบัตรีช่วยคัดกรองช่วงเวลาี12.00ี– 13.00ีน. 
3.ีถ้าได้รับเจ้าหน้าที่เพิ่มี1ีคนีีทดแทนพยาบาลรับผิดชอบงานจิตเวชีที่ช่วยงานซักประวัติีเพื่อให้รับผิดชอบตาม

บทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุม 
4.ีมีการติดตามเยี่ยมบ้านโดยีcase Manager ในรายที่มีปัญหาซับซ้อนี 

  งานผู้ปุวยนอกได้มีการปรับปรุงีแก้ไขีระบบบริการมาอย่างต่อเน่ืองีและได้มีการทบทวนระบบบริการอีก
คร้ังีในการประชุมหน่วยงานีร่วมกับหัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลีในเดือนีมิถุนายนี2559ีในการ
จัดระบบบริการให้รวดเร วีครอบคลุมีซางได้มีการจัดระบบไปแล้วคือี  
1.ีจัดให้มีพยาบาลซักประวัติี4ีคนีนับรวมหัวหน้างาน 
2. มีพยาบาลหลังการตรวจี1ีคนีและีcase manager ท าหน้าที่ีประเมินผู้ปุวยีให้ค าปรึกษาและนัดหมาย  
3.ีจัดให้มีห้องรับรองีและมอบหมายผู้รับผิดชอบส าหรับดูแลเจ้าหน้าที่ีเจ้าหน้าที่ีรพ.สต.ีที่เจ บปุวยีญาติสายตรงของ
เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ีรพ.สต.ีผู้มีพระคุณของโรงพยาบาลีพระเถรชั้นผู้ใหญ่ 
4.ีย้ายคลินิกเพื่อนใจีไปยังตึกีNCD เดิมีเน่ืองจากจ านวนผู้ปุวยีOPD หนาแน่นีและงานจิตเวชควรเป็นห้องที่เป็น
ส่วนตัวในการให้บริการผู้ปุวย 
5.ีจัดระบบการตรวจผู้ปุวยีแยกระหว่างผู้ปุวยทั่วไปีและผู้ปุวยคลินิกพิเศษอย่างชัดเจน 
6.ีปรับห้องตรวจแพทย์ให้อยู่ในีZone เดียวกัน 
7.ีนัดหมายผู้ปุวยคลินิกพิเศษีไม่เกินี70ีคนี/ีวัน 
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ผลลัพธ์การพัฒนา 

ล าดับ
ท่ี 

ล าดับข้ันตอนการท างาน 

ระยะเวลาเฉลี่ยิ(ินาทีิ) 
ผู้ป่วยท่ัวไป 
กรกฎาคมิ
2558 

ผู้ป่วยท่ัวไป 
กุมภาพันธ์ิิ
2559 

ผู้ป่วยคลินิก
พิเศษ 

กุมภาพันธ์ิ
2559 

ผู้ป่วยท่ัวไป 
สิงหาคมิิ
2559 

ผู้ป่วยคลินิก
พิเศษ 
สิงหาคม
2559 

1 เวลาในการท าบัตร 2 2 2 1 1 
2 ระยะเวลารอคอยซักประวัติ 15 37 122 43 122 
3 เวลาการซักประวัติ 3 4 4 4 3 
4 ระยะเวลารอคอยการตรวจ 16 22 71 34 66 
5 ระยะเวลาแพทย์ตรวจ 5 11 13 5 3 
6 บริการหลังตรวจ 5 9 18 2 2 
7 ระยะเวลารอรับยา 13 17 18 12 15 

รวมเวลาในการให้บริการ 
59ินาที 92ินาที 

1ิชม.ิ 
32ินาที 

233ินาที 
3ิชม.ิ 
53ินาที 

100ินาที 
1ิชม. 
40ินาที 

212ินาที 
3ิชม. 
32ินาที 

ความพึงพอใจงานผู้ป่วยนอก 

กรกฎาคมิ2558 กุมภาพันธ์ิ2559 สิงหาคมิ2559 
ร้อยละี85.69 ร้อยละี86.90 ร้อยละี90.18 

โอกาสพัฒนา 
 1.ีเพิ่มจ านวนบุคลากรงานผู้ปุวยนอกี1ีคนี 
 2.ีจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพประจ าจุดคัดกรอง 
 3.ีจัดระบบบริการให้เอื้อต่อการพัฒนางานของีCase manager 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1.ีความร่วมมือของเจ้าหน้าที่งานผู้ปุวยนอกทุกคน 
 2.ีข้อเสนอแนะที่ดีจากผู้รับบริการภายในและภายนอก 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา 
ระบบเดิมก่อน
การปรับปรุง 

การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

จัดกิจกรรมให้สุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพแก่ผู้ปุวย 

มีการให้สุขศึกษา
ในงานผู้ปุวยนอกี
ไม่ครอบคลุมทุก
คลินิกพิเศษ 

1.เลือกกลุ่มเปูาหมายในการให้สุขศึกษาราย
กลุ่มโดยศึกษาข้อมูลผู้ปุวยล่วงหน้าก่อนวัน
คลินิกพิเศษ และในกลุ่มผู้ปุวยทั่วไป 
2.มีการจัดท าแผนการสอนีและสื่อการสอน
เป็นลายลักษณ์อักษร 
3.มีการให้สุขศึกษารายเด่ียว/รายกลุ่มีให้กับ
ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย 
4.มีการประเมินผลการสอนสุขศึกษารายเด่ียว/
รายกลุ่ม ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

ผลลัพธ์ตัวชี้วัดของ
การให้สุขศึกษา
และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
แก่ผู้ปุวยในทุก
คลินิกีบรรลุตาม
เปูาหมายีมากกว่า
ร้อยละี80 
 

การจัดการระบบการ
นัดหมายในผู้ปุวย
คลินิกพิเศษีและผู้ปุวย
ทั่วไป 

มีการรวมผู้ปุวย
ทั่วไปและผู้ปุวย
คลินิกพิเศษ
ด้วยกันีท าให้การ
กระจายผู้ปุวยใน
แต่ละวันีและี
การนัดหมายยัง
ท าได้ไม่ดี 

1.ีจัดท าตารางการนัดหมายในผู้ปุวยคลินิก
พิเศษทุกคลินิกเพื่อให้สามารกระจายผู้ปุวยใน
แต่ละคลินิกให้เหมาะสมและสื่อสารเร่ืองการ
นัดหมายของคลินิกแต่ละคลินิกีให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนทราบีเพื่อสามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน
ได้ีในกรณีเจ้าหน้าที่ขาด/ลา 
2.ีมีการลงทะเบียนการนัดหมายของผู้ปุวย
คลินิกพิเศษทุกคลินิกในโปรแกรมีHOSxP 
3.ีมีระบบการติดตามผู้รับบริการที่ขาดนัด
หมายเดิมเกินี4ีสัปดาห์ทางโทรศัพท์ีจดหมาย
หรือช่องทางอื่นๆีโดย 
ีีี3.1ีมขี้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ของผู้ปุวย/
ผู้ดูแลีเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
ีีี3.2ีมีการติดตามผู้ปุวยทางโทรศัพท์ี
จดหมายหรือช่องทางอื่น 
4.ีมีการเลื่อนนัดหมายกรณีนัดตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ์และแก้ไขการบันทึกข้อมูลการนัด
หมายให้ในโปรแกรม HOSxP ให้เป็นปัจจุบัน 
5.ีในกรณีผู้ปุวยที่ติดตามไม่มาตรวจตามนัด
ภายในี2ีสัปดาห์ีให้มีการติดตามซ้ าอีกคร้ัง 
6.ีร้อยละของการมาตรวจตามนัดในผู้ปุวย
คลินิกโรคหัวใจีร้อยละ 80 

ร้อยละการมาตรวจ
ตามนัดของผู้ปุวย
ทุกคลินิกพิเศษี
และผู้ปุวยทั่วไปี
มากกว่าร้อยละี80 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา 
ระบบเดิมก่อน
การปรับปรุง 

การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

การพัฒนาคลินิกีNCD 
คุณภาพ 
 
 

ไม่เคยรับการ
ประเมินคลินิกี
NCD คุณภาพ 

1.ีศึกษามาตรฐานงานคลินิกีNCD คุณภาพ 
2.ีประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
3.ีน าลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน 
4.ีพัฒนากระบวนงานในส่วนที่ขาด 
5.ีประสานความร่วมมือทั้งในเครือข่ายบริการี
อปท.ีและชุมชนีในการน านโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติ 
6.ีรับการประเมินตามมาตรฐานงานคลินิกี
NCD คุณภาพทีมจากีสคร.เขตี1 

ผลการประเมินได้
คะแนนี106ีจาก
คะแนนเต มี120ี
คะแนนคิดเป็นี
ร้อยละี88.33ีีีีีี
(ีผ่านเกณฑ์ี 
ร้อยละี80ี) 

การจัดการเยี่ยมบ้าน
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังใน
คลินิกพิเศษ 

การติดตามเยี่ยม
บ้านยังไม่ได้มี
รูปแบบที่ชัดเจน 

1.ีผู้จัดการรายโรคคัดเลือกผู้ปุวยตามเกณฑ์ที่
ต้องได้รับการเยี่ยมบ้านีประเมินผู้ปุวยโดยใช้
หลักีMETHOD และเขียนแบบส่งต่อเพื่อการ
ดูแลต่อเน่ืองที่บ้านีพร้อมกับประสานศูนย์ดูแล
สุขภาพที่บ้านี(ีHome Health Care )ีทาง
โทรศัพท์ 
2.ีกรณีผู้ปุวยที่มีปัญหาซับซ้อนีพิจารณา
ประสานกับทีมสหสาขาวิชาชีพีในการออก
ติดตามเยี่ยมบ้าน 
3.ีบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านในีprogram 
HOSxP หลังสิ้นสุดการเยี่ยมบ้าน 
4.ีสรุปแบบตอบกลับการดูแลต่อเน่ืองที่บ้าน
กรณีที่ออกเยี่ยมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพีตาม
หลักีIN HOME SSS ส่งต่อให้งานีHHC เดือน
ละี1ีคร้ังีและติดตามผลการเยี่ยมบ้านจากทีมี
HHC 

ร้อยละของผู้ปุวย
โรคเร้ือรังในคลินิก
พิเศษที่ต้องได้รับ
การเยี่ยมบ้านี
ได้รับการเยี่ยมบ้าน
และตอบกลับข้อมูลี
ร้อยละี80 

 

การบริหารจัดการ
ข้อมูลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
ในคลินิกพิเศษ 

มีการจัดการ
ข้อมูลผู้ปุวยแต่ไม่
เป็นปัจจุบัน 

1.ีมีการลงทะเบียนผู้ปุวยโรคเร้ือรังในคลินิก
พิเศษทั้งรายเก่าี/ีรายใหม่ในีprogram 
HOSxP  
2.ีจัดท าทะเบียนผู้ปุวยผู้ปุวยโรคเร้ือรังใน
คลินิกพิเศษทุกโรค 
3.ีจัดท าทะเบียนตัวชี้วัดโรคเรื้อรังในคลินิก
พิเศษทุกโรคและรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และสืบค้นได้ 

มีทะเบียนผู้ปุวย
โรคเร้ือรังในคลินิก
พิเศษทุกโรคีและ
เป็นปัจจุบัน 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา 
ระบบเดิมก่อน
การปรับปรุง 

การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

4.ีมีการสรุปผลการจัดเก บข้อมูลของผู้ปุวยใน
แต่ละเดือน แจ้งให้หัวหน้างานรับทราบ 

การบริหารจัดการงาน
บริการพยาบาลห้อง
สังเกตอาการงานผู้ปุวย
นอก 

ขาดการจัดระบบ
การบริหารจัดการ
ในห้องสังเกต
อาการอย่างเป็น
รูปธรรม 

1.ีจัดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลบริหาร
จัดการห้องสังเกตอาการ 
2.ีมีแนวทางการพยาบาลในการคัดกรองีแยก
ประเภทผู้ปุวยและการประเมินและเฝูาระวัง
อาการผู้ใช้บริการต่อเน่ืองระหว่างการตรวจ
รักษา 
3.ีมีแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลในห้อง
สังเกตอาการและแนวทางการส่งต่อผู้ปุวยเพื่อ
รักษาต่อเน่ืองีทั้งหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
และหน่วยงานภายนอก 
4.ีมีแนวทางการบริหารจัดการเคร่ืองมือี
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในห้องสังเกตอาการีการ
จัดระบบการปูองกันความคลาดเคลื่อนทางยา 
5.ีมีการออกแบบระบบการบันทึกและการ
จัดเก บข้อมูลีสถิติบริการของห้องสังเกตอาการ
อย่างเป็นปัจจุบัน 
 
 

1.ีมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานผู้ปุวย
นอกและห้องสังเกต
อาการและ
เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ก าหนดี 
2.ีไม่พบอุบัติการณ์
การเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่
ปูองกันได้ของ
ผู้ใช้บริการที่อาการ
ไม่คงที่หรือเสี่ยงต่อ
การเกิดอาการ
รุนแรง 
3.ีไม่พบอุบัติการณ์
การรักษาพยาบาล
ผู้ปุวยผิดคนี 
4.ีไม่พบี
อุบัติการณ์ที่เกิด
ข้อผิดพลาดจาก
ความไม่พร้อมใช้
ของอุปกรณ์ช่วย
ฟื้นคืนชีพใน
หน่วยงานผู้ปุวย
นอกเมื่อเกิด
เหตุการณ์ 
5.ีไม่พบจ านวนยา/
เวชภัณฑ์/อุปกรณ์
ทางการแพทย์



19 
 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา 
ระบบเดิมก่อน
การปรับปรุง 

การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

หมดอายุเหลือค้างี 
6.ีไม่พบอุบัติการณ์
ความผิดพลาดใน
การบริหารยาีีีีีีี
(ีDrug 
Administration 
Error )ี 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2555  ปีิ2556 ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1. บริการผู้ปุวยอายุรกรรม คร้ัง 57,050 63,922 31,006 30,849 62,114 
2. บริการผู้ปุวยศัลยกรรม คร้ัง 5,119 3,960 3,230 36 3,478 
3. บริการผู้ปุวยสูติกรรม คร้ัง 569 1,095 1,122 81 865 
4. บริการผู้ปุวยกุมารเวชกรรม คร้ัง 3,216 2,952 2,578 2,788 3,059 
5. บริการผู้ปุวยหูีคอีจมูก คร้ัง 142 125 211 13 158 
6. บริการผู้ปุวยตา คร้ัง 376 277 256 13 86 
7. บริการผู้ปุวยศัลยกรรมกระดูก คร้ัง 8 37 29 56 365 
8. บริการผู้ปุวยโรคจิตเภท คร้ัง ND 1,275 1,366 1,328 1,405 
9. บริการผู้ปุวยโรคซึมเศร้า คร้ัง ND 289 644 705 715 
10. บริการผู้ปุวยโรควิตกกังวล คร้ัง ND 289 331 544 463 
11. บริการผู้ปุวยโรคจิตจากสุรา คร้ัง ND 7 81 160 178 
12. บริการผู้ปุวยจิตเวชฉุกเฉิน คร้ัง ND 31 32 17 15 
13. การให้ค าปรึกษาผู้ปุวยในแผนกผู้ปุวย

ใน 
คร้ัง ND ND 59 45 65 

14. การท าจิตบ าบัดรายบุคคล คร้ัง ND ND 278 157 139 
15. การท าครอบครัวบ าบัด คร้ัง ND ND 8 3 3 
16. การเยี่ยมบ้านผู้ปุวยจิตเวช คร้ัง ND ND 214 50 125 
17. บริการฉีดยา คร้ัง 2,346 4,329 4,105 4,230 4,565 
18. บริการตรวจภายในีตรวจหามะเร ง

ปากมดลูก 
 
 

คร้ัง 113 171 225 293 289 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2556ิ-2559 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

จากสถิติการให้บริการีจะเห นว่าผู้ปุวย
โรคทางจิตเวชีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นี
เกิดจากกระบวนการคัดกรองี2Q ทั้ง
ในกลุ่มผู้ปุวยเปูาหมายและในชุมชนี
การจัดกระบวนการให้บริการทั้ง
เครือข่ายีีการมีจิตอาสาเยี่ยมบ้านใน
ผู้ปุวยจิตเวชีท าให้มีการค้นหาผู้ปุวยใน
พื้นที่ได้มากขึ้น 

 

จากสถิติการให้บริการีจะเห นว่ามี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ 
1.ีมีระบบการดูแลผู้ปุวยจากผู้ดูแลราย
โรคเพื่อการประเมินอาการที่สอดคล้อง
ตามความเป็นจริงีค้นหาปัญหาผู้ปุวย
แต่ละรายส่งต่อให้กับทีมสหสาขา
วิชาชีพ 
2.ีจัดท าีCPG ให้เหมาะสมีครอบคลุม
น าลงสู่การปฏิบัติทั้งเครือข่าย 
3.ีการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในคลินิกีและเครือข่าย 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2556 2557 2558 2559 

โรคจติเภท 

โรคซมึเศรา้ 

โรควติกกงัวล 

โรคจติจากสุรา  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2555 2556 2557 2558 2559 

เบาหวานที่

ควบคมุได ้

ความดนัโลหติสูง

ทีค่วบคมุได ้

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2555  ปีิ2556 ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
19. บริการให้ค าปรึกษาเจาะเลือดีAnti 

HIV 
คร้ัง 169 99 318 257 263 

20. บริการให้ค าปรึกษาสุขภาพทั่วไป คร้ัง ND 253 322 385 484 
21. บริการตรวจีV/A คร้ัง 220 135 133 235 327 
22. เช ดตัวลดไข้ีีและปูอนยาลดไข้ในเด กี

0ี–ี5ีป ี
คร้ัง 167 80 109 115 129 

23. การลงทะเบียนีRefer คร้ัง 1,981 2,924 2,628 2,628 3,128 
24. Observe อาการหลังฉีดยาีทานยา คร้ัง ND 185 362 432 4,565 
25. การตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ คร้ัง NA NA 668 1,026 1,245 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
4.ีการท างานร่วมกันระหว่างสหสาขา
วิชาชีพ 
5.ีมีการติดตามเยี่ยมบ้านกรณีมีปัญหา
ซับซ้อนส่งผลให้การด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นไป
ตามเปูาหมายแต่แนวโน้มลดลงในปีี
2559ีเพราะมีการพัฒนาการจัดท า
ฐานข้อมูลจากีHDC ให้ตรงกับข้อมูล
ความเป็นจริง 

 
 

จากคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการงานผู้ปุวยนอกีที่ลดลงใน
เดือนีก.พ.ี59ีเน่ืองจากอยู่ในระหว่าง
การปรับระบบงานผู้ปุวยนอกีที่รวม
งานีOPD และีNCD เข้าด้วยกันี
หลังจากมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองี
ทั้งการจัดคลินิกการนัดหมายีการ
กระจายผู้ปุวยีการจัดหน้าที่ในการ
ให้บริการีการจัดระบบการรับผู้ปุวย
และการตรวจรักษาีผลลัพธ์ีคะแนน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่ม
สูงขึ้นีในเดือนีส.ค.ี2559 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 -ีการปรับแผนการให้บริการผู้ปุวยให้ครอบคลุมีและได้มาตรฐานในสภาวะที่อัตราก าลังที่ลดลงในงานผู้ปุวยนอก  

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
-    การจัดระบบบริการงานผู้ปุวยนอกีให้มีมาตรฐาน 

- การพัฒนาคลินิกีNCD คุณภาพ 
- การพัฒนางานีQA 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิิ2559 
ิงานผู้ป่วยในิิิิกลุ่มงานิกลุ่มการพยาบาลิิิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานิิินางสาวสมฤดีิแสนเตชะิิิิวันท่ีิิ1 ตุลาคมิ2559 

เจตจ านงี  
งานบริการพยาบาลผู้ปุวยในีให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ปุวยแบบองค์รวมอย่างถูกต้องีีตามมาตรฐาน

วิชาชีพเพื่อให้ผู้รับบริการสุขภาพดีีปลอดภัยีีีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ปูองกันได้ พึงพอใจในบริการ และผู้ให้บริการมี
ความสุขในการท างาน 

เป้าหมายิ  
งานบริการพยาบาลผู้ปุวยในีให้บริการพยาบาลผู้ปุวยทุกประเภที(ยกเว้นผู้ปุวยสูติกรรม)ีที่รับไว้รักษาโดยพัก

ค้างในโรงพยาบาลีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติการพยาบาลผู้ปุวยในต้องใช้ความรู้ีความสามารถเชิงวิชาชีพีเพื่อให้เกิดการ
ดูแลต่อเน่ืองีผู้ปุวยปลอดภัยจากภาวะอันตรายที่คุกคามชีวิตีไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ปูองกันได้ีและสามารถดูแลตนเอง
พร้อมที่จะกลับมาด ารงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.อัตราการReadmit ภายในี28ีวันด้วย
โรคเดิมโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า 

ลดลงปีละี10% 1.43 1.10 1.16 

2. จ านวนคร้ังการให้เลือดผิดคนผิดหมู่ 0 0 0 0 
3.ีจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน 4 2 0 2 
4. อัตราการเกิดีUTI จากการคาสายสวน
ปัสสาวะ 

ี3ีคร้ังต่อพันวันนอน 0 0 0 

5. อัตราการเกิดีPhlebitis จากการให้ยา
และสารน้ าทางหลอดเลือดด า 

ี3ีคร้ังต่อพันวันนอน 0 0 0 

6.ีอัตราการเกิดแผลกดทับระดับี2-4 ี3ีคร้ังต่อพันวันนอน 0 0 0 

7. อัตราการให้ยาผิดพลาดี A-D ไม่เกินี2.79 
ระดับีE-F ไม่เกินี0.02 

ระดับีG-I = 0 

ระดับีA-D 
0.013 

ระดับีE-F 
= 0 
ระดับ 

G-I = 0 

ระดับีA-D 
0.02 

ระดับีE-F 
= 0 
ระดับ 

G-I = 0 

ระดับีA-D 
0.007 

ระดับีE-F 
= 0 
ระดับ 

G-I = 0 
8. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้ปุวยใน 

ี85 % 85.73 87.34 87.71 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
1. พัฒนาการดูแลผู้ปุวยีSepsis, MI 
2. พัฒนาการดูแลผู้ปุวยวิกฤติ 
3. พัฒนาการดูแลผู้ปุวยีโรคไข้เลือดออก,โรคปอดบวม,โรคอุจจาระร่วง 
4. พัฒนาการดูแลผู้ปุวยโรคีCOPD 
5. พัฒนาระบบการบริหารยา 
6. พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล 
7. พัฒนาการวางแผนจ าหน่าย 
8. พัฒนาการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย 
9. พัฒนาด้านอาคารสถานที่ีวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 

ความท้าทาย 
1. การดูแลผู้ปุวยีSepsis, MI 
2. การดูแลผู้ปุวยวิกฤติ 
3. การพัฒนาระบบการบริหารยา 
4. การบันทึกทางการพยาบาล 
5. การวางแผนจ าหน่าย 
6. การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย 
7. พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกระดับ 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงานิ 
1. การดูแลผู้ปุวยีSepsis, MI 
2. การพัฒนาระบบการบริหารยา 
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 

ปัญหา/โอกาส
พัฒนา 

ระบบเดิมก่อนการ
ปรับปรุง 

การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1.ีพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยีSepsis, MI 
1.1ีการดูแลผู้ปุวยี
Septicemia 
 

-ีการประเมิน
ผู้ปุวยไม่ถูกต้องี
ครอบคลุม 

 

1. ประชุมปรึกษาหารือในหน่วยงาน
และทีมPCT ทบทวนแนวทาง
(ร่วมกับแนวทางการดูแลผู้ปุวย
Sepsis ของโรงพยาบาลแพร่) 

2. น าแนวทางในการดูแลผู้ปุวย 
Septicemiaี,การน าแนวทางการ
ประเมินีSIRSและแนวทางการ
ดูแลผู้ปุวยีPre – Arrest Signsี
มาใช้ในการประเมินผู้ปุวย 

3. การทบทวนีReview chart ีีโดยี
แพทย์เวรบ่ายร่วมกับพยาบาลเวร
บ่ายีทบทวนการดูแลผู้ปุวย
ประเภที3 และี4 ร่วมกันีเพื่อวาง
แผนการดูแลและให้การดูแลผู้ปุวย
ครอบคลุมขึ้นีเน่ืองจากพบว่า
ผู้ปุวยประเภที3 และี4 มีโอกาส
เกิดีrespiratory failure ในช่วง
เวรบ่ายและดึก 

4. ติดตามให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ปุวย 

5. ติดตามประเมินผล 

1. จ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตโดยไม่
คาดฝันจากีsepsis ในปีี
2559=2   

2. ผู้ปุวยีSepticemiaีได้รับ
การดูแลตามแนวทางการดูแล
ผู้ปุวย Septicemia 

3. การประเมินผู้ปุวยี
Septicemia พบว่าียัง
ประเมินไม่ถูกต้องในรายที่
เกิดีSudden dead 
เน่ืองจากมีภาวะีAlcohol 
ร่วมด้วย 

4. อัตราตายผู้ปุวยีีSepsis ไม่
เกิน17.21 ต่อีแสนประชากรี
(43.06) 

 

1.2ีการดูแลผู้ปุวยี
MI 
 

-ีการประเมิน
ผู้ปุวยไม่ถูกต้องี
ครอบคลุม 

 

1.ีประชุมปรึกษาหารือในหน่วยงาน
และทีมPCT ทบทวนแนวทาง 

2. สร้างแบบประเมินเจ้าหน้าที่ในการ
ดูแลผู้ปุวยตามแนวทางการดูแล
ผู้ปุวยีMI 

3. ติดตามให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ปุวย 

4. ติดตามประเมินผล 

1. จ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตโดยไม่
คาดฝันจากีMI ในปีี2559=0  

2. อัตราตายผู้ปุวยีีMI  ไม่เกิน
18.64 ต่อีแสนประชากรี
(18.72) 

3. ผู้ปุวยีMIีได้รับการดูแลตาม
แนวทางการดูแลผู้ปุวย MI 

2. พัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยวิกฤติ 
 

- การประเมิน
ผู้ปุวยไม่ถูกต้องี
ครอบคลุม 

1.ีทบทวนการจ าแนกประเภทผู้ปุวย
และแนวทางการดูแลผู้ปุวยแต่ละ
ประเภท 

1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจ าแนก
ประเภทผู้ปุวยแต่ละ
ประเภท=100 % 
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ปัญหา/โอกาส
พัฒนา 

ระบบเดิมก่อนการ
ปรับปรุง 

การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามแนวทางการ
ดูแลผู้ปุวยวิกฤติ
ไม่ครอบคลุม 

 

2. ทบทวนแนวทางการประเมินผู้ปุวย
ตามแนวทางEarly Warning sign 

3.ีสร้างแบบประเมินเจ้าหน้าที่ในการ
ดูแลผู้ปุวยวิกฤติีี 

4.ีประเมินผลเจ้าหน้าที่ในการดูแล
ผู้ปุวยวิกฤติ 

5. ติดตามผู้ปุวยที่ได้รับการส่งต่อไปยัง
สถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า
ในผู้ปุวยวิกฤติ 

6. ทบทวนีcase sudden death ทุก
ราย 

2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ประเมินผู้ปุวยตามแนวทาง
Early Warning sign = 100 
% 

3. ผู้ปุวยวิกฤติได้รับการดูแล
ตามแนวทางการดูแลผู้ปุวย
วิกฤติ 

4. มีการทบทวน case sudden 
deathี2 ราย 

3.ีพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยีโรค
ไข้เลือดออก,โรคปอด
บวม,โรคอุจจาระร่วง 
 

- ผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออก,โรค
ปอดบวม,โรค
อุจจาระร่วงีเป็น
สถิติี5 อันดับโรค
ที่พบบ่อยใน
ผู้ปุวยใน 

 

1.ีให้ความรู้ีสุขศึกษา 
2.ีจัดบอร์ด/ให้ความรู้และค าแนะน า

การปฏิบัติตัวีแก่ผู้ปุวยีครอบครัว
ผู้ปุวย 

3.ีให้การดูแลตามแนวทางการรักษา
ของแพทย ์

1. ีมีการให้ความรู้ีสุขศึกษา
ผู้ปุวยทุกรายที่มานอนรักษาใน
โรงพยาบาล 
2.ีมีการจัดบอร์ดให้ความรู้และ
ค าแนะน าการปฏิบัติตัวีแก่ผู้ปุวยี
ครอบครัวผู้ปุวยีทุกี3 เดือน 
3.ีผู้ปุวยได้รับการดูแลตามแนว
ทางการรักษาของแพทย์= 100% 

4.ีพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยโรคีCOPD 
 

- ผู้ปุวยโรค COPDี
เป็นสถิติี5 
อันดับโรคที่พบ
บ่อยในผู้ปุวยใน 

1.ีทบทวนแนวทางการดูแลผู้ปุวย
COPD 

2.ีประสานงานทีมสหสาขาวางแผนใน
การดูแลผู้ปุวยCOPD ในรายที่มี
ปัญหาซับซ้อน 

3. ส่งต่อเยี่ยมบ้านในรายที่ปัญหา 
4.ีออกเยี่ยมบ้านผู้ปุวยที่ได้รับการส่ง

ต่อเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมีHHC 

1. มีการทบทวนแนวทางการ
ดูแลผู้ปุวยCOPD ร่วมกับทีมี
PCT 

2. มีการประสานงานกับPM 
COPD 

3. มีการส่งต่อเยี่ยมบ้านในรายที่
มีปัญหา 

4. ไม่ได้เยี่ยมบ้านเน่ืองจากภาระ
งานมาก 

5. พัฒนาระบบการ
บริหารยา 
 

- เจ้าหน้าที่ไม่
ปฏิบัติตามแนว
ทางการบริหาร
ยา 

1. ทบทวนแนวทางการบริหารยาใน
หน่วยงานร่วมกับห้องยาใน 

2. ติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
แนวทางที่วางไว้เมื่อเกิดเหตุการณ์
ให้เขียนีIncident Report 

1. อัตราความคลาดเคลื่อนทาง
ยาลดลงี10%ี=ี0 

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนว
ทางการบริหารยาี=100 % 



26 
 

ปัญหา/โอกาส
พัฒนา 

ระบบเดิมก่อนการ
ปรับปรุง 

การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

3.ีรวบรวมรายงานีีIncident Report 
ทุกี1 เดือน 

4.ีมีการทบทวนในหน่วยงานร่วมกับ
งานห้องยาใน 

6.ีพัฒนาการบันทึก
ทางการพยาบาล 
 

- การบันทึก
ทางการพยาบาล
ยังไม่สมบูรณ์ี คือ
การประเมิน
อาการผู้ปุวยยัง
ไม่ครอบคลุมี ไม่
มีการสรุปข้อมูล
วิกฤติทางกายี
วิกฤติทางจิตี
กิจกรรมทางการ
พยาบาลไม่
สอดคล้องกับ
ปัญหาี ไม่มีการ
บันทึกการ
ประเมินผล 

 
 

1. ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานีี
ชี้แจงการ Audit Chart  และขอ
ความร่วมมือให้มีการบันทึกทางการ
พยาบาลที่แสดงถึงการน า
กระบวนการพยาบาลไปใช้ให้เห น
ชัดเจนีีต้ังแต่การประเมินอาการให้
ครอบคลุมองค์รวมีีการจัดกิจกรรม
การพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาีี
และบันทึกการประเมินผลีี
โดยเฉพาะกรณีผู้ปุวยที่มีปัญหา
ซับซ้อนยุ่งยาก 

2. หัวหน้าตึกผู้ปุวยใน/รองหัวหน้าตึก
ผู้ปุวยในีก ากับการปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบการบันทึกอย่างต่อเน่ือง 

3. ก าหนดให้มีการท า Audit Chart ใน 
Case  ที่ซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงี
จ านวนี3 Chart /แพทย์/เดือน (ส่วนี
Nurse note helpful พยาบาลเป็นผู้ี
Audit) 

 
 

1.ีจากการได้ Audit Chart ปีี
2559ีพบว่าการบันทึกทางการ
พยาบาลมีความถูกต้องี
ครอบคลุมและเชื่อมโยงีโดย
เฉลี่ยี87.4%  กล่าวคือีีมีการ
บันทึกปัญหาและอาการ
ครอบคลุมีีกายีจิตีีสังคมีี
เพิ่มขึ้นีมีการจัดกิจกรรมการ
พยาบาลสอดคล้องกับปัญหามาก
ขึ้นีีและมีการบันทึกการ
ประเมินผลยังไม่ครบถ้วนีีแต่ยัง
พบว่าการบันทึกกิจกรรมการ
พยาบาลยังไม่สอดคล้องกับ
ปัญหาีีเช่นีีการบันทึกอาการ
และกิจกรรมในผู้ปุวยีีวิกฤตีี
ฉุกเฉินีีแรกรับีี  ยังขาดความ
ต่อเน่ืองและไม่ปฏิบัติตามที่
ก าหนดไว้ีีรวมทั้งการเชื่อมโยง
ข้อมูลแก่ทีมสหวิชาชีพีียังมีน้อยี
(โดยเฉพาะผู้ปุวยที่มีปัญหา
ยุ่งยากีีซับซ้อนควรมีทุกราย)  
ฯลฯ ดังน้ัน จึงก าหนดให้มีการ
ประชุมร่วมกับระหว่างหัวหน้าตึกีี
และผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บันทึกที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
วิชาชีพและตามเกณฑ์การบันทึก
เวชระเบียนปีี2557ีี 

7.ีพัฒนาการ
วางแผนจ าหน่าย 

-ีเจ้าหน้าที่วางแผน
จ าหน่ายผู้ปุวยไม่

1. ทบทวนแนวทางการวางแผน
จ าหน่าย 

1. ผู้ปุวยที่มารับการรักษาขณะ
นอนโรงพยาบาลได้รับการ
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ปัญหา/โอกาส
พัฒนา 

ระบบเดิมก่อนการ
ปรับปรุง 

การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

 
 

ครอบคลุม 
 

2. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบีจัดท า
ระบบการวางแผนจ าหน่าย 

3.ีติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
แนวทางที่วางไว้ 

วางแผนจ าหน่ายี= 100 % 

8.ีพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้าย 
 

-ีผู้ปุวยระยะ
สุดท้ายได้รับการ
ดูแลไม่ครอบคลุม 

1.ีมีการจัดท าแนวทางการดูแลผู้ปุวย
ระยะสุดท้ายร่วมกับทีมีPCT 

2.ีมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบีจัดท า
ระบบการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย 

3. ติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
แนวทางที่วางไว้ 

4.ีมีการส่งต่อเยี่ยมบ้านและติดตามผล
การเยี่ยมบ้าน  

1. ผู้ปุวยระยะสุดท้ายได้รับการ
ดูแลตามแนวทางการดูแลี= 
100 % 

9.ีพัฒนาด้านอาคาร
สถานที่ี 

-ีสถานที่อาคารมี
สภาพทรุดโทรม 
 

1. ส ารวจสถานที่อาคารผู้ปุวยใน 
2. จัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงานี
น าเสนอในแผนพัฒนาของ
โรงพยาบาล 

3.ีด าเนินการจัดท าตามแผนพัฒนาที่
ได้รับจัดสรร 

 

1.ีมีการปรับปรุงหลังคาอาคาร
ผู้ปุวยในแต่ในส่วนตัวอาคาร
ผู้ปุวยในและห้องน้ าผู้ปุวยน าไป
พัฒนาในปีี2560 
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สรุปแผนปฏิบัติการิ(Action Plan)ิหน่วยงานตึกผู้ป่วยในิิิ 

ฝ่ายกลุ่มการพยาบาลิโรงพยาบาลลองิิิปีงบประมาณิ2559 

สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ี1. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพประชาชน
อย่างเหมาะสม 

สอดรับกับเปูาประสงค์ิ  - ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยีสามารถจัดการตนเอง  
ครอบครัวและชุมชนได้ตามศักยภาพ 

สอดรับ KPI-เปูาประสงค์ - ระดับความส าเร จของการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ  การเฝูาระวัง การปูองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพการรักษาพยาบาลีการฟื้นฟูสภาพในการจัดการปัญหาพฤติกรรมสุขภาพตาม
กลุ่มวัย 

       - ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในทุกกลุ่มวัย 

สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดแพร่ียุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบ
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

สอดรับกับเปูาประสงค์ิิิ- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลีภายใต้ระบบคุณธรรมจริยธรรม 

สอดรับ KPI-เปูาประสงค์ิิ-ีระดับความส าเร จในการด าเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ คปสอ.ลองียุทธศาสตร์ที่ี4. พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่หลากหลาย 

สอดรับกับเปูาประสงค์ิิ- การส่งเสริมสุขภาพีการปูองกันควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
สอดรับ KPI-เปูาประสงค์ิิ- ระดับความส าเร จของการด าเนินงานควบคุมปูองกันโรคโรคไม่ติดต่อเร้ือรังที่เป็นปัญหาใน
พื้นที่ 
สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ คปสอ.ลองียุทธศาสตร์ที่5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ 
สอดรับกับเปูาประสงค์ิิ- บริหารจัดการระบบสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล (นิติธรรมีโปร่งใสีการมีส่วนร่วมี
รับผิดชอบีตรวจสอบได้  คุ้มค่าีคุณธรรม/จริยธรรม) 
สอดรับ KPI-เปูาประสงค์ิิ- การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลระดับความส าเร จของตัวชี้วัดด้านการบริหาร
ความเสี่ยงทุกโปรแกรมของ CUP และหน่วยบริการ 

        - พัฒนาบุคลากร  ระดับความส าเร จของการพัฒนาระบบการบริหารบุคคล 

สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์โรงพยาบาลลองียุทธศาสตร์ที่ี1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

สอดรับกับเปูาประสงค์ิิ- ลดการเจ บปุวยด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของพื้นที่/โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า 
       - ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย 

       - ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

สอดรับ KPI-เปูาประสงค์ีีR7. ร้อยละความส าเร จของอัตราการปุวยตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของพื้นที่ 
          R8. ร้อยละความส าเร จของตัวชี้วัดีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยจากการใช้
ยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

   ิิิิิิิR12. ร้อยละของมาตรฐานงาน/ทีมมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
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โครงการ/กลยุทธ์ิิ 1. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยภาวะวิกฤติที่เป็นปัญหาส าคัญของพื้นที่ (KPI = P32 ,P33, P34, 
P35 ,P36, P37,P38,P39) 

2. การวางแผนีควบคุม ก ากับีและติดตามีผลการด าเนินงานระบบจัดการด้านยา ตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพีHAี(KPI = P42) 

3. มาตรฐาน คุณภาพทางการพยาบาลี(KPI = P77) 
KPI และค่าเป้าหมายของโครงการ/กลยุทธ์ 
  R7 : 1.ีอัตราปุวยตายด้วยโรคปอดบวมไม่เกินี15.77 ต่อประชากรแสนคนี(P32) 

2. อัตราตายผู้ปุวยีSepsis ไม่เกินี17.21 ต่อประชากรแสนคนี(P33) 
3. อัตราตายผู้ปุวยีMI ไม่เกิน  18.64 ต่อประชากรแสนคนี(P34) 
4. อัตราตายผู้ปุวย  Head  Injury  ไม่เกินี5.73 ต่อประชากรแสนคนี(P35) 
5. อัตราตายผู้ปุวย Stroke ไม่เกินี4.30 ต่อประชากรแสนคนี(P36) 
6. จ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน ไม่เกินี4ิราย/ปี (P37) 

7. อัตราปุวยตายด้วยโรคไข้เลือดออกเป็น 0 (P38) 
8. อัตราปุวยตายด้วยโรค Leptospirosis เป็นี0 (P39) 

  R8 :   9. อัตราตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาีผ่านเกณฑ์ีอย่างน้อยร้อยละ 70 (P42) 
  R12 : 10. หน่วยงานทางการพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาลระดับี3 ร้อยละ70 (P77) 

สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์โรงพยาบาลลองียุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มี
ประสิทธิภาพ 

สอดรับกับเปูาประสงค์  - การเงินการคลังมีเสถียรภาพ 

สอดรับ KPI-เปูาประสงค์  R15. ดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละี80 

โครงการ/กลยุทธ์  1. บริหารการเพิ่มรายได้ี(KPI = P87) 
  R15 :  1. ดัชนีผู้ปุวยในี(CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตามีService Plan ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดี
(≥0.6) (P87) 
สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์โรงพยาบาลลองียุทธศาสตร์ที่ี4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 

สอดรับกับเปูาประสงค์  - บุคลากรมีศักยภาพีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน 
- บุคลากรในโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ 

สอดรับ KPI-เปูาประสงค์ีีR18. ระดับความส าเร จของการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ระดับี3 

          R19. ระดับความส าเร จในการบริหารจัดการก าลังคน 

          R20. อัตราบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะี10 วันต่อคน/ปี 
โครงการ/กลยุทธ์   1. การจัดท า Training need 

   2. จัดท าแผนฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร 

KPI และค่าเป้าหมายของโครงการ/กลยุทธ์ 
  R18ิ: 1. อัตราของหน่วยงานมีการจัดท าแผน training need  เปูาหมายร้อยละี100 (P99) 
          2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร  ร้อยละี50 (P100) 
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  R19 : 3.ีทุกหน่วยงานมีอัตราก าลังเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (P101) 
  R20ิ: 4. อัตราบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 10 วันต่อคน/ปีีร้อยละี90  (P103) 
          5. หน่วยงานมีการพัฒนาผลงาน ร้อยละี50 (P104) 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 
1.การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติท่ีเป็นปัญหาส าคัญ 
1.1ิการดูแลผู้ป่วยิSepsis, MI 
- ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ปุวยีSepsis,MI 

ร่วมกันในหน่วยงาน 
- สร้างแบบประเมินเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ปุวยีี 
- ประเมินผล 
1.2 การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ 
- ทบทวนการจ าแนกประเภทผู้ปุวยและแนว

ทางการดูแลผู้ปุวยแต่ละประเภท 
- ทบทวนแนวทางการประเมินผู้ปุวยตาม

แนวทางีEarly Warning sign 
- สร้างแบบประเมินเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ปุวย

วิกฤติีี 
- ประเมินผลเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ปุวยวิกฤติ 
- มีการติดตามผู้ปุวยที่ได้รับการส่งต่อไปยัง

สถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในผู้ปุวย
วิกฤติ 

- มีการทบทวนีcase sudden death ทุกราย 

 
 
 
- อัตราตายผู้ปุวยีีSepsis ไม่

เกิน17.21ีต่อีแสนประชากรี
(43.06)ีอัตราตายผู้ปุวยีีMI  
ไม่เกิน18.64ีต่อีแสน
ประชากรี(18.72) 

- จ านวนผู้ปุวยีไม่เกินี4ีราย/
ปีี(2คน) 

- น าข้อมูลการเสียชีวิตโดยไม่
คาดฝันีไปทบทวนีและ
น าไปพัฒนากระบวนการ
ดูแลผู้ปุวยต่อไปีเพื่อให้การ
ดูแลผู้ปุวยให้มีประสิทธิภาพ 

2. การดูแลผู้ป่วยท่ัวไป 
2.1 การดูแลผู้ป่วยิโรคไข้เลือดออก,โรคปอด
บวม,โรคอุจจาระร่วง 
- ให้ความรู้ีสุขศึกษาีี 
- จัดบอร์ด/ให้ความรู้และค าแนะน าการปฏิบัติ

ตัวีแก่ผู้ปุวยีครอบครัวผู้ปุวย 
- ให้การดูแลตามแนวทางการรักษาของแพทย์ 
2.2 การดูแลผู้ป่วยโรคิCOPD 
- ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ปุวยCOPD 
- ประสานงานทีมสหสาขาวางแผนในการดูแล

ผู้ปุวยCOPD ในรายที่มีปัญหาซับซ้อน 
- ส่งต่อเยี่ยมบ้านในรายที่ปัญหา 

 
- อัตราตายผู้ปุวยปอดบวมีไม่
เกิน15.77 ต่อีแสนประชากรี
(14.97) อัตราตายผู้ปุวยีโรค
ไข้เลือดออกี0 ต่อีแสน
ประชากรี(0) 

 
 
- อัตราการีReadmit ผู้ปุวยี

COPD โดยไม่ได้วางแผนีลดลงี
10 % 
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
- ออกเยี่ยมบ้านผู้ปุวยที่ได้รับการส่งต่อเยี่ยม

บ้านร่วมกับทีมีHHC 
การพัฒนาบุคลากร 
1.ระบบบริการ 
1) พัฒนาระบบการบริหารยา 
1.1ิการจัดยาในิIPD/การแจกยา 
- ทบทวนแนวทางการจัดยา/การแจกยาใน
หน่วยงานร่วมกับงานห้องยาใน 

- ติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ให้เขียนีIncident Report 

- รวบรวมรายงานีีIncident Report ทุกี1 
เดือน 

- มีการทบทวนในหน่วยงานร่วมกับงานห้องยา
ใน 

1.2 การคัดลอกค าสั่ง/การรับค าสั่งทาง
โทรศัพท์ 
- ทบทวนแนวทางการคัดลอกค าสั่ง/การรับค าสั่ง
ทางโทรศัพท์ในหน่วยงานร่วมกับงานห้องยาใน 

- ติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ให้เขียนีIncident Report 

- รวบรวมรายงานีีIncident Report ทุกี1 
เดือน 

- มีการทบทวนในหน่วยงาน 
2)ีพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล 
- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานการบันทึก
เวชระเบียนผู้ปุวยในีส่วนีีNurses’ note 

- มีการAudit เวชระเบียนีผู้ปุวยในตามเกณฑ์ที่ี
ก าหนดี3 ฉบับ/คน/เดือน 

- น าผลการประเมินมาใช้ในการประเมินผล
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
- อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา
ลดลงี10 % =0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ีอัตราความสมบูรณ์ของการ
บันทึกทางการพยาบาลี80% 
(85.73) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ีมีการพัฒนาการบันทึก
ทางการพยาบาลให้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้นและตามเกณฑ์
การบันทึกเวชระเบียน
ของสปสชีปีี2557 
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
3) การวางแผนจ าหน่าย 
ผู้ปุวยทั่วไป 
- ให้ความรู้ีสุขศึกษาีขณะนอนโรงพยาบาล 
- ให้ความรู้และค าแนะน าการปฏิบัติตัวีแก่
ผู้ปุวยีครอบครัวผู้ปุวยเมื่อกลับบ้านผู้ปุวยที่มี
ปัญหาซับซ้อน 

- จัดท าข้อมูล/โรคที่เป็นปัญหาซับซ้อนที่ต้อง
ได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ืองได้แก่ีผู้ปุวยี
NR,CA ระยะสุดท้าย,ผู้ปุวยที่ได้รับออกซิเจน,
ผู้ปุวยที่มีแผลกดทับ 

- จัดท าทะเบียนการเตรียม/การยืมอุปกรณ์ให้
พร้อมใช้ 

- จัดระบบประสานงานระหว่างสหสาขาวิชาชีพ/
ทีมีHHC 

- มีการส่งต่อเยี่ยมบ้านและติดตามผลการเยี่ยม
บ้าน 

4)ีการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย 
- มีการจัดท าแนวทางการดูแลผู้ปุวยระยะ
สุดท้ายร่วมกับทีมีPCT 

- จัดท าข้อมูล/ทะเบียนผู้ปุวยระยะสุดท้าย 
- มีการจัดสถานที่/โซนส าหรับผู้ปุวยระยะ
สุดท้าย 

- จัดหาสิ่งของ/อุปกรณ์ีส าหรับที่เอื้อต่อผู้ปุวย 
-ีมีการให้ข้อมูล/สุขศึกษาแก่ผู้ปุวยและญาติีเพื่อ

วางแผนด าเนินชีวิตีร่วมกับทีมสหสาขา 

-ีมีการส่งต่อเยี่ยมบ้านและติดตามผลการเยี่ยม

บ้าน 

2.ีอัตราก าลัง 
2.1ีมีการจัดท าแผนีtraining need ของ
หน่วยงาน 
2.2ีบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
2.3ีมีการจัดท าีFTE ในหน่วยงาน 

 
 
- ผู้ปุวยที่มารับการรักษาใน
โรงพยาบาลได้รับการวางแผน
จ าหน่ายี80%ี(100%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้ปุวยระยะสุดท้ายได้รับการ
ดูแลตามแนวทางร้อยละี80ี
(100%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการจัดท าแผนีtraining 

need ของหน่วยงาน 
- จ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วม
ประชุม/อบรมตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

- มีการจัดท าีFTE ในหน่วยงาน 
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
2.4ีบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนา
สมรรถนะี10ีวันีต่อคน/ปี 
2.5ีมีผลงานวิชาการีเช่นีนวัตกรรมีเรื่องเล่าี
R2R ตามแผนที่ก าหนดี(3ีเรื่อง/หน่วยงาน) 
 

- บุคลากรในหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ10ีวันีต่อคน/
ป ี

-ีหน่วยงานมีนวัตกรรมี3ีเรื่อง/
หน่วยงาน 

พัฒนาด้านอาคารสถานท่ีิวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
1.ีด้านอาคารสถานที่ 
- พัฒนาปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ปุวยใน 
- พัฒนาปรับปรุงีอาคารผู้ปุวยในที่ช ารุด 
- พัฒนาปรับปรุงห้องน้ าผู้ปุวยที่ช ารุด 
- พัฒนาี5 สีของหน่วยงาน 
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
- ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ีที่จ าเป็นต่อการใช้
งานในหน่วยงาน 

- จัดท าแผนขอเสนอซื้อได้แก่ีเคร่ืองี
Difibrillator,เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด
,เคร่ืองให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า,เตียงผู้ปุวย 

- ติดตามแผนการขอซื้อ 
- ด าเนินการขอซื้อตามแผน 

 
 
- มีการปรับปรุงหลังคาอาคาร
ผู้ปุวยใน 

- ยังไม่ได้ปรับปรุงอาคารผู้ปุวย
ในที่ช ารุด 

- ยังไม่ได้ปรับปรุงห้องน้ าผู้ปุวยที่
ช ารุด 

- มีการพัฒนาี5 สีของ
หน่วยงาน 

- มีการส ารวจวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ีที่จ าเป็นต่อการใช้งาน
ในหน่วยงาน 

- มีการจัดท าแผนขอเสนอซื้อ
ได้แก่ีเคร่ืองีDifibrillator,
เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด
,เคร่ืองให้สารน้ าทางหลอด
เลือดด า,เตียงผู้ปุวย 

- มีการติดตามและขอซื้อตาม
แผน 

 
 

- มีการปรับปรุงหลังคาอาคาร
ผู้ปุวยในแต่ในส่วนตัวอาคาร
ผู้ปุวยในและห้องน้ าผู้ปุวย
น าไปพัฒนาในปีี2560 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงานผู้ป่วยในิโรงพยาบาลลอง 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี2557 ปี2558 ปีิ2559 
1.จ านวนผู้ปุวยรับใหม่ ราย 2,765 2,894 2,921 
2.จ านวนผู้ปุวยจ าหน่าย ราย 2,768 2,878 2,935 
3.จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการส่งต่อ ราย 389 490 453 
4.จ านวนผู้ปุวยที่เสียชีวิต ราย 14 10 21 
5.จ านวนการให้ยาทางหลอดเลือด คร้ัง 15,450 13,568 14,742 
6.จ านวนการให้ยาทางกล้ามเน้ือ คร้ัง 560 370 558 
7.จ านวนการให้ยาทางSC คร้ัง 1,906 1,110 1,366 
8.จ านวนการวัดสัญญาณชีพ คร้ัง 47,322 43,385 45,231 
9.จ านวนในการเจาะเลือดส่งตรวจ คร้ัง 4,819 5,132 3,867 
10.จ านวนการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า คร้ัง 3,029 5,409 3,989 
11.จ านวนการใส่สายยางเข้ากระเพาะอาหาร คร้ัง 43 57 176 
12.จ านวนการใส่สายสวนปัสสาวะ(คา,ทิ้ง) ราย 90 86 196 
13.จ านวนการให้เลือดผู้ปุวย ราย 52 19 16 
14.จ านวนการตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ คร้ัง 112 101 158 
15.จ านวนในการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ราย 2 3 2 
16.จ านวนในการเตรียมผู้ปุวยก่อนเข้า OR 
curettage 

ราย - 4 0 

17.จ านวนในการท าแผล คร้ัง 886 948 1,400 
18.จ านวนในการท าSkin test ราย 1 3 1 
19.จ านวนในการท าTourniquet test ราย 5 158 29 
20.จ านวนในีRecord I/O คร้ัง 2,138 1,989 980 
21.จ านวนในการเก บีU/A ส่งตรวจ คร้ัง 1,632 1,702 2,187 
22.จ านวนในการเจาะDTX คร้ัง 5,953 4,475 5,087 
23.จ านวนในการเจาะHCT คร้ัง 394 2,805 585 
24.จ านวนในการให้อาหารทางหน้าท้อง คร้ัง - 1 1 
25.จ านวนในการเก บSputum AFB ส่งตรวจ คร้ัง 439 306  
26.จ านวนในการีFlush คร้ัง 1,180 845 349 
27.จ านวนในการพ่นยา คร้ัง 6,602 3,870 3,625 
28.จ านวนในการให้อาหารทางสายยาง คร้ัง 321 647 2,130 
29.จ านวนในการเช ดตัวลดไข้ คร้ัง 3,391 3,924 1,471 
30.จ านวนในการล้างกระเพาะอาหาร คร้ัง 14 18 40 
31.จ านวนในการล้างกระเพาะปัสสาวะ คร้ัง 1 3 1 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี2557 ปี2558 ปีิ2559 
32.จ านวนในการOn Heparin lock คร้ัง 3,574 3,033 1,948 
33.จ านวนในการOn alpha bed คร้ัง 277 378 491 
34.จ านวนในการท าีI/D คร้ัง 10 5 24 
35.จ านวนในการเย บแผล/Resuture ราย 1 5 1 
36.จ านวนในการดูแลผู้ปุวย On  ICD คร้ัง 8 5 4 
37จ านวนในการSuction คร้ัง 286 319 908 
38จ านวนในการเก บStool Exam ส่งตรวจ คร้ัง 358 286 436 
39.จ านวนในการให้ยาทางปาก คร้ัง 39,492 42,003 31,535 
40.จ านวนในการวัดปริมาณีO2 sat คร้ัง 9,084 6,076 5,187 
41.จ านวนในการตัดไหม ราย 3 2 36 
42.จ านวนในการหยอดตา คร้ัง 159 107 195 
43.จ านวนในการช่วยแพทย์ีเจาะเข่า/อื่นๆ คร้ัง 14 45 83 
44.จ านวนในการช่วยแพทย์ท าLP ราย 1 10 67 
45.จ านวนในการช่วยแพทย์ีใส่เฝือก ราย 4 1 2 
46.จ านวนในการช่วยแพทย์ีOn ET tube ราย 26 30 37 
47.จ านวนในการช่วยแพทย์ีOn finger of 
eight 

ราย 4 1 2 

48.จ านวนในการช่วยแพทย์ีOn ICD ราย 8 5 4 
49.จ านวนในการช่วยแพทย์ีOn collar ราย 4 10 41 
50.จ านวนในการช่วยแพทย์ีOff ICD ราย 2 3 0 
51.จ านวนในการช่วยแพทย์ีOn arm Sling  ราย 10 15 20 
52.จ านวนในการช่วยแพทย์ีTapping ราย 29 40 127 
53.จ านวนในการดูแลการให้ี IV ราย 10,332 11,812 6,126 
54.จ านวนในการดูแลผู้ปุวยีOn NG ราย 323 487 479 
55.จ านวนในการดูแลผู้ปุวยใส่สายสวนปัสสาวะ ราย 913 883 816 
56.จ านวนในการดูแลผู้ปุวยให้เลือด ราย 52 23 16 
57.จ านวนในการดูแลให้ออกซิเจนีmask c bag คร้ัง 186 181 296 
58.จ านวนในการดูแลให้ออกซิเจนีcanulaี คร้ัง 5,903 4,143 3,218 
59.จ านวนในการดูแลให้ออกซิเจนีbox คร้ัง 15 45 4 
60.จ านวนในการดูแลผู้ปุวยหลังผ่าตัด
curettage 

ราย 1 4 0 

61.จ านวนในการดูแลผู้ปุวยหลัง LP ราย 1 10 7 
62.จ านวนในการดูแลผู้ปุวยObserve N/S ราย 416 449 554 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี2557 ปี2558 ปีิ2559 
63.จ านวนในการดูแลผู้ปุวยBed sore ราย 376 344 455 
64.จ านวนในการดูแลผู้ปุวยOn monitor EKG ราย 94 7 128 
65.จ านวนในการดูแลผู้ปุวยComplete bed 
bath 

ราย 94 96 3 

66.จ านวนในการดูแลผู้ปุวยีOn infusion 
pump 

ราย 328 1,717 658 

67.จ านวนในการดูแลผู้ปุวยีCut down ราย 1 1 0 
68.จ านวนในการดูแลผู้ปุวย On Heparin lock คร้ัง 11,585 8,677 4,166 
69.จ านวนในการดูแลผู้ปุวย On T-piece 
 
 

คร้ัง 0 0 0 

70.จ านวนในการดูแลผู้ปุวย On  condom คร้ัง 1 15 61 
71.จ านวนในการดูแลผู้ปุวย On NIBP ราย - 2 210 
72.จ านวนในการดูแลผู้ปุวย On  TT tube คร้ัง 88 9 20 
73.จ านวนในการีPre counselling คร้ัง 21 15 36 
74.จ านวนในการ Post counselling คร้ัง 20 15 36 
75.จ านวนการดูแลผู้ปุวยที่มีปัญหาด้านจิตเวช/
สุรา 

ราย 116 65 87 

76.จ านวนการดูแลผู้ปุวยีCurettage ราย 0 2 2 
 

สถิติิ5 อันดับโรค 

ล าดับท่ี ปี 2557 ปี 2558 ปีิ2559 
1 COPD Denque fever COPD 
2 Pneumonia COPD Diarrhea  and 

Gastroenteritis 
3 Diarrhea Diarrhea  and 

Gastroenteritis 
Pneumonia 

4 Acute tubule-interstitial 
nephritis 

Pneumonia Fever 

5 Acute bronchitis Dyspepsia Acute tubule-interstitial 
nephritis 
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จากสถิติี5 อันดับโรค พบว่าผู้ปุวย COPD มาด้วยอาการพยาธิสภาพของโรคที่เป็นอยู่ีการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องี

ทั้งน้ีหน่วยงานร่วมกับทีมน าPCTีมีการทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางพัฒนาในการดูแลผู้ปุวยโรค COPDีีี

กรณีโรคอื่นๆีหน่วยงานได้มีการทบทวนแนวทางการดูแลผู้ปุวยแต่ละโรคีจัดบอร์ดให้ความรู้ีให้สุขศึกษาขณะนอน

โรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้านี 

 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2557-2559 
 

รูปท่ี 1ิแสดงอัตราการิRe-ิadmit ภายในิ28 วันด้วยโรคเดิมิ(ลดลงปีละิ10%) 

 
 

รูปท่ีิ2ิแสดงจ านวนคร้ังการให้เลือดผิดิ(เป้าหมายิ= 0) 
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อัตราการ Readmit ด้วยโรคเดิมโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า 
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จ านวนคร้ัง 

จ านวนคร้ังการให้เลือดผิดคนผิดหมู่ 

 อัตราการRe-admit ภายในี28 วันด้วยโรค

เดิมพบว่า ปีี2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้ปุวยที่พบบ่อย

คือโรคเรื้อรัง เน่ืองจากผู้ปุวยปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องี

เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ีพยาธิสภาพของโรคที่ผู้ปุวย

เป็นอยู่ีทั้งน้ีหน่วยงานร่วมกับทีมน าPCTและทีมี

HHC มีการทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุและหา

แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อลดอัตราการีReadmit 

ภายในี28 วันด้วยโรคเดิมีเพื่อให้การดูแลผู้ปุวยมี

คุณภาพต่อไป 

 จ านวนคร้ังของการให้เลือดใน

ปีงบประมาณี2557ี–ี2559ีพบว่าเป็นี0 ผ่าน

เปูาหมายเป็นที่พึงพอใจของหน่วยงานีซึ่งหน่วยงาน

ได้มีกระบวนการปรับปรุงีพัฒนาระบบการให้เลือด

อยู่เสมอีโดยมีแนวทางการให้เลือดที่ปลอดภัยี

(Blood Safety)ีเพื่อให้ผู้ปุวยปลอดภัยจากการ

ได้รับเลือด 
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       รูปท่ีิ3ิแสดงจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน (ิเป้าหมาย= 4 คน) 

                      

 

รูปท่ีิ4ิแสดงอัตราการเกิดิUTIิจากการคาสายสวนปัสสาวะิ(เป้าหมายิิ3ิคร้ังต่อพันวันนอน) 
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อัตรา 

อัตราการเกิด UTI จากการคาสายสวนปัสสาวะ 

จ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝันพบว่าปี
2559 พบว่าเป็นี2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นี 

จากสถิติดังกล่าวหน่วยงานได้มีการทบทวน
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้การดูแลผู้ปุวยของหน่วยงานมีคุณภาพยิ่งขึ้นีี
และนอกจากน้ีได้มีการทบทวนปรับปรุงร่วมกับทีม
RM, PCT เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุหาีRCA และน าผล
จากการวิเคราะห์ีมาพัฒนาเป็นแนวทางในการดูแล
ผู้ปุวยีเพื่อให้การดูแลผู้ปุวยมีคุณภาพยิ่งขึ้นีี 

 อัตราการเกิดีUTIีจากการคาสายสวน

ปัสสาวะีในปีงบประมาณี2559 พบว่าเป็นี0 ผ่าน

เปู าหมาย เป็ นที่ พึ งพอใจของห น่วย งานีซึ่ ง

หน่วยงานได้มีกระบวนการปรับปรุงีพัฒนาการ

ปูองกันการเกิดีUTI จากการคาสายสวนปัสสาวะิ

อยู่เสมอีเพื่อให้การดูแลผู้ปุวยมีคุณภาพต่อไป 
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รูปท่ีิ5ิแสดงอัตราการเกิดิPhlebitis จากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าิ(เป้าหมายิ3ิคร้ังต่อพันวันนอน) 
 

    
 

รูปท่ีิ6ิแสดงอัตราการเกิดแผลกดทับระดับิ2-4ิ(เป้าหมายิิ3ิคร้ังต่อพันวันนอน) 
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อัตรา 

อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4 

อัตราการเกิดีPhlebitis จากการให้สาร

น้ าทางหลอดเลือดด าีในปีงบประมาณี2559

พบว่าี0 ผ่านเปูาหมายเป็นที่พึ งพอใจของ

หน่วยงานีซึ่งหน่วยงานได้มีกระบวนการปรับปรุงี

พัฒนาการปูองกันการเกิดีPhlebitis จากการให้

สารน้ าทางหลอดเลือดด าีอยู่เสมอีเพื่อให้การ

บริการดูแลผู้ปุวยมีคุณภาพมากขึ้น 

 

 

อัตราการเกิดแผลกดทับระดับี2 -4ีใน

ปีงบประมาณี2559ีพบว่าีเป็นี0 ผ่านเปูาหมาย

เป็นที่พึงพอใจของหน่วยงานีหน่วยงานได้มีการ

ทบทวนีวิเคราะห์ีสาเหตุและหาแนวทางในการ

ดูแลผู้ปุวยเพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับีอยู่เสมอและ

เพื่อให้การดูแลผู้ปุวยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นีเป็น

โอกาสพัฒนาต่อไปี 
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รูปท่ีิ7ิแสดงอัตราการให้ยาผิดพลาดิ(เป้าหมายไม่เกิน 2.79) 
 

ิิิ 
 

รูปท่ีิ8ิแสดงอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการิ(ิเป้าหมายิ>ิ85ิ%) 
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อัตรา 
อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน 

 

อัตราการให้ยาผิดพลาดีในปีงบประมาณี

2559 พบว่าลดลงีหน่วยงานร่วมกับห้องยาในีทีมี

PTC ได้มีการทบทวนปรับปรุงีเพื่อปูองกันการเกิด

ความคลาดเคลื่อนทางยาีและเพื่อสร้างความ

ตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ในการบริหารยา เป็นโอกาส

พัฒนาต่อไป 

 

 

การให้บริการของหน่วยงานพบว่าความพึง

พอใจของผู้ รับบริการผ่านเปูาหมายีเน่ืองจากมี

หน่วยงานตึกผู้ปุวยในส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการเองและหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์

สาเหตุและหาแนวทางในการพัฒนาการบริการ

เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. มีการปรับระบบการท างานีจ านวนบุคลากรีท าให้มีภาระงานเพิ่มขึ้นีเร่งรีบในการท างานีเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอีใช้
อัตราก าลังของบุคลากรของหน่วยงานอื่นมาขึ้นปฏิบัติงาน 

2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ีความช านาญีในการดูแลผู้ปุวยีเน่ืองจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีประสบการณ์ในการท างาน
น้อยีท าให้ขาดความรู้ีความช านาญในการดูแลผู้ปุวย 

3. ปัญหาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมีเน่ืองจากโครงสร้างตึกผู้ปุวยในหลังคาสภาพไม่มั่นคงและแข งแรงีเวลาฝน
ตกีท าให้หลังคารั่วซึมบ่อยีก่อให้เกิดกับผู้ปุวยที่นอนโรงพยาบาล  ิ 

 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 

1. พัฒนาการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังของหน่วยงานให้ครอบคลุมี(สถิติี5ีอันดับโรคของโรงพยาบาล) 
2. การพัฒนาด้านบุคลากรีความรู้ความสามารถีวิชาการและทักษะเฉพาะรวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการที่ดีและ

บรรยากาศในการท างานที่ดี 
3. การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมีความปลอดภัยในหน่วยงาน 
4. การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเปูาหมายีหรือมีแนวโน้มที่สูงขึ้นีอย่างต่อเน่ือง  
5. การดูแลผู้ปุวยตามีService plan 
6. การน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
7. การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ปุวยตามมาตรฐานการพยาบาลี(หัวข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์) ให้ครอบคลุมีครบถ้วน มีการ

ทบทวนีแก้ไขีปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิิ2559 
ิิิงานิห้องคลอดิิกลุ่มงานการพยาบาลิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานิิินางจันทร์พิมพ์ิิิคาวันดีิิิวันท่ีจัดท าิ  10ิิตุลาคมิิพ.ศ.ิ2559 
 

เจตจ านงี  
 ให้บริการพยาบาลทางสูติกรรมแก่หญิงต้ังครรภ์ีีผู้คลอดีีมารดาหลังคลอดและทารกีอย่างถูกต้องเพื่อให้
ผู้รับบริการปลอดภัยีีไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ปูองกันได้ีีและพึงพอใจในบริการ 

เป้าหมาย 
 หญิงต้ังครรภ์ีีผู้คลอดีีมารดาหลังคลอดและทารกได้รับบริการพยาบาลทางสูติกรรมที่ถูกต้องีตามมาตรฐานี
ปลอดภัยีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ปูองกันได้และพึงพอใจในบริการ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.ีร้อยละหญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์คร้ังแรกอายุี≤ 12 
สัปดาห์ 

≥ ร้อยละ60 66 66 63 

2.ีร้อยละสามีของหญิงต้ังครรภ์ที่มีผล MCV หรือ DCIP 
Positiveีได้รับการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย 

100 97 97 96 

3.ีร้อยละผู้คลอดฝากครรภ์ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์คุณภาพ ≥ ร้อยละ60 55 56 36 
(62.73) 

4. อัตราการตายของมารดา  < 15 ต่อการเกิด 
มีชีพแสนคน 

0 0 0 

5.ีอัตราการติดเชื้อของแผลที่ฝีเย บ < ร้อยละี2 1.04 0 0 
6.ีร้อยละการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดี < ร้อยละี5 1.89 0 3.49 
7.ีอัตราการตายปริก าเนิดี(ีPerinatal death ) < 9 ต่อพันทารก

เกิดทั้งหมด 
18.87 0 0 

8.ีอัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะแรกเกิดี(ีBirth 
asphyxia ) 

< 25 ต่อพัน
ทารกเกิดมีชีพ 

56.60 9.52 23.26 

9. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของทารกีได้แก่ีการได้รับ
บาดเจ บจากกระบวนการคลอดี,ีการเกิด Aspirate 
meconeum  

< ร้อยละี1 1.89 0 1.16 

10.ีอัตราการเกิดอุบัติการณ์ของมารดาี/ีีทารกีได้แก่ีการ
ระบุทารกผิดี,การรักษาพยาบาลผิดคน,ีความผิดพลาดใน
การให้ยาี/เลือดี/ีสารน้ า 

ร้อยละีี0 0.06 0 0 

11.ีอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการี/ีผู้คลอดี/ีญาติ > ร้อยละี80 85.05 89.38 90.27 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 
*ิผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานงานิ(นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน) 

 นวัตกรรม/ผลงานวิชาการี : กล่องีRisk Low OK 
จุดเน้นในการพัฒนา 

1.ีพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมรรถนะเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
2. พัฒนาคุณภาพบริการงานสูติกรรมีตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด ก  
ีีี(ีฝากครรภ์คุณภาพีห้องคลอดคุณภาพี) 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของหน่วยงานไปแล้วในปีิิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ระบบการด าเนินงาน
อนามัยแม่และเด กใน
โรงพยาบาลลอง 

งานอนามัยแม่และเด กมี
หน่วยงานที่รับร่วมกันหลาย
หน่วยงานบางคร้ังคาบเกี่ยว
กัน 

ทบทวนระบบการด าเนินงานของอนามัยแม่
และเด กอ าเภอลองีซึ่งมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องีทั้งภายในโรงพยาบาลลองีและี
รพ.สต.เครือข่ายีได้แก่ี 
*ีงานการพยาบาลผู้คลอดรับผิดชอบคลินิก
ฝากครรภ์ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลลองี
บริการระยะรอคลอดีบริการคลอดีบริการ
มารดาทารกหลังคลอดีคลินิกนมแม่ี 
*ีกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและหน่วย 
บริการปฐมภูมิรับผิดชอบคลินิกสุขภาพเด ก
ดี ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคีเฝูา
ระวังส่งเสริมพัฒนาการเด กี(DSPM&DAIM) 
บริการคลินิกวางแผนครอบครัว 
*ีงานชันสูตรีรับผิดชอบในการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
*ีรพ.สต.14ีแห่งีในเขตีอ.ลองีรับผิดชอบ 
ในการรับบริการฝากครรภ์ในเขตพื้นที่รับผิด 
ชอบีตรวจเยี่ยมหลังคลอดีการตรวจมะเร ง 
ปากมดลูกในมารดาหลังคลอด 
*ีงานทันตกรรมีรับผิดชอบงานส่งเสริม
สุขภาพปากและฟันในหญิงต้ังครรภ์และเด ก 

ท าให้ผู้รับบริการ
ได้รับการบริการที่
สะดวกีรวดเร วี
โดยไม่ต้องผ่าน
งานผู้ปุวยนอก
เพื่อซักประวัติ 
สามารถไปที่จุด
บริการได้เลย 

การส่งตรวจวินิจฉัยด้วย
เคร่ืองอัลตร้าซาวด์อย่าง
น้อยี1ีคร้ังของการต้ังครรภ์
โดยแพทย์เพื่อยืนยันอายุ

*ีจัดท าสมุดีChecklistีเพื่อให้ลงบันทึก
ครอบคลุมกระบวนการให้บริการงานฝาก
ครรภ์ 

*ีหญิงต้ังครรภ์
ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยก่อนคลอด
และพบแพทย์
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ครรภ์และหาความผิดปกติ
ของทารกในครรภ์ไม่
ครบถ้วนตามโครงการี
(บางคร้ังส่งตรวจช้าีบางราย
ลืมส่ง) 

อย่างน้อยี1ีคร้ัง 

 การคัดกรองเบาหวานขณะ
ต้ังครรภ์ไม่ได้ท าทุกรายที่มี 
ความเสี่ยง 

จัดท าคู่มือ/แนวทางการคัดกรองเบาหวาน
ขณะต้ังครรภ์หากมีข้อบ่งชี้เสี่ยงสูงให้ส่งมา
คัดกรองเบาหวานต้ังแต่คร้ังแรกที่มาฝาก
ครรภ์หรือพร้อมกับการตรวจีLab 1 ในราย
ที่ความเสี่ยงสูง และอาย ุครรภ์ที่ี26ี
สัปดาห์หากพบมีความเสี่ยงปาน 
กลางี(ประสานงานวมกันในทีมอนามัยแม่
และเด ก) และบันทึกลงในแบบ ีChecklist 

หญิงต้ังครรภ์ที่มี
ข้อบ่งชี้ในการ
ตรวจคัดกรอง
เบาหวานขณะ
ต้ังครรภ์ได้รับการ
นัดตรวจวินิจฉัย
ทุกรายหากพบ
ความเสี่ยงปาน
กลางขึ้นไปโดย
เจ้าหน้าที่ห้อง
คลอดจะเป็นผู้นัด
ทุกราย 

การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 
(PND)ีล่าช้าีไม่ครบถ้วน 

*ีเน้นให้ค าปรึกษาแบบคู่ีเพื่อตรวจคัดกรอง
พาหะธาลัสซีเมียเพื่อก าหนดคู่เสี่ยงในคร้ัง
แรกที่มาฝากครรภ์ 
*ีแนะน าสถานที่ตรวจ 
*ีจัดท าสมุดีChecklistเพื่อให้ลงบันทึก
ครอบคลุมกระบวนการให้บริการงานฝาก
ครรภ์ 

*ีสามีหญิง
ต้ังครรภ์ได้รับการ
ติดตามตรวจคัด
กรองธาลัสซีเมีย
เพื่อก าหนดคู่เสี่ยง
ได้ทันเวลาี 
ร้อยละ 96 

ขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ปุวยนอก 

ผู้ปุวยนอกที่มารับบริการ
ห้องคลอดที่มาจากีรพ.สต.
หรือที่อื่นีๆีจะผ่านการคัด
กรองจากงานผู้ปุวยนอก
ก่อนทุกรายตามขั้นตอนของ
การให้บริการผู้ปุวยนอกี
ยกเว้นผู้รับบริการฝากครรภ์
ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของี
รพ.ลองีให้มารับบริการที่
คลินิกฝากครรภ์ได้เลยโดย

ห้องคลอดท าหน้าที่คัดกรองและซักประวัติ
ก่อนตรวจทุกรายภายหลังีRegister ที่ 
ประชาสัมพันธ์แล้ว 

ผู้รับบริการได้รับ
การดูแลที่
ครอบคลุมและ
รวดเร วขึ้นโดยไม่
ต้องรอคิวซัก
ประวัติที่ตึกผู้ปุวย 
นอก 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ไม่ต้องผ่านการคัดกรองจาก
ตึกผู้ปุวยนอกีท าให้เกิด
ความล่าช้าในการรับบริการี
เช่นีการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการล่าช้าีไม่ได้
คัดกรองในส่วนของ
เบาหวานที่มีเสี่ยงสูงีหรือ
การตรวจเลือดของสามี 

 การให้บริการตรวจยืนยัน
เพื่อวินิจฉัยเบาหวานขณะ
ต้ังครรภ์ผ่านงานผู้ปุวยนอก
ล่าช้า 

จัดระบบนัดผู้รับบริการที่มาตรวจยืนยันเพื่อ
วินิจฉัยเบาหวานขณะต้ังครรภ์ให้เป็นวัน
จันทร์หรือวันศุกร์เพื่อเลี่ยงคลินิกเบาหวาน
ของีNCD และีให้สัญลักษณ์ว่าเป็น
ผู้รับบริการด่วนของงานฝากครรภ์เพื่อเลี่ยง
การรอคิวซักประวัติที่ล่าช้าจากผู้รับบริการ
ผู้ปุวยนอกเป็นจ านวนมากีและให้มารับ
บริการที่งานฝากครรภ์โดยตรง 

 

การบันทึกข้อมูลใน 
โปรแกรมีHosXp 

บันทึกไม่ถูกต้องีไม่ครบถ้วน 
ไม่ครอบคลุม 

ด าเนินการตามโครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการลงบันทึกข้อมูลการให้บริการ
งานอนามัยแม่และเด กีในโปรแกรมี
HosXpีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามรถ
บันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนีถูกต้อง 

ร้อยละความ
สมบูรณ์ของการ
บันทึกข้อมูลแฟูมี
ANC และแฟูมี
PP จากการ
รายงานผลีHDC 
จังหวัด 
ANC = 97.73 
PP = 83.33 
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ิ/ิแผนปฏิบัติการของทีมิ/ิหน่วยงานิ(ิAction Plan ) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลองิท่ี ิ1.ีพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ  
    ีี4.ีพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัดิ โอกาสพัฒนา 
พัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก 
1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านการอบรมทักษะ
การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด 

 
 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านการอบรม
ทักษะการกู้ชีพารกแรกเกิดี 
ร้อยละี100 

ีี 
 
จัดทบทวนทักษะภายใน
หน่วยงานปีละี2ีคร้ังและ
ทบทวนทุกคร้ังเมื่อเกิดเหตุการณ์ 

2.ีประชาสัมพันธ์และรณรงค์ฝากครรภ์ทันที
เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์โดยผ่านแกนน า 
อสม.ีและเจ้าหน้าที่ีรพ.สต.ต่างีๆี 
ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และ
หญิงหลังคลอดเชิงรุกีคปสอ.ลอง 

หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์คร้ังแรกอายุ
ครรภ์ี≤ี12ีสัปดาห์ีร้อยละี63 

ติดตามการท ากิจกรรมในพื้นที่
ผ่านเวทีประชุมคณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด กอ าเภอลอง 

3.ีทบทวนและจัดท าคู่มือ/แนวทางการให้ 
ีบริการงานอนามัยแม่และเด กีคปสอ.ลอง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดหลักและผู้รับผิดชอบ
รองงานอนามัยแม่และเด กปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันและปฏิบัติได้ตามมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด ก 

มีคู่มือ/แนวทางการให้บริการงาน
อนามัยแม่และเด กีตามมาตรฐานที่
ก าหนดของีคปสอ.ลอง 

ทบทวนแนวทางอย่างน้อยปีละี1ี
คร้ังีและซักซ้อมท าความเข้าใจ 

กิจกรรมหลักกลุ่มการพยาบาล 
1.ีประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลของส านักการพยาบาล 

 
ผ่านเกณฑ์คะแนนระดับี2ีหรือคิด
เป็นร้อยละี(55.89ี+ี56.2)/2ี= 
56.05 

 
ประเมินตนเองีพัฒนาส่วนขาด 

2.ีประเมินการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ใน
การให้บริการ 

ร้อยละี80 พัฒนากระบวนการบันทึก
ทางการพยาบาล 

3.ีสนับสนุนให้มีการจัดท าผลงานวิชาการ/
วิจัย/นวัตกรรมและมีการน าเสนอภายนอก
หน่วยงานีอย่างน้อยี1กิจกรรม/หน่วยงาน 

1ีกิจกรรม 
 
 

กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมท า
ผลงานอย่างน้อยี4ีคน/กิจกรรม 

4. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาทั้ง
ภายในและภายนอกรพ.10วัน/คน/ปี 

ร้อยละี100  
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัดิ โอกาสพัฒนา 
กิจกรรมหลักทีมน าทางคลินิก 
1.ีกระบวนการตามรอยทางคลินิก(clinical 
tracer)ีคือีTeenage pregnancy , Early 
ANC, Perinatal death, การเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ 

 
*ีร้อยละของผู้คลอดที่มีอายุน้อยกว่าี 
ีี20 ป ี น้อยกว่าี18.43 
* Early ANC ร้อยละี63 
* การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ีีีร้อยละี49.47 

 
ให้บริการยาฝังคุมก าเนิดในหญิง
อายุี15-19ีปีีและร่วมกับคลินิก
วัยรุ่นในการให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาแก่กลุ่มเปูาหมาย 

กิจกรรมหลักทีมิIC 
1.ีเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
อัตราการการติดเชื้อที่แผลฝีเย บี= 0 

 

2.ีปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ีีีี 
ีีเป็นปัญหาส าคัญ 
* ติดเชื้อจากการให้ยาและสารน้ าทางหลอด
เลือด  (Phlebitis) 
* อัตราการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ  
* การติดเชื้อที่แผลฝีเย บ 
3.ีเฝูาระวังและติดตามการติดเชื้อของ
เจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติงาน 
* ติดตามการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จากการ
ปฏิบัติงาน 
* ตรวจสุขภาพประจ าปีเจ้าหน้าที่ 

 
 
การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จากการ
ปฏิบัติงานเท่ากับี0 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพประจ าปี 

 

4.เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้
ด้านการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ 
5.ส่งเสริมการล้างมือให้เกิดความยั่งยืน 
 * รับการประเมินการล้างมือ 

ร้อยละ 100 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านการปูองกัน
และควบคุมการติดเชื้อร้อยละี98.14 
เจ้าหน้าที่ล้างมือถูกต้องตามขั้นตอนี 
ร้อยละี100 

 

กิจกรรมหลักทีมิENV 
1.ีประเมินความรู้ีความเข้าใจเรื่องนโยบาย
และวิธีปฏิบัติีการปฏิบัติเมื่อเกิด 
เหตุเพลิงไหม้ 

 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ีร้อยละี100 

 

2.ีกิจกรรมี5ีส. ผลการประเมินพื้นที่ี5ีส.ร้อยละี96  
3.ีรับการประเมินการจัดการขยะ ผลการประเมินีร้อยละี100  
กิจกรรมหลักทีมเคร่ืองมือแพทย์ 
1.ีอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องจัดการเคร่ืองมือ(3M) 

มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม  

2.ีการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเคร่ืองมือ/ ความพร้อมใช้ของเคร่ืองมือส าคัญี  
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัดิ โอกาสพัฒนา 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญของหน่วยงาน ร้อยละี100 
3.ีเคร่ืองมือที่ส าคัญของหน่วยงานได้รับการ
สอบเทียบ 

เคร่ืองมือทางการแพทย์ที่มี
ความส าคัญได้รับการสอบเทียบ 
ร้อยละี100 

 

กิจกรรมหลักทีมเอกสารระบบคุณภาพ 
1.ีรับการตรวจเยี่ยม/ประเมินแฟูมเอกสารของ
หน่วยงาน 

 
มีการจัดแฟูมเอกสารครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 

 

กิจกรรมหลักทีมผาสุก 
1.ีเข้าร่วมกิจกรรมต่างีๆีของทีมผาสุก 

 
มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม
ของทีมผาสุกทุกกิจกรรม 

 

 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

งานิ/ิกิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1.ีจ านวนผู้รับบริการ 
1.1. Admit 
1.2. Ultrasound 
1.3. Observe 
1.4. จ านวนการฝากครรภ์ 
1.5. คลินิกนมแม่ 
1.6. ให้บริการีOGTT คัดกรองีGDM 
1.7. ให้บริการโรงเรียนพ่อแม่ 
1.8. ให้บริการีNST 
1.9. ให้บริการปรึกษาคัดกรองดาวน์ฯ 
1.10. ให้บริการปรึกษาก าหนดคู่เสี่ยงธาลัสีีซีเมีย 
1.11. ให้บริการีLab 1 
1.12. ให้บริการีLab 2 
1.13. รับบริการีdT 

ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
คร้ัง 
คร้ัง 
คร้ัง 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

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

1962 
275 
467 
49 
392 
199 
231 
349 
176 
62 
103 
N/A 
N/A 
N/A 

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

2. จ านวนหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์คร้ังแรก 
ีีี2.1ีฝากครรภ์คร้ังแรกอายุครรภ์ี< 12ีwks 
   2.2 หญิงต้ังครรภ์เจาะเลือดคร้ังแรกมีภาวะโลหิตจาง 

ราย 
ราย 
ราย 

230 
149 
41 

205 
136 
75 

217 
136 
62 
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งานิ/ิกิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

ีีี2.3ีหญิงต้ังครรภ์เจาะเลือดคร้ังที่ี2ีมีภาวะโลหิตจาง 
   2.4 หญิงต้ังครรภ์ตรวจีMCV/DCIP ผล Positive อย่าง
ใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง 
ีีี2.5ีสามหีญิงต้ังครรภ์ที่มีผลการตรวจ MCV/DCIP ผลี
Positive อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างได้รับการตรวจ 
คัดกรองธาลัสซีเมีย 
ีีี2.6ีสามหีญิงต้ังครรภ์มีผลการตรวจ MCV/DCIP ผลี
Positive อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง 
ีีี2.7ีส่งหญิงต้ังครรภ์และสามีไปตรวจีHb.typing และี

PCR for  ∞ thal (คู่) 
ีีี2.8ีพบคู่เสี่ยงี(คู่) 
ีีี2.9ีส่งหญิงต้ังครรภ์ที่เป็นครรภ์เสี่ยงไปท า PND (คน) 
ีีี2.10ีจ านวนทารกที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคธาลัสซี
เมียี(คน) 
ีีี2.11ีหญิงต้ังครรภ์ที่เลือกสิ้นสุดการต้ังครรภ์ 

ราย 
ราย 

 
ราย 

 
 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
ราย 
ราย 

 
ราย 

21 
77 
 

75 
 
 

23 
 

22 
 
5 
3 
1 
 
1 

22 
90 
 
87 
 
 
40 
 

40 
 
8 
5 
3 
 
3 

23 
96 
 

92 
 
 
31 
 
31 
 
8 
7 
2 
 
2 

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

ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

106 
97 
9 
0 
8 
0 
1 
4 
0 

105 
96 
9 
0 
9 
0 
0 
2 
0 

86 
76 
10 
0 
10 
0 
0 
1 
0 

4. จ านวนเด กเกิดทั้งหมด 
ีีีีี4.1ีทารกเกิดมีชีพ 
ีีีีี4.2ีทารกเกิดไร้ชีพ 

ราย 
ราย 
ราย 

106 
105 
1 

105 
105 
0 

86 
86 
0 

5.ีน้ าหนักทารกแรกเกิดี< 2,500 กรัม ราย 11 6 6 
6.ีน้ าหนักทารกแรกเกิดี2,500ี–ี2,999ีกรัม ราย 37 39 31 
7.ีน้ าหนักทารกแรกเกิดีีี≥ี3,000ีกรัม ราย 57 60 49 
8.ีAPGAR Score ที่ีี1ีีนาทีี  ≤ีี7 ราย 6 1 2 
9.ีAPGAR Score ที่ีี5ีีนาทีีีี≤ีี7 ราย 2 0 2 
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งานิ/ิกิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

10. จ านวนผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน 

- Eclampsia 

- Embolism 

- PIH 

- HIV positive 

- ตกเลือดหลังคลอด 

- รกค้าง 

- คลอดบนเตียง 

- การติดเชื้อที่แผลฝีเย บ 

- PROM > 18 ชั่วโมง 

 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
3 
1 
3 
1 
0 
0 
4 

11.ีมารดาอายุน้อยกว่าี20ีปี ราย 18 18 21 
12.ีจ านวนมารดาแท้งบุตร ราย 5 6 5 
13.ีจ านวนผู้คลอดที่ตัดฝีเย บ ราย 85 87 74 
14.ีจ านวนผู้คลอดที่คลอดผ่านทางคลอดและเย บซ่อมแซม
แผลฝีเย บ 

ราย 96 99 81 

15.ีจ านวนผู้คลอดได้รับการส่งต่อ ราย 138 136 182 
16.ีจ านวนทารกแรกคลอดได้รับการส่งต่อ ราย 24 34 29 
17.ีจ านวนผู้คลอดได้รับยายับยั้งการคลอด ราย 18 15 39 
18. ดูแลมารดาได้รับยายับยั้งการคลอด คร้ัง 104 125 186 
19.ีจ านวนผู้คลอดที่ใช้ีPartograph ราย 85 90 72 
20. จ านวนให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า,เลือด คร้ัง 177 179 155 
21.ีจ านวนให้ยาทางหลอดเลือดด าี(ีIVี) คร้ัง 171 129 174 
22.ีจ านวนให้ยาเข้ากล้ามี(ีIM ) คร้ัง 335 369 317 
23.ีจ านวนให้ยาชั้นใต้ผิวหนังี(ีSC ) คร้ัง 91 73 173 
24.ีจ านวนให้ยาชั้นผิวหนังี(ี ID ) คร้ัง 93 96 79 
25. จ านวนให้ยาทางปาก คร้ัง 816 842 721 
26.ีจ านวนการีOn  Heparin Lock ราย 20 10 26 
27. จ านวนการสวนปัสสาวะคาสาย ราย 9 12 9 
28.ีจ านวนการสวนปัสสาวะปล่อย ราย 105 97 82 
29.ีจ านวนทารกีOn Incubator  ราย 1 1 1 
30. จ านวนการีCheck vital sign คร้ัง 3669 3696 3364 
31. จ านวนการอาบน้ าทารกหลังคลอด คร้ัง 172 217 189 
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งานิ/ิกิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

32. จ านวนทารกได้รับการเจาะ DTX คร้ัง 22 19 24 
33. จ านวนทารกได้ตรวจ  G-6-PD ราย 18 26 30 
34. จ านวนทารก  G-6-PD  ได้ผลบวก ราย 9 9 6 
35. ทารกตรวจีBilirubin Total / Direct ราย 65 168 67 
36. ทารกที่ได้ตรวจีCoomb ' s Test ราย 1 6 1 
37. จ านวนทารกได้รับการตรวจอื่นีๆ คร้ัง 41 59 66 
38. จ านวนทารกได้รับการชั่งน้ าหนัก คร้ัง 374 419 380 
39. จ านวนมารดาได้รับการเจาะีHct คร้ัง 249 192 162 
40. จ านวนมารดาได้รับการตรวจีCBC  คร้ัง 35 23 40 
41. จ านวนมารดาได้รับการตรวจ  U / A คร้ัง 29 28 55 
42. จ านวนมารดาได้รับการตรวจอื่นีๆ คร้ัง 35 44 61 
43. จ านวนมารดาได้รับยาเร่งคลอด ราย 26 41 23 
44. จ านวนมารดาส่งต่อท าหมันหลังคลอด ราย N/D 10 13 
45. ดูแลการให้ออกซิเจน  Canular ราย 70 55 79 
46. ดูแลการให้ีInfusion pump คร้ัง 101 126 93 
47. ดูแลทารกีOn Photo คร้ัง 169 288 292 
48. จ านวนวันนอนรวม วัน 636 625 586 
49. จ านวนทารกตัวเหลือง ราย 18 35 40 
50. จ านวนมารดาที่ฝากครรภ์ี5ี คร้ังตามเกณฑ์ ราย 58 60 50 
51. จ านวนมารดาที่ได้รับวัคซีนปูองกันบาดทะยักครบตาม
เกณฑ์ 

ราย 102 
(No 

ANC=4) 

105 86 

52. จ านวนทารกตรวจีHct , MB คร้ัง N/D 271 276 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาิ(กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี  2557ิ–ิ2559) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์คร้ังแรกอายุ 
≤ี12ีสัปดาห์ีและหญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ครบี5ี
คร้ังตามเกณฑ์เกินเปูาหมายแต่การก าหนดคู่เสี่ยง 
ธาลัสซีเมียโดยสามีของหญิงต้ังครรภ์ที่มีผลีMCV 
หรือีDCIP เป็นบวกได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคธาลัสซีเมียีไม่ถึงเปูาหมายีเน่ืองจากติดต่อ
สามีไม่ได้จากหย่าร้างีและท างานต่างประเทศ 

 

ในปีี2559ีไม่พบมารดา-ีทารกเสียชีวิตจากการ

คลอดแต่เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดีจ านวนี2ี

รายีเน่ืองจากีUterine Atony  

 

 

จากสถิติพบว่าีอัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจน
ในทารกแรกคลอดมีแนวโน้มสูงขึ้นและลดลงจากี
6ีรายในปีี2557ีและพบี1ีรายในปีี2558ีและี
2ีรายในปีี2559ีจาก คลอดติดไหล่และสาย
สะดือพันคอแน่นี 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

อัตราความพึงพอใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ปัญหาอุปสรรคิ/ิโอกาสพัฒนา 
 เน่ืองจากงานห้องคลอดมีการปรับเปลี่ยนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ใหม่ีโดยจัดพยาบาลเวรประจ าการเวรละี1ีคนีทั้งใน
และนอกเวลาราชการีรวมทั้งหมดีี6ีคนี(รวมหัวหน้างาน)ีและใช้อัตราก าลังร่วมกับเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ -ฉุกเฉินกรณีมี
คลอดีควบคู่ีท าให้การดูแลผู้รับบริการยังไม่ครอบคลุมีหรือจัดการปัญหาได้ไม่ดีพอีรวมถึงท าให้การจัดอัตราก าลังได้ไม่
หลากหลายี 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาทักษะและความรู้การดูแลและให้บริการมารดาีทารกีตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด กต้ังแต่ระยะก่อน

ต้ังครรภ์ีระยะต้ังครรภ์ีระยะคลอดีระยะหลังคลอดีี 
2. ด าเนินการพัฒนาการให้บริการโรงเรียนพ่อแม่ในระยะต้ังครรภ์ีคลอดีหลังคลอด 
3. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ห้องคลอดเข้าร่วมประชุมี/ีอบรมวิชาการีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ีทักษะีีีการปฏิบัติงานในเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับงานีโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจ าการใหม่ี 
4. ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแฟูมข้อมูลด้านการส่งเสริมอนามัยแม่และเด กให้ครอบคลุมีถูกต้องี 
5. พัฒนาการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาส่วนขาดตามคุณภาพมาตรฐานการบริการใน

โรงพยาบาลี(QA)  
6. พัฒนาทักษะและความรู้เรื่องการกู้ชีพทารกแรกเกิดีี(ีNCPR ) ในเจ้าหน้าที่พยาบาลกลุ่มการพยาบาล โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ห้องคลอดและเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุี–ีฉุกเฉิน 
7. พัฒนาทักษะและความรู้เรื่องอุปกรณ์/เคร่ืองแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานในเจ้าหน้าที่ีเช่นีีNST, NIBP, U/S, V/E, 

Infusion pump, Radiant warmer เป็นต้น 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิิห้องผ่าตัดิิกลุ่มงานิิการพยาบาลิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานินางรัชนกิิกาวีจันทร์ิิวันท่ีจัดท าิิ10ิตุลาคมิิ2559 

 
เจตจ านงิิิิหน่วยงานห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดและระงับความรู้สึกแก่ผู้ปุวยผ่าตัดีีอย่างถูกต้องีปลอดภัยทันเวลาีี
ผู้ปุวยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจีพึงพอใจในบริการี  
  ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรีส่วนราชการต่างีๆีและประชาชนทั่วไปในเขต
อ าเภอลอง 

เป้าหมาย     ผู้ปุวยได้รับบริการผ่าตัดและระงับความรู้สึกที่ถูกต้องีปลอดภัยีทันเวลาีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ผ่าตัดีีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องีีและมีความพึงพอใจในบริการของห้องผ่าตัด 
                เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลองทุกคนีและบุคคลทั่วไปได้รับบริการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่าง
ครบถ้วนและครอบคลุมมีความพึงพอใจในการให้บริการตรวจสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1.ีอัตราการผ่าตัดผิดคนีข้างีต าแหน่ง 0% 0% 0% 0% 
2.ีอัตราการเยี่ยมผู้ปุวยก่อนผ่าตัด 100% 100% 100% 100% 
3.ีอัตราการเยี่ยมผู้ปุวยหลังผ่าตัด 100% 100% 100% 100% 
4.ีอัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด <ี2% 0% 0% 0% 
5.ีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ปูองกันได้จากการผ่าตัด 0% 0% 0% 0% 
6.ีอัตราผู้รับบริการผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ในการปฏิบัติ
ตัวตามเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละี80 

100% 100% 100% 100% 

7.ีอัตราความพึงพอใจในบริการห้องผ่าตัด 80% 95 90 91.63 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ(นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน) 

 เน่ืองจากีรพ.ีชุมชนร่วมกับรพ.แพร่ในการีให้การผ่าตัดผู้ปุวยโรคทางมือีทางโรงพยาบาลแพร่จึงได้จัดกิจกรรม

ฟื้นฟูความรู้และทักษะในการช่วยผ่าตัดที่โรงพยาบาลแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมชนีท าให้เกิดความรู้และ

เป็นการเพิ่มทักษะในการช่วยแพทย์ผ่าตัดโรคทางมือ 

จุดเน้นในการพัฒนา  
1. การบริการที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ปุวยีโดยยึดตามหลักีPatient safety Goal ของโรงพยาบาลของห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลลองเน้นีการผ่าตัดถูกคนีีข้างีีต าแหน่งี 
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2. การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรี(ีCompetency) ในองค์กรห้องผ่าตัดได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรีให้เจ้าหน้าที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมายีโดยการสนับสนุนให้เรียนรู้ด้วย
ตนเองีีและไปอบรมภายนอกหน่วยงาน 

3. การพัฒนาทักษะด้านการผ่าตัดร่วมกับโรงพยาบาลแพร่และโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย 
4. ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีีแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรีท าให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการตรวจสุขภาพทราบถึงภาวะีี

สุขภาพตนเองีและแก้ไขได้ทันท่วงทีีและได้รับค าแนะน าจากแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2558 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ขาดทักษะในการช่วย
ผ่าตัด 

เน่ืองจากไม่มีวิสัญญีพยาบาลท า
ให้การผ่าตัดที่ซับซ้อนไม่มี 

ไปฝึกทักษะร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน
ในจังหวัดที่รพ.แพร่ปีละี1ีคร้ัง 

ช่วยเพิ่มทักษะใน
การช่วยผ่าตัด 

การติดเชื้อแผลผ่าตัด 
 
 

เน่ืองจากมีการท าผ่าตัดโรคทาง
มือซึ่งเป็นแผลสะอาดจะไม่มี
การเปิดแผลท าความสะอาด
จนกว่าจะครบก าหนดตัดไหม 

เ น้นย้ า ไม่ ใ ห้ มี ก าร เปิ ดแผลผ่ า ตัด
เน่ืองจากเป็นแผลสะอาดีีนอกจาก
ผ้าพันแผลเปียกน้ าหรือสกปรก ให้เปิด
ท าแผลได้ 

ไม่พบการติดเชื้อที่
แผลผ่าตัดที่มือี
แผลแห้งดี 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ3.ิพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมหลักท่ีิ86ิรายได้ของโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึนร้อยละิ10 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 

มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ลองีีส่วนราชการในเขตอ าเภอลองีและ
ประชาชนทั่วไป 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
โรงพยาบาลลอง 

เชิญชวนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในเขต
อ าเภอลองเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีกับโรงพยาบาลลอง 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

ด้านการผ่าตัด 
Tubal  Resection ราย 3 - - 
Excision ราย 62 49 69 
Trigger fingerีRelease ราย 10 1 4 
Capaltanal Release ราย 10 1 13 
จ้ีไฟฟูา ราย 1 30 27 
I & D ราย 2 4 6 
Ambutation ราย - - 1 
ด้านการระงับความรู้สึก 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
Xylocaine local ราย 85 85 120 
Ketamine ราย 3 - - 
รวม ราย 88 85 120 
การส่งตรวจทางพยาธิวิทยา 
การส่งชิ้นเน้ือ  14 7 17 
การตรวจสุขภาพ 
ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป  623 655  871 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

 1. ขาดความช านาญในการท าหัตถการเน่ืองจากจ านวนผู้ปุวยมีน้อยีและไม่มีวิสัญญีพยาบาล 
 2. ขาดการพัฒนาความรู้ตามสมรรถนะเน่ืองจากขาดงบประมาณในการอบรม 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 

1. เพิ่มความช านาญงานโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. ีหาโอกาสในการพัฒนาตนเองภายในจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ 
3. พัฒนางานห้องผ่าตัดให้ได้ตามมาตรฐานการพยาบาล 
4. จัดระบบบริการในห้องผ่าตัดโดยการใช้บุคลากรร่วมกับพยาบาลผู้ปุวยนอกีกรณีมีแพทย์กระดูกจากโรงพยาบาล

แพร่ออกตรวจที่โรงพยาบาลลอง 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิิศูนย์เปลิิกลุ่มงานิิการพยาบาลิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานินางรัชนกิิกาวีจันทร์ิิวันท่ีจัดท าิิ10ิตุลาคมิิ2559 

 
เจตจ านงิิิิให้บริการเข นเปลีเคลื่อนย้ายผู้ปุวยด้วยความถูกต้องีรวดเร วีและปลอดภัยีเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  
เป้าหมาย    ผู้รับบริการได้รับบริการเปลด้วยความถูกต้องีรวดเร วีีปลอดภัยีและพึงพอใจ 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.ีอัตราความถูกต้องในการให้บริการเปล 100% 100 100 99.98 
2.ีจ านวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการเปล 0 0 0 0 
5.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการเปล 80% 89.98 ไม่ได้ด าเนินการ 92.38 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน 
1. ที่วางรองเท้าใต้รถเข น เพื่อความเป็นระเบียบีสะอาดีและเมื่อผู้ปุวยลืมรองเท้าสามารถมาติดต่อรับรองเท้าคืนได้

ง่าย 
2. ตัวช่วยห้ามล้อรถน่ัง เพื่อปูองกันไม่ให้ล้อรถเคลื่อนในขณะเคลื่อนย้ายผู้ปุวยขึ้นลงีท าให้ปอูงกันอุบัติเหตุที่จะ

เกิดขึ้นขณะเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
3. จัดระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ในการท างานีให้มีความพร้อมใช้ 

 จุดเน้นในการพัฒนา 
1. สามารถคัดกรองผู้ปุวยในการเข้าห้องฉุกเฉินีและส่งตามจุดบริการต่างๆีในหน่วยงานโรงพยาบาลลองได้ถูกต้อง  
2. จัดระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ในการให้บริการผู้ปุวย 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

ขาดทักษะในการคัดกรอง
ผู้ปุวยไปตามจุดบริการ 

เน่ืองจากไม่มีพยาบาลช่วย
ในการคัดกรองผู้ปุวยไปตาม
จุดต่างๆ 

มีการทบทวนแนวทางการคัดกรอง
ผู้ปุวยในหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอีและ
จัดเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ช่วยใน
การคัดกรองผู้ปุวยีีโดยใช้แนวทางการ
คัดกรองผู้ปุวยตามหลักการของทีมี
PCT โรงพยาบาลและให้พยาบาลห้อง
ฉุกเฉินช่วยในบางกรณี 

สามารถคัด
กรองผู้ปุวยไป
ส่งยังจุดต่างๆได้
ถูกต้องมากขึ้น 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1.ีบริการรถเข นนอน คร้ัง 15,697 13,846 18,722 
2.ีบริการรถเข นน่ัง คร้ัง 8,319 9,035 10,015 
3.ีเปลี่ยนถังออกซิเจน คร้ัง 323 363 421 
4.ีทิ้งรก คร้ัง 53 41 43 
5.ีเติมน้ าดื่ม คร้ัง 1,278 1,419 378 
6.ีออกให้บริการีEMS คร้ัง 28 32 36 
7.ีช่วยีีCPR คร้ัง 27 24 13 
8.ีเข นเคร่ืองีX-ray คร้ัง 49 63 101 
9.ีท าความสะอาดรถเข น คร้ัง 230 321 387 
10.ีช่วยล๊อคผู้ปุวย คร้ัง ไม่ลงสถิติ 2 10 
11.ีท าความสะอาดทั่วไป คร้ัง 230 358 387 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

              1. ขาดทักษะในการคัดกรองผู้ปุวย 

              2. อุปกรณ์ด้านรถเข นนอนยังไม่เพียงพอีท าให้บางคร้ังผู้รับบริการต้องรอนาน 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 

1. พัฒนาทักษะในการคัดกรองผู้ปุวย และมีการทบทวนส่ าเสมอ 
2. คงระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเคร่ืองมือีีรถเข นีเปลนอนีและกิจกรรมี5ีสีอย่างต่อเน่ือง  
3. ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานคุณภาพ 
4. มีแนวทางการบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
5. มีการพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพีีการเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธีีีีีีีีีีีีีีีีีี 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิิ2559 
งานิิิจ่ายกลางและซักฟอกิิิกลุ่มงานิการพยาบาลิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานิิิินางณัชชาจารย์ิิิวิริยะเมธีิิิิวันท่ีิิ1 ตุลาคมิิ2559 

เจตจ านง 

 เป็นศูนย์กลางในการให้บริการท าให้ปราศจากเชื้อ ในชุดอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ีและจัดเตรียมชุดอุปกรณ์เคร่ืองมือ

แพทย์ที่ปราศจากเชื้อเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้แก่หน่วยบริการต่างๆีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอแก่การใช้

งานีพร้อมใช้และทันเวลาีและผู้ปุวยปลอดภัยไม่พบการติดเชื้อจากการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์จากหน่วยจ่ายกลาง  

เป้าหมาย 
 1. ให้บริการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ีที่ผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพปลอดภัยีและเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
 2. ตอบสนองครบถ้วนีพร้อมใช้ีทันเวลา 
 3.ีผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 4.ีผู้ปุวยปลอดภัยไม่เกิดการติดเชื้อ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

เครื่องชี้วัด เป้าหมาย ปีิ2556 ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1.ีีอัตราการตรวจสอบีีSpore test  ได้ผลีNegative  100% 100 % 100% 100% 100% 

2. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือปราศจากเช้ือ
ที่ปนเปื้อนอาจปนเปื้อนเช้ือโรค 

ี2ีคร้ัง/
เดือน 

3ีคร้ัง 2ีคร้ัง 2ีคร้ัง 0 คร้ัง 

3.ีีจ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเครื่องมือไม่
ถูกต้อง 

 2 คร้ัง/
เดือน 

2 1 3 4 

4.ีีอัตราความพึงพอใจต่อบริการงานหน่วยจ่ายกลาง 90% 92.30 86.87 90 90 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 

ี1.ีีการจัดการด้านความเสี่ยง 
 1.ีีพัฒนาระบบงานหน่วยจ่ายกลางีีโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ปุวยและผู้ปฏิบัติงาน 

ีีีีีีี 2.ีีการล้างท าความสะอาดเรื่องมือที่ใช้แล้วไม่สะอาดอาจมีคราบและสิ่งสกปรกติดอยู่  
ีีีีีี 3.ีีการรับเคร่ืองมือและการจัดส่งเคร่ืองมือไม่ครบถ้วน 
ีีีีีีี 4.ีีการจัดตรียมและห่อเคร่ืองมือไม่ถูกต้องครบถ้วนตามชุดเคร่ืองมือ 
ีีีีีีี 5.ีีการท าให้ปราศจากเชื้อไม่มีประสิทธิภาพีเคร่ืองมือไม่พร้อมใช้งาน 
ีีีีีี 6.ีีไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพทางเคมี,ชีวภาพและทางกลไก 

ี 7.ีีการเก บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพ 
 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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ีีีีีีี1.ีการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
       2.ีการพัฒนาพฤติกรรมบริการ 
3.   การพัฒนาด้านเคร่ืองมือในการท างาน 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงานิ 
ีีีีีีีีีีีีีหน่วยจ่ายกลางได้จัดท าชุดท าแผลตามขนาดของบาดแผลที่สามารถไปท าเองต่อที่บ้านได้ประมาณี7 วันชุดท า
แผลขนาดใหญ่จัมโบ้ีเช่นีแผลผ่าตัดกระดูกไขสันหลังแผลกดทับขนาดใหญ่ีแผลเปิดทางหน้าท้องีแผลติดเชื้อ  

ขนาดใหญ่ิ(จัมโบ้)ีีีีประกอบด้วย 
1. ผ้าก๊อสีีีี200ีีีชิ้น 
2. ไม้พันส าลีีี100ีีีก้าน 

 ชุดท าแผลขนาดใหญ่ีเช่นีแผลผ่าตัดทางหน้าท้องีีแผลไส้ต่ิงแตกีแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวกีผ่าตัดไตีหัวใจี
แผลล้างไตทางหน้าท้องีีผ่าตัดคลอดออกทางหน้าท้องและอื่นๆประกอบด้วย 

1. ผ้าก๊อสีีีี100ีีีชิ้น 
2. ไม้พันส าลีีี21ีีีก้าน 
ชุดท าแผลขนาดกลางีเช่นีแผลผ่าตัดไส้ต่ิงีผ่าตัดไส้เลื่อนีแผลเย บเกินี5ีเข มประกอบด้วย 
1. ผ้าก๊อสีีีี21ีีีชิ้น 
2.ีไม้พันส าลีีี21ีีีก้าน 
ชุดท าแผลขนาดเล็กีเช่นีแผลเย บไม่เกินี5ีเข มีแผลผ่าตัดท าหมันีแผลสะอาดไม่มีหนองอื่นๆีประกอบด้วย  
1. ผ้าก๊อสีีีี7ีีีชิ้น 
2.ีไม้พันส าลีีี14ีีีก้าน 
ชุดท าแผลส าหรับออกหน่วยปฐมพยาบาลีประกอบไปด้วย 
1. แพ คมีผ้าก๊อสีีีี2.ีชิ้นไม้พันส าลีี2 ก้าน 

วัตถุประสงค์ 
1.ีให้ความสะดวกแก่ผู้ปุวยและญาต ิ
2.ีสะดวกีง่ายีส าหรับการพกพาของเจ้าหน้าที่ 
3.ีลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กร 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ลดการติดเชื้อจากการใช้วัสดุทางการแพทย์จากการใช้ชุดท าแผล 
2.ีลดการการสัมผัสและปนเปื้อนเชื้อโรคจากการท าแผล 
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หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย 
ก่อนเบิกจ่ายใช้กับผู้ปุวยทุกรายต้องได้รับการประเมินบาดแผลจากีแพทย์ีพยาบาลีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและส่งใบ
เบิกหรือประสานทางโทรศัพท์ล่วงหน้าอย่างน้อยี1ีวันและถ้าจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเช่นTop Gauzeให้บอกขนาดด้วย
ทั้งน้ีแล้วแต่ดุลยพินิจของผู้ประเมินีีีีี 

แบบฟอร์มเบิกจ่ายชุดท าแผลขนาดต่างหน่วยงาน......................................... 
วันที่............เดือน....................................พ.ศ.25................ 

ล าดับ ชุดท าแผลขนาด จ านวน ผู้เบิก ผู้จ่าย 
1 ขนาดจัมโบ้    
2 ใหญ่    
3 กลาง    
4 เล ก    
5 ชุดปฐมพยาบาล    

 
  หลังจากได้จัดท าและได้ขอความร่วมมือจากหลายฝุายีผลงานที่ออกมาส าเร จอยู่ในระดับที่พอใจีเพราะต้อง
ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะน าออกมาให้ปฏิบัติกับทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกลุ่มงานเภสัชที่ได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการคิดราคาต้นทุนให้ในราคาที่ยุติธรรมีีการจัดบรรจุข้อมูลลงในระบบีHos.XP เพื่อให้ทุก
หน่วยงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันีทุกหน่วยบริการในรพ.และสถานบริการเครือข่ายเป็นเวลาี1ีปีได้จัดเก บข้อมูล
และสถิติในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ในการท าชุดท าแผลสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรถึงร้อยละี50% 

สรุปผลการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ท าแผล 
เปรียบเทียบการเบิกจ่ายระหว่างปี2558กับปี2559 

รายการ จ านวน ราคา ปีพ.ศ.2558 
1ต.ค.57-30ก.ย.58 

ปีงบประมาณ2559 
1ต.ค.58-31ส.ค.59 

ก๊อสี4”*4” 881ีห่อ 63.05 104517.60 55075.20 
ไม้พันส าลี 309ีถุง 14.01 6466.00 4248.50 
ส าลีก้อนเล ก 107 ถุง 63 12172.00 4248.50 
รวม 123,15560 63,572.20 

 
  การเบิกจ่ายวัสดุท าแผลเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเบิกชุดท าแผลและรายได้ที่ได้รับจากการเก บ
จ านวนการเบิกของแต่ละหน่วยงานอยู่ในเกณฑ์ค่าใช้จ่ายน่าจะลดลงเน่ืองจากคิดเปรียบเทียบจากจ านวนของการเบิกชุด
ท าแผลที่ไปท าต่อที่บ้านีและจ่ายให้กับหน่วยบริการต่างๆในโรงพยาบาลเอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้จากใบเบิกจ่าย
ของหน่วยงานที่เบิกจากงานเภสัชีในแต่ละีเดือนมีแนวโน้มลดลงีเป็นที่พึงพอใจ 
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 

ปัญหา/โอกาส
พัฒนา 

ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1.การจัดชุดเคร่ืองมือ
ไม่ถูกต้องี 
 

การจัดชุดเคร่ืองมือแต่ละชุด
ก่อนบรรจุหีบห่อต้องมี
ผู้ตรวจสอบ 

มีการทบทวนวิธีปฏิบัติที่มีอยู่เดิม
ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ปูองกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ซ้ า 

หลังทบทวนและมีการนิเทศี
ควบคุมีก ากับติดตาม ไม่มี
อุบัติการณ์เกิดขึ้น 

 
สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี2555 ปีิ2556 ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.รับ/แลกของ รอบ 730 730 730 730 730 
2.การล้างเคร่ืองมือแพทย์ 
-ชุดท าแผล 
-ชุดเย บแผล 
-ชุดผ่าฟันคุด 
-ชุดขูดหินปูน 
-ชุดถอนฟัน 
-ชุดตรวจฟัน 
-ชุดอุดฟัน 
-ชุดสวนปัสสาวะ 
-ชุดล้างกระเพาะอาหาร 
-ชุดผ่าฝี 
-ชุดท าคลอด 
-ชุดเย บฝีเย บ 
-ชุดอาบน้ าเด ก 
-ชุดท าความสะอาดอวัยวะเพศ 
-ชุดพ่นยา 
-สายให้ออกซิเจน 
-ชุดตรวจภายใน 
-กระบอกฉีดยา 
-หลอดแก้วเจาะเลือด 
-อุปกรณ์การแพทย์เป็นชิ้นอื่นๆ 

คร้ัง 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
ชุด 
เส้น 
ชุด 
ชุด 

หลอด 
ชิ้น 

730 
3389 
3389 
3389 
1493 
204 
1046 
3281 
1758 
2914 
1701 
1794 
95 
87 
276 
552 
3540 
3540 
5620 
42110 
38510 

730 
2524 
2524 
2524 
1160 
580 
912 
2357 
1724 
1892 
1765 
1736 
73 
426 
436 
672 
2013 
2963 
2727 
1138 
36892 

730 
2765 
2765 
2765 
1468 
1120 
1423 
5098 
2087 
2804 
2388 
1985 
101 
222 
214 
452 
1810 
2366 
1791 
1115 
34077 

730 
2491 
1223 
233 
1296 
5425 
2148 
3141  
2146 
2560 
2388 
1563 
38 
715 
378 
415 
1902 
2873 
2563 
1245 
34072 

730 
4812 
1067 
57 
797 
2234 
16042 
873 
2610 
2541 
1235 
120 
83 
259 
1242 
2238 
2260 
958 

33629 
45000 
71474 

3.จ านวนรอบการท าให้ปราศจากเชื้อ รอบ 730 730 730 730 730 
4.จ านวนรอบการอบแห้ง รอบ 730 730 730 730 730 
5.จ านวนการการน ากลับมาน่ึง       
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี2555 ปีิ2556 ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
-ห้องผ่าตัด 
-ห้องคลอด 
-ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
-ตึกผู้ปุวยใน 
-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 

120 
260 
2982 
3024 
2165 

120 
442 
1547 
2218 
1891 

 
วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติการเกิดความเสี่ยงของหน่วยงานิในปีงบประมาณ2559  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิจากการวิเคราะห์ผลงานจากตัวชี้วัดของหน่วยงานพบตัวชี้วัดมีปัญหาในเร่ืองของการจัดเคร่ืองมือไม่ถูกต้องมี

อุบัติการณ์ในรอบปีีเกิดขึ้น4ีคร้ังจึงได้น าวิธีปฏิบัติที่มีอยู่แล้วกลับมาทบทวนใหม่เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานที่ไปสู่ความถูกต้องีแม่นย าีไม่เสียเวลาีลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานและองค์กรและหาแนวทางใน

การพัฒนาการบริการต่อไปเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด                                                     

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานีขาดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานใหม่ๆยังมี
แนวความคิดเดิมเกี่ยวกับการท างานีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดค่อนข้างยากและขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห นต่างๆจึงได้ปรับกลยุทธ์การท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในด้านความคิดีร่วมลงมือท าีมีการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรและชี้ให้เห นความส าคัญในการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัยและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
 นอกจากยังพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากขึ้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงานซึ่งทางเจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลางีได้หาวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงและมีการทบทวนวิธีปฏิบัติอยู่เสมอๆีเพื่อให้เกิดความผิดพลาดจากการท างานน้อยที่สุด  

แผนงาน/กิจกรรมท่ีด าเนินการต่อ 
1. การพัฒนาด้านบุคลากรีความรู้ความสามารถีทักษะเฉพาะรวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการที่ดีและบรรยากาศ

ในการท างานที่ดี 
2. การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมีความปลอดภัยในหน่วยงาน 
3. การด าเนินงานเพื่อปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเปูาหมายีหรือมีแนวโน้มที่สูงขึ้นีอย่างต่อเน่ือง 
4. การพัฒนากระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อีให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
5. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและการเฝูาระวังการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่ 

- มีการสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันในการปฏิบัติงาน  100% 

- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  100% 
6. การจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิิ2559 
งานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชิิกลุ่มงานการพยาบาลิิิโรงพยาบาลลองิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานิิิินางจามรมาศิิปันตุ่นิิิิวันท่ีิิิ1  ตุลาคมิิ2559 
 

เจตจ านง 
ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉินทุกประเภทอย่างถูกต้องีีปลอดภัยีีรวดเร วทันเวลาตามประเภท

ความรุนแรงีีไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่สามารถปูองกันได้ีีและผู้รับบริการพึงพอใจในบริการ  

เป้าหมาย 
ผู้รับบริการทุกคนได้รับบริการอย่างรวดเร วทันเวลาีีถูกต้องีีและปลอดภัยเหมาะสมตามประเภทความรุนแรง

ของการเจ บปุวยและผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลงาน 

2557 2558 2559 
1.ีีการรักษาพยาบาลผิดคนี/ีผิดต าแหน่ง 0ีีคร้ัง 0 0 0 
2.ีีอัตราการติดเชื้อจากการเย บแผล  2% 0.09% 0.98% 0.97% 

3.ีีอัตราผู้ปุวยเสียชีวิตในห้องฉุกเฉินที่สามารถปูองกันีและ
หลีกเลี่ยงได้ 

0ี% 0 0 0 

4.ีีอัตรารอดชีวิตจากการช่วยฟื้นคืนชีพ 60% 75% 75% 85% 
5.ีีการกลับมารักษาซ้ าภายในี48ีชม.ี โดยไม่ได้วางแผน ี0ี 0 0 0 
6.ี ีระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผู้ปุวยฉุกเฉินประเภท1ีได้รับการ
แก้ไขภาวะคุกคามชีวิต 

ี4ีนาที 1.76 1.56 1.24 

7.ีคะแนนความสมบูรณ์ของการตรวจรักษาโดยผู้ไม่ใช่แพทย ์  95ี% 98.16% 96.87% 95.78% 

8.  อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน  80% 81.57% 88.62% 97.32% 

จุดเน้นในการพัฒนา 
พัฒนาคุณภาพระบบบริการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพีีได้มาตรฐานีีโดยเน้นการท างานเป็นทีมีีการ

เรียนรู้ร่วมกันีีและการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองีีได้แก่ 
1. การดูแลผู้ปุวยร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้การดูแลผู้ปุวยฉุกเฉินอย่างถูกต้องีรวดเร วปลอดภัย  
2. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐาน 
3.  ติดตามตัวชี้วัดคุณภาพหน่วยงานเพื่อการพัฒนา 
4.ีีการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินีและส่งต่อตามนโยบาย 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงานิ 
1.ิพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยท่ีมารับบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชี ี 
1.1 มีการจัดท าคู่มือประจ าหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการก ากับนิเทศงานที่

ชดัเจนีี 
1.2 มีการทบทวนและจัดท าขั้นตอนการมารับบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถปฏิบัติ

ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท พบว่าร้อยละการคัดกรองประเภทผู้ปุวยได้ถูกต้องอยู่ที่ร้อยละี98 
1.3 มีการออกแบบนวตกรรมีโดยจัดท าแบบฟอร์มเพื่อใประเมินอาการเบื้องต้นส าหรับผู้มารับบริการที่มาด้วยรถเข น

น่ังและรถเข นนอนช่วงเวลาี07.00น.-ี08.00น.  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับีีผู้มารับบริการีโดยได้รับการคัด
กรอง/ประเมินอาการเบื้องต้นจากพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  และได้รับบริการที่เหมาะสม
กับสภาพอาการที่มารับบริการในคร้ังน้ันๆ 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนท่ี  
2.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยี Ischemic  Stroke  มีการทบทวนและจัดท าแนวทางในการดูแลผู้ปุวยี Ischemic  

Stroke  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสารถให้บริการผู้ปุวยกลุ่มน้ีได้ถูกต้องีเหมาะสมกับโรคีและการก ากับดิ
ดตามผลการรักษาทุกรายในกรณีที่มีการส่งต่อี เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัย ผลลัพธ์ตัวชี้วัดีดังน้ี  
 อัตราของความถูกต้องของการประเมินแรกรับของผู้ปุวยที่มาด้วยอาการโรคหลอดเลือดสมองี  (เปูาหมายี 

ร้อยละี80)  ร้อยละี100 
 อัตราของความถูกต้องของการบันทึกแบบฟอร์มตามแนวทางที่ก าหนด (ีเปูาหมายีร้อยละี80ี)  ีร้อยละี100 
 อัตราผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองี ได้รับดูแลรักษาและการส่งต่อที่เหมาะสมตามแนวทางที่ก าหนดีี(ีเปูาหมายี

ร้อยละี80ี) ร้อยละี100 
 อัตราผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองีที่มีการส่งต่อได้รับการติดตามผลการรักษาี(เปูาหมายีีร้อยละี80ี)  ร้อยละี

100 
3. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตท่ีเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนท่ี 
3.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันี(Acute MI)  มีการจัดท าแนวทางการดูแลผู้ปุวยี

Acute MI ีออกแบบฟอร์มเพื่อใช้ประเมินขั้นตอนีการปฏิบัติการพยาบาลีตามแนวทางที่ก าหนดได้ถูกต้อง ีและ
การก ากับดิดตามผลการรักษาทุกรายในกรณีที่มีการส่งต่อี เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัย ผลลัพธ์ตัวชี้วัดีดังน้ี  
 อัตราของความถูกต้องของการประเมินแรกรับของผู้ปุวยที่มาด้วยอาการโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน   

(เปูาหมายีร้อยละี80)  ร้อยละี100 
 อัตราของความถูกต้องของการบันทึกแบบฟอร์มตามแนวทางที่ก าหนด (ีเปูาหมายีร้อยละี80ี)  ีร้อยละี100 
 อัตราผู้ปุวยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันีได้รับดูแลรักษาและการส่งต่อที่เหมาะสมตามแนวทางที่

ก าหนดีี(ี เปูาหมายีร้อยละี80ี) ร้อยละี100 
 อัตราผู้ปุวยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่มีการส่งต่อได้รับการติดตามผลการรักษาี (เปูาหมาย 

ร้อยละี80ี)  ร้อยละี100 
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4. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินิของหน่วยงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินีเพื่อให้การบริการีสามารถออก
ให้บริการหลังรับแจ้งเหตุภายในี1ีนาทีเพื่อให้ระบบการส่งต่อและการออกรับEMS   มีประสิทธิภาพหน่วยงานมีการ
ปรับเปลี่ยนโดยให้พยาบาลวิชาชีพและเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานอยู่ในเวรน้ันๆออกให้บริการทันทีตลอดี
24ีชั่วโมงซึ่งเป็นการตอบสนองต่อการให้ีผู้รับบริการเข้าถึงบริการได้รวดเร วสามารถช่วยชีวิตผู้ปุ วยให้ได้รับความ
ปลอดภัยเร วที่สุดีเช่นีผู้ปุวยMI Stroke สามารถดูแลในระยะีFAST TRACTีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันี
ยังมีการเน้นย้ าประชาสัมพันธ์ีให้มีการใช้ช่องทางสายด่วนี1669ีเพื่อให้บริการผู้ปุวยอุบัติเดหตุและฉุกเฉินทุก
ประเภทีโยการจัดกิจกรรมอบรมอาสาฉุกเฉินชึมชนครอบคลุมในกลุ่มเปูาหมายีอสม.ีของีคปสอ.ลองีจ านวนี240ี
รายีจากจ านวนีอสม.ีทั้งหมดีีคปสอ. ลองี 1,435 ราย 

5. การพัฒนาระบบบริการเพ่ือลดระยะเวลารอคอยีีโดยที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ปุวยมาใช้บริการในหน่วยงานเพิ่มขึ้นีีจึง
ได้มีการท ากิจกรรมทบทวนในเรื่องอัตราก าลังพบว่าีีเน่ืองจากจ านวนผู้ปุวยเพิ่มท าให้อัตราก าลังไม่เพียงพอีีจึงได้
ท าการแก้ไขโดยให้มีการการแบ่งลักษณะของงานให้เจ้าหน้าที่ๆขึ้นเวรโดยให้เวรเสริมี2ีปฏิบัติงานในส่วนของผู้ปุวย
ที่มารับบริการฉีดยาีท าแผลีRefer และออกEMSีรวมถึงการประสานงานกับทีมแพทย์ีโดยให้แพทย์มาดูผู้ปุ วยที่ี
ER ก่อนหน่วยงานอื่นในเวรเช้าีและปฏิบัติงานที่หน่วยงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกเวลาราชการตลอดี24ีชม.ีท า
ให้เกิดผลในการลดระยะเวลารอคอยในผู้ปุวยที่มารับบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินีตรวจทั่วไปและฉีดยาีท าแผลได้ใน
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์และนอกเวลาราชการีีีโดยมีผลการด าเนินงานพบว่าอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการห้อง
ฉุกเฉินเท่ากับี97.32% 

6. พัฒนาระบบการส่งต่อีีเพื่อให้ผู้ปุวยปลอดภัยีโดยมีการใช้เกณฑ์ในการส่งต่อผู้ปุวยของเขตี1ีสามารถส่งต่อผู้ปุวย
ที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลได้ทันทีีมีวิธีปฏิบัติในการส่งต่อผู้ปุวยีีีีเจ้าหน้าที่ใหม่จะได้รับการประเมิน
และผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจึงสามารถปฏิบัติงานได้ีีและตามข้อตกลงในการน าส่งผู้ปุวยระหว่างโรงพยาบาลให้มีการ
ก าหนดขั้นตอนการีReferีผู้ปุวยตามโรงพยาบาลต่างีๆในเขตี1ีและมีการพัฒนาแนวทางระบบส่งต่อที่ส าคัญีเช่นี
การประสานล่วงหน้าเพื่อส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยีีีการดูแลรักษาและการเตรียมความพร้อมในการส่งต่อผู้ปุวยีและได้
วางแผนในการประเมินผลการดูแลผู้ปุวยระหว่างส่งต่อีเน่ืองจากเดิมไม่ได้ท าเก บข้อมูลการประเมินผลการส่งต่อี  

ีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการไปแล้วในปีิ ิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1.ีการจัดการความเสี่ยง
ใน ห น่ว ย งา น เ พ่ื อ ใ ห้ี
ผู้ปุวยปลอดภัยจากการ
ดูแลรักษาโดยเฉพาะใน
เรื่ องของการทบทวน
ความคลาดเคลื่อนทางยา 

 วางแผนในการทบทวน
ความคลาดเคลื่อนทาง
ยาร่วมกันในการประชุม
หน่วยงานทุกครั้ง 

 พบความคลาดเคลื่อนใน
การคัดลอก/รับค าสั่งใช้
ยาีีในผู้ปุวยีAdmit ณี
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 เน่ืองจากพบปัญหาที่เกิด
กับเจ้าหน้าที่พยาบาลีี
ซึ่งปฏิบัติงานในเวรที่เป็น
คนเ ดิมซ้ าๆกั นีจึ งไ ด้
ด าเนินการทบทวนีโดย
ให้ เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ว ร ใ น
เห ตุการณ์ที่ พบความ
คลาดเคลื่อนทางยาและ
ไ ด้ บั น ทึ ก ไ ว้ น้ั นี
ด าเนินการวางแผนในการ
ท บ ท ว น แ ล ะ แ ก้ ไ ขีี
จาก น้ัน ให้ ชี้ แ จง ในที่

 ผล งานการ ด า เ นินการปู องกั นคว าม
คลาดเคลื่อนทางยาภาพรวมดีมากขึ้นีดังน้ี 
ปี ผลิMed error 

2555 1.00ีีต่อี1,000ีvisit number 
2556 1.89ีีต่อี1,000ีvisit number 
2557 1.61ีีต่อี1,000ีvisit number 
2558 o.1486ีต่อี1,000ีvisit number 
2559 o.12789 ต่อี1,000ีvisit 

number 
 

 ผลงานการด าเนินการความคลาดเคลื่อนใน
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ประชุมหน่วยงานและ
ด าเนินการตอบกลับไปยัง
คณะกรรมการทีมีี PTC 

 จั ด ท า แ น วท า ง ก า ร
คัดลอก/รับค าสั่งใช้ยาีี
ในผู้ปุวยีAdmit ณีห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน  โดย
เ น้ น ก า ร ี ี Double  
Check  ร ะห ว่ า งี
Incharge  แ ล ะี
Member   โดยมีการ
เซ นชื่ อก ากับหลั งการ
ตรวจสอบทุกครั้ง 

การคัดลอก/รับค าสั่งใช้ยาีีในผู้ปุวยี
Admit ณีห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
ปี ผลงานการคัดลอก/รับค าสั่ง 

2555 9ีครั้ง 
2556 7ีครั้ง 
2557 5ีครั้ง 
2558 3ีครั้ง 
2559 1ีครั้ง  

7. การพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉกุเฉินตามมาตรฐาน 

 

 กา ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
มาตรฐานซึ่งแต่เดิมนอก
เวลาต้องรอเรียกเจ้าหน้าที่
จ า ก บ้ า น พั ก ขึ้ น ม า
ปฏิบัติงานท าให้ล่าช้าเกิน
กว่ามาตรฐานีีซึ่ งปกติี
RESPONSE TIME ไม่เกินีี
1 นาที 

 ป รั บ เ ป ลี่ ย น โ ด ย ใ ห้
พยาบาลวิชาชีพและเจ้า
พนักงานเวชกิจฉุกเฉินที่
ปฏิบัติงานอยู่ในเวรออก
ให้บริการทันที 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ระบบได้รับการพัฒนา
ค ว า ม รู้ ใ น ด้ า น ก า ร
จ าแนกประเภทผู้ปุวย
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 การคัดแยกผู้ปุวยฉุกเฉินตามระดับความ
รุนแรงี(R,E , U, S-Uี, N-U  )ีของศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสั่งการีก่อนจัดส่งหรือสั่งการ
ให้หน่วยปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือตาม
ความเร่งด่วนีตรงกับผลการประเมินจาก
โรงพยาบาลที่รับดูแลผู้ปุวยฉุกเฉินี= 98.72 
% 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
อัตราก าลัง 

ต าแหน่ง จ านวนคนต่อเวร 
เช้า บ่าย ดึก 

พยาบาลวิชาชีพ 4 4 3 
เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน 1 0 0 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 1 1 

 

 

 

 

 



68 
 

ปริมาณงาน  

NO รายการ 
หน่วย
นับ 

จ านวน 
2555 2556 2557 2558 2559 

จ านวนผู้ป่วยเข้ารับบริการ ราย 25,115 21,191 22,140 24,296 25,332 
1 ผู้ปุวยฉุกเฉิน ราย 168 149 153 127 191 
2 ผู้ปุวยตรวจโรคทั่วไป ราย 12,819 10,918 11,450 12,986 13,171 
3 ผู้ปุวยอุบัติเหตุจราจร ราย 344 229 355 425 316 
4 ผู้ปุวยจากอุบัติเหตุทั่วไป ราย 2,867 2,829 2,623 2,621 2,937 
5 ผู้ปุวยรับบริการอื่นๆ ราย 8,917 7,066 7,559 8,137 8717 

หัตถการต่างๆ 
5 ท าแผล คร้ัง 8,352 10,130 9,633 8,667 7,449 
6 เย บแผล ราย 996 1,042 1,084 615 473 
7 ผา่ฝี/ผ่าสิ่งแปลกปลอม ราย 281 313 234 237 229 
8 Excisions ราย 45 23 31 18 15 
9 พ่นยา คร้ัง 2,206 1,998 2,311 1,289 1,408 
10 การช่วยฟื้นคืนชีพ คร้ัง 17 28 26 35 43 
11 การตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ คร้ัง 462 780 1,909 1,075 943 
12 การส่งต่อผู้ปุวย ราย 803 947 1,035 631 1,253 
13 ออกให้บริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 
คร้ัง 374 381 371 351 526 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2555ิ-ิ2559 
การพัฒนาคุณภาพท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

แผนภูมิที่ี3ีแสดงการเปรียบเทียบผลงานสถิติบริการปีี2555-2559 



69 
 

1.ิการพัฒนาระบบบริการเพ่ือลดระยะเวลารอคอย 

เน่ืองจากในปีงบประมาณที่ผ่านมามีสถิติผู้ปุวยรับบริการมากขึ้นอย่างเห นได้ชัดีีีหน่วยงานได้วางแผนในการ

ทบทวนความเพียงพอของอัตราก าลังพบว่าขาดในช่วงเวรบ่ายีและีีเวรเช้าวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ีโดยปกติมี

เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในเวรี3ีคนีีีผู้ช่วยเหลือคนไข้ี1ีคนีีปรับเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพในเวรี4ีคนีีี

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ี1ีคนีีและให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบหน้าที่แยกกันระหว่างผู้ปุวยฉีดยาท าแผลและ

ผู้ปุวยตรวจรักษาทั่วไปซึ่งเดิมไม่มีระบบการคัดกรองแยกผู้ปุวยฉีดยาท าแผลและผู้ปุวยตรวจรักษาทั่ วไปออกจาก

กัน บางคร้ังมีผู้ปุวยเข้ามารับบริการพร้อมกันเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการให้บริการและผู้ปุวยบาง

รายได้รับบริการที่ล่าช้า   ท าให้ผู้รับบริการและญาติไม่พึงพอใจีรวมถึงการประสานงานกับทีมแพทย์โดยให้แพทย์มาดู

ผู้ปุวยที่ีER ก่อนหน่วยงานอื่นในเวรเช้าีและปฏิบัติงานที่หน่วยงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินนอกเวลาราชการตลอดี24ีชม.ี

ก ท าให้เกิดผลในการลดระยะเวลารอคอยในผู้ปุวยที่มารับบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินีตรวจทั่วไปและฉีดยาีท าแผลได้ีีซึ่ง

เมื่อได้ท าการทบทวนและปรับปรุงระบบแล้วท าให้สามารถให้บริการได้รวดเร วมากขึ้นี อัตราความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการห้องฉุกเฉินีเปูาหมายปีปัจจุบัน  90% = 97.32% 

2.  การให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินิอ.ลองีี 
 

 

แผนภูมิที่ี2ีแสดงการเปรียบเทียบผลงานการออกีEMS ของหน่วยบริการีอ.ลองีปีี2557-2559 
 

เครือข่ายภาคีสุขภาพในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตอ าเภอลองีีได้ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย

ตามนโยบายพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินีโดยมีการออกประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยบริการในพื้นที่

เพิ่มขึ้นี 

ในคร้ังแรกปีี2548ีมีหน่วยบริการเพียงี1ีแห่งให้บริการร่วมได้แก่กู้ชีพกู้ภัยลองีีต่อมาได้มีหน่ว ยบริการ

เพิ่มขึ้นเป็นี9ีแห่งในปีี2551ีและเพิ่มเป็นี10ีแห่งในปีี2552ีีได้แก่ีีกู้ชีพกู้ภัยลองีีอปพร.อบต.แม่ปานีีอปพร.

อบต.ปากกางีี(กู้ภัยแหลมลี่ )ีีอปพร.เทศบาลแม่ลานนาีีอปพร.เทศบาลห้วยอ้อีีอปพร.เทศบาลต าบลเวียงต้า ีีีีีีี

อปพร.อบต.ทุ่งแล้งีีอปพร.เทศบาลต าบลบ้านปินีอปพร.อบต.ต้าผามอกีีและีอปพร.อบต.บ่อเหล กลองีีีครอบคลุม
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พื้นที่ปฏิบัติการที่รับผิดชอบี100% โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานใช้หลักเกณฑ์ตามพื้นที่รับผิดชอบของีองค์การบริหารงาน

ส่วนท้องถิ่นน้ันๆเพื่อความรวดเร วทันเวลาีีกรณีไม่มีหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ให้หน่วยบริการที่พร้อมรับผิดชอบไปก่อนีี

โดยมีโครงการขยายเครือข่ายให้องค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต้ังหน่วยขึ้นมาปฏิบัติงานให้เต มพื้นที่   โดย

ในเวลาน้ีให้ก าหนดโดยหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลลองีีีรับผิดชอบการกู้ชีพระดับสูงทั้งหมดกู้ชีพกู้ภัยลองีีีรับผิดชอบการ

กู้ชีพเบื้องต้นระดับกลางทั้งหมดีและพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่นหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารงาน

ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการกู้ชีพเบื้องต้นระดับพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบของตนีีและปฏิบัติงานตามค าสั่งศูนย์สั่งการีใน

การเลือกหน่วยออกปฏิบัติงานแล้วแต่อาการผู้ปุวยฉุกเฉินที่โทรมาแจ้งีีรวมถึงการทบทวนการพัฒนาระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินีของหน่วยงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินีเพื่อให้การบริการีสามารถออกให้บริการหลังรับแจ้งเหตุภายในี1ี

นาทีได้มีการปรับเปลี่ยนโดยให้พยาบาลวิชาชีพและเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานอยู่ในเวรออกให้บริการทันทีี

ซึ่งแต่เดิมนอกเวลาต้องรอเรียกเจ้าหน้าที่จากบ้านพักขึ้นมาปฏิบัติงานท าให้ล่าช้า 

โดยผลการด าเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินีมีอัตราส่วนของการออกปฏิบัติการตามแผนภูมิที่แสดง

ของหน่วยให้บริการทุกระดับเพิ่มขึ้นอย่างเห นได้ชัด  ในปีี2557-2559ีดังน้ีีALS 19.4%, 19.9% และี20.9%  ระดับี

BLS 31.3%, 34.8% และ45.3% ระดับีFR 49.3%, 45.3% และี46.4% ตามล าดับี และได้มีการพัฒนาระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐานโดยผ่านการประเมินตามมาตรฐานของส านักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด

แพร่ีีมีผลงานการออกให้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองีโดยผลงานตัวชี้วัดคุณภาพการ

ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเร่ืองีการคัดแยกผู้ปุวยฉุกเฉินตามระดับความรุนแรงี(E , Uี, N)ีของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการี

ก่อนจัดส่งหรือสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือตามความเร่งด่วนีตรงกับผลการประเมินจากโรงพยาบาลที่

รับดูแลผู้ปุวยฉุกเฉินีีเปูาหมายี= 80 %  ผลงานี = 97.70 %ีีีผลงานตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ในเรื่องโรงพยาบาลมีการก าหนดระยะเวลาการได้รับการประเมินและให้การรักษาโดยแพทย์ตามระดับความเร่งด่วนโดย

เน้นผู้ปุวยฉุกเฉินี(รหัส แดงหรือีE)ีตามระยะเวลาที่โรงพยาบาลน้ันก าหนดีเปูาหมายี=75 % ผลงานีผู้ปุวยภาวะ

ฉุกเฉินได้รับการแก้ไขภาวะคุกคามชีวิตีภายในี4ีนาทีี= 100ี% 

3.ิวางแผนการพัฒนาระบบบริการจากการทบทวนตัวช้ีวัดในหน่วยงานีี 

      

ีีีีแผนภูมิที่ี3ีแสดงีอัตราการรอดชีวิตจากการช่วยฟื้นคืนชีพีจ าแนกเป็นรายปีี2555-2559 
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จากแผนภูมิีแสดงให้เห นว่าีีอัตรารอดจากการช่วยฟื้นคืนชีพีีในี2ีปีีแรกีไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ีี

ซึ่งีเปูาหมายีีคือีีมากกว่าหรือเท่ากับี70%ีีีทั้งที่ีหน่วยงานได้มีการทบทวนและอบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพี

ทุกปีีีดังน้ันจึงมีการทบทวนีและเพิ่มทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพให้มีความเข้มข้นมากขึ้นีสามารถน าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้จริงีรวมถึงการท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องีีค าจ ากัดความีของอัตรารอดจากการช่วยฟื้นคืนชีพีีี

และอัตราผู้ปุวยเสียชีวิตในีีห้องฉุกเฉินที่สามารถปูองกันีและหลีกเลี่ยงได้ีีที่ต้องเก บรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องี

และได้จัดท าแนวทางปฏิบัติโดยแบ่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเมื่อมีการช่วยฟื้นคืนชีพติดไว้ในหน่วยงานีีีเพื่อเป็นการ

ปรับปรุงระบบการบริการีีและพัฒนาในเรื่องความรู้ีและทักษะีด้านการช่วยฟื้นคืนชีพีีโดยเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม

ตามบทบาทหน้าที่ีีการประเมินและการให้การพยาบาลเพื่อแก้ไขภาวะคุกคามชีวิตอย่างรวดเร วต่อไปีจึงพบว่าีผลงาน

อัตรารอดจากการช่วยฟื้นคืนชีพเพิ่มขึ้นในช่วงสามปีหลังี ดังแผนภูมิที่ี3ีข้างต้น 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. จากจ านวนผู้ปุวยที่เพิ่มมากขึ้นท าให้ควรมีการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยบทบาทของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ควรเป็นไปในด้านการการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนีีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพีีีการลด
อุบัติเหตุทั่วไปและอุบัติเหตุจราจรีีและความเข้าใจในการใช้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินี 

2. วางแผนต่อเน่ืองในการทบทวนตัวชี้วัดในเรื่องอัตราผู้ปุวยเสียชีวิตในห้องฉุกเฉินที่สามารถปูองกันีและหลีกเลี่ยงได้ี
เน่ืองจากที่ผ่านมาพบว่าไม่มีรายงานข้อน้ีทั้งที่พบมีผู้ปุวยเสียชีวิตที่ีER ดังน้ันีจึงได้วางแผนการทบทวนในผู้ปุวย
เสียชีวิตทุกรายและท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในเร่ืองความหมายของผู้ปุวยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝันีเพื่อเป็นการ
ปรับปรุงระบบการบริการและพัฒนาในเรื่องความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพต่อไป 

3. เน่ืองจากจ านวนผู้รับบริการจ านวนมากีและปริมาณงานที่มากขึ้นท าให้มีผลในการบันทึกเวชระเบียนีหน่วยงานจึง
ต้องจัดระบบในการบันทึกเวชระเบียนให้ถูกต้องีครบถ้วนีและเป็นแนวทางเดียวกันีโดยเน้นย้ าเจ้าหน้าที่ให้เห น
ความส าคัญของการบันทึกเวชระเบียนในข้อมูลที่จ าเป็นต้องมีีตามแนวทางการประเมินความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนตามเกณฑ์ของีสปสช.และพรพ.ี 

4. ปัญหาเร่ืองนโยบายการพัฒนาระบบส่งต่อีซึ่งในหน่วยงานโรงพยาบาลลองมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากหลายงานมา
ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นพยาบาลส่งต่อีและพบว่าไม่ได้มีการทบทวนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านน้ีีรวมทั้ง
ไม่ได้มีการวางแผนการประเมินการปฏิบัติงานก่อนและหลังการส่งต่อจึงไม่สามารถบอกได้ถึงคุณภาพการบริการด้าน
น้ีีีีดังน้ันจึงควรมีการวางแผนปรับปรุงีระบบส่งต่อีเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบส่งต่อตามนโยบายของเขต
ต่อไป 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 

1. การพัฒนาีER สู่เปูาหมายีER คุณภาพีตามเกณฑ์ที่ก าหนดี 
2. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐาน 
3. ติดตามตัวชี้วัดคุณภาพหน่วยงานเพื่อการพัฒนา 
4. การพัฒนาระบบส่งต่อตามนโยบาย 
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กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 
- งานส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุิ0-5ิปี 

- งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

- งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 

- งานวางแผนครอบครัว 
- งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

- งานดูแลสุขภาพต่อเน่ืองท่ีบ้าน 

- งานส่งเสริมสุขภาพ 

- งานระบาดวิทยา 

- งานยาเสพติด 

- งานแพทย์แผนไทย 

- งานวัณโรค 

- งานคลินิกวันฟ้าใหม่ 

- งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

- งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและศูนย์ความปลอดภัย 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุิ0-5ิปีิกลุ่มงานิเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิิิิิิิิิ 

โรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานินางสาวอัญชลีิปัญญาดีิิวันท่ีจัดท าิิ30ิกันยายนิ2559 

 
เจตจ านง 
ิให้บริการสร้างเสริมสุขภาพีีควบคุมปูองกันโรคีีและฟื้นฟูสุขภาพในเด กีี0ี–ี5ีีปีีีอยา่งมีคุณภาพและต่อเน่ืองโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของบุตรหลานีี  
เป้าหมายี 
เด กวัยี0-5 ปีีีมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายีจิตใจและพัฒนาการที่ดีีีและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ  
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
-ีเด กี0-5 ปีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์     
-ีร้อยละของเด กอายุี1ีปีที่ได้รับวัคซีนีBCG ร้อยละ 90 100 100 97.56 
-ีร้อยละของเด กอายุี1ีปีที่ได้รับวัคซีนีDTP - HB3 ร้อยละ 90 100 96.43 97.50 
-ีร้อยละของเด กอายุี1ีปีที่ได้รับวัคซีนีOPV3 ร้อยละี90 100 96.43 97.50 
-ีร้อยละของเด กอายุี2ีปีที่ได้รับวัคซีนีDTP4 ร้อยละ 90 98.27 89.29 90.74 
-ีร้อยละของเด กอายุี2ีปีที่ได้รับวัคซีนีOPV4 ร้อยละ 90 98.27 89.29 90.74 
-ีร้อยละของเด กอายุี2ีปีที่ได้รับวัคซีนีJE2 ร้อยละ 90 98.27 92.86 88.89 
-ีร้อยละของเด กอายุี9ีเดือนีที่ได้รับวัคซีนีMMR ร้อยละ 95 96.88 100 92.68 
-ีร้อยละของเด กอายุี3ีปีที่ได้รับวัคซีนีJE3 ร้อยละ 90 100 91.30 98.04 
-ีร้อยละของเด กอายุี5ีปีที่ได้รับวัคซีนีDTP5 ร้อยละ 90 97.01 97.06 96.72 
-ีร้อยละของเด กอายุี5ีปีที่ได้รับวัคซีนีOPV5 ร้อยละ 90 97.01 97.06 96.72 
-ีเด กี0-5ีปีมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานอายุตาม
น้ าหนัก 

ร้อยละี70 81.22 
(705/868) 

79.09 
(367/464) 

78.91 
(550/697) 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
-ีเด กี0-5 ปีี ในเขตที่รับผิดชอบได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (ีเปูาหมายีร้อยละี90 ยกเว้น MMR ร้อยละี95ี) 
  -ีร้อยละของเด กอายุี2ีปีที่ได้รับวัคซีนีJE2 ีร้อยละี88.89 
  - ร้อยละของเด กอายุี9ีเดือนที่ได้รับวัคซีนีMMRีร้อยละี92.68 
- ีเด กี0-5ีปีมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานอายุตามน้ าหนักีร้อยละี78.91ี(เปูาหมายร้อยละี70) 
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 จุดเน้นในการพัฒนา 
สร้างเสริมสุขภาพีีควบคุมปูองกันโรคีีและการฟื้นฟูสุขภาพในเด กีี0ี–ี5ีีปีีีอย่างมีคุณภาพและต่อเน่ืองโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของบุตรหลาน 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

-ีเด กไม่มารับวัคซีนตาม
นัดีีจึงเกิดการพัฒนา
ระบบการติดตามเด กที่ไม่
มารับวัคซีนตามนัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ีการให้บริการคลินิกสุขภาพ
เด กดีมีทุกวันพุธีีโดยจะท าการ
นัดผู้ปกครองให้พาเด กมารับ
การให้วัคซีนตามช่วงอายุีีเมื่อ
เด กไม่มารับวัคซีนตามนัดีีมี
การติดตามเด กให้มารับวัคซีน
โดยประสานให้ีีอสม.ในเขต
รับผิดชอบีีไปบอกผู้ปกครอง
ให้พาเด กมารับวัคซีนที่คลินิกีี
แต่ก ยังมีเด กที่ไม่มารับวัคซีน
ตามนัดอีกหลายคนีีโดย
เจ้าหน้าที่ไม่ทราบสาเหตุของ
การผิดนัด 

-ีทุกคร้ังที่ผู้ปกครองพาเด ก
มารับบริการที่คลินิกสุขภาพ
เด กดีีีจะขอเบอร์โทรศัพท์
ของผู้ปกครองเด กทุกคนีี
และเมื่อเด กไม่มารับวัคซีน
ตามนัดีีจะติดตามทาง
โทรศัพท์ีีสอบถามถึง
สาเหตุของการผิดนัดีีและ
นัดหมายการมารับวัคซีน
คร้ังต่อไปี 

-ีเด กี0-5ีปีีในเขตที่
รับผิดชอบได้รับวัคซีน
ครบตามเกณฑ์ีีีีีีีีี
(เปูาหมายีร้อยละี90ี
ยกเว้นีMMR ร้อยละี
95) 
-ีร้อยละของเด กอายุี2ี
ปีที่ได้รับวัคซีนีJE2ีี
ร้อยละี88.89 
-ีร้อยละของเด กอายุี9ี
เดือนที่ได้รับวัคซีนี
MMR ร้อยละี92.68 

 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ1.ิพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ีผู้รับบริการได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องีีครบถ้วนีและ
ครอบคลุมทุกช่วงอายุของการฉีด
วัคซีน 
 

-ีเด กี0ี-ี5ีปีได้รับภูมิคุ้มกันโรคี
ครอบคลุมร้อยละี93.32 
- ไม่เกิดอัตราความคลาดเคลื่อน
ทางยาจากการฉีดวัคซีน 

-ีขอเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองเด กทุกคน
และทุกคร้ังที่มารับบริการีีและเมื่อเด กไม่
มารับวัคซีนตามนัดีีจะติดตามทางโทรศัพท์ีี
สอบถามถึงสาเหตุของการผิดนัดีีและนัด
หมายการมารับวัคซีนคร้ังต่อไป 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีี2557 ปีี2558 ปีี2559 

งานคลินิกสุขภาพเด็กดี  
1. เบิกี–ีจ่ายีีวัคซีนในคลินิกสุขภาพเด กดีี 
2.ีให้บริการในคลินิกสุขภาพเด กดี 
ีีีีีี1.ีลงทะเบียนีีซักประวัติ 
ีีีีี2.ีตรวจการเจริญเติบโตี 
ีีีีี3.ีตรวจพัฒนาการ   
ีีีีี4.ีตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 
ีีีีี5.ีใหว้ัคซีนตามช่วงอายุและให้ค าแนะน า 

3.ีจัดท าทะเบียนและรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน 
4.ีจัดท าทะเบียนและรายงานผลการด าเนินงานประจ า
ไตรมาส 

 
คร้ังี/ีปี 
รายี/ีป ี

 
 
 
 
 

คร้ังี/ีปี 
 

คร้ังี/ีปี 
 

 
12 
651 

 
 
 
 
 

12 
 
4 

 
12 
749 

 
 
 
 
 

12 
 
4 

 
12 
801 

 
 
 
 
 

12 
 
4 

งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยิ0-5ิปีิในชุมชน  
- ให้บริการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการในเขตพื้นที่ 

 
คร้ังี/ีปี 

 
4 

 
4 

 
4 

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาิ(กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2557ิ–ิ2559) 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

-ีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานอายุตาม
น้ าหนักของเด กี0ี-ี5ีปีีในเขตรับผิดชอบลดลง
จากเดิมีร้อยละี81.22ีในปีี2557ีเป็นีร้อยละี
79.09ีในปีี2558ีและร้อยละี78.91ีในปีี2559ี
ตามล าดับ 
 
 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

 -ีีมผีู้รับผิดชอบงานหลักี1ีคนีหากมีประชุม/ติดราชการอื่นีท าให้ต้องปิดคลินิกในวันให้บริการี  
  -  การตรวจพัฒนาการยังให้ในวันเดียวกับวันให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคีและด้วยจ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ที่ไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถให้บริการงานพัฒนาการได้ครบถ้วนีสมบูรณ์  
 

77.5

78

78.5

79

79.5

80

80.5

81

81.5

57 58 59 

เจรญิเตบิโตตาม

เกณฑ ์
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แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาและสอนทักษะ/ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพีีควบคุมปูองกันโรคีีดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพเด ก

อายุี0-5ปีีเช่นีความรู้เร่ืองวัคซีนีระบบลูกโซ่ความเย นีการตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการแก่
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรองกรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักติดงาน 

2. การติดตามเด กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการโดยการนัดแยกออกจากคลินิก
สุขภาพเด กดี 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนิกลุ่มงานิเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิิ 

โรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานิินางกนกพริิสาน้ าอ่างิวันท่ีิิิิ26ิิตุลาคมิิพ.ศ.2559 

 

เจตจ านง บริการสุขภาพีด้านการเฝูาระวังและการส่งเสริมสุขภาพแก่เด กวัยเรียนของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลลองีอ าเภอลองีีจังหวัดแพร่ีให้ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

เป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเด กวัยเรียนในเขตบริการโรงพยาบาลลองีีอ าเภอลองีีจังหวัดแพร่  มีสุขภาพแข งแรงและมี
ภาวะโภชนาการปกติ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2559 
เด กนักเรียนในกลุ่มปกติีีกลุ่มเริ่มอ้วนีและกลุ่มอ้วนีได้รับความรู้ีในการ
ปฏิบัติตนเพื่อให้ห่างไกลโรคอ้วน 

ร้อยละี80 ร้อยละี100 

เด กนักเรียนทุกคนที่ได้รับการตรวจสายตาที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ
แก้ไขีี 

ร้อยละี80 ร้อยละ 42.10 

เด กนักเรียนที่มีปัญหาเร่ืองีเหาีได้รับการรักษาีี ร้อยละี80 ร้อยละ 100 

จุดเน้นในการพัฒนา 

 การให้บริการอนามัยโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
 -ีการส่งเสริมสุขภาพในเด กวัยเรียนีท าได้มีคุณภาพมากขึ้นเน่ืองจากมีการบูรณาการร่วมกับงานโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

 -ีการลงบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีี5 ีของโปรแกรมีHOSxP ีมีการลงได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นีสามารถดึงข้อมูล
เกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด กนักเรียนออกมาแยกเป็นกลุ่มได้ีเช่นีผอมีีสมส่วนีเริ่มอ้วนและอ้วนีีและสามารถน ามา
จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของนักเรียน 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1..มีการเปลี่ยนผู้รับงาน
ส่งเสริมสุขภาพเด กวัยเรียน
ใหม่ี 

มีการท างานที่ล้าช้า
เน่ืองจากยังไม่ทราบระบบ
การท างานที่มีอยู่เดิม 

มีการเรียนรู้งานจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
เดิมีท าให้ทราบถึงระบบ
การท างานดีมากขึ้น 

การท างานมีความ
รวดเร วขึ้น 

2..เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
มีจ านวนแค่คนเดียวแต่เมื่อ
เทียบกับเด กนักเรียนใน
โรงเรียนที่รับผิดชอบมี
จ านวนมากีท าให้มีปัญหา
ในการให้บริการที่ล่าช้า 

เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงาน
ส่งเสริมออกให้บริการงาน
อนามัยโรงเรียน 

- มีการบูรณาการร่วมกับ
งานโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อช่วยออกให้บริการ
ตรวจสุขภาพเด กนักเรียน 

 

-ีการส่งเสริมสุขภาพใน
เด กวัยเรียนีท าได้มี
คุณภาพและมีความ
รวดเร วมากขึ้น 

3. มีความล่าช้าในการลง
ข้อมูลในระบบบัญชีี5 ี
โปรแกรมีHOSxP 

มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ลงข้อมูลภาวะสุขภาพของ
เด กแค่คนเดียว 

- มีการบูรณาการร่วมกับ
งานโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อช่วยกันลงข้อมูลภาวะ
สุขภาพ 

การลงข้อมูลในระบบ
บัญชีี5 ีโปรแกรมี
HOSxPีมีความรวดเร ว
ขึ้น 

4.ีข้อมูลขาดความครบถ้วน
สมบูรณ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ส่งเสริมสุขภาพเด กวัยเรียนี
ลงข้อมูลในโปรแกรมหลัง
ให้บริการ 

-ีมีการคืนข้อมูลจากศูนย์
ข้อมูลท าให้ทราบปัญหาใน
การลงข้อมูลและแก้ไขให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

-ีการลงบันทึกข้อมูลีมี
การลงได้ครบถ้วน
สมบูรณ์มากขึ้นีและ
สามารถดึงข้อมูลีน ามา
จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพที่เหมาะสมกับ
สภาวะสุขภาพของ
นักเรียน 

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

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
การส่งเสริมให้นักเรียนีมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพตนเองีตามสภาพปัญหาที่
ได้รับการประเมิน 

นักเรียนี2,598 คนีได้รับ
ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ
ตนเองรายบุคคล 

การด า เ นินงานควร เ ร่ิม ต้ั งแ ต่
ระยะแรกของภาคการศึกษาที่ี1 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2559 

ตรวจสุขภาพและประเมินภาวะโภชนาการเด กนักเรียน ราย 2,598 
เด กนักเรียนทุกคนที่ได้รับการตรวจสายตาที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือแก้ไขีี ราย 8 
เด กนักเรียนที่มีปัญหาเร่ืองีเหาีได้รับการรักษาีี ราย 205 
ฉีดวัคซีนีMR นักเรียนีป.1 ราย 38 
ฉีดวัคซีน dT นักเรียนีป.6 ราย 194 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. จ านวนนักเรียนีไม่สัมพันธ์กับจ านวนผู้ให้บริการ 
2. กิจกรรมที่ให้บริการมีมากีไม่สัมพันธ์กับระยะเวลา 

ี ีีีีีี3. การวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมไม่เสถียรีจึงท าให้การผลการวิเคราะห์จึงท าให้น ามาใช้ประโยชน์ได้น้อย 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
ีีีีีีี1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับกลุ่มนักเรียนที่ตรวจพบปัญหาด้านสุขภาพ  

ีีีีีีีีีีีีีีีีี2.ีการสร้างการมีส่วนร่วมการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพีได้แก่ีีกลุ่มคุณครูีีกลุ่มแกนน านักเรียนีและ
กลุ่มผู้ปกครอง 

 ีีีีีีี3.ีการบูรณาการงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับงานโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 ีีีีีีี4.ีการคืนข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลและแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ีีีีีีี5.ีเพิ่มการชี้แจงกับทางโรงเรียนให้เข้าใจในองค์ประกอบของมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนิิิกลุ่มงานิิเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานนางบัวบานิิิอาชาศรัยิิวันท่ีจัดท าิ25ิตุลาคมิ2559 

 

เจตจ านงิิ 
 ให้บริการสุขภาพให้แก่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุี10-24ีปีิครอบคลุมในด้านส่งเสริมสุขภาพีการปูองกันีการดูแลี
และการฟื้นฟูีและเชื่อมโยงกับบ้านีชุมชนีสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

เป้าหมายี ี 

จัดบริการสุขภาพให้ครอบคลุมบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพีการปูองกันีการดูแลีและการฟื้นฟูในีชุมชนี

สถานศึกษาและสถานประกอบการีโดยร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีเครือข่าย 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

 คลินิกวัยรุ่นีโรงพยาบาลลองได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนี 

ผ่านเกณฑ์ี4ี
องค์ประกอบ 

รอรับการ
ประเมินในปีี

2560 

รอรับการ
ประเมินในปีี

2560 

รับการ
ประเมิน 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 

 ี1.ีให้บริการสุขภาพให้แก่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุี10-24ีป ี  
 ี2.ีการพัฒนาระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
*ิจัดต้ังคลินิกวัยรุ่นีมีห้องให้บริการที่เป็นสัดส่วนผู้รับบริการเข้าถึงง่าย 

* ผลักดันการคุมก าเนิดยาฝังคุมก าเนิดมาใช้ในโรงพยาบาลลอง 

*ิคลินิกวัยรุ่นีโรงพยาบาลลองได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและ

เยาวชนิ(ทีมประเมินิจากสคร.1ิเชียงใหม่ิมาประเมินวันท่ีิิ22ิมิถุนายนิ2559) 

 ีีีีีีีี*ี เพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยจัดต้ังกลุ่มี Face book อดเปร้ียวไว้กินหวานี ลองวิทยาี เพื่อให้เยาวชนได้เข้า
มาร่วมแสดงความคิดเห นหรือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและเกี่ยวกับยาเสพติด 

 ีีีีีีีี*ีเพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยจัดต้ังกลุ่มีFace book เด กตีนดอยีีค่อยๆรักีเพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมแสดง
ความคิดเห นหรือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 



81 
 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

-ีบริการเชิงรุกโดยการให้
ความรู้แก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในสถานศึกษาเพื่อ
ปูองกันการต้ังครรภ์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

การด าเนินงานเพื่อปูองกัน
การต้ังครรภ์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์เป็นบริการ
ในคลินิก 

จัดบริการเชิงรุกโดย
ด าเนินงานใน
สถานศึกษา 

นักเรียนระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและประชาชนี
จ านวนี728ีคนีได้รับ
ความรู้และค าแนะน าตาม
กระบวนการ 

 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ1.ิพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
-ีบริการเชิงรุกโดยการให้ความรู้แก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษาเพื่อปูองกันการต้ังครรภ์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ีีีการ
จัดบริการปรึกษาีีเพื่อตรวจหาการติด
เชื้อHIVแบบสมัครใจีีีีีผ่านสื่อต่างๆ
เช่นเสียงตามสายของโรงพยาบาลี/ี
วิทยุชุมชน  เดือนละีคร้ัง 
-ีการให้ความรู้เรื่องีHIV/เอดส์ีีเพศ
และอนามัยเจริญพันธุ์ีีและจัด
กิจกรรมเชิงรุกในวันส าคัญ 
-ีีีสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยโดยมี 
จุดกระจายถุงยางอนามัยที่ปูอม 
ยามร.พ.  /กลุ่มงานเวชศาสตร์
ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิและ  
บ้านแกนน าผู้ติดเชื้อHIV 
-ีสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยให้กับ
รพ.สต.ในพื้นที่คปสอ.ลอง 
-ีบริการเชิงรุกโดยการให้ความรู้แก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษาเพื่อปูองกันการต้ังครรภ์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

คร้ังที่ี1 ีอบรมแกนน านักเรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องเอชไอวี/เอดส์และอนามัยเจริญพันธ์ีีวันที่ี1ีีีีธันวาคมีีี
พ.ศ.ี2558ีที่โรงเรียนระเบียบพิทยาีีีต าบลห้วยอ้อีีมแีกน
น านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาีปีที่ี5 – 6 เข้าร่วม
กิจกรรมีจ านวน    135 คน และแจกถุงยางอนามัยีจ านวนี
400 ชิ้น 
คร้ังที่ี2 ี รณรงค์ประชาสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเปิดคลินิกบริการวัยรุ่นีีการ
จัดท า Mobile VCT และแจกถุงยางอนามัยีจ านวนี2,000 
ชิ้น เน่ืองในวันวาเลนไทน์ีที่ตลาดนัดคลองถมต้าผามอกีใน
วันที่ี14 กุมภาพันธ์  พ.ศ.ี2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมี200ี
คน 
คร้ังที่ี3ีจัดท าโครงการี“เยาวชนอ าเภอลองห่างไกลยาเสพ
ติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” ปีี2559จัดกิจกรรม
อบรม เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควริแบ่งเป็นี2ีรุ่นดังน้ี 
รุ่นท่ีิ1ิเยาชนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ีิ1ิโรงเรียนลอง
วิทยาิจ านวนิ221ิคน 
ผลการจัดกิจกรรม  จัดในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ี
1ีีจ านวนี 221ีคนีีด าเนินการอบรมีในวันที่ี25ี-ี27ีี
พฤษภาคมี2559ีมีกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมีจ านวนี221ีีีคนี
การอบรมใช้ระยะเวลาี3ีวันีโดยใช้หลักสูตรีอดเปร้ียวไว้กิน
หวานีวิธีการอบรมประกอบด้วยการบรรยายีสาธิตีและฝึก
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ีีีการ
จัดบริการปรึกษาีีเพื่อตรวจหาการติด
เชื้อHIVแบบสมัครใจีีีีีผ่านสื่อต่างๆ
เช่นเสียงตามสายของโรงพยาบาลี/ี
วิทยุชุมชน  เดือนละีคร้ัง 
-ีการให้ความรู้เรื่องีHIV/เอดส์ีีเพศ
และอนามัยเจริญพันธุ์ีีและจัด
กิจกรรมเชิงรุกในวันส าคัญ 
-ีีีสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยโดยมี 
จุดกระจายถุงยางอนามัยที่ปูอม 
ยามร.พ.  /กลุ่มงานเวชศาสตร์
ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิและ  
บ้านแกนน าผู้ติดเชื้อHIV 
-ีสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยให้กับ
รพ.สต.ในพื้นที่คปสอ.ลอง 

ปฏิบัติีมีการประเมินความรู้ก่อน-หลังอบรมีีมีการประเมิน
ความพึงพอใจในการอบรมีการจัดอบรมในคร้ังน้ีได้รับความ
อนุเคราะห์ห้องประชุมีจากผู้อ านวยการโรงเรียนลองวิทยาีีี
คณะครูี/ีอาจารย์โรงเรียนที่ให้การสนับสนุนส่งนักเรียนทุก
คนได้เข้าร่วมอบรมีในวันที่ี27ีพฤษภาคมี2559ีมีการแจก
ใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
คร้ังที่ี4ีิรุ่นท่ีิ2ิิิเยาวชนระดับิปวช.1ิวิทยาลัยการ
อาชีพลองิจ านวนิ130ิคน 
ผลการจัดกิจกรรมรุ่นท่ีิ2ีจัดในกลุ่มเยาวชนระดับปวช.1ี
วิทยาลัยการอาชีพลองีเปูาหมายจ านวนี130ีคนีด าเนินการ
อบรมีในวันที่ี1ีมิถุนายนีี2559ีมีกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมี
จ านวนี145ีีคนีการอบรมใช้ระยะเวลาี1ีวันีโดยเน้นใน
กิจกรรมให้เยาวชนมีทักษะในการปฏิเสธีการมีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัยีีผลกระทบของยาเสพติดีและการรู้เท่าทันสื่อต่างๆี
วิธีการอบรมประกอบด้วยการบรรยายีสาธิตีและฝึกปฏิบัติี
มีการประเมินความรู้ก่อน-หลังอบรมีีมีการประเมินความพึง
พอใจในการอบรมีีการจัดอบรมในคร้ังน้ีได้รับความ
อนุเคราะห์ห้องประชุมีจากผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ
ลองีคณะครูี/ีอาจารย์โรงเรียนที่ให้การสนับสนุนส่ง
นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมอบรม 
คร้ังที่ี5  ี จัดท าโครงการีการจัดบริการปูองกันเอชไอวีใน
กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายีอ าเภอลองีปีี2559ีเน้น
กิจกรรมRRTTR เปูาหมายีกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 
จ านวนี20ีรายีเข้าถึงบริการปูองกันโรคเอดส์ีวัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ิจ านวนี27ีรายีคิดเป็นร้อยละี
135 
ี*ีีร้อยละของกลุ่มประชากรหลัก(กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับ
ชายี)ที่เข้าถึงบริการปูองกันเข้าสู่ีระบบการตรวจ HIVี 
ร้อยละี35 
*ีร้อยละของกลุ่มประชากรหลักี(กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับ
ชาย)ีที่เข้าสู่ระบบีทราบสถานะติดเชื้อีHIVีและได้ทานยา
ต้านไวรัสีร้อยละี100 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
จัดท าแผนปฏิบัติการ คร้ัง 1 1 1 
ประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชนและติดตามส่วนขาด 

คร้ัง 1 1 1 

ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย คน 3 50  
ประสานงาน/ส่งต่อีเพื่อรับความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่าย คน 0 0 2 
จัดกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน คร้ัง 5 5 5 

 วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการป้องกันการตั้งครรภ์ิโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ิ2559 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

จากการส ารวจีกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่น
ทั้งหมดี407ีคนี(นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ี2ี,5โรงเรียนลองวิทยา)ีพบ
วัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์ี32ีคนีการมี
เพศสัมพันธ์คร้ังล่าสุดมีการปูองกันการ
ต้ังครรภ์ีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ีเอดส์ี
โดยการใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุดีร้อยละี
62.5ีไม่มีการปูองกันการต้ังครรภ์และ
โรคติดต่อีร้อยละี15.63ี 

 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
บุคลากรผู้ให้บริการขาดทักษะและความรู้การจัดบริการส าหรับวัยรุ่นจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา 
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แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
1. การด าเนินงานโดยแกนน าของวัยรุ่น/เยาวชนีมีส่วนร่วมต้ังแต่ขั้นตอนของการวางแผนีการด าเนินงานีการสรุป

วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงาน 
2. การขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องีได้แก่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีครูจากสถานศึกษาีร่วมเป็น

คณะท างาน 
3. การรวบรวมีจัดเก บข้อมูลที่ส าคัญของวัยรุ่นอย่างเป็นระบบีพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนจากผู้ให้บริการีอาสาสมัครีแกนน าวัยรุ่นและเยาวชนและผู้ เกี่ยวข้อง 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิิ2559 
งานวางแผนครอบครัวิิกลุ่มงานิิเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิิ 

โรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานิินางเปรมปรีดิ์ิิดอกไม้เพ็งิิิิวันท่ีิิ30ิิกันยายนิิ2559 

 
เจตจ านงี  
 ส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงวัยเจริญพันธ์ีีตามมาตรฐานที่ก าหนดเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่เหมาะสมีีถูกต้องีีีี
ปลอดภัยีีและมีความพึงพอใจ 

เป้าหมายี  

 หญิงวัยเจริญพันธ์ในเขตรับผิดชอบี(หมู่ที่ีี3ีี-ีี14ีีต าบลห้วยอ้อ)ีีได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมีีถูกต้องีีีี
ปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
-ีอัตราการคุมก าเนิด มากกว่าร้อยละี80 84 85 83 
- อัตราหญิงวัยเจริญพันธ์ีได้รับความรู้และวางแผน
ครอบครัว 

ร้อยละีี80 100 100 100 

- อัตราคู่รักมารับบริการที่คลินิกคู่รักเพิ่มขึ้น มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละีี10 

2ีคู่ 0 คู่ 2ีคู่ 

- หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มารับบริการที่คลินิกวางแผน
ครอบครัวมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองีี 

ร้อยละีี80 100 100 100 

จุดเน้นในการพัฒนา 

การให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์และคู่รักีี 

ความท้าท้าย 
1.ีพัฒนาแนวทางส่งเสริมสุขภาพแก่หญิงวัยเจริญพันธ์ีีโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
2.ีพัฒนาความรู้ีีทักษะีีของบุคลากร  ในการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ีี 
3.ีพัฒนาความรู้ีีทักษะของีีอสม.ีีในการให้ค าแนะน าด้านการวางแผนครอบครัวในชุมชน 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงานิ 
  มีการสร้างแกนน าีีอสม.ีีในหมู่บ้านีีให้มีความรู้เรื่องมะเร งเต้านมีีการตรวจเต้านมด้วยตนเองีีและ
เรื่องการตรวจมะเร งปากมดลูกีีเพื่อเผยแพร่ความรู้ีีสามารถตรวจเต้านมกลุ่มเปูาหมายีีและชักชวนกลุ่มเปูาหมายให้
มาตรวจคัดกรองมะเร งปากมดลูก 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- หญิงวัยเจริญพันธุ์ไม่
ตรวจเต้านมตนเองี 

ี-ีมีการให้ความรู้เรื่องการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองีีแก่
กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ที่มา
รับบริการในคลินิกวางแผน
ครอบครัวและในชุมชนีีโดย
ทางวิทยุชุมชนีีการให้
ความรู้ขณะออกหน่วย
เคลื่อนที่ีีและผ่านทางีีีี
อสม. 

-ีการให้ความรู้เรื่อง 
การตรวจเต้านมด้วยตนเองีีและการ
ตรวจคัดกรองมะเร งปากมดลูกแก่กลุ่ม
หญิงวัยเจริญที่มารับบริการในคลินิก
วางแผนครอบครัวและในชุมชนีีโดย
ทางวิทยุชุมชนีีการให้ความรู้ขณะออก
หน่วยเคลื่อนที่ีีและผ่านทางีีอสม.  
และสร้างแกนน าีอสม.ีีในหมู่บ้านีีให้
มีความรู้เรื่องมะเร งเต้านมีีการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองีีเพื่อเผยแพร่ความรู้ีี
สามารถตรวจเต้านมกลุ่มเปูาหมายีี 

- หญิงวัยเจริญพันธุ์
ตรวจเต้านมตนเองีี
ร้อยละีี100 
 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (Action plan) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ี 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและ
แนวทางด าเนินงาน

ต่อไป 
1.ด้านการเฝูาระวัง 
-ีค้นหาี/ คัดกรอง
ผู้ปุวยมะเร งเต้านมี 
-ีจัดท าทะเบียน
และรายงานข้อมูล 
 
 

-ีหญิงวัยเจริญพันธ์หมู่ีี
3-14  ต าบลห้วยอ้อีี
ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร งเต้านม  
-ีมีการจัดท าทะเบียน
และรายงานข้อมูลที่
ถูกต้องีีครบถ้วนีีทัน
ต่อเวลา 
- มีระบบข้อมูลที่ถูกต้องีี
ครบถ้วนีีสมบูรณ์และ
สืบค้นง่าย 

-ีหญิงวัยเจริญพันธุ์
ตรวจเต้านมตนเองีี
ร้อยละีี100 

-ิหญิงวัยเจริญ
พันธ์หมู่ีี3-14  
ต าบลห้วยอ้อีีมา
รับการตรวจคัด
กรองมะเร งเต้านม 
 
 

-  สร้างทัศนคติที่ดีในการ
มาตรวจคัดกรองมะเร ง
เต้านมี 
- พัฒนาวิธีที่เหมาะสมใน
การตรวจคัดกรองมะเร ง
เต้านม 
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กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและ
แนวทางด าเนินงาน

ต่อไป 
2.ีด้านส่งเสริม
สุขภาพี/ีปูองกัน
โรค 
-ีให้ความรู้ 

- มีกิจกรรมการให้
ความรู้แก่หญิงวัยเจริญ
พันธุ์ในคลินิก 

-ีหญิงวัยเจริญพันธุ์
มีความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเอง 

  

3.ีด้านการ
ให้บริการในสถาน
บริการ 
3.1ีคลินิกวางแผน
ครอบครัว 
3.2 คลินิกคู่รัก 
 

- อัตราหญิงวัยเจริญพันธ์ี
ได้รับความรู้และวางแผน
ครอบครัว  
-ีอัตราความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการีี
มากกว่าีีร้อยละี80 
- อัตราคู่รักได้รับ
ค าปรึกษาก่อนแต่งงานีี
ร้อยละี80 

-ีหญิงวัยเจริญพันธุ์
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเอง 
-ีร้อยละี85.40 
 
 
-ีร้อยละี100 

- การใช้บริการใน
คลินิกคู่รักมีน้อย 
- ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย 

- ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการคลินิกคู่รักให้
หลากหลายช่องทาง 

4.ด้านฟื้นฟูสุขภาพ 
-ีเยี่ยมบ้าน 
 

- ผู้ปุวยมะเร งเต้านมีใน
เขตหมู่ี3 -14 ต าบลห้วย
อ้อีได้รับการเยี่ยมบ้านีี
อย่างน้อยร้อยละีี80 

-ีร้อยละี100 -ีขาดข้อมูลใน
ผู้ปุวยที่ไปรับการ
ตรวจวินิจฉัย/ส่ง
ต่อมารับริการ 

-ีเพิ่มการส ารวจข้อมูลใน
หมู่บ้าน 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
ปริมาณงาน หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1. ให้บริการในคลินิกวางแผนครอบครัว 
ีีีีีีีีีี- ชั่งน้ าหนัก 
ีีีีีีีีีี- วัดความดันโลหิต 
ีีีีีีีีีี- ซักประวัติ 
          - ให้ค าปรึกษา 
ีีีีีีีีีี- ให้บริการวางแผนครอบครัวีให้ยาคุมก าเนิดชนิดกินหรือฉีด 
ีีีีีีีีีี- บันทึกข้อมูลผู้ปุวยในคอมพิวเตอร์และสมุดีีีีีีี 

คนี/ ป ี 466 351 350 

2. ให้ค าปรึกษาก่อนแต่งงานในคลินิกคู่รัก คู่ี/ ปี 0 2 2 
3. ให้มีความรู้แก่ีีอสม.ในเขตหมู่ีี3 -14  ต าบลห้วยอ้อเรื่องการ
วางแผนครอบครัว 

คนี/ ป ี
 

249 251 251 

4. ส ารวจผู้ปุวยมะเร งเต้านมี,ีผู้ปุวยมะเร งปากมดลูกในเขตหมู่ีี3 -
14  ต าบลห้วยอ้อ 

คร้ังี/ ปี 12 12 12 

5. เยี่ยมบ้านีีผู้ปุวยมะเร งเต้านมี,ีผู้ปุวยมะเร งปากมดลูกในเขตหมู่ีี
3 -14  ต าบลห้วยอ้อี 

คนี/ ป ี
 

7 7 7 

6. ให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธ์ในชุมชนีี คร้ังี/ ปี 12 12 12 
7. จัดท าทะเบียนและรายงานข้อมูล คร้ังี/ ปี 12 12 12 

วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2556ิ–ิ2558 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1.หมายถึงีอัตราการคุมก าเนิด 
2.หมายถึงีอัตราหญิงวัยเจริญพันธ์ได้รับความรู้และวางแผนครอบครัว 
3.หมายถึงีอัตราคู่รักมารับบริการที่คลินิกคู่รัก 
4.หมายถึงีหญิงวัยเจริญพันธุ์ตรวจเต้านมตนเอง 

คลินิกคู่รัก 
 -ีคู่รักมารับบริการในคลินิก
เพื่อรับค าปรึกษาก่อนแต่งงานีีและ
การวางแผนครอบครัว  น้อยเมื่อเทียบ
กับประชากรที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4

2557 84 100 200 100

2558 85 100 0 100

2559 83 100 200 100

0

50

100

150

200
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 คลินิกคู่รัก 
 -ีกลุ่มเปูาหมายไม่เห นความส าคัญีีในการมารับรับค าปรึกษาก่อนแต่งงานีีและการวางแผนครอบครัว   
 -ีกลุ่มเปูาหมายไม่ทราบว่ามีบริการคลินิกคู่รัก 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
 คลินิกคู่รัก 
 -ีประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของคลินิกคู่รัก 
 -ีรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับีีการมารับค าปรึกษาก่อนแต่งงานีีและการวางแผนครอบครัว   
 - พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาก่อนแต่งงานีีและการวางแผนครอบครัว   

 -ีพัฒนาแนวทางการเข้าถึงีีการขอรับค าปรึกษาก่อนแต่งงานีีและการวางแผนครอบครัว 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังิกลุ่มงานิเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิิ 

โรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานินางสาวอัญชลีิิอุ่นเรือนิวันท่ีจัดท าิ25ิตุลาคมิ2559 

 
เจตจ านง ให้บริการในการเฝูาระวังีค้นหาีคัดกรองีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพีรวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบีม3.-ม.14ีต.ห้วยอ้อีอ.ลองีจ.แพร่ีโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนีเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาวะที่ดี 

เป้าหมายี ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบีม.3ี–ีม.14ีต.ห้วยอ้อีอ.ลองีจ.แพร่ีีดังน้ี 
 1.ีกลุ่มทั่วไปีีสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปูองกันการเกิดโรคที่ปูองกันได้ 
 2.ีกลุ่มเสี่ยงีีคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกิดโรคีวินิจฉัยโรคีในระยะเร่ิมต้นีเพื่อ
การรักษาได้ทันเวลาีโรคไม่ลุกลามีและได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษาที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม 
 3.ีกลุ่มผู้ปุวยีีได้รับการดูแลต่อเน่ืองีสามารถควบคุมภาวะของโรคได้ีอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

อัตราคัดกรองมะเร งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเปูาหมาย
ในเขตรับผิดชอบีี(ผลงานสะสมีปี2553ี-2557ี) ร้อยละี80 

75.79 
(1,700 
/2,243) 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจ
มะเร งปากมดลูกีปีี59ไม่น้อยกว่าร้อยละี20   

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละี20 

ไม่มีข้อมูล 
8.43 

(53/628) 
1.94 

(39/2010) 
อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจ
มะเร งปากมดลูกี(ข้อมูลสะสมปี2558-2562) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละี80 

ไม่มีข้อมูล 
5.41 

(115/2125) 
7.24 

(154/2025) 
อัตราสตรีอายุี35 -70ีปีีได้รับการตรวจมะเร งเต้า
นม 

ร้อยละี80 90.14 
92.80 

(2489/2682) 
82.52 

(2210/2678) 
สตรีกลุ่มเปูาหมายที่มีผลการตรวจมะเร งปากมดลูกี
หรือมะเร งเต้านมผิดปกติได้รับการรักษาตามแนว
ทางการรักษาและส่งต่อ 

ร้อยละี100 100 100 100 

ประชากรอายุี35ีปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองีDM / 
HT    

ร้อยละี90 
90.90 

(4314/4647) 
93.34 

(4430/4746) 
91.45 

(4141/4528) 
อัตราประชาชนกลุ่มเสี่ยงในวัยท างานได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ร้อยละี60 ไม่มีข้อมูล 
67.52 

(2150/3184) 
60.83 

(1159/1905) 
ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงลดลงี(ด่ืมเหล้าีสูบบุหร่ีี
บริโภคผักผลไม้น้อยีออกก าลังกายไม่เพียงพอีขี่

ลดลงร้อยละี
10 

ไม่มีข้อมูล 
ลดลงร้อยละี

21.80 
ลดลงร้อยละ 

24.34 
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ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
มอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวกนิรภัยเมาแล้วขับี)
เปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา 
ระดับความส าเร จของการเพิ่มการรับรู้ข้อมูลด้าน
สุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

ระดับี3 3 3 3 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ(นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน) 

ิ   -ีงานเฝูาระวัง ค้นหาคัดกรองีร่วมกับการมีส่วนร่วมของีอสม.ีีช่วยพัฒนาศักยภาพของีอสม.มากขึ้นีให้
เกิดการเรียนรู้ีอสม.สามารถช่วยเจาะเลือดปลายน้ิวีจากเคร่ืองีDTXีได้ี 

ี   -ีงานระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นมีการจัดเก บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึ้นีสามารถวิเคราะห์/แยกี
ข้อมูลและมีการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ได้ 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
   1.กลุ่มปกติีีสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองโดยให้ความรู้ผ่านีอสม.ี ,เสียง
ตามสายี,ีการเพิ่มสื่อในรูปแบบที่หลากหลายีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห นความส าคัญของการปูองกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
ี  2.ีกลุ่มเสี่ยงีีเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมีพัฒนารูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรมีสร้างแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมีในรูปแบบที่หลากหลายีเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบี focus grup มีการติดตามกลุ่มเสี่ยง
อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาี6ีเดือน เพื่อค้นหาบุคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปูองกันการเกิดโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังรายใหม่ 
ี  3.ีกลุ่มปุวยีีติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวยโรคเรื้อรังอย่างต่อเน่ืองีร่วมกับีอสม.ในแต่ละพื้นที่ีส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูผู้ปุวยีผู้ปุวยสามารถควบคุมภาวะของโรคได้และได้รับการช่วยเหลือีส่งต่อีอย่างเหมาะสม 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1.การปรับฐานข้อมูล
ประชากรเชิงรุกให้แล้ว
เสร จก่อนที่จะท าการคัด
กรองพฤติกรรมเสี่ยง
ประจ าปี 
 
 

-ฐานข้อมูลเดิมมีความซับซ้อนี
ไม่เป็นปัจจุบัน 
-ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ 

-ออกแบบคัดกรองให้ีอส
ม.ไปส ารวจประชากรใน
พื้นที่ีตามเขตรับผิดชอบ 
-ก าหนดเวลาในการส่ง
แบบส ารวจประชากร 
-ลงข้อมูลปรับฐาน
ประชากรตามแบบฟอร์มที่ี
อสม.ส ารวจมา 

-อสม.ส่งข้อมูลล่าช้ากว่า
ก าหนดีท าให้มีการลง
ข้อมูลปรับฐานประชากร
ช้าตามไปด้วย 
-ฐานข้อมูลประชากรมี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

2.ีการสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนใส่

-มีการด าเนินการคัดกรองความ
เสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ

-ปรับแบบฟอร์มให้เข้าใจ
ง่ายได้มาตรฐานี 

-ีอสม.ีใช้แบบคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงได้ข้อมูล
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ใจในพฤติกรรมสุขภาพที่
ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังที่ปูองกันได้เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนในชุมชน 
 

เรื้อรังที่ปูองกันได้ตาม
แบบฟอร์มคัดกรองพฤติกรรม
เสี่ยงด้วยวาจาตามแบบประเมิน
ของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติโดยใช้
แบบสอบถามี(Verbal 
Screening) 
-ีอสม.ซึ่งเป็นผู้เก บข้อมูลีน า
แบบสอบถามมาส่งช้าีท าให้เกิด
การเสียเวลา ส่งผลให้การลง
ข้อมูลล่าช้าีและไม่รู้ว่าตัวเอง
คักรองมาครบหรือไม่ีเกิดการ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล 
-ีข้อมูลจากการคัดกรองไม่
สมบูรณ์ 

- อธิบายวิธีการคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงตาม
แบบฟอร์มแก่ีอสม.ีอย่าง
ละเอียดก่อนการคัดกรอง
ประจ าปีี 
- จัดท ารายชื่อให้ีอสม.ี
แต่ละหมู่ีเพื่อให้ีอสม. คัด
กรองตามรายชื่อในเขตที่
ตัวเองรับผิดชอบีตาม
จ านวนคนในหลังคาเรือน
ให้ครบตามรายชื่อและให้
น าใบคัดกรองมาส่งด้วย
ตัวเอง 
 

ที่ถูกต้องมีความสมบูรณ์
ของข้อมูลมากขึ้น 
-ีอสม.ยังมีส่งงานล่าช้า
อยู่แต่สามารถแบ่งงาน
กันได้สะดวกขึ้นีส่งงาน
ได้ทันตามก าหนดได้มาก
ขึ้น การซ้ าซ้อนของ
ข้อมูลลดลง 
-ีอสม.ได้ช่วยกันท าการ
คัดกรองข้อมูลในเขตที่
รับผิดชอบของตัวเอง
ครบทุกคน 

3.การเฝูาระวังภาวะ
ความดันโลหิตสูงแอบแฝง
ในชุมชนร่วมกับีอสม. 

-ีเมื่อออกคัดกรองเจาะเลือด
ประจ าปีมักเจอผู้ปุวยที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงแต่ไม่รู้ตัวีและ
ไม่มีอาการแสดงีผู้ปุวยละเลย
ไม่สนใจที่จะดูแลตัวเอง 

-ีท าแบบฟอร์มเฝูาระวัง
ภาวะความดันโลหิตสูงใน
ชุมชนีให้ีอสม.ติดตามวัด
ความดันโลหิตผู้ที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงีตาม
จ านวนคร้ังที่ระบุใน
แบบฟอร์มีหาพบว่าผู้ปุวย
มีภาวะความดันโลหิตสูง
อย่างต่อเน่ืองเกินี140/90ี
mmHg.หรือสูงระดับ
อันตรายีให้น าแบบฟอร์ม
ที่เฝูาระวังความดันโลหิต
สูงที่วัดได้พร้อมกับส่งตัว
ผู้ปุวยมาพบแพทย์ที่
โรงพยาบาล 

-ีพบว่ามีผู้ปุวยที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงแอบ
แฝงในชุมชนจ านวนมาก 
-ีเจ้าหน้าที่ร่วมกันเฝูา
ระวังร่วมกับีอสม.และ
ส่งต่อผู้ปุวยมา
โรงพยาบาลอย่าง
ทันท่วงที 
-ีให้ความรู้เรื่องความ
ดันโลหิจสูงให้ผู้ปุวย
ตระหนักและเข้าใจใร
โรคและสนใจที่จะดูแล
ตนเองมากขึ้น 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิิ1.ิพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักีในการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวีและชุมชน 
ิิิิิิิ(ิR1.)ิร้อยละความส าเร จของตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชนกลุ่มปกติีกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มปุวยผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดีร้อยละี100 

ิ กิจกรรมหลักที่ี P2.ีระดับความส าเร จของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในแต่ละ
กลุ่มเปูาหมายีระดับี5 

กิจกรรมหลักท่ี (P3)ิระดับความส าเร จของการให้สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้ปุวยโรคเรื้อรังระดับี3ิิิิิิ 

กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 

 กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
1.ีมีการประเมินีีคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงด้วยวาจา
ตามแบบประเมินของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติต่อการเกิดโรคเรื้อรังเบาหวานีความดันโลหิต
สูงีหลอดเลือดสมองีโรคอ้วนี 
2.ีมีการวินิจฉัยวิเคราะห์ข้อมูลีจากการคัดกรองท าให้
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถิติกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังที่ส าคัญี
เพื่อน ามาวางแผนในการให้สุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ  
3.ีมีการวางแผนกิจกรรมให้ความรู้ีสุขศึกษาแก่ผู้ปุวย
โรคเร้ือรังีโดยปรับกระบวนการให้ความรู้แก่ผู้ปุวยโรค
เรื้อรังีให้เหมาะสมกับผู้ปุวยแต่ละโรคีแต่ละช่วงวัยี 
4. มีการปฏิบัติกิจกรรมให้ความรู้ ี 
 -ีมีการให้สุขศึกษาแก่ผู้ปุวยโรคเร้ือรังและครอบครัวี
โดยการออกเยี่ยมบ้าน 
- การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านผ่านีีอส
ม. 
-ีมีการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายวิทยุ
ชุมชน 
ี- ีมีการแจกคู่มือ/แผ่นพับีให้ความรู้ผ่านีอสม.ี
ประจ าหมู่บ้าน 
5.ีมีการประเมินผล หลังการให้สุขศึกษาและพัมฒา
พฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 

- อัตราประชากรอายุี35 ปีีขึ้น
ไปได้รับการคัดกรอง DMีHT 
ร้อยละี90 ีผลงานีีร้อยละี
91.45 (4141*100/4528)ี 
 

-ีการฝึกบุคลากรให้เกิดความ
ช านาญในฝึก
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมีี
เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังี
เกิดความน่าสนใจีโน้มน้าวใจ
ในการปรับพฤติกรรมของ
ตนเอง 
- เน้นการกระตุ้นีติดตามี
พร้อมกับวิเคราะห์ผลหลัง
ปรับพฤติีเพื่อให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในการปรับพฤติกรรม 
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังิ เขตเทศบาล
ต าบลห้วยอ้อิต าบลห้วยอ้อิอ าเภอลองิจังหวัดแพร่ิ
ปีงบประมาณิ2559 

- อัตราประชากรอายุี35 ปีีขึ้น
ไปได้รับการคัดกรอง DM ีHT  
ร้อยละี90 ีีผลงานร้อยละี
91.45 (4141*100/4528)ี 
 

-ีด าเนินการคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงประชากรให้
แล้วเสร จภายในไตรมาสที่ี1ี
เพื่อที่ได้ด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยงให้แล้วเสร จตามเวลาที่
ก าหนด 

1.ีชี้แจงแนวทางคัดกรองให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านรับทราบ 
2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านออกคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังที่เกิดจาก
วิถีชีวิตตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และให้ความรู้เรื่อง
มะเร งในสตรีแก่กลุ่มเปูาหมายพร้อมกับให้ค าแนะน า
ในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยใช้หลักี 3อ.2ส.ี พร้อมกับ
คัดกรองโรคซึมเศร้าในชุมชน 
3.ีเจ้าหน้าที่น าข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองมาวิเคราะห์
หากลุ่มเสี่ยงีีและออกเจาะเลือดปลายน้ิวี(FCG)ีกลุ่ม
เสี่ยงต่อเบาหวานจากการคัดกรองของอสม.หากพบว่า
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับี 110 ี mg/dl  ท าการเจาะ
เลือดจากเส้นเลือดี(FPG)ีเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยต่อ 
4.ี เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในการดูแลตนเองในกลุ่มที่มีผล
จากการเจาะเลือดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 
5.ี เจ้าหน้าที่ี ให้ความรู้ในการดูแลตนเองในประชากร
กลุ่มเสี่ยงสูงโรคความดันโลหิตสูงี   ร่วมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเฝูาระวังี และติดตามผู้ที่มี
ความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับี 140/90 mmHg. 
และให้ค าแนะน าตามหลักี3 อ.ี2 ส.ีเพื่อให้ได้รับการ
ดูแลรักษาอย่างทันท่วงที 
6.ี คัดเลือกกลุ่มเสี่ยงี มาจากการคัดกรองพฤติกรรม
เสี่ยงีโดยเลือกกลุ่มเสี่ยงที่มีความดันโลหิตสูง,ีรอบเอว
เกินี และมีผลน้ าตาลี (FBS) อยู่ในกลุ่มเสี่ยงี หมู่บ้าน
ละี5 คน ร่วมกับบุคคลต้นแบบปีี2558ีหมู่บ้านละี5ี
คนี 
7. น าบุคคลต้นแบบและตัวอย่างกลุ่มปรับเปลี่ยน

- อัตราประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน
วัยท างานได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ีผลงานร้อยละี
60.83 (1159*100/1905)ี 
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
พฤติกรรมปีี2558 จ านวนี25 คนีเข้ารับการฝึก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบครูีก. 
8.ีด าเนินการอบรมตามโปรแกรมความเสี่ยงีโดยจัด
กิจกรรมร่วมกับคลินิกีDPAC ที่ศูนย์ดูแลสุขภาพ
ประชาชนในหมู่บ้านีีโดยกิจกรรมเดือนละี1ีีีคร้ังี
เป็นระยะเวลาี6ีเดือนีเน้นการเสริมพลังในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมีและการติดตามอย่างต่อเน่ืองี 
9. หาบุคคลต้นแบบเมื่อโครงการเสร จสิ้น 
10. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
โครงการอบรมให้ความรู้สตรีอายุิ30-60ิปีท่ีไม่เคยผ่านการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมิในเขตเทศบาลิ
แม่ลานนาิอ.ลองิจ.แพร่ิปีงบประมาณิ2559 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
1.ีเตรียมกลุ่มเปูาหมายสตรีอายุี30-60ีปีที่ไม่เคย
ได้รับการตรวจมะเร งปากมดลูกและกลุ่มเปูาหมาย
มะเร งเต้านมีอายุี30-70ีปี 
2.ีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กลุ่มเปูาหมายเกี่ยวกับการ
ตรวจมะเร งปากมดลูกและมะเร งเต้านมีพร้อมสาธิต
วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองีีีีีีีีีีีีีีีีีี 
3.ีเผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร งปากมดลูกีและมะเร ง
เต้านมโดยผ่านทางแกนน าีวิทยุชุมชนีีแผ่นพับ 
หอกระจายข่าวีีคลินิกวางแผนครอบครัวีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 
4.ีส่งเสริมแกนน าชักชวนกลุ่มเปูาหมายให้มารับ
บริการตรวจคัดกรองมะเร งปากมดลูกในสัปดาห์
รณรงค์การตรวจมะเร งปากมดลูกประจ าปี 
5.ีสรุปีประเมินโครงการ 

-ีอัตราสตรีอายุี30 - 60 ปีรายใหม่
ได้รับการตรวจมะเร งปากมดลูกีปีี
2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละี20 
เปูาหมายรายใหม่ปี2558ีีจ านวน
628ีรายีมารับการตรวจี53ีรายี
คิดเป็นร้อยละี8.43  
เปูาหมายรายใหม่ปี2559ีีจ านวน
2010ีรายีมารับการตรวจี39ีรายี
คิดเป็นร้อยละี1.94  
-ีสตรีอายุี35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจ
มะเร งเต้านมร้อยละี80ีเปูาหมายี
2,678ีรายีมารับการตรวจี2,210ี
รายีคิดเป็นร้อยละี82.52 

-ีกลุ่มเปูารายใหม่ที่ไม่เคย
ตรวจมีความรู้ความเข้าใจี
ตระหนักในความส าคัญที่
จะมารับบริการตรวจมาก
ขึ้น 
-ีกลุ่มเปูาหมายสนใจมา
รับบริการตรวจมะเร งปาก
มดลูกและมะเร งเต้านม
มากขึ้น 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

-ีงานคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง ร้อยละ 90.90 
(4314/4647) 

93.34 
(4430/4746) 

91.45 
(4141/4528) 

อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจ
มะเร งปากมดลูกีปีี59ีไม่น้อยกว่าร้อยละี20   

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละี20   

ไม่มีข้อมูล 8.43 
(53/628) 

1.94 
(39/2010) 

อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจ
มะเร งปากมดลูกี(ข้อมูลสะสมปี2558-2562) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละี80 

ไม่มีข้อมูล 5.41 
(115/2125) 

7.24 
(154/2025) 

อัตราสตรีอายุี35 -70ีปีีได้รับการตรวจมะเร งเต้า
นม 

ร้อยละี80 90.14 92.80 
(2,489/2,682) 

82.52 
(2210/2678) 

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาิ(กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2557ิ–ิ2559) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีี2557ี–ี2559 

- งานคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงประชาการอายุิ35ิปีข้ึนไป 

 

วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

 จากสถิติงานคัดกรองความเสี่ยงีพบว่าเป็นไปตามที่ตัวชี้วัดก าหนดีีปีงบประมาณี2559ีเปูาหมายในการคัดกรอง
ประชาการอายุี35ีปีขึ้นไปีจ านวนี4528ีรายีคัดกรองได้จ านวนี4141ีรายีคิดเป็นร้อยละี91.45 
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- งานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

 

วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

- อัตราสตรีอายุี30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจมะเร งปากมดลูกีปีี2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละี20 เปูาหมายรายใหม ่
ปีี2558ีีจ านวนี628ีรายีมารับการตรวจี53ีรายีคิดเป็นร้อยละี8.43   

- อัตราสตรีอายุี30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจมะเร งปากมดลูกีปีี2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละี20 เปูาหมายรายใหม ่
ปีี2558ีีจ านวนี2,010ีรายีมารับการตรวจี39ีรายีคิดเป็นร้อยละี1.94   
  จากผลลัพธ์การด าเนินงานคัดกรองมะเร งปากมดลูกีพบว่าไม่เป็นไปตามเปูาหมายีเน่ืองจากกลุ่มเปูาหมาย
ให้ความสนใจในการรับการตรวจมะเร งปากมดลูกน้อย 

ิิิ-ิิิงานคัดกรองมะเร็งเต้านม 

งานคัดกรองมะเร งเต้านม สตรีอายุี35 -70ีปีีได้รับการตรวจมะเร งเต้านมีร้อยละี80 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

  งานคัดกรองมะเร งเต้านม สตรีอายุี35 -70ีปีีได้รับการตรวจมะเร งเต้านมีร้อยละี80ีเปูาหมายในการคัด
กรองสตรีอายุี30-70ีีปีีจ านวนี2,678รายีคัดกรองได้จ านวนี2,210ีรายีคิดเป็นร้อยละี82.52ีผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

  1.ีการเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงีค้นหาีคัดกรองีและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมีงานคัดกรองมะเร งปากมดลูกีีีอส

ม.ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท าการคัดกรองีส่งงานล่าช้าีช่วงเวลาในการท าการคัดกรองไม่เหมาะสมีและอยูใ่นช่วง

ที่ประชาชนท าเกษตรกรรมีเก บเกี่ยวข้าวีและการอนุมัติแผนงานล่าช้าีี 

ี 2.ีงานตรวจมะเร งปากมดลูกีกลุ่มเปูาหมายให้ความส าคัญกับการตรวจมะเร งปากมดลูกน้อยอยู่ีบางส่วนมีความ

เขินอายีไม่กล้าตรวจ 

ี 3.ีการพัฒนาระบบข้อมูลในการคัดกรองียังไม่ครบถ้วน 

ี 4.ีประชาชนยังขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง/ชุมชน 

ี 5.ีการดูแลติดตามเยี่ยมบ้านในประชาชนลุ่มปุวยียังขาดความต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 

โอกาสในการพัฒนา 
  1. เน้นให้ีอสม.ตระหนักถึงความส าคัญในการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นีโดยการอธิบายผลลัพธ์ของการคัด
กรองีว่าได้ประโยชน์และมีความส าคัญอย่างไรบ้างีอธิบายขึ้นตอนการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงตามใบคัดกรองให้แก่ี 
อสม.ทุกคนทราบและเข้าใจทุกคน 

  2.ีหาวิธี/แนวทางใหม่ีที่ท าให้กลุ่มเปูาหมายสนใจที่จะมารับบริการตรวจมะเร งปากมดลูกีมากขึ้น 
ี 3.ีการพัฒนาระบบข้อมูลีแยกกลุ่มปกติีกลุ่มเสี่ยงีกลุ่มปุวยได้ชัดเจนีและปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันีการ
วิเคราะห์ข้อมูลีแนวโน้ม/สถิติชัดเจนีเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม  
ี 4.ีรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนหลากหลายช่องทางมากขึ้นีเพื่อเพิ่มการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองไม่ให้เจ บปุวยเป็นโรคเรื้อรังได้ีประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลปัญหาสุขภาพี
เพื่อน าไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกัน 
ี 5.ีจัดการกับข้อมูลผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังีออกเยี่ยมบ้านร่วมกับีอสม.ในพื้นที่ีอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผู้ปุวยได้รับ
การช่วยเหลือ/ส่งต่ออย่างเหมาะสมีส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในหมู่บ้านีเพื่อสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดีในการปูองกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 

  -ีการใช้ฐานข้อมูลสุขภาพที่มีลงไปด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ีแบบบูรณการกับทุกภาคส่วนิเน้นการมี

ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิดูแลสุขภาพต่อเนื่องท่ีบ้าน  กลุ่มงานิิเวชศาสตร์ครอบครัวและและบริการด้านปฐมภูมิิิิิิิ 

โรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานิินางสาวอัญชลีิิปัญญาดีิิวันท่ีจัดท าิิ30ิกันยายน 2559 

 
เจตจ านง 

 ให้บริการดูแลสุขภาพต่อเน่ืองที่บ้านีสร้างเสริมสุขภาพีีควบคุมปูองกันโรคีีและการฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้ปุวยที่

ได้รับการส่งต่อีีอย่างมีคุณภาพและต่อเน่ืองีโดยญาติีและชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้ปุวย 

เป้าหมายี 

 ผู้ปุวยได้รับการดูแลสุขภาพต่อเน่ืองที่บ้านีมีสุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งร่างกายีจิตใจีญาติและชุมชนสามารถดูแลผู้ปุวยได้ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
ผู้ปุวยที่ต้องดูแลต่อเน่ืองที่บ้านได้รับการดูแล
รักษาตามเกณฑ์มาตรฐานีี 

ร้อยละี80 87.99 
(293/333) 

90.43 
(274/303) 

83.15 
(222/267) 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
-ีีผู้ปุวยที่ต้องดูแลต่อเน่ืองที่บ้านได้รับการดูแลรักษาตามเกณฑ์มาตรฐานีีร้อยละี83.15 

ีีีีีีีีีีีีีีี-ีีพัฒนาระบบบริหารจัดการีโดยใช้ีSix Building Blocks มาช่วยในการจัดท าแผนพัฒนาระบบงานดูแลีี
ต่อเน่ืองที่บ้าน 

ีีีีีีีีีีีีีีี-ีีพัฒนาระบบข้อมูลการส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยี/ีการตอบกลับีีการเก บ-ส่งข้อมูลตัวชี้วัดงานเยี่ยมบ้านโดยเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อประสานงานทางีFacebook ีกลุ่มปิดีHome Health Care CUP ลองีและจัดต้ังกลุ่มไลน์ 

ีีีีีีีีีีีีีีี-ีีพัฒนาระบบการบริหารจัดการเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
               -ีีการค้นหาผู้ปุวยเชิงรุกในพื้นที่ีท าให้มีจ านวนผู้ปุวยที่เข้าสู่ระบบการดูแลต่อเน่ืองที่บ้านเพิ่มมากขึ้น 

 จุดเน้นในการพัฒนา 
 1.ีสร้างเสริมสุขภาพีีควบคุมปูองกันโรคีีและการฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้ปุวยที่ได้รับการส่งต่อีีอย่างมีคุณภาพและ
ต่อเน่ืองีโดยญาติีและชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยดูแล 
 2.ีการจัดท าฐานข้อมูลีและระบบงานในการรับี–ีส่งต่อผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลต่อเน่ืองที่บ้าน 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
การส่งต่อี-ีรับส่ง
ข้อมูลผู้ปุวย 
 

ส่งต่อี-ีรับเอกสารข้อมูล
ผู้ปุวยให้ผู้ที่รับผิดชอบทาง
ไปรษณีย์/โทรศัพท์ 

ประสานงานในทีมสุขภาพใน
การ รับส่ งข้ อมู ลผู้ ปุ ว ยทา งีีีีีี
E-Mail พร้อมทั้งประสานทาง
โทรศัพท์ 

ผู้ปุวยที่ต้องดูแลต่อเน่ืองที่
บ้านได้รับการดูแลรักษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานีี 
ร้อยละี83.15 

 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ1.ิพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
การให้บริการดูแลต่อเน่ืองที่
บ้าน 
 

ผู้ปุวยที่ต้องดูแลต่อเน่ืองที่
บ้านได้รับการดูแลรักษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานีีร้อยละี80 

-ีพัฒนาแนวทางการส่งต่อและรับข้อมูลผู้ปุวยโดยการ
ประสานงานและหาข้อตกลงร่วมในทีมที่รับผิดชอบ
งานดูแลต่อเน่ืองที่บ้านในการรับี-ีส่งข้อมูลผู้ปุวยทางี
E-Mail/โทรศัพท์ี/Facebook / Line 
-ีพัฒนาการดูแลผู้ปุวยีPC  

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

-ีลงทะเบียนและแยก case ตามเขตการให้บริการ 
-ีตอบกลับีcaseีที่ได้รับการส่งต่อ 

ราย 
ราย 

333 
293 

303 
274 

267 
222 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาิ(กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2557ิ–ิ2559) 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นจากีร้อยละี87.99ีในปีี2557ีเป็นร้อย
ละี90.43ีในปีี2558ีและลดลงเป็นร้อยละี
83.15ีในปีี2559 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

- การจัดการข้อมูลไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

- การด าเนินงานีPalliative care เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการติดต้ังองค์ความรู้เร่ืองการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอ
ระยะสั้นี3ีวันีครบทุกสถานบริการ 

- ขาดแคลนเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับผู้ปุวย HHC / Palliative care เช่นีเคร่ืองผลิตออกซิเจนีถัง
ออกซิเจนีเคร่ือง Suction เตียงผู้ปุวยีเตียงลมีเป็นต้น 

- เวลาในการออกเยี่ยมร่วมกันในทีมสหสาขาวิชาชีพน้อยีไม่ตรงกัน 
 
แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 

1.ีพัฒนาแนวทางการด าเนินงานีHHC / Palliative careี 
2.ีจัดท าฐานข้อมูลีทะเบียนรายชื่อผู้ปุวยีPalliative care แต่ละพื้นที่ี/ีศูนย์ีCOC  ให้เป็นปัจจุบัน 
3.ีสนับสนุนให้ีจนท.ีที่รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้าน/PC  เข้ารับการอบรมี "ีการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง"ระยะ
สั้นี3 วันี(ใช้เงินบ ารุงของแต่ละรพ.สต.) ( ผามอกี , ทุ่งแล้งี , หัวทุ่งี , แก่งหลวงี , ต้าเหล่าี , เวียงต้า, แม่รังีผาคันีี
ผ่านการอบรมแล้วี) 
4.ีพัฒนาให้เกิดศูนย์เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในแต่ีรพ.สต.ี ีประชาสัมพันธ์/รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ีทาง
การแพทย์ส าหรับให้ญาติ/ผู้ปุวยกลุ่มีPalliative ยืมใช้ที่บ้าน 
5.ีพัฒนาการเข้าถึงบริการงานเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้านของผู้ปุวย/ญาติ ออกเยี่ยมร่วมกันเป็นทีมสหสาขามากขึ้น 
6.ี จัดระบบการประสานงานี /ี ส่งต่อผู้ปุวยPC  เพื่อให้ผู้ปุวยีPC เข้าถึงระบบบริการี /ี ยาแก้ปวดีMO ได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 

 7. พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลี/ีการจัดเก บี/ีการวิเคราะห์ข้อมูลี/การคืนข้อมูล 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุิิกลุ่มงานิิเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานินางสาวณัฐฌาพรรณิิโพธิ์ค าิวันท่ีจัดท าิ28ิตุลาคมิ2559 
 

เจตจ านงิิให้บริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการออกก าลังกายในประชาชนีในเขตพื้นที่รับผิดชอบีีอย่าง
เหมาะสมตามวัยีีต่อเน่ืองและให้ประชาชนมีส่วนร่วมีีเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมาย 
1. ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
2. ประชาชนชายและหญิงีอายุี15ีปีขึ้นไปีที่รอบเอวเกินเกณฑ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
3. ผู้รับบริการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพี(DPAC) 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.ีระดับความส าเร จของการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุีี 

ระดับี3 4 5 5 

2.ีอัตราการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจี
ของผู้สูงอายุ    

30.00 – 
44.99 

95.70 
 

77.16 100 

3.ีระดับความส าเร จของการด าเนินงานีสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชน  

ระดับี3 4.5 5 5 

4.ีระดับความส าเร จของการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยหรือผู้ที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพในเขตรับผิดชอบี 

ระดับี3 5 5 5 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ(นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน)  
1. การด าเนินงานผู้สูงอายุระยะยาวีระดับดี 
2. มีการอบรมให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุีโรคข้อเข่าเสื่อมและจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุโดยี

อผส. 
3. ความส าเร จของการเพิ่มการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มปกติี 
4. ชมรมโรงพยาบาลลองไร้พุงีได้รับเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ชมรมต้นแบบไร้พุง  
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จุดเน้นในการพัฒนา 
1.ีพัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชน/ชุมชนเชิงรุกี 
2.ีส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
3. จัดเก บข้อมูลและน าข้อมูลมาพัฒนางานต่อไป 

ีีีีี4. การด าเนินงานคลินิกีDPAC (Diet Physical Activity Clinic)ีแบบบูรณาการ 
 5.ีการด าเนินงานผู้สูงอายุระยะยาวีระดับดีมาก 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. ได้รับงบประมาณ
ล่าช้าในการด าเนิน
กิจกรรม 
 

1. รอได้งบประมาณ
สนับสนุนก่อนีจึงด าเนิน
กิจกรรม 
2. เขตเทศบาลห้วยอ้อไม่มี
เจา้หน้าที่คอยประสานีี
แนะน าการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมี 

1. เสนอโครงการกิจกรรมของบี
อปท.ทั้งี2ีแห่งีให้เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรม 
2. ยืมเงินบ ารุงโรงพยาบาลในการ
ด าเนินกิจกรรม 
3. หาแหล่งงบประมาณอื่น
สนับสนุน 

1. ได้รับงบประมาณ
จากเทศบาลแม่ลานนา
แหล่งเดียวและ
งบประมาณจ ากัด 
2. จัดกิจกรรมตามแผน
ด าเนินงานในบาง
กิจกรรม 

1.ีการด าเนินกิจกรรม
ไม่ตามแผนที่วางไว้ 

1. ไม่มีการด าเนินีงานีที่
เป็นรูปแบบและไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

1. ปรึกษาหัวหน้างานและทีม
ด าเนินการเพื่อวางแผนจัดกิจกรรม 
2. ศึกษาหาความรู้ีจัดหาเอกสาร
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. ติดตามด าเนินกิจกรรมตามแผน 

1. มีรูปแบบการ
ด าเนินงานตามแผน
และประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน  
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ1.ิพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
1. ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ
เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
2. ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนี
3ีกลุ่มีีี 
ีีีี2.1ีติดสังคมีี 
ีีีี2.2ีติดบ้านีี 
ีีีี2.3ีติดเตียง 
 
 
 

1.ีประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุี
จ านวนี4ีคร้ัง 
2.ีสมาชิกชมรมได้รับผู้สูงอายุใน
ชุมชนี3ีกลุ่มีีี2,310ีคนีคัด
กรองี2,101ีคนี90.95ี 
ีีีี2.1ีติดสังคม 2,101ีคน 
ีีีี2.2ีติดบ้านีีีีีีี60ีคน 
ีีีี2.3ีติดเตียงีีีีีีี36ีคน 
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจ าทุก
เดือน 
2. น าข้อมูลผู้สูงอายุจัดกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพที่เหมาะสมและีี 
    2.1ีคัดกรองสุขภาพจิตประจ าปีและ
ประเมินซ้ าในผู้สูงอายุที่ติดเตียงี 
ีีีี2.2ีคัดกรองภาวะสมองเสื่อมโดยีอผส. 
ีีีี2.3ีจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มี
ภาวะเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อมีี 
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
3. คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ 
ีีีี3.1ีคัดกรองสุขภาพจิตโดยใช้
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
ีีีี3.2ีีคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
โดยใช้แบบคัดกรองภาวะสมอง
เสื่อม 
ีีีี3.3ีีคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความ
เสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อมีี 
ีีีี3.4ีคัดกรองภาวะเสี่ยงหกล้ม 
 
 
4. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ประจ าเดือนีให้ความรู้จากทีมสห
สาขาวิชาชีพเพิ่มทักษะในการี 
ดูแลสุขภาพกายีสุขภาพจิต 
5.ีเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านีติด
เตียงีโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุีีีีีีี 
 
6.ีสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  

3. คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ 
ีีีี3.1ีคัดกรองสุขภาพจิตีทั้งหมดี
2,310ีคนีประเมินผ่านี2,136ีคนี
คิดเป็นร้อยละ 92.5 
ีีีี3.2ีภาวะเสี่ยงสมองเสื่อมปกติี
2,102ีคนีคิดเป็นร้อยละ 91ี 
ีีีี3.3ีคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม
ปกติี2,099ีคนีคิดเป็นร้อยละ 
90.9 
ีีีี3.4ีคัดกรองภาวะหกล้มปกติ 
2,098ีคิดเป็นร้อยละี90.8 
4.ีจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ประจ าเดือนโดยสหสาขาวิชาชีพ 
 
ี 
5. ผู้สูงอายุที่ติดบ้านีติดเตียง
จ านวนี53ีคนีได้รับช่วยเหลือส่ง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาการ
เยี่ยมบ้านี 
6.คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุทุก
หมู่บ้านเข้าร่วมีประเมินผล/
สรุปผลการด าเนินงานและได้
เสนอแนะการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ีให้ความรู้การดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุกลุ่มปกติ
,กลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มปุวย 
 
4.ีเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
คณะกรรม การชมรมผู้สูงอายุีที่มี
ภาวะแทรกซ้อนีเจ บปุวยเรื้อรังี 
 
5.ีลงบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพในโปรแกรม
สุขภาพผู้สูงอายุมีการประมวลผลีสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ได้แก้ไขอุปสรรคในด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีีี2557 ปีี2558 ปีี2559 

1.ีร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ร้อยละี30 N/D 62.79  
2.ีอัตราการคัดกรองด้วยี2Q ของ
กลุ่มเปูาหมายีร้อยละี90 

ร้อยละี90 95.67 95.67  

3. อัตราฐานข้อมูลผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านี
จ าแนกตามกลุ่มศักยภาพีตามความสามารถใน
การประกอบกิจวัตรประจ าวันี(ADL) 

ร้อยละี100 85.40 
(948/1,110) 

70.56 
(1,227/1,739) 

100 

4.ีร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน/ความดัน 

   93.67 
(2,073/2,213) 

 

5.ีประชาชนี15 ปีขึ้นไปีออกก าลังกายตาม
เกณฑ์ 

 88.72 
(5,604/7,213) 

81.57 
(5,429/6,656ี) 

71.31ี 
(4,747/6,657) 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. งบประมาณได้รับการสนับสนุนล่าช้ากว่ากิจกรรมและงบประมาณไม่เพียงพอ 
2. ประธานผู้สูงอายุบางหมู่บ้านไม่เห นความส าคัญการเข้าร่วมประชุมและไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลในการประชุม

ต่อได้ 
3. ผลคัดกรองสุขภาพกายและใจได้รับล่าช้าีเน่ืองจากีคัดกรองสุขภาพกายและใจีอสม.ส่งเอกสารคัดกรองล่าช้าี

จึงท าให้การลงบันทึกข้อมูลคัดกรองซึมเศร้าและความเสี่ยงสุขภาพในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ล่าช้า เจ้าหน้าที่เวช
ระเบียนตรวจสอบสิทธิการรักษาผู้รับการตรวจคัดกรอง 

ิิิิิแผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
1.ีมีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานคลินิกีDPAC (Diet Physical Activity Clinic) ที่ได้มาตรฐาน 
2.ีสร้างแรงกระตุ้นในชุมชนีพหุพาคีีีให้มีส่วนร่วมด าเนินการและวางแผนจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ต่อเน่ือง 
3.ีจัดแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจ าเดือนโดยมีการบูรณาการร่วมงานอื่นโดยท างานเป็นทีมีี 
4.ีท าแผนจัดหาอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมที่เพียงพอ 
5.ีด าเนินการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพีและส่งต่อปัญหาที่เหมาะสมในผู้สูงอายุรายที่ยังไม่ได้รับการ

เยี่ยม 
ีีีีีีีีีีี6.ีตรวจคัดกรองสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุครบทุกคนเพื่อด าเนินการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่

เหมาะสมต่อไป 
        ีีี7.ีพัฒนาทักษะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุต่อเน่ือง 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานระบาดวิทยาิิกลุ่มงานิเวชศาสตร์คอรบครัวและบริการด้านปฐมภูมิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานินายอดิศริิพุ่มพวงิวันท่ีจัดท าิิ17ิิตุลาคมิิ2559 
 

เจตจ านง 
โรงพยาบาลมีระบบในการเฝูาระวัง/ปูองกัน/ควบคุมโรคและภัยสุขภาพี แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการสุขภาพใน

โรงพยาบาลี ี รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของี อ าเภอลองอย่างมีประสิทธิภาพี ี ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามหลักวิชาการ 
เป้าหมาย  

  ให้บริการในด้านการเฝูาระวัง/ปูองกัน/ควบคุมโรคและภัยสุขภาพีแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการสุขภาพใน
โรงพยาบาลีีรวมทั้งประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของีีPCU (12ีหมู่บ้านของต าบลห้วยอ้อีได้แก่ีหมู่ที่ี3-14)ี
อย่างมีคุณภาพีีได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิชาการี 

 ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่งานปูองกันควบคุมโรคของสสอ.ลองีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนี(รพสต.)ีเครือข่ายีคปสอ.ลองีให้สามารถด าเนินงานการเฝูาระวัง/ปูองกัน/ควบคุมโรคีีและภัยสุขภาพีในแต่ละ
เขตพื้นที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพีตามมาตรฐานระบาดวิทยาโรคติดต่อและมาตรฐานทีม SRRT 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ (ผ่านการประเมินระดับพื้นฐานปีี2558ีีจะประเมินคร้ังต่อไปปีี2562) 

ตัวช้ีวัดหลัก(KPI) เป้าหมาย ปีี2556 ปีี2557 ปีี2558 
มาตรฐานด้านความเป็นทีม 
การจัดต้ังทีมีSRRT 
ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 
ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน 

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

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

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

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

มาตรฐานด้านความพร้อม 
ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
ทีมมีแผนปฏิบัติการกรณีเร่งด่วน,การฝึกซ้อม 

 
3B/3S 
3B/2S 

 
3B/3S 
3B/2S 

 
3B/3S 
3B/2S 

 
3B/3S 
3B/2S 

มาตรฐานด้านความสามารถปฏิบัติงาน 
การเฝูาระวังและเตือนภัย 
การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ 
การควบคุมโรคขั้นต้น 

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

 
3B/2S 
1B0S 
3B1S 

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

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

มาตรฐานด้านผลงาน 
ผลงานแจ้งเตือนและรายงานเหตุการณ์ทันเวลา 
ผลงานความครบถ้วนของการสอบสวนโรค 
ผลงานคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 
ผลงานความรวดเร วในการสอบสวนโรค 
ผลงานคุณภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค 

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

 
B 
B 
B 
B 
B 

 
S1 
B 
B 
S2 
B 

 
S2 
S2 
B 
S2 
B 
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มาตรฐานระบาดวิทยา  ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก 

ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

ร้อยละ คะแนน 
1.2 มีความครบถ้วนของผู้ปุวยที่รายงานด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง 100 5 
1.3ีมีความทันเวลาของการรายงานโรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง 100 5 

1.4 มีการจัดท าสถานการณ์โรคที่ส าคัญและเผยแพร่อย่างต่อเน่ือง 100 5 

2.1ีมีความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะราย 100 5 

2.2ีมีความทันเวลาของการสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะราย 100 5 

จุดเน้นในการพัฒนา 
 จัดท าแผนผังกระบวนการเฝูาระวัง/ระบบการรายงานโรคติดต่อที่ฝูาระวังีจัดท าคู่มือการส่งรายงานีR506 ,คู่มือการ
ส่งรายงานี ILI ,คู่มือโรคติดต่อที่ต้องเฝูารังี คู่มือแนวทางการดูแลผู้ปุวยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลี ี ศึกษาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลส าหรับการดึงี จัดส่งรายงานี R506ี จะต้องมีการจัดระบบฐานข้อมูลหรือจ าแนกเป็นหมวดหมู่ที่
ชัดเจนีเพื่อความเป็นระบบระเบียบในการเก บีและความสะดวกีรวดเร วีแม่นย าในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ีีี 

นอกจากน้ีจะได้มีการศึกษาและจัดท าแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือแผนรับมือสาธารณภัย
ต่างๆี (ICS)ี โดยเฉพาะี แผนรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มี ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากี พร้อมทั้งจะต้องมีการซักซ้อมแผน
เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านีเพื่อการปูองกันีหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเจอสถานการณ์จริง 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานี 
1.ี ความครบถ้วนของผู้ปุวยที่รายงานด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวังผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมากที่ร้อยละี 100ี จาก

เปูาหมายีร้อยละี80  
2.ีอัตราความทันเวลาของการส่งรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยาี (ระดับี CUP)อยู่ในระดับดีมากร้อยละี98.08 จาก

เปูาหมายีร้อยละี80  
3.ี อัตราความทันเวลาของการส่งรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยาี (ระดับี รพ.ลอง)ี อยู่ในระดับดีมากร้อยละี 100ี

จากเปูาหมายีร้อยละี80 
4.ี มีการจัดต้ังทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร วระดับต าบลี (SRRT Tumbol)  และมีการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพของ

ทีมีSRRT ระดับต าบลในเขตพื้นที่ีอ.ลอง 
5.ีการซ้อมแผนรับมือกรณีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ีอีโบล่าี(แบบบนโต๊ะ)ีโดยการประสาน

ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลีี 
6.ีการจัดท าสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพีรวมทั้งเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ีส่งไปีรพสต.แต่ละแห่งในเขตี

พื้นที่ีอ.ลองีีและอสม.ีเพื่อการเฝูาระวังีปูองกันีและควบคุมโรคีีและภัยสุขภาพ 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ระบบการรายงาน/
การแจ้งข่าวการ
ระบาด 
 
 

ระบบการรายงานล่าช้าีีี
รพ.สต.ีีมีการรายงานล่าช้าีี
ท าให้ส่งรายงานไม่ทันเวลาที่
ก าหนด 

1.ี ให้รายงานทางี email  และ
โทรประสานงานทุกคร้ัง 
2.ีีพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
แบบบูรณาการให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของพื้นที่ 
3.ีการมีส่วนร่วมของชุมชน 

มีความทันเวลาของการได้รับ
แจ้งและการด าเนินการออก
สอบสวนควบคุมโรคได้ดีขึ้นีทัน
ต่อสถานการณ์และได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆีที่
เกี่ยวข้องในการแจ้งข่าว 

ความครบถ้วนของ
ผู้ปุวยที่รายงาน R506 
 
 

ผู้ปุวยโรคติดต่อที่มีรายชื่อใน
ทะเบียนรายงาน 506ีของ
โปรแกรมีHosxp บางราย
ไม่เข้านิยามผู้ปุวยโรคติดต่อ
ต้องเฝูาระวังทางระบาด
วิทยาท าให้ไม่สามารถส่งดึง
มาส่งรายงาน R506 ได้ 

- ดูนิยามโรคตามมาตรฐานงาน
ระบาดวิทยาควบคู่กับการวินิจฉัย
ของแพทย ์
- จัดท าคู่มือการรายงานทาง
ระบาดวิทยาีส าหรับองค์แพทย์
และบุคากรสาธารณสุข 

มีความครบถ้วนของผู้ปุวยที่
ต้องเฝูาระวังทางระบาด
วิทยาที่รายงานผ่านทางี
R506ีสามารถผ่านเกณฑ์
ร้อยละี80ีได้ 

ปัญหาเร่ืองของความ
ทันเวลาในการส่ง
รายงาน R506 
 
 
 

ปัญหาเร่ืองของความ
ทันเวลาในการส่งรายงาน 
R506 
 

-ีการจัดท า flow chart แนว
ทางการแจ้งข่าว/การรายงาน
กรณีที่พบโรคติดต่อที่ต้องเฝูา
ระวัง 
-ีชี้แจงท าความเข้าใจ/ประกาศ
ให้หน่วยงานในองค์กร/ภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบี
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
-ีปรับระยะเวลาในการแจ้ง/ส่ง
รายงานีเช่นีก าหนดีให้ีสอ./ี
รพสต.ีในเครือข่ายส่งรายงานี
R506/ีแจ้งีZero report 
ภายในี3ีวันหลังพบโรคหรือ
ได้รับแจ้ง Zero report 
-ีกรณีที่ติดวันหยุดราชการ/ลาที่
ตรงกับวันที่ต้องส่งรายงานควรมี
การขอขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา
หรือมีการก าหนดมือหน่ึงมือสอง
ในการท าหน้าที่แทนกันได้ 

สามารถตรวจพบความ
ผิดปกติหรือการระบาดได้
เร วและควบคุมปูองกันโรค
ได้ทันท่วงที 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ1.ิพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ิกิจกรรมหลักิิิิอัตราความทันเวลาิของการส่งรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยาิร้อยละิ80 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 

พัฒนาระบบการรายงาน
ข้อมูลให้ได้ความทันเวลาี
และความครบถ้วนของ
ข้อมูล 

1.ีความทันเวลาในการ
รายงานโรคติดต่อที่เฝูาระวังี
มากกว่าหรือเท่ากับีี 
ร้อยละี80 

-ีการจัดท า flow chart แนวทางการแจ้งข่าว/การรายงาน
กรณีที่พบโรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง 
-ีชี้แจงท าความเข้าใจ/ประกาศให้หน่วยงานในองค์กร/ภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบีและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
-ีปรับระยะเวลาในการแจ้ง/ส่งรายงานีเช่นีก าหนดีให้ีสอ./
รพสต.ีในเครือข่ายส่งรายงานีR506ีี/แจ้งีZero 
report ภายในี3ีวันหลังพบโรคหรือได้รับแจ้ง Zero  report 
-วันหยุดราชการวันส าคัญต่างๆที่ตรงกับวันที่ต้องส่งรายงาน
ควรมีการขอขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาีเพื่อความทันเวลา 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

การจัดท ารายงานการเฝูาระวังและเผยแพร่สถานการณ์โรค
และภัยสุขภาพ 

เดือนละี1ี
คร้ัง 

12 12 
 

9 
(ม.ค-ก.ย) 

อัตราความทันเวลาของการส่งรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยาี
(ระดับีรพ.ลอง) 

ร้อยละ 100 100 
 

100 

อัตราความทันเวลาของการส่งรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยาี
(ระดับีCUP) 

ร้อยละ 97.82 96.32 98.08 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2557ิ–ิ2559 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
- จากตารางีแสดงสถิติกิจกรรมการจัดท าสรุปรายงานสถานการณ์โรคีีและภัยสุขภาพน้ันได้มีการจัดท าและเผยแพร่
ผ่านยังเว บไซต์โรงพยาบาลีีและเสนอต่อที่ประชุมีคปสอ.ลองีเป็นประจ าทุกเดือนๆีละี1ีคร้ัง  
- จากตารางีและแผนภูมิแท่งแสดงสถิติกิจกรรมการส่งรายงานการเฝูาระวังี(R506)ีน้ันได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากปี
ก่อนมากีความทันเวลาที่ดีขึ้นีเห นได้จากภาพรวมรายปีงบประมาณที่ค่าตัวเลขร้อยละที่ได้น้ันผ่านเกณฑ์มาตรฐานงาน
ระบาดวิทยาโรคติดต่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

-ีความทันเวลาการส่งรายงานที่ไม่เป็นไปตามเปูาหมายีรวมถึงความครบถ้วนผู้ปุวยที่ต้องรายงานีเน่ืองจากีรพสต.ีไม่ส่ง

รายงานตามก าหนดี (5ี วัน)ี ท าให้การรับข้อมูลส่งต่อจากหน่วยงานอื่นที่ล่าช้าี ส่วนความไม่ครบถ้วนเน่ืองจากจ าเป็นต้อง

ตัดบัตรรายงานที่ไม่เข้านิยามผู้ปุวยที่ต้องเฝูาระวังออกีเผื่อให้สถานการณ์โรคตรงความเป็นจริงีและถูกต้องแม่นย าที่สุด 

 ด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นีทางงานระบาดวิทยาจะได้น ามาด าเนินการปรับปรุงีแก้ไขีีและพัฒนาระบบงานให้ดี
ขึ้นีได้แก่ีจัดท าแผนผังกระบวนการเฝูาระวัง/ระบบการรายงานโรคติดต่อที่ฝูาระวังีจัดท าคู่มือการส่งรายงานีR506 ,
คู่มือการส่งรายงานีILI ,คู่มือโรคติดต่อที่ต้องเฝูารังีคู่มือแนวทางการดูแลผู้ปุวยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลีี
ศึกษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลส าหรับการดึงีจัดส่งรายงานีR506ีจะต้องมีการจัดระบบฐานข้อมูลหรือจ าแนกเป็น
หมวดหมู่ที่ชัดเจนีเพื่อความเป็นระบบระเบียบในการเก บีและความสะดวกีรวดเร วีแม่นย าในการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ีนอกจากน้ีจะได้มีการศึกษาและจัดท าแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือแผนรับมือสาธารณ
ภัยต่างๆีโดยเฉพาะีแผนรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มีที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากีพร้อมทั้งจะต้องมีการซักซ้อมแผนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในทุกด้านีเพื่อการปูองกันีหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเจอสถานการณ์จริง  

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 

1. พัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานีให้มีความรู้และทักษะมากขึ้นเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป  
2. ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินงานีเมื่อเกิดโรคในชุมชน 
3. พัฒนาีอสม.ให้สามารถด าเนินการด้านการเฝูาระวังีปูองกันีและควบคุมโรคร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานยาเสพติดิกลุ่มงานิิเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานินางสาวหทัยรัตน์ิพงษ์ศิริแสนิิวันท่ีจัดท าิ1ิตุลาคมิ2559 
 

เจตจ านง 
 ให้บริการงานการใช้ยาและสารเสพติดีแก่ประชาชนีชุมชนีครอบคลุมบริการส่งเสริมีปูองกันีรักษาีีและฟื้นฟู
สมรรถภาพีอย่างถูกต้องีครบถ้วนและมีความต่อเน่ืองเพื่อให้ผู้ปุวยสามารถกลับไปสู่ครอบครัวีสังคมีสามารถด าเนินชีวิต
ในชุมชนอย่างเหมาะสมและมีความพึงพอใจบริการีเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข งและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด   

เป้าหมาย 
ให้บริการแก่ประชาชนอ าเภอลองีได้แก่ 
 1.ีบริการประชาชนด้านงานบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด 
 2.ีงานบริการคลินิกให้ค าปรึกษาปัญหายาและสารเสพติด 
 3.ีส่งเสริมและปูองกันปัญหายาเสพติดีและสารเสพติดในชุมชน 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

ระดับความส าเร จของศูนย์ข้อมูลหน่วยงาน ระดับี3 - ระดับี4 ระดับี4 
ระดับความส าเร จการพัฒนาคลินิกยาเสพติด ระดับี3 - ระดับี5 ระดับี4 
ระดับความส าเร จในการส่งเสริมีปูองกันในเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงี/ีก่อนวัยเสี่ยง 

ระดับี3 - ระดับี4 ระดับี4 

ระดับความส าเร จของการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยหรือผู้ที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพในเขตรับผิดชอบ 

ระดับี3 ระดับี5 ระดับี5 ระดับี5 

ระดับความส าเร จของการพัฒนาผลงาน ระดับี3 ระดับี3 NA NA 
ระดับความส าเร จในการพัฒนาคุณภาพในระดับทีมน า ระดับี3 - ระดับี5 ระดับี5 
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานยาเสพติด ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดฯีที่ได้รับการ
ติดตามไม่กลับไปเสพซ้ า 

ร้อยละี80 100 93.87 89.47 

อัตราคงอยู่ขณะบ าบัดรักษาี(Retention rate) ร้อยละี85 - 79.45 84 
อัตราการหยุดเสพี(Remission) ร้อยละี50 - 86.20 91.83 
ร้อยละของผู้เสพีผู้ติดยาเสพติดได้รับการจ าหน่ายแบบ
ครบตามเกณฑ์ 

ร้อยละี80 80.89 65.11 65.33 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ(นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน)  
1.ีร่วมกับงานคลินิกวัยรุ่นด าเนินการตามโครงการปูองกันเยาวชนจากยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรี
(โครงการีCUP.) ใช้เวลาี3ีวันีด าเนินการในเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี1ีโรงเรียนลองวิทยาีจ านวนี221ีคนีและ
เยาวชนระดับีปวช.1ีวิทยาลัยการอาชีพลองีจ านวนี122ีคน 
ผลลัพธ์ 

 ผลการประเมินความรู้ก่อนี– หลังการอบรมพบว่าีก่อนอบรมคะแนนสูงสุดอยู่ที่ี19ีคะแนนี(เต มี20ี
คะแนน)ีคิดเป็นร้อยละี2.33ีหลังการอบรมคะแนนสูงสุดอยู่ที่ี19ีคะแนนีคิดเป็นร้อยละี7.28ีส าหรับคะแนนต่ าสุด
ก่อนีและอบรมอยู่ที่ี8ีคะแนนีคิดเป็นร้อยละี2.33 

2. ร่วมกับงานอาชีวอนามัยด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานปลอดโรคีปลอดภัยีกายใจเป็นสุขี
(โครงการีCUP.)ีโดยด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ีประกันสังคมจังหวัดแพร่ีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
แพร่ีอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ีเจ้าของสถานปะกอบการีสภ.ลองีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นีให้ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้ใช้แรงงานีและีเจ้าของสถานประกอบการีการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นี
ตรวจสารเสพติดในโรงงานน าร่องี4ีแห่งีในเขตพื้นที่ีอ.ลอง 
ผลลัพธ์ 
  จากการตรวจสารเสพติดไม่พบปัสสาวะที่มีผลบวก 

3. โรงพยาบาลลองเป็นศูนย์คัดกรองผู้เสพีผู้ติดยาเสพติดของอ าเภอลองี(จัดต้ังขึ้นในปีี2558)ีเพื่อวางแผนในการ
บ าบัดรักษาตลอดจนส่งต่อเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาอย่างเหมาะสมีมีการท างานบูรณาการร่วมกันกับฝุายปกครอง
อ าเภอี, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลีและเครือข่ายในชุมชนีโดยมีนายอ าเภอเป็น
ประธานีในปีี2559 ได้ด าเนินการคัดกรองผู้ปุวยี32 รายีส่งเข้าบ าบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมี13 รายี
รูปแบบผู้ปุวยนอกี19 ราย 
4. บุคลากรผู้รับผิดชอบได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยากรหลักในการด าเนินงานด้านแผนการสอนค่ายมาตรฐานใหม่ี
(ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน)ีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นี13 รายีณีค่ายพระยา
ไชยบูรณ์ีอ.เด่นชัยีจ.แพร่ 
5. มกีารพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรในระดับอ าเภอตามหลักสูตรค่ายมาตรฐานใหม่ีซึ่งในปีี2559 ได้เข้าร่วมเป็น
วิทยากรกระบวนการ ณีค่ายพระยาไชยบูรณ์ีอ.เด่นชัยีจ.แพร่ 
6. มีการพัฒนารูปแบบการบ าบัดีModify Matrix เพื่อให้เข้ากับบริบทของผู้รับบริการ 

 6.1 ปรับปรุงคู่มือประจ าตัวผู้เข้ารับการบ าบัดให้สะดวกในการใช้งานีและสอดคล้องกับเน้ือหาในการสอน 
 6.2 จัดท าสื่อการสอนเพิ่มเติม 

7. มีการพัฒนาเครือข่ายการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดโดยีอสม.ีและแกนน าในพื้นที่ีอ.ลองอย่างต่อเน่ืองีในปีน้ีเป็นปีที่ี3ี

จัดโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
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ผลลัพธ์ 
   ในปีี2557ี–ี2559ีมีีอสม.ในพื้นที่ีอ.ลองเข้าร่วมโครงการจ านวนี63ีคนีติดตามผู้ผ่านการบ าบัดจ านวนี

149ีคน 
ีีีีี และในปีี2559 โรงพยาบาลลองจัดท าโครงการอบรมแกนน าในการติดตามีดูแลผู้ที่มีปัญหาจากการใช้ยา
และสารเสพติดี(บุหร่ีีสุรา)ีให้กับแกนน าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
ผลลัพธ์ 

   -ีมีผู้มารับบริการจากค าแนะน าของแกนน าจ านวนี2ีรายีรับค าปรึกษาี1ีรายีและบ าบัดยาเสพติดี1ีรายี
  -ีมีเครือข่ายในการติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัดครบทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มงานเวช 

8. พฒันาคลินิกบ าบัดบุหร่ีี/ีสุราในโรงพยาบาลและีรพ.สต.น าร่องี4ีแห่งีได้แก่ีรพ.สต.เวียงต้าีรพ.สต.บ้านปินีีีี
รพ.สต.ปากกางีรพ.สต.หัวทุ่ง 
ผลลัพธ์ 

   มีการจัดท าแนวทางช่วยเลิกบุหร่ีี/ีสุราีโดยอสม.ีรพ.สต.ีและรพช.ีให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัดี
โดยมีีรพ.แพร่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ีและผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดทุกรพช.ีร่วมกันจัดท า 

ผลการน าร่องีรพ.สต.ในการบ าบัดบุหร่ีี/ีสุราีพบว่าี 
การด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติบุหร่ีี-ีคัดกรองี113ีรายีบ าบัดที่ีรพ.สต.ี18 รายีพบว่าีสูบเท่าเดิมี3 

รายีสูบลดลงี12ีรายีและหยุดสูบี3ีราย 
 การด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติสุราี-ีคัดกรองี93ีรายีบ าบัดที่ีรพ.สต.ี21ีรายีพบว่าีด่ืมเท่าเดิมี6ี

รายีด่ืมลดลงี13ีรายีและหยุดด่ืมี2ีราย 
โรงพยาบาลลองได้เข้าร่วมวิจัยโปรแกรมโทรถามตามเยี่ยมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ีเมื่อติดตามผู้ปุวยครบี

6ีเดือนพบว่ากลุ่มทดลองด่ืมสุราลดลงทั้งี3 รายี(มีี1 รายที่งดด่ืมสุรามาประมาณี1ีเดือน)ีและทั้งี3ีรายมี
สัมพันธภาพที่ดีขึ้นในครอบครัวีทุกคนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ดูแลีเอาใจใส่ตนเองดีีท าให้มีก าลังใจที่จะลดการด่ืม  

9. ให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานปูองกันีแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ีอ.ลอง 
  9.1 คัดกรองหาสารเสพติดในเขตพื้นที่ีอ.ลองีร่วมกับีศป.ปส.อ.ลอง 

  9.2 ร่วมกับอาจารย์ีและต ารวจตามโครงการหน่ึงต ารวจหน่ึงโรงเรียนในการคัดกรองสถานศึกษาี(โรงเรียน
ลองวิทยาีวิทยาลัยการอาชีพลอง) 

 9.3 เป็นวิทยากรในเร่ืองของยาและสารเสพติดให้กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ีอ.ลอง 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
1.ีพัฒนาบุคลากรงานบ าบัดรักษายาเสพติด 
2.ีพัฒนาวิธีการบ าบัดในคลินิกี/ีสถานศึกษา 
3.ีพัฒนาระบบการคัดกรองีเฝูาระวังีติดตามปัญหายาเสพติดในชุมชน 
4.ีพัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชนี/ีชุมชนี/ีสถานศึกษาเชิงรุก 
5.ีพัฒนาฐานข้อมูลงานยาเสพติด 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
กระบวนการ
บ าบัดรักษาผู้เสพีผู้ติด
ยาเสพติด 

- คู่มือในการบ าบัดบุหร่ี/
สุรามีเฉพาะในส่วนของรพ. 

- ร่วมกับทีมยาเสพติดของี
จ.แพร่ในการทบทวนคู่มือ
ในการบ าบัดบุหร่ี/สุราีให้
เป็นปัจจุบันและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั้งจังหวัดี
และได้จัดท าเพิ่มเติมให้กับ
รพ.สต. อสม. 

- เกิดคู่มือในการด าเนินงานการ
บ าบัดบุหร่ี/สุราทั้งในระดับีรพช. 
รพ.สต. และีอสม. 
- มีการน าร่องในรพ.สต. 4 แห่งี
พบว่า 
บุหร่ี 
ได้รับการคัดกรองจากีอสม.113 
รายีบ าบัดในีรพ.สต. 18 รายีผล
การบ าบัดสูบลดลงี12 รายีหยุด
สูบี3 รายีและสูบเท่าเดิมี3 ราย 
สุรา 
ได้รับการคัดกรองจากีอสม.97 
รายีบ าบัดในีรพ.สต. 21 รายีผล
การบ าบัดีด่ืมลดลงี13 รายีหยุด
ด่ืมี2 รายีและด่ืมเท่าเดิมี6 ราย 

- ทีมวิทยากรกระบวนการ
ในการบ าบัดในรูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของี
คปสอ.ลองีขาดองค์ความรู้
ในการด าเนินงาน 

- พัฒนาศักยภาพทีม
วิทยากรกระบวนการของี
คปสอ.ลอง 

- เกิดทีมวิทยากรกระบวนการที่มี
คุณภาพในการบ าบัดรูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมีและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานในพื้นที่ 
- ในปีี2559ีเป็นวิทยากรรูปแบบ
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของีจ.
แพร่ี1 คร้ังีวิทยากรกลุ่มในพื้นที่ี
คร้ังี 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลักท่ีิP.32 ร้อยละของผู้ปุวยบ าบัดยาเสพติดที่ได้รับการจ าหน่ายแบบครบเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการติดตาม
ตามระยะเวลาที่ก าหนดีร้อยละี80 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
โครงการอบรมแกนน า
ในการติดตามีดูแลผู้ที่มี
ปัญหาจากการใช้ยาและ
สารเสพติดี(บุหร่ีีสุรา) 

ตัวชี้วัด 
1.ีผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ีและมีแนวทางใน
การดูแลผู้ที่มีปัญหาจากการใช้ยาและสารเสพติดี
(บุหร่ีีสุรา) 
2.ีผู้เข้ารับการอบรมสามารถส่งต่อผู้ที่มีปัญหาจากการ
ใช้ยาและสารเสพติดี(บุหร่ีีสุรา)ีเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาในโรงพยาบาลได้ 
ผลลัพธ์ 
-ีมีผู้มารับบริการจากค าแนะน าของแกนน าจ านวนี2ี
รายีรับค าปรึกษาี1ีรายีและบ าบัดยาเสพติดี1ีราย 
- มีเครือข่ายในการติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัดครบ
ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มงานเวชฯ 

- กระตุ้นให้มีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองของแกนน า 
- เพิ่มแกนน าในการด าเนินงาน
เพื่อรองรับนโยบายในปีี2560 ผู้
เสพคือผู้ปุวยีตามประกาศของี
คสช.ที่ี108/2557 ซึ่งจะท าให้มีผู้
มารับบริการบ าบัดในโรงพยาบาล
มากขึ้น 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

การบัดสุรา ราย 13 26 16 
การบ าบัดบุหร่ี ราย 6 4 4 
การบ าบัดยาเสพติด ราย 104 73 79 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาิ(กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2557ิ–ิ2559) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

ผู้เข้ารับการบ าบัดปีี2557 – 2559 

 

จากข้อมูลจะเห นว่าผู้ รับบริการในระบบสมัครใจมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นีเน่ืองมาจากการใช้ค าสั่งของีคสช .ที่ี
108/2557 เน้นการน าผู้ปุวยเข้าสู่การบ าบัดในระบบ
สมัครใจีซึ่งด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ีปีี2558 
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในปีี2560 ตามนโยบาย
ด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดี“เข้าใจีเข้าถึงีพึ่งได้”  
และค าสั่งของีคสช.ที่ี108/2557 เน้นผู้เสพเป็นผู้ปุวยี
เข้ารับการบ าบัดโดยไม่มีผลทางคดีความ 0
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการบ าบัดฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(เกณฑ์ร้อยละี80) 

 

-ีจากข้อมูลจะเห นว่าผลงานในปีี2558 – 2559 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดีและในปีี2559 เพิ่มขึ้นจากปีี2558 
เน่ืองมาจากผู้เข้ารับการบ าบัดที่ีDrop outีส่วนใหญ่มา
จากระบบสมัครใจตามค าสั่งของีคสช .ที่ี108/2557 ซึ่ง
เป็นการบ าบัดที่ไม่มีผลทางกฎหมายีและสามารถเข้ารับ
การบ าบัดได้ี5 คร้ังีตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ท าให้ผู้
เข้ารับการบ าบัดไม่เกรงกลัวเหมือนการถูกจับกุมแล้วส่ง
ด าเนินคดี 
ผู้เข้ารับการบ าบัดที่บ าบัดไม่ครบี22 ราย 

บังคับิ(ราย) สมัครใจิ(ราย) 
9 13 

โดยแยกเป็นประเภทของสมัครใจดังน้ี 
ศาลเยาวชนิ

(ราย) 
คสช.ท่ีิ

108/2557 
(ราย) 

สภ.ลองิ 
(ราย) 

2 8 3 
- การีDrop out จากพยาธิสภาพของโรคสมองติดยาีที่
สมองจะจดจ าตัวกระตุ้นต่างๆีเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด
ที่อยู่รอบตัวผู้ปุวยีท าให้ผู้ปุวยไม่สมารถที่จะหยุดเสพได้ี 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. บุคลากรในการท างานทั้งี3ีคนีไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรีMATRIX  Programี 
2.ีด้วยภาระงานที่ได้รับมอบหมายท าให้ในบางคร้ังการท ากลุ่มบ าบัดท าได้ไม่เต มที่ีและบุคลากรงานรองไม่สามารถ

ท ากลุ่มบ าบัดได้ 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
 1.ีพัฒนาบุคลากรในการด าเนินงานด้านยาเสพติดเพื่อรองรับจ านวนผู้ปุวยที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นตามนโยบาย
ในปีี2560 โดยบรรจุในแผนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลในการส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรีMatrix Prpgram, การให้
ค าปรึกษาในรูปแบบต่างๆีเช่นีBA BI, MI&MET, CBT  

 2. เป็นพี่เลี้ยงให้กับีรพ.สต.น าร่องในการบ าบัดผู้ปุวยยาเสพติดีที่จะเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณี2560 
 3. พัฒนาวิธีการบ าบัดในคลินิกี/ีสถานศึกษาีโดยพัฒนารูปแบบในการบ าบัดเพื่อให้เหมาะสมกับผู้รับบริการีภาระ
งานีโดยยังคงในส่วนเน้ือหาหลักเอาไว้ 

 4.ีการพัฒนาแกนน าในพื้นที่ในการคัดกรองดูแลผู้ที่มีปัญหาบุหร่ีีและสุรา 
 5. ร่วมกับงานคลินิกวัยรุ่นในการด าเนินงานปูองกันปัญหาท้องในวัยเรียนียาเสพติดีในกลุ่มเสี่ยง 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิคลินิกวัณโรคิิกลุ่มงานิิเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานินางสาวโกศลิสืบต่างใจิิวันท่ีจัดท าิ26ิตุลาคมิิ2559 
 

เจตจ านง     
ส่งเสริมสุขภาพี ี ควบคุมปูองกันโรคี ี ดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยวัณโรคี ี อย่างถกูต้องี ี ครบถ้วนและมี

ความต่อเน่ืองีีสามารถกลับไปสู่ครอบครัวีีชุมชนได้ตามความเหมาะสมีีโดยครอบครัวีีชุมชนีีเข้ามามีส่วนร่วมีีและ
มีความพึงพอใจในบริการที่รับ 

เป้าหมายี    
งานวัณโรคให้บริการดูแลรักษาีีส่งเสริมสุขภาพีีฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยวัณโรค  และควบคุมปูองกันโรควัณโรคีีตาม

หลักีีUniversal precaution  และมาตรฐานงานวัณโรคีีแก่ประชาชนในเขตอ าเภอลองีี 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ ผ่าน ไมผ่าน ผ่าน N/A 
-  อัตราผลส าเร จในการรักษา   ร้อยละี90 81.25 83.33 88.89 

-  อัตราการเปลี่ยนเสมหะเป็นลบเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น ีีร้อยละี85 50 84.0 78.76 

-ีผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อตายและล้มเหลว <ิิร้อยละี10 9.52 13.86 7 
-ีีผู้ปุวยวัณโรคปอดรายเสมหะพบเชื้อรายใหม่ขาดยาและ
โอนออก 

<ิิร้อยละี4 0.00 2.78 2.56 

-ิิผู้ปุวยที่ไม่มีผลการรักษาหรือไม่ได้น ามาประเมิน <ิิร้อยละี1 52.38 0.00 2.43 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
    - 

จุดเน้นในการพัฒนา 
 1.ีส่งเสริมสุขภาพีีควบคุมปูองกันโรคีีดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยวัณโรคีีอย่างถูกต้องีีครบถ้วน 
 2.ีการพัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพีควบคุมปูองกันโรคีดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย 

วัณโรค 
 3.ีการค้นหาผู้ปุวยจากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคในเชิงรุกีีเพื่อให้พบผู้ปุวยเร วขึ้นีเข้ารับการักษาได้ทันีและลด
การแพร่กระจายเชื้อในชุมชน 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- ลดการแพร่กระจาย
เช้ือวัณโรคในสถาน
บริการิ 
 
 

สถานท่ี 
- คลินิกวัณโรคีีให้บริการทุกวัน
อังคารสัปดาห์ที่ีี2  และีี4  ของ
เดือนีีโดยให้บริการผู้ปุวยที่หน้า
ส านักงานกลุ่มงานเวชศาสตร์
ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิีี
(ตึกเก่า)ีซึ่งวันที่ให้บริการของคลินิก
วัณโรคีีตรงกับการให้บริการของ
คลินิกวางแผนครอบครัวีีท าให้
ผู้ปุวยวัณโรคมีโอกาสีีแพร่เชื้อให้กับ
ผู้รับบริการอื่น 

 
- ได้มีการจัดสถานที่ในการ
ให้บริการผู้ปุวยวัณโรคีี(คลินิก
วัณโรค)ีีออกห่างจากคลินิก
ผู้ปุวยอื่นีีโดยได้มีการ
ให้บริการผู้ปุวยวัณโรคที่บริเวณ
หน้างานส่งเสริมสุขภาพี มี
ระบบการระบายอากาศที่ดีี
โดยวันที่บริการเหมือนเดิม 
 

 
- อัตราเจ้าหน้าที่ใน
คลินิกปุวยเป็นโรค
วัณโรคีีร้อยละี0 
- อัตราผู้ปุวยวัณ
โรคที่มีเสมหะเป็น
บวกีเปลี่ยนเป็นลบีี
ร้อยละี50 
 

ผู้ป่วยวัณโรค 
- ผู้ปุวยวัณโรคที่เสมหะยังไม่
เปลี่ยนเป็นลบมารับบริการที่คลินิก
วัณโรคไม่ใส่ผ้าปิดจมูกและปากีี 
 
 
 
-ีให้บริการแบบีOne Stop 
Service  ผู้ปุวยมารับริการีณีจุด
เดียวีี 

 
- ผู้ปุวยที่มีผลเสมหะพบเชื้อีี
ในวันที่มารับบริการได้ให้ผู้ปุวย
ที่ผลเสมหะยังพบเชื้อใส่ผ้าปิด
จมูกและปากีีทุกคร้ังขณะรับ
บริการในคลินิกและ
โรงพยาบาลลอง 
-ีเพื่อจ ากัดจุดรอรับรับบริการที่
คลินิกเพียงจุดเดียว 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ด้านการเฝูาระวัง 
1.ีการค้นหาผู้ปุวยวัณโรค 
กิจกรรม 
-ีการคัดกรองผู้ปุวยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 1ีคร้ัง/ปีีีี(อย่าง
น้อยีร้อยละีี90) 
2.ีจัดท าทะเบียนและรายงานวัณโรค 
กิจกรรม  
2.1ีบันทึกข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคีในสมุดทะเบียนีีTB 04 , 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ีีTB  Clinic , โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ีีHOSxP   
2.2ีรายงานข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคให้แก่ 
     - สอ./PCU/รพ.สต.ีี 
ีีีีี-ีสสจ. 
ีีีีี-ีสคร.10 
ีีีีี-ีสปสช.เชียงใหม ่

 
 
 
-ีการคัดกรองผู้ปุวยวัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยงีีร้อยละีี93.40 
 
 
-ีมีการจัดท าทะเบียนและรายงานที่
ถูกต้องีีครบถ้วนสมบูรณ์ีีทันเวลาีี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพี/ีปูองกันโรค 
1.ีคลินิก 
กิจกรรม 
     1.1ีการให้ความรู้ 
          - รายบุคคล 
ีีีีีีีีีี-ีสื่อีเช่นีเอกสารความรู้ 
     1.2ีการจัดสถานที่ที่ให้บริการ 
     1.3ีการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคจากกลุ่ม
ผู้อยู่ในระยะแพร่เชื้อ 
2.ีชุมชน 
กิจกรรม 
     2.1ีการให้ความรู้ีีและค าแนะน าการปฏิบัติตัวีีแก่
ผู้ปุวยีีครอบครัวผู้ปุวย 
 

 
 
 
- ผู้ปุวยวัณโรคได้รับการให้ความรู้เร่ือง
โรควัณโรคอย่างน้อยีี1  คร้ังีีใน
ระหว่างการรักษา 
 
 
 
 
 
-ีผู้ปุวยวัณโรคและครอบครัวได้รับการ
ให้ความรู้เรื่องโรควัณโรคในชุมชนีี
อย่างน้อยีี1  คร้ังีีระหว่างการรักษา 
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ด้านรักษาพยาบาล 
กิจกรรม 
1.ีให้การรักษาตามแนวทางการด าเนินงานวัณโรค 
ีีีีี- การให้ยา 
ีีีีี-ีการตรวจเสมหะ 
ีีีีี-ีการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์กากการใช้ยา
ต้านวัณโรคีี 
2. ติดตามผู้ปุวยที่ขาดการรักษาี(น้อยกว่าีร้อยละี3) 
 
3.ีส่งต่อีีประสานงานีีกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ผู้ปุวยวัณโรค 
 
4. การส่งต่อผู้ปุวยที่มีอาการผิดปกติพบแพทย์ 
 
 
 

 
 
- ผู้ปุวยได้รับการรักษาตามแนว
ทางการด าเนินงานวัณโรค 
 
 
 
- อัตราการขาดการรักษาน้อยกว่าีี
ร้อยละีี2.56 
- ผู้ปุวยวัณโรคทุกรายที่มารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลลองได้รับการส่งต่อ
ให้เจ้าหน้าที่ีีรพ.สต. 
- ผู้ปุวยวัณโรคที่เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคชนิดีี
Major  Adverse  Reaction 
ทุกรายได้รับการส่งต่อให้แพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านฟื้นฟูสุขภาพ 
กิจกรรม 
ีีีีี-ีการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยวัณโรคตามมาตรฐานงานวัณ
โรค 

 
 
-ีผู้ปุวยวัณโรคได้รับการเยี่ยมบ้านีี
ระหว่างการรักษาตามมาตรฐานีDOT 

 
 
 
 

 
 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
- การคัดกรองผู้ปุวยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง   ร้อยละ 88.95 92.28 93.40 
- จัดท าทะเบียนวัณโรค คร้ังี/ ป ี 24 24 24 
- จัดท ารายงานวัณโรค คร้ังี/ ป ี 4 4 4 
- การให้บริการในคลินิก 
รายใหม่ 
ีีีีีีีีีี1. ซักประวัติ 
ีีีีีีีีีี2. วัดสัญญาณชีพ 
ีีีีีีีีีี3. ให้สุขศึกษารายบุคคลแก่ผู้ปุวยและญาติ 
รายเก่า 
ีีีีีีีีีี1. ซักประวัติ 

 
 

คนี/ ป ี
 

 
 
 

 
 

58 
 
 
 
 

 
 
38 
 
 
 
 

 
 
39 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
ีีีีีีีีีี2. วัดสัญญาณชีพ 
ีีีีีีีีีี3. ให้สุขศึกษารายบุคคลแก่ผู้ปุวยและญาติ 
ีีีีีีีีีี4. ส่งตรวจเสมหะ 

 
คนี/ ป ี

 
58 

 
41 

 
39 

- การให้ความรู้เรื่องโรควัณโรคแก่ชุมชน คร้ังี/ ป ี 12 12 12 
- เยี่ยมบ้านผู้ปุวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อีีในระหว่างการ
รักษาีีอย่างน้อยีี1  คร้ัง 

คนี/ ป ี 10 12 11 

 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2557ิ–ิ2559 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1ีคือีีอัตราผลส าเร จในการรักษาี 
2ีคือีีผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อตายและล้มเหลว 
3ีคือีีผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อขาดยาและโอนออก 
4ีคือีีผู้ปุวยที่ไม่มผีลการรักษาหรือไม่ได้น ามาประเมิน 
5ีคือีีอัตราการเปลี่ยนเสมหะเป็นลบเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น 

ีีีีีีีีจ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อมี
แนวโน้มสูงขึ้นีีน่ันแสดงว่ามีการแพร่เชื้อวัณโรค
ปอดในชุมชนเพิ่มขึ้นีีและมีผู้ที่ได้รับเชื้อวัณโรค
ปอดเพิ่มขึ้นีีส าหรับผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดพบว่าีีอัตราการเปลี่ยนเสมหะเป็นลบ
เมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นีีผ่านเกณฑ์แต่ผลการ
ด าเนินงานลดลงจากปีที่ผ่านมาีีเน่ืองจากผู้ปุวย
เป็นผู้ปุวยวัณโรคชนิดด้ือยาีีท าให้การรักษาด้วย
สูตรยาขั้นพื้นฐานไม่สามารถท าลายเชื้อได้ีี
ส าหรับอัตราผลส าเร จในการรักษา (ีSuccess  
rate )ีีไม่ผ่านเกณฑ์ีีเน่ืองจากผู้ปุวยวัณโรค
เสียชีวิตและขาดยาีีโดยพบว่าผู้ปุวยที่เสียชีวิต
เป็นผู้ปุวยที่อยู่ในวัยสูงอายุและมีโรคประจ าตัวีี 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1.ีการให้การดูแลีีรักษาโรควัณโรคีีผู้ปุวยต้องรับประทานยาตามแนวทางการรักษาีีซึ่งสามารถเกิดผลข้างเคียง
จากการรับประทานยาีีตลอดจนผู้ปุวยเบื่อหน่ายการรับประทานยา 

 2.ีชุมชนมีทัศนคติที่ไม่ดีีีต่อผู้ที่ปุวยเป็นวัณโรค  
 3.ีผู้ปุวยขาดยา 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพีีควบคุมปูองกันโรคีีดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยวัณโรคีีแก่เจ้าหน้าที่

คลินิกวัณโรค  เช่นีีมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคีีทักษะการสื่อสารีีทักษะการเยี่ยมบ้านีีทักษะการสร้าง
แรงจูงใจีีทักษะชีวิต 

 2. การสร้างความรู้ีีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรควัณโรคแก่ชุมชน 
 3. พัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพีีควบคุมปูองกันโรคีีดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยวัณโรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิิคลินิกวันฟ้าใหม่ิิกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิิิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานิินางบัวบานิิิอาชาศรัยิิวันท่ีจัดท าิ18ิตุลาคมิ2559 
 

เจตจ านงิิ 
 ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ปุวยเอดส์แบบองค์รวมีตามมาตรฐานวิชาชีพีรวมถึงส่งเสริมการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
เอดส์อย่างถูกต้องีีครบถ้วนีีและต่อเน่ืองีีมีการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ปุวยีีีผู้รับบริการพึงพอใจ 

เป้าหมาย 
 ให้บริการดูแลและส่งเสริมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์แบบองค์รวมีีถูกต้องีีครบถ้วนีต่อเน่ืองแก่ประชาชนใน
เขตอ าเภอลองีี 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.ร้อยละของผู้ปุวย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาต้าน
ไวรัส 

ร้อยละี90 100 100 100 

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

74.76 100 
 

100 
 

100 
 

4.ร้อยละของผู้ที่มีีViral load  < 50 copies/ml ที่ี12 เดือน
หลังเริ่มยาต้านไวรัส 

≥ 85 % N/D 100 97.12 

5.ร้อยละของผู้ที่มีี Viral load  < 50 copies/ml ในรอบี 12 
เดือน 

≥ 85 % N/D 98.17 100 

6.ร้อยละของผู้ได้รับยาต้านไวรัสที่ขาดการติดตามการรักษาที่ี12 
เดือนหลังเร่ิมยาต้านไวรัส 

<10% N/D 0.58 33.33 

7.ร้อยละของผู้ได้รับยาต้านไวรัสที่ขาดการติดตามการรักษาในปี
ที่ประเมิน 

< 5% N/D 0.58 2.51 

8.ร้อยละของผู้ปุวย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้านไวรัสี ได้รับ
การประเมินหรือติดตามีDrug Adherence อย่างสม่ าเสมอ 

97 100 
 

100 100 

9.ร้อยละของผู้ปุวย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาปูองกัน
โรคเชื้อราีCryptococcosis ปฐมภูม ิ

90.20 100 
 

100 0 

10.ร้อยละของผู้ปุวย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการคัดกรองวัณโรค
ปอด 

90.20 100 
 

100 100 

11.ร้อยละของผู้ปุวย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการตรวจคัด
กรองซิฟิลิส 

90.20 100 100 
 

100 
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ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
12.ร้อยละของผู้ปุวย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงได้รับการคัดกรอง
มะเร งปากมดลูก 

73.52 89 76 50 

13.ร้อยละของผู้ปุวย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับข้อมูลค าแนะน าเร่ือง
การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย 

95.04 95 98 95 

จุดเน้นในการพัฒนา 

         1.ีการเข้าถึงระบบการดูแลของผู้มารับบริการรายใหม่ 

 2.ีการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

 3.ีการขาดการติดตามการรักษา 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
1.ีบูรณาการงานเชิงรุกด้านีการส่งเสริมีีปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ร่วมกับงานคลินิกวัยรุ่นภายใต้โครงการ

“เยาวชนอ าเภอลองห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” ปีิ2559 

2.ีจัดท าโครงการี"การจัดบริการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายิอ าเภอลองิปีิ2559" โดยเน้น

กระบวนการีRRTTR  

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ความลับของ
ผู้รับบริการในคลินิกวัน
ฟูาใหม่เสี่ยงต่อการถูก
เปิดเผย 

- ผู้รับบริการในคลินิกวันฟูาใหม่ที่มา
รับบริการในคลินิกจะได้รับการตรวจ
รักษาที่แยกออกมาจากงานผู้ปุวย
นอกและมีการตรวจโดยแพทย์
ประจ าคลินิกแต่หากแพทย์ประจ า
คลินิกติดภารกิจผู้รับบริการจะได้รับ
การตรวจรักษาโดยพยาบาลหาก
ผู้รับบริการมีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน
พยาบาลจะส่งต่อผู้รับบริการไปรับ
การรักษากับแพทย์ที่งานผู้ปุวยนอก
และต้องน าสมุดประจ าตัว
ผู้รับบริการขึ้นไปน่ังรอตรวจีท าให้
ผู้รับบริการมีความเสี่ยงที่ความลับ
ของตนเองอาจเปิดเผย 

- น าข้อมูลประวัติการรักษา
ได้แก่การเร่ิมรับยาต้านไวรัสี
สูตรยาที่ใช้ีผลCD4,VLที่เป็น
ปัจจุบันเก บไว้ในโปรแกรม
Hos-XP และระบุจุดบริการที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้รับบริการีเมื่อส่งผู้รับบริการ
ไปรับการรักษาต่อที่จุดบริการ
อื่นก ไม่ต้องน าสมุดบันทึก
ประจ าตัวผู้รับบริการขึ้นไป 

- ความลับของ
ผู้รับบริการใน
คลินิกไม่ถูกเปิดเผย
และได้รับบริการที่
รวดเร ว 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ิิยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ี 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
แผนงานท่ี 1   ด้านการเฝ้าระวัง 
กิจกรรมี1.1 บันทึกข้อมูลลงในีNAP Program 
        - บันทึกข้อมูลการให้บริการปรึกษาเร่ืองการตรวจ
เลือดหาการติดเชื้อเอดส์ บันทึกส่งตรวจเลือดีและลงผลใน
โปรแกรมีNAP (vctีนิรนาม) 
         - บันทึกติดตามการรักษาและการให้ค าปรึกษาของีผู้
ติดเชื้อติดเชื้อ HIV/ผู้ปุวยเอดส์ คลินิกวันฟูาใหม่ีใน
โปรแกรมีNAP     
        - บันทึกข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของผู้
ติดเชื้อติดเชื้อ HIV/ผู้ปุวยเอดส์ีคลินิกวันฟูาใหม่ีใน
โปรแกรมีNAP 
        - บันทึกข้อมูลการขออนุมัติเปลี่ยนสูตรยาของผู้ติดเชื้อ
ติดเชื้อHIV/ผู้ปุวยเอดส์ คลินิกวันฟูาใหม่ีในโปรแกรมีNAP     
       - บันทึกข้อมูลการให้บริการคลินิกวันฟูาใหม่ใน
โปรแกรมีHosXP 
กิจกรรม 1.2ีพัฒนาศักยภาพจิตอาสาีคลินิกรับยาต้าน 
        - ฟื้นฟูความรู้ให้จิตอาสาโดยพยาบาลประจ าคิลนิก 
        - จิตอาสามาปฏิบัติงานในคลินิกีARV อย่างต่อเน่ือง
ทุกเดือน 
        - จัดระบบสวัสดิการที่จ าเป็นและเหมาะสมีได้แก่ีี
อาหารกลางวันคนละี1 กล่อง 

 
 
-ิระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันี
ทันเวลาีร้อยละี100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีจิตอาสาผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ีี
ร่วมด าเนินงานในคลินิกวันฟูาใหม่
อย่างต่อเน่ืองีีีี 

 
 
 

แผนงานท่ีิ2ิด้านการส่งเสริม/ป้องกัน 
-ีรณรงค์ประชาสัมพันธ์ีีการจัดบริการปรึกษาีีเพื่อ
ตรวจหาการติดเชื้อHIVแบบสมัครใจีีการให้ความรู้เรื่องี
HIV/เอดส์ีีเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ผ่านสื่อต่างๆเช่นีเสียง
ตามสายของโรงพยาบาลี/ีวิทยุชุมชนีีและMobile VCT 
ในสถานศึกษาีี 
-ีบูรณาการงานเชิงรุกด้านีการส่งเสริมีีปูองกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธุ์ร่วมกับงานคลินิกวัยรุ่นภายใต้โครงการ
“เยาวชนอ าเภอลองห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อน

1.ีร้อยละของผู้ปุวย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาต้านไวรัสได้รับยา
ต้านไวรัสีร้อยละี100 
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
วัยอันควร” ปีี2559 
-ีจัดท าโครงการี"การจัดบริการปูองกันเอชไอวีในกลุ่มชายมี
เพศสัมพันธ์กับชายีอ าเภอลองีปีี2559" โดยเน้น
กระบวนการีRRTTR  
- สนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยโดยมีจุดกระจายถุงยาง
อนามัยที่ปูอมยามีร.พ.,ีรพ.สต.ีบ้านแกนน าผู้ติดเชื้อีHIV
และบ้านแกนน าีอสม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานท่ีิ3ิด้านการดูแลรักษา 
-ีพัฒนาคุณภาพีีการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อHIV/ผู้ปุวยเอดส์ี
ตามแนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
HIV/ผู้ปุวยเอดส์ีีระดับชาติีปีีพ.ศ.ี2557 
-ีคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อHIV/ผู้ปุวยเอดส์ีีปีละคร้ังี
กรณีพบปัญหาส่งต่องานสุขภาพจิต 
 
 
 
-ีเฝูาระวังีและส่งต่อการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อีHIV/ผู้ปุวยเอดส์

ได้อย่างเหมาะสม 

 
-ีร้อยละของผู้ที่มีีVL 
suppression< 50ีcopies/ml ที่ี1
ปีแรกหลังเริ่มยา 
-ีประเมินซึมเศร้าด้วยแบบประเมินี
2Q ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ปุวยเอดส์   
ทุกรายีพบผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ปุวย
เอดส์   มีความเครียดในระดับปกติ
ทุกราย 
-ีส่งต่อผู้ติดเชื้อีHIV/ผู้ปุวยเอดส์ที่มี

ปัญหาทางการรักษาให้ได้รับการ

รักษาที่ถูกต้องที่ีรพ.แพร่ีจ านวนี3ี

ราย 

 

แผนงานท่ีิ4 ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ 
  *ีส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อีHIV/ ผู้ปุวยเอดส์ได้รับการฟื้นฟู
สุขภาพและได้รับการสงเคราะห์จากีอปท. 
กิจกรรม 
 - เยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อีHIV และผู้ปุวยเอดส์รายใหม่ที่เปิดเผย
และรายที่มีปัญหาครอบคลุมทั้งี4 มิติ 

 
ผู้ติดเชื้อี HIV/ ผู้ปุวยเอดส์รายใหม่ที่

เปิดเผยและรายที่มีปัญหาได้รับการ

ติดตามเยี่ยมบ้านร้อยละี80 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1. ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ี 
 ผู้ปุวยรายเก่า 
  เด ก 
  ผู้ใหญ่ 
 ผู้ปุวยรายใหม่ี(ระหว่างวันที่ี(01/10/2557 ถึง
วันที่ี30/09/2558) 
  เด ก 
  ผู้ใหญ่ 

คน 184 
176 
10 
166 
8 
 
0 
8 

191 
184 
10 
174 
7 
 
1 
6 

194 
186 
11 
175 
8 
 
0 
8 

2. ซักประวัติคัดกรอง/ประเมินภาวะสุขภาพ 
ผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ี 

คน/คร้ัง 171/1,226ีีีีีีีีีี 191/1,265 180/1,027 

3. การให้ค าปรึกษา/ความรู้เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตัวีีการรับประทานยาีีการปูองกันการเกิดโรค
ฉวยโอกาส 

คน/คร้ัง 171/1,226 191/1,265 180/1,027 

4. การให้ค าปรึกษาีVCT (Voluntary Counseling and 
Testingี) 

คน 222 32 201 

5.ีบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีี/ีผู้ปุวย
เอดส์ในโปรแกรมีHos-XP และ โปรแกรมีNAP 
Programี 

คน/ีคร้ัง 171/1,226 191/1,265 180/1,027 

6. บันทึกข้อมูลส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการใน 
โปรแกรมHos XP และโปรแกรมีNAP Program 
ีีีีีีีี PCR 
 HIV 

CD4 
Viral  Load  
Blood   Chemistryี 
Drug  Resistance  

 
 

คร้ัง 
คร้ัง 
คร้ัง 
คร้ัง 
คร้ัง 
คร้ัง 

 
 
2 
278 
216 
151 
282 
2 

 
 
0 
142 
206 
163 
125 
2 

 
 
1 
196 
223 
166 
226 
3 

7. การขอเปลี่ยนสูตรยาีARV  คร้ัง 1 6 0 
8. แจกถุงยางอนามัย ชิ้น 4,400 1,300 1,840 

 
 
 
 



128 
 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2556ิ–ิ2559 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/

ผู้ปุวยเอดส์คลินิกวันฟูาใหม่ีปีี2556 -ี2559 

 

จากกราฟี จะพบว่าจ านวนผู้ติด
เชื้อเอชไอวี/ผู้ปุวยเอดส์ี ต้ังแต่ี ปีี 2556 – 
2559ี มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นี จึงส่งผลให้
จ านวนการให้บริการในคลินิกวันฟูาใหม่
เพิ่มขึ้นี ี สอดคล้องกับนโยบายการเข้าถึง
ยาต้านไวรัสของรัฐบาลที่มีการเริ่มยาต้าน
ไวรัสที่ทุกระดับของเม ดเลือดขาวี CD4 ซึ่ง
เน้นการเร่ิมรักษาและเมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
มีความพร้อมในการกินยาี ี ก สามารถเริ่ม
กินยาได้เลยี เป็นการผสมผสานการรักษา
และการปูองกันเพื่อประโยชน์ต่อการดูแล
รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้มีความครอบคลุม
ถึงประโยชน์ของการใช้ผลของการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสี เพื่อปูองกันการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีสู่คู่สัมผัสีี 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1.ิผู้ติดเชื้อี/ีผู้ปุวยเอดส์ ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของโรคีีการรับยาต่อเน่ืองีการมาตรวจเลือดให้ตรงกับวันนัดี
การดูแลสุขภาพตนเองให้แข งแรงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ 

 2.ีพยาบาลประจ าคลินิกี1ีคนีรับภาระงานหลายด้านีไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกมิติ 

ิิแผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
1.ีพัฒนาระบบการบริการและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ปุวยเอดส์ีีตามแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/

ผู้ปุวยเอดส์แห่งประเทศไทยีปีี2557 และจัดท าีโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์โรงพยาบาล
ลองีปีี2559   

2.ีพัฒนาทีมผู้ให้บริการโดยจัดีแพทย์ / พยาบาลีีเภสัชกรีและบุคลากรที่เกี่ยวข้องีเข้ารับการอบรมีเพื่อเป็นการ
ทบทวนและท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ปุวยเอดส์    

3.ีพัฒนาการให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนีนักเรียนีนักศึกษาีีกลุ่มชายรักชายีร่วมกับีผู้ติดเชื้อและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีีีเพื่อลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิิพัฒนาการิกลุ่มงานิเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิิิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานินางสาวโกศลิิสืบต่างใจิวันท่ีจัดท าิ30ิกันยายนิ2559 
 

เจตจ านงิิิิิิส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการในเดที่มีพัฒนาการสมวัยตามช่วงวัยีีกระตุ้นพัฒนาการในเด กที่สงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าีและส่งต่อให้เด กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในระดับที่สูงขึ้นไปีีติดตามเยี่ยมและส่งเสริม
พัฒนาการที่บ้านร่วมกับอาสาสมัครหมู่บ้านและผู้ปกครองในชุมชน 

เป้าหมาย    พัฒนาการบริการในคลินิกพัฒนาการให้มีคุณภาพมาตรฐานีีการจัดเก บข้อมูลที่เป็นระบบีีการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในชุมชนในการค้นหาและประเมินเด กที่มีพัฒนาการล่าช้าเพื่อเข้าสู่ระบบการกระตุ้นและส่งต่อได้รวดเร วีีเด ก
สามารถมีพัฒนาการเทียบเท่าเด กทั่วไปีีหรือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสังคมต่อไป  

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
อัตราแรกเกิดี-ี5ีปีีมพีัฒนาการเหมาะสมตามวัย มากกว่า

ร้อยละี85 
99.11 97.63 97.24 

ระดับความส าเร จของงานส่งเสริมพัฒนาการในเด กปฐมวัย มากกว่า
ร้อยละี80 

N/D N/D 91.00 

เด กี1-5ีปีีได้รับการคัดกรองภาวะออทิสติก ร้อยละี90 89.16 89.16 100 
เด กแรกเกิด-5ปีที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อและรักษาใน
ระดับที่สูงขึ้นไป 

ร้อยละี90 N/D N/D 100 

เด กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามเยี่ยมและส่งเสริม
พัฒนาการที่บ้าน 

ร้อยละี90 N/D N/D 94.00 

เด กอายุี18,30,30,42 เดือนีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละี
100 

N/D N/D 90.24 

ร้อยละของเด กแรกเกิดี–ี5ีปีี ที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการ
ดูแลติดตาม 

ร้อยละี80 N/D N/D 100 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ(นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน)  
-ี  โครงการเฝูาระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการลูกรักี2ีเขตเทศบาลีครอบคลุมเขตพื้นที่ต าบลห้วยอ้อีหมู่ที่ีี

3ี-ี14ีอ าเภอลองีีจังหวัดแพร่ 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและอาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้านในการส่งเสริมพัฒนาการเด กในชุมชน  
2. การคัดกรองเด กี4ีช่วงวัยีีคือี9,18,30,42 เดือนีที่ต้องคัดกรองพัฒนาการโดยเจ้าหน้าที่ี 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
-ีขาดการติดตามเยี่ยม
และประเมิน
พัฒนาการเด กใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

-ีนัดหมายให้ผู้ปกครองพา
เด กเข้ามาประเมิน
พัฒนาการในคลินิก
พัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 
 

-ีจัดอบรมการประเมิน
พัฒนาการแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้านด้าน
อนามัยแม่และเด กีหมู่บ้าน
ละี3ีคนีีตัวแทน
ผู้ปกครองหมู่บ้านละี10ีคน 
-ีออกติดตามเด กที่ขาดนัด
ในพื้นที่ชุมชนร่วมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้านที่ผ่านการอบรม 

-ีตัวแทนอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้านและตัวแทน
ผู้ปกครองมีความรู้และคู่มือใน
การประเมินพัฒนาการเด กใน
เบื้องต้น 
 
-ีอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้านสามารถช่วยติดตามเด ก
ให้เข้ามารับริการที่คลินิก
พัฒนาการและออกเยี่ยมบ้าน
ให้ความรู้ผู้ปกครองร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ได้ 

-ีวันที่เปิดให้บริการไม่
เพียงพอต่อจ านวนเด ก
ที่เข้ารับบิการซึ่งมี
จ านวนมากขึ้น 

-ีวันที่เปิดบริการตรวจ
ประเมินพัฒนาการมีเพียง
สัปดาห์ละี1ีวัน 

-ีเปิดบริการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการให้เป็นสัปดาห์ละี
2ีวันีคือวันพุธและ
พฤหัสบดีีของทุกสัปดาห์ 

-ีสามารถให้บริการตรวจ
ประเมินพัฒนาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น 
-ีผู้ปกครองสามารถเลือก
ช่วงเวลาที่จะเข้ามารับริการได้
ตามความสะดวกของแต่ละ
บุคคลได้ 

 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ1.ิพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
การประเมินพัฒนาการ 
1.ีประเมินตนเองในมาตรฐานการด าเนินงานคลินิก
พัฒนาการ 
2.ีหาก าลังคนส ารองจุดตรวจพัฒนาการกรณีเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบติดราชการในวันให้บริการ 
3.ีติดต้ังองค์ความรู้แก่ีจนท.ส ารองเรื่องพัฒนาการี 
4.ีจัดท าข้อมูลด้านเอกสารให้มีความครอบคลุมีีีีีี 
5.ีลงข้อมูลในเว บไซต์ของกรมสุขภาพจิตให้ครบถ้วน

 
1.ีเด กอายุี0ี-ี5ีปีีมีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 97.24ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 
2.ีเด กี1-5ีปีีได้รับการคัดกรองภาวะ
ออทิสติกีร้อยละี100ีีีีีีีีีี 
3.ีเด กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการีร้อยละี100ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 
4.ีเด กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยในกลุ่ม
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สมบูรณ์ีีเพื่อการน าวิเคราะห์และพัฒนาการบริการ ปกติและผิดปกติได้รับการส่งต่อรักษา
และติดตามีร้อยละี100 

การคัดกรองเด็กเสี่ยงภาวะออทิสติก 
1. คัดกรองภาวะเสี่ยงออทิสติกในเด กี1-5ีปีีี1ีคร้ัง/ปีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
2. แจ้งผลงานเฝูาระวังและส่งเสริมพัมนาการด กอายุี  
0 - 5ีปีีในที่ประชุมีอสม.เพื่อคืนข้อมูลและติดตามเด ก
ที่ไม่มาติดตามตามนัดีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 
3.ีติดตามเยี่ยมเด กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยโดยเจ้าหน้าที่
และีอสม.ในชุมชน 
4. จัดท าเอกสารความรู้เกี่ยวกับการเฝูาระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด กปฐมวัยเด กีให้ีอสม.ีเผยแพร่ใน
ชุมชน 
5. ติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
1.ีเด กี1-5ีปีีได้รับการคัดกรองภาวะ
ออทิสติกีร้อยละี100ีีีีีีีีีีีีีีี 
2.ีเด กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการ
ติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่และีีีี
อสม.ร้อยละี100 

 

 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1.ีการคัดกรองพัฒนาการเด กีอายุี9 ,18 ,30, 42 เดือน คน N/D N/D 84 
2.ีการคัดกรองภาวะีีออทิสติกีเด กี1-ี5ปี คน N/D N/D 105 
3.ีการส่งต่อเด้กที่มีพัฒนาการล่าช้า คน N/D N/D 7 
4.ีการติดตามเยี่ยมเด กที่ได้รับการส่งต่อและสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าในชุมชนี 

คน N/D N/D 14 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาิ(กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2557ิ–ิ2559) 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

ปีี2557-2558ีมีการเก บข้อมูลของการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการและออทิสติกีีแต่ขาดการ
เก บทันทึกข้อมูลการส่งต่อและติดตามเด กที่มี
ปัญหาที่บ้านีปีี 2559ีมีการเก บรวบรวม
ข้อมูลการให้ริการมากขึ้นีีพบว่าเด้กมี
พัฒนาการสมวัยีร้อยละี97.24ีีมีการคัด
กรองภาวะออทิสติกได้ครอบคลุมีร้อยละี100ี
มีการส่งต่อเด้กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและ
ติดตามเยี่ยมที่บ้านได้ครอบคลุมีร้อยละี100 

 

ปีี2557-2558ีมีการเก บข้อมูลของการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการและออทิสติกีีแต่ขาดการ
เก บทันทึกข้อมูลการส่งต่อและติดตามเด กที่มี
ปัญหาที่บ้านีีปี2559มีการเก บรวบรวมข้อมูล
การให้ริการมากขึ้นีีพบว่าเด้กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละี97.24ีีมีการคัดกรองภาวะี
ออทิสติกได้ครอบคลุมร้อยละี100ีมีการส่ง
ต่อเด้กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและติดตาม
เยี่ยมที่บ้านได้ครอบคลุมร้อยละี100 

ิิิิปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. อบรมบุคลากรในการตรวจประเมินพัฒนาการเพิ่มเติมเน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่ที่ปุานการอบรมพียงคนเดียว  

ิิิิแผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 

ีีีีีี1.ีจัดอบรมการประเมินพัฒนาการแก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านด้านอนามัยแม่และเด กีหมู่บ้านละี3ีคนีี

ตัวแทนผู้ปกครองหมู่บ้านละี10ีคน 

ีีีีีีีีีีีีีีีี2.ีเปิดบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการให้เป็นสัปดาห์ละี2ีวันีคือวันพุธและพฤหัสบดีีของทุกสัปดาห์ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมิิิกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานิินางบัวบานิิิอาชาศรัยิิวันท่ีจัดท าิ25ิตุลาคมิ2559 

 
เจตจ านง 
  ส่งเสริมีีสนับสนุนีีให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลลองีีีีีพัฒนาระบบการด าเนินการด้านความปลอดภัยีีีี
อาชีวอนามัยีและสิ่งแวดล้อมในการท างาน ีีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยจากการท างานีีและได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพอย่างครอบคลุมีีครบถ้วน 

เป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองทุกคนมีสุขอนามัยที่ดีีีมีความปลอดภัยีีสามารถปฏิบัติงานีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.ีโรงพยาบาลลองผ่านมาตรฐานงานีOCC ระดับี5 ระดับี5

ต่อเน่ือง 
ระดับี5
ต่อเน่ือง 

ระดับ 

2. อัตราหน่วยงานได้รับการค้นหาภัยคุกคามด้านสุขภาพ 80 100 90.32 90.32 
3. อัตราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองได้รับบาดเจ บจากการ
ท างาน 

< 20 0 1.10 0 

4. เจ้าหน้าที่ใหม่ได้รับการตรวจสุขภาพก่อนประจ าการ 100 100 100 100 
5.ีอัตราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

90 97.17 98.10 96.95 

6. อัตราเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้รับวัคีี ีี ี
ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบีB 

100 100 100 100 

7.ีอัตราเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสมรรถภาพ
การมองเห นีปอดและการได้ยินี 

80 100 N/A N/A 

8.ีอัตราเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับวัคซีนปูองกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 

80 100 81.32 96.19 

9.ีเจ้าหน้าที่มีภาวะเครียดระดับรุนแรง   0 N/D 0 0 
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จุดเน้นในการพัฒนา 

1. ติดตามการด าเนินการตามนโยบายเพื่อความปลอดภัยของผู้ปุวยโรงพยาบาลลอง 
2. สามารถลดและปูองกันการเกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานได้ 
3. บุคลากรอยู่ในสิ่งแวดล้อมการท างานที่ดีีีมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
ีีีีีีีีีีีีี*ีจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยท างานปลอดโรคีปลอดภัยีกายใจเป็นสุขีปีี2559 

   *  จัดท าโครงการวัยท างานปลอดโรคีปลอดภัยีกายใจเป็นสุขีคปสอ.ลองีปีี2559 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2558 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

-เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจและขาด
ทักษะในการประเมินความ
เสี่ยงทางสุขภาพีีและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานในรงพยาบาล 

-ีมีการประเมินความเสี่ยงทาง
สุขภาพีีและสภาพแวดล้อมใน
การท างานในรงพยาบาลโดยใช้
แบบประเมินีRAH.01 มาใช้
ประเมินท าให้เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
และใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจี
ท าให้ผลการประเมินไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง 

-ีบูรณาการีการประเมิน
ความเสี่ยงทางสุขภาพีีและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
ในรงพยาบาลีีพร้อมทั้งให้แต่
ละหน่วยงานจัดท าแผนแก้ไข
ความเสี่ยงที่พบในหน่วยงาน
ให้กับตัวแทนแต่ละหน่วย
ร่วมกับทีมบริหารความเสี่ยง 

จนท.เข้าใจและมี
ทักษะในการ
ประเมินความเสี่ยง
ด้านสุขภาพีีและ
สิ่งแวดล้อมจากการ
ท างานร้อยละี90 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ1.ิพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
แผนงานท่ีิ1 พัฒนาการบริหารงานด้านอาชีวอนามัย 
- แต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
- จัดประชุมคณะกรรมการฯอย่างน้อยี2เดือน/คร้ัง 
-ีจัดท าแผนงาน/โครงการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
- ทบทวนนโยบายด้านอาชีวอนามัยีและความปลอดภัย 
-ีีสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายด้านอาชีวอนามัยี
และความปลอดภัยที่ก าหนดขึ้นีให้บุคลากรได้รับทราบโดย
ทั่วกัน 
-ีจัดท าข้อเสนอแนะี/ีมาตรการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยง
ที่ตรวจพบเสนอแก่ผู้บริหาร 

 
- มีคณะกรรมการหรือ
คณะท างานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยระดับอ าเภอ 
-ีมีแผนปฏิบัติการประจ าปี2558 
 
 
- เผยแพร่ผ่านีWeb Siteีร.พ. 
-ีปชส.ผ่านเสียงตามสายของี
ร.พ. 
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
แผนงานท่ีิ2 พัฒนาความรู้และแนวทางปฏิบัติในการ
ปูองกันโรคจากการท างาน 
-ีร่วมอบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัยีและความปลอดภัยี
จากการท างาน 
-ีฝุาย/หน่วยงานส ารวจข้อบ่งชี้อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน 
- ฝุาย/หน่วยงานีจัดท าแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง
ด้านสุขภาพีีและสิ่งแวดล้อมจากการท างาน 
-ีจัดท าบัญชีความเสี่ยงด้านอาชีวอนา-มัยที่ส าคัญของ
โรงพยาบาล 
-ีสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภัย 
- เข้าร่วมกิจกรรมีENV  Tour 
- สนับสนุนและ ติดตามการใช้อุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล
(PPE)ีได้แก่ การใช้ีear plug และการใช้ีlumbar 
support 

 
 
-ีบูรณาการร่วมกับทีมีRM 
 
-ีอัตราการเจ บปุวยจากการ
ปฏิบัติงานีเท่ากับี๐ 
- ภาวะสี่ยงจากการท างานได้รับ
การแก้ไขีร้อยละี80 
- การใช้ีear plug และการใช้ี
lumbar support ที่ห้องชันสูตร 
คลังยาีีงานยานยนต์ 

 

แผนงานท่ีิ3ิการเฝ้าระวังิิป้องกันและสร้างเสริม
สุขภาพบุคลากร 
-ีตรวจสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงี/ีทางผ่านความเสี่ยง/
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงโดยใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
(เพิ่มเติม) 
-ีตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงจากเสียงีีแสงีี
ปอดี(การได้ยินี/ีการมองเห น/ความจุปอด) 
-ีตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงจากสารเคมีต่างๆ 
-ีประเมินความเครียดในเจ้าหน้าที่ 
-ีตรวจสุขภาพประจ าปีเจ้าหน้าที่และพนักงานเอกชน 
-ีการรายงานการเจ บปุวย/อุบัติเหตุจากการท างานของ
บุคลากร 
-ีการสอบสวนโรค/อุบัติเหตุจากการท างาน 
-ีการสอบเทียบเคร่ืองมือทางการแพทย์ 
-ีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงีได้แก่ีี
วัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ีีวัคซีนปูองกันไวรัสตับอักเสบีB 

- สนับสนุนและติดตามกิจกรรมที่มีการส่งเสริมสุขภาพ

 
 
-ีหน่วยงานที่มีความเสี่ยงได้รับ
การค้นหาสิ่งคุกคามทางสุขภาพี
ร้อยละี90.30 
-ีเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงไม่ได้รับ
การตรวจีเน่ืองจากเคร่ืองตรวจ
จากีสคร.10ีช ารุด 
-ีอัตราการเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีีร้อยละี96.95 
-ีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุีีี

สัมผัสเลือด/สิ่งคัดหลั่งจากการ

ปฏิบัติงานเท่ากับี0ีคร้ัง/ปี 

-ีทีมวิศวกรรมความปลอดภัย

เชียงใหม่เข้ามาตรวจสอบให้ 
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
บุคลากรในโรงพยาบาล 
- ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพีีีความปลอดภัยและการ
ปูองกันความเสี่ยงในการท างานผ่านเสียงตามสาย
โรงพยาบาลี 
จัดบอร์ดความรู้ีีีี 
 

-  เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงีได้รับ 
*ีวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาลีร้อยละีี96.19 

* วัคซีนปูองกันไวรัสตับอักเสบ
ร้อยละี100 

- มีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
เดือนละคร้ัง 

แผนงานท่ีิ4ิพัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศส าคัญ
ด้านอาชีวอนามัย 
-ีจัดเก บรวบรวมข้อมูลส าคัญด้านอาชีวอนามัย 
-ีวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานสารสนเทศด้านอาชีวี
อนามัย 
-ีสนับสนุนการน าสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยไปใช้
ประโยชน์ 

 
 
-ีมีฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้
วิเคราะห์สภาพปัญหาและวาง
แผนการรักษาถูกต้องี 
 

 

 

 สถิติงานบริการ/กจิกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1. จัดอบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัยีและความ
ปลอดภัยีจากการท างาน 

คร้ัง 1 1 1 

2. จัดท าบัญชีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยที่ส าคัญของ
โรงพยาบาล 

คร้ัง 1 1 1 

3. ตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงจากเสียงีีแสงีี
ปอดี(การได้ยินี/ีการมองเห น/ความจุปอด) 

คน 54/134/ ND N/A N/A 

4. สนับสนุนและ ติดตามการใช้อุปกรณ์ปูองกันส่วน
บุคคลี(PPE)ีได้แก่   
 * การใช้ีear plug  
ี* การใช้ีlumbar support 

 
 
คู่ 
ชิ้น 

 
 
0 
6 

 
 
0 
0 

 
 
0 
0 

5. ประเมินความเครียดในเจ้าหน้าที่ คร้ัง 1 1 1 
6. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มเสี่ยงีได้แก่ี 
*วัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ีี 
*วัคซีนปูองกันไวรัสตับอักเสบีB 

 
ร้อยละ 
90 
100 

 
 

100 
100 

 
 

81.32 
100 

 
 
ีีี96.19 

100 
7. ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพีีีความปลอดภัยและ     
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
การปูองกันความเสี่ยงในการท างานผ่านีี 
 *ีเสียงตามสายโรงพยาบาลี 
 *ีจัดบอร์ดความรู้ีีีี 

 
คร้ัง 

 
12 
4 

 
12 
1 

 
12 
1 

8.ีออกคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคจากการประกอบ
อาชีพีพร้อมทั้งประเมินด้านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
และตรวจสมรรถภาพปอด 

คร้ัง/คน N/D N/D 4/91 

 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2552ิ–ิ2557 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

 

ีีีีีีจากกราฟพบว่าผลตรวจสุขภาพ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองที่พบผิดปกติในปีี
2552 - 2553ี ี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตลอดีีี
ในปีี2554ีีภาวะสุขภาพที่ผิดปกติมีแนวโน้ม
ที่ลดลงอย่างเห นได้ชัดและในปีี ี 2555ี -ี
2557พบว่าแนวโน้มผลตรวจสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่ที่มีผลผิดปกติี มีจ านวนสูงเพิ่มขึ้นปีี
2557 พบเจ้าหน้าที่ที่มีผลการตรวจสุขภาพ
ผิดปกติจ านวนี 116ี รายี คิดเป็นร้อยละี
67.05ี ของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการตรวจ
สุขภาพทั้งหมดี173ีคน 

 
 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

 1.ีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยละความปลอดภัยในโรงพยาบาลยังขาดความรู้เกี่ยวกับระบบงาน
อาชีวอนามัย 

 2.ีบุคลากรในโรงพยาบาลบางท่านไม่เห นความส าคัญของการเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ีีการประเมินความ
เสี่ยงทางสุขภาพและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
  1.ีบูรณาการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลพร้อมกับทีม  ENV และทีมีRMี 
   2.ีจัดท าแผนแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่พบในรูปคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับงานีีีีีีีีีีีี

อาชีวอนามัยีและจัดอบรมฟื้นฟูงานอาชีวอนามัยในโอกาสต่อไปี 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2552 2553 2554 2555 2556 2557 

กราฟแสดงแนวโน้มกลุ่มภาวะสุขภาพเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลลองพ.ศ.2552-2557 

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเจ็บป่วย กลุ่มปกติ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยิกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิิิิิิิิ 

โรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานินายวชิรกริิแก่นเรณูิิวันท่ีจัดท าิ27ิตุลาคมิ2559 

 
เจตจ านงีี 
  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยีกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิีีีีี
โรงพยาบาลลองีีอ.ลองีีจ.แพร่ีีมีหน้าที่ในการให้บริการในด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมีีได้แก่ีด้าน
สุขาภิบาลอาหารีการจัดการน้ าเสียีการจัดการระบบประปาีการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลีและการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมีีทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนีอย่างมีคุณภาพีีได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิชาการีีเพื่อให้เกิดการจัดการ
ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีีในเขตพื้นที่รับผิดชอบีเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีีทั้งด้านร่างกายีและจิตใจ 

เป้าหมาย 
  มีการจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีีในพื้นที่เขตรับผิดชอบีเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีีทั้ง
ด้านร่างกายีและจิตใจ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.ีอัตราของสถานประกอบการจ าหน่ายอาหารที่
ขอรับรองมาตรฐานีCFGT ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ 

ร้อยละี75 85.17 91.53 88.46 

2. ร้อยละอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนี5ีชนิด ร้อยละี95 100 100 ND 
3.ีโรงครัวโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ผ่านระดับีีีีี

ดีมาก 
ผ่านระดับีีีีี
ดีมาก 

ผ่านระดับีีีีี
ดีมาก 

ผ่านระดับีีีีี
ดีมาก 

4.ีน้ าประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละี100 100 100 50 
5.ีน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 

ร้อยละี100 100 88.88 100 

6. ส้วมโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน HAS ผ่าน ผ่านี3ีจุดีีไม่
ผ่านี2ีจุด 

ผ่านี4ีจุดีีไม่
ผ่านี1ีจุด 

ผ่านี4ีจุดีีไม่
ผ่านี1ีจุด 

จุดเน้นในการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารในชุมชน 
3. พัฒนาระบบการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารี ตามโครงการสุขาภิบาลอาหาร

ปลอดภัยีต.ห้วยอ้อีอ.ลองีจ.แพร่ีปีงบประมาณีี2559 ซึ่งได้มีการจัดอบรมีพัฒนาศักยภาพทีมเฝูาระวังสุขาภิบาล
อาหารในชุมชนีมีการตรวจประเมินตามมาตรฐานีClean Food Good Test และมีการให้สุขศึกษาแก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหารีเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลด้านสุขภาพของชุมชนตนเองีโดยให้ทีมเฝูาระวัง
สุขาภิบาลอาหารในชุมชนจะเป็นแกนน าส าคัญในการท าให้การด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารในชุมชนน้ันมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้นีเกิดการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมมากขึ้นี และเกิดเป็น
เครือข่ายในการปฏิบัติงานีที่สามารถจัดการงานด้านน้ีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาส

พัฒนา 
ระบบเดิมก่อนการ

ปรับปรุง 
การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1.ิการท างานด้าน
สุขาภิบาลอาหาริ
ในชุมชนยังไม่
ครอบคลุม 

- มีแกนน าเฝูาระวัง
อาหารปลอดภัยในชุมชนี
แต่ยังมีการเฝูาระวังด้าน
สุขาภิบาลอาหารที่ไม่
ครอบคลุม 

-ีีีีประชุมท างานีเพื่อหาแนว
ทางการด าเนินงานร่วมกัน 

-ีีีีสร้างทีมในการด าเนินงานีแต่
ละชุมชนี 

-ีีีีอบรมพัฒนาความรู้และทักษะ
การเฝูาระวังด้านสุขาภิบาลีแก่
แกนน า 

-ีีีีทีมออกเฝูาระวังด้านสุขาภิบาล
ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
ตามแผน 

-ีีีีสรุปประเมินผลการด าเนินงาน 

- มีแกนน าในการด าเนินงานเฝูา
ระวังด้านสุขาภิบาลในในพื้นที่
รับผิดชอบีโดยีอสม.อีอาหารี
ในพื้นที่ 
- สามารถส ารวจและเฝูาระวัง
ด้านสุขาภิบาลอาหารได้ี52 
แห่งในปีี2559  
- ผลการประเมินร้านอาหาร/
แผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่าน
เกณฑ์ีคิดเป็นร้อยละี88.46 

2.ิคุณภาพ
น้ าประปาิและน้ า
เสียิ–ิน้ าท้ิง
ภายใน
โรงพยาบาลไม่ได้
มาตรฐาน 
- เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้และ
ประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการ
ระบบ 

-ีการด าเนินงานไม่ได้
ตรวจเช คคู่มือที่แสดง
รายละเอียดข้อมูล
เบื้องต้นของระบบี
อย่างสม่ าเสมอท าให้ไม่
สามารถบริหารจัดการ
ระบบเมื่อเกิดปัญหาได้ 

 

 มีการจตรวจเช คคู่มือีที่แสดงถึงี
ข้อมูลพื้นฐานของระบบีเพื่อให้
สามารถบริหารจัดการระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 บันทึกการด าเนินงานประจ าวัน
เพื่อใช้ในการจัดการระบบ 

-ี มีการสรุปผลการีีี 
ีีีด าเนินงานี 
ีีีเพื่อใชใ้นการบริหาร 
ีีีจัดการระบบ 

-ีผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ด้านกายภาพีและเคมีีกับทาง
กรมอนามัยีกระทรวง
สาธารณสุขีดังน้ี 
1.ีตัวอย่างน้ าประปาีผ่าน
เกณฑ์ีีคิดเป็นร้อยละี50 (1/2ี
คร้ัง)ิ 
2. ตัวอย่างน้ าทิ้งคร้ังีผ่านตาม
เกณฑ์ีีคิดเป็นร้อยละีี100 

ีีีี(2ี/2ีคร้ัง) 
*ีรอผลการตรวจอีกี1ีคร้ัง 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน  
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ1.ิพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพิ 

ิิิิิ1.ีพัฒนาการจัดบริการสุขภาพองค์รวมในระบบสุขภาพที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจีผู้ให้บริการมีความสุข 
2. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพีและภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

กิจกรรมหลักท่ีด าเนินการ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
1. ประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องีและ
ประชุมคณะท างาน 

1.ีมีภาคีเครือข่ายที่ร่วมด าเนินงาน
ด้านสุขาภิบาลอาหารในชุมชน 

1.ีจัดประชุมีพัฒนาเครือข่ายอย่าง
ต่อเน่ืองีอย่างน้อยีปีละี2ีคร้ัง 

2.ีด าเนินการเฝูาระวังด้านสุขาภิบาล
อาหาร 

1. อัตราร้านอาหารีและร้านแผงลอยี
ผ่านมาตรฐานีีCFGT เท่ากับีร้อยละี
88.46ี(46ี/52) 

1.ีส ารวจข้อมูลอย่างต่อเน่ืองทุกปี  
 
 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1.ีออกตรวจมาตรฐานร้านอาหารีและแผงลอยี2ีคร้ังต่อปี ร้าน 56 59 52 
2.ีเก บตัวอย่างอาหารสดีเพื่อตรวจสารปนเปื้อนี ตัวอย่าง 33 36 ND 
3.ีพัฒนาศักยภาพีอสม.ีเฝูาระวังอาหารปลอดภัยในพื้นที่ คน 24 24 24 
4.ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและให้ค าแนะน าแก่ผู้ดูแล

ระบบประปาีและน้ าเสีย 
คร้ัง/เดือน 4 4 4 

5.ีส่งตรวจคุณภาพน้ าประปาีและน้ าทิ้งีทางแบคทีเรียีที่ี
รพ.ีแพร่ีเดือนละี1ีคร้ัง 

คร้ัง 9 9 ND 

6.ีส่งตรวจคุณภาพน้ าประปาีและน้ าทิ้งีทางเคมีี–
กายภาพีที่ีกรมอนามัยี 

คร้ัง 2 2 3 

7.ีตรวจประเมินการจัดการขยะในหน่วยงานโรงพยาบาล หน่วยงาน 32 32 27 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2557ิ–ิ2559 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

-ีจากแผนภูมิที่แสดงีแสดงให้เห นผลการ

ด าเนินงานีด้านสุขาภิบาลอาหารในปีี2559ี

ได้มีการด าเนินการสุขาภิบาลอาหารในการให้

ความรู้และการปฏิบัติตามมาตรฐานีในพื้นที่ี

อย่างต่อเน่ืองีส่งผลให้ปีี2559 มีร้านอาหาร/

แผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านมาตรฐานร้อยละี

88.46 

 

 

 

 

 
 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. ขาดการติดตามีประเมินผลอย่างต่อเน่ืองี 
2. ขาดวัสดุอุปกรในการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารี(ชุดตรวจีSi2,ีชุดตรวจสารปนเปื้อนี5ีชนิดในอาหาร)ี 
3. ผู้ปฏิบัติงานระบบประปาี– บ าบัดน้ าเสียียังขาดทักษะและความรู้เฉพาะด้านีในการปฏิบัติงาน 

ิิิแผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
1.ีพัฒนาศักยภาพแกนน าให้สามารถดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารได้ในระดับชุมชนีเช่นการดูแลสุขาภิบาลอาหารใน

เทศกาลีและงานบุญต่างๆ 
2. ขอสนับสนุนวัสดุอุปกรในการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารโดยใช้งบประมาณของเทศบาลทั้งี2ีแห่ง 
3.ีพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงานีเพื่อให้งานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลเป็นไป

ตามมาตรฐาน 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของร้าน/แผงลอยจ าหน่ายอาหารที่ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิสุขภาพภาคประชาชนิกลุ่มงานิเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานินายวชิรกริิแก่นเรณูิิวันท่ีจัดท าิ27ิตุลาคมิ2559 

 
เจตจ านงีี 

  งานสุขภาพภาคประชาชนีกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิีโรงพยาบาลลองีีีอ.ลองี
จ.แพร่ีมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนีให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รู้สึกเป็นเจ้าของิเป็นผู้ตระหนัก
ถึงปัญหาของชุมชนของตนีเป็นผู้ก าหนดปัญหาสาธารณสุขของชุมชนีีและเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหาีตลอดจนแนวทางแก้ไข
ปัญหาของชุมชน เพื่อการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนีถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนีที่จะต้องมีบทบาทและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาีรับผิดชอบีการดูแลชีวิตีและสุขภาพพื้นฐานได้ด้วยตนเอง โดยมีกระบวนการจัดการอย่างเป็นขั้นตอน
และอาศัยความร่วมมือจากองค์กรต่างีๆที่มีอยู่ในชุมชนีีเพื่อให้เกิดหมู่บ้านที่มีการจัดการด้านสุขภาพ 

เป้าหมาย 
  การสนับสนุนให้ชุมชนมีกระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้านสุขภาพีมีการจัดการงบประมาณเพื่อใช้ใน

การพัฒนาด้านสุขภาพีีมีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพีและมีการสรุปประเมินผลการจัดการด้านสุขภาพีีเพื่อให้ชุมชนมี

การจัดการด้านสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพีีีีีีีี 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.ีร้อยละของหมู่บ้านได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพและมีความ
เข้มแข งในการจัดการสุขภาพ 

ร้อยละี80 100 100 100 

2. ร้อยละของหมู่บ้านมีแผนจัดการสุขภาพชุมชน ร้อยละี80 100 100 100 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การจัดท าแผนด้านสุขภาพในหมู่บ้าน 
2. การจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาสุขภาพในหมู่บ้าน 
3. การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู่บ้าน 
4. การประเมินผลการจัดการสุขภาพ 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
  การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนีตามโครงการพัฒนาการด าเนินงาน

หมู่บ้านจัดการสุขภาพีต.ห้วยอ้อีอ.ลองีจ.แพร่ีปีงบประมาณีี2559 ซึ่งได้มีการจัดอบรมีพัฒนาศักยภาพประชาชนีีให้

เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลด้านสุขภาพของชุมชนตนเองีโดยให้มีมีกระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้านสุขภาพีีมี

การจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพีีมีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพีและมีการประเมินผลการจัดการ

ด้านสุขภาพีซึ่งน่ันก คือมีการจัดการด้านสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพีเป็นแนวทางส าคัญในการท าให้การด าเนินงานสุขภาพ

ภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นีเกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพมาก

ขึ้นีเกิดเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานีที่สามารถจัดการงานด้านน้ีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1.ิความล่าช้าของการ
ส่งสรุปงานประจ าเดือน
ของิอสม.เพ่ือรวบรวม
ส่งิสสจ.แพร่ 

- การส่งสรุปงานของแต่ละ
หมู่บ้านไม่มีการก าหนดวัน
เวลาที่แน่นอนและไม่มี
บทลงโทษเมื่อส่งงานล่าช้า 

-ีีีีประชุมคณะท างานีเพื่อ
หาแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกัน โดยก าหนดวันเวลาที่
แน่นอนในการส่งงานีและ
บทลงโทษเมื่อมีการท าผิด
ข้อตกลง 

- มีข้อตกลงร่วมกันในการ
ส่งสรุปงานประจ าเดือนี
โดยต้องส่งก่อนวันที่ี20ี
ของทุกเดือน 
 

2. ความไม่เป็นปัจจุบัน
ของข้อมูลิอสม.ิ 

-ิการลาออกิ–ิเข่าใหม่
ของิอสม. มีความล่าช้าใน
การส่งข้อมูลิท าให้ข้อมูล
ไม่มีความเป็นปัจจุบัน 

-ีประชุมชี้เองประธานีอสม.
ในการส่งรายชื่อีอสม.ีที่
ลาออก-เข้าใหม่ีเพื่อ
ด าเนินการอัพเดตข้อมูลใน
ระบบให้เป็นปัจจุบัน 

 - ข้อมูลีอสม.ใน
ฐานข้อมูลกลางในเวปไซต์ี
www.thaiphc.netีมี
ความเป็นปัจจุบันมากขึ้น 
 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน  
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ี 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

ิิิิิ-ีพฒันาการจัดบริการสุขภาพองค์รวมในระบบสุขภาพที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจีผู้ให้บริการมีความสุข 
-ีพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพีและภาคีเครือข่าย 
-ีพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
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กิจกรรมหลักท่ีด าเนินการ 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 

1. ลงทะเบียน 
1.1ีจัดท าทะเบียนฐานข้อมูลีอสม.ีโดยกรอก
ข้อมูลลงเวปีไซต์ีwww.thaiphc.netีีและบันทึก
ลงในีโปรแกรมีHosXp (แฟูมที่ี8) 

 
- ทะเบียนีอสม.ในเวปไซต์ี
www.thaiphc.netีีและี
โปรแกรมีHosXp (แฟูมที่ี8) 

 
-ีปรับข้อมูลการลาออก-เข้า
ใหม่ของีอสม.ให้เป็นปัจจุบัน 

2. รับรองสิทธิิอสม. 
2.1ีตรวจสอบข้อมูลีอสม.ีในเวปีไซต์ี
www.thaiphc.net 
2.2ีจัดท าหนังสือรับรองสิทธิของอสม. 

- ทะเบียนีอสม.ในเวปีไซต์ี
www.thaiphc.net 

-ีปรับข้อมูลการลาออก-เข้า
ใหม่ของีอสม.ให้เป็นปัจจุบัน 

3. สรุปการด าเนินงานิอสม.ิประจ าเดือน 
3.1 รวบรมหลักฐานการปฏิบัติงานของีอสม.ทุก
หมู่บ้าน 
3.2 สรุปผลการด าเนินงานของีอสม.ทุกเดือนี
พร้อมท ารายงานความก้าวหน้าีตามแบบฟอร์ม 
3.3ีจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงินค่าปุวย
การีอสม.ี  
3.4 ท าการเบิกเงินจากธนาคารเพื่อเตรียมจ่ายให้ี
อสม. 
3.5 เตรียมการประชุม/เตรียมเอกสาร/
ประสานงานกับีอสม. 
3.6ีประชุมคณะกรรมการีอสม.ีระดับต าบลี
เดือนีละี1ีคร้ัง 
3.7ีจ่ายเงินค่าตอบแทนีอสม./และรวบรวม
หลักฐานเพื่อส่งให้ีอบจ.ีีี 

 
- ทะเบียนรายชื่อีอสม.ที่ออก
ปฏิบัติงานประจ าเดือน 
-ีแบบสรุปผลการด าเนินงานอ
สม.ี 
ประจ าเดือน 
-ีบันทึกข้อความขออนุมัติ
จ่ายเงินค่าปุวยการีอสม.ี  
- หลักฐานการรับเงินค่าปุวย
การ 
-ีบันทึกรายงานการประชุมีอส
ม.ประจ าเดือน 
 

 
-ีก าหนดวันเวลาและบทลงโทษ
ร่วมกันกับีอสม.ีเพื่อลดความ
ล่าช้าในการส่งสรุปผลงาน
ประจ าเดือนี 
-ีส่งหลักฐานส่งเบิกค่าปุวยการี
อสม.ก่อนก าหนดี5ีวันท าการ 

4.ีประกวดีอสม.ีดีเด่น 
4.1 ประชุมคณะกรรมการ 
4.2 คัดเลือกีอสม.ดีเด่น 
4.3 เป็นพี่เลี้ยงในการประกวดีอสม.ดีเด่น 

 
-ีปีี2559ีอสม.เขตต าบลห้วย
อ้อไม่มีความประสงค์ที่จะเขา
ร่วมการประกวดีอสม.ดีเด่น 

 
-ีแจ้งและเตรียมความพร้อมให้ี
อสม.ที่จะลงประกวดให้มีความ
พร้อมต้ังแต่ต้นปีงบประมาณี 

5.ีประชุมีอสม.ประจ าปี 
5.1 ประชุมคณะกรรมการ 
5.2 เจ้าหน้าที่สรุปผลการด าเนินงาน 
5.3ีด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดศักยภาพในการ
จัดการปัญหาสุขภาพสู่การด าเนินงานหมู่บ้าน

 
-ีร้อยละของหมู่บ้านได้รับการ
ส่งเสริมให้มีศักยภาพและมี
ความเข้มแข งในการจัดการ
สุขภาพ(ร้อยละี100) 

 
-ีขอสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติทั้งี2ีเทศบาลและ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
จัดการสุขภาพ 
5.4 อสม.น าเสนอผลงาน 
5.5ีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน 

- ร้อยละของหมู่บ้านมีแผน
จัดการสุขภาพชุมชน(ร้อยละี
100) 

 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1.ีประชุมีอสม.ีประจ าเดือน คร้ัง 11 11 11 
2.ีสรุปงานีอสม.ีประจ าเดือน คร้ัง 12 12 12 
3.ีสรุปผลการด าเนินงานีอสม.ีประจ าปี คร้ัง 1 1 1 
4.ีพัฒนาศักยภาพีอสม.ีในการจัดการปัญหาสุขภาพสู่การ
ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

คน 100 100 100 

5.ีประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพใน Web siteีีของกอง
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

คร้ัง 1ี 1 1 

6.ีประเมินต าบลจัดการสุขภาพใน Web site 
ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

คร้ัง 1 1 1 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

 ประชาชนยังขาดความเข้าในต่อกระบวนการในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพีรวมไปถึงการวิเคราะห์1.
ปัญหาในชุมชนเพื่อน าปัญหามาแก้ไข 

2. ประชาชนขาดการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละกระบวนการเน่ืองยังคงให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพ 
3. ขาดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในชุมชนในการด าเนินการแก้ปัญหาสาธารณสุข 
4. งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 

 เสริมสร้างกระบวนการในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพและการวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนเพื่อน าปัญหามา1.
แก้ไข 

 เสริมสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อให้เกิดการต่ืนตัวถึงภาวะสุขภาพ2.  
3. ด าเนินการโดยการดึงเอากลุ่มต่างๆในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขี

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป 
4. ขอสนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนต่างๆ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
หน่วยงานแพทย์แผนไทยิิกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกิิ 

โรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานิงานแพทย์แผนไทยิิวันท่ีจัดท าิิ31  ตุลาคมิิ2559 

 
เจตจ านงี 

ให้บริการตรวจีีวินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยีีเพื่อบ าบัดีีรักษาีีส่งเสริมีีปูองกันีและฟื้นฟูสุขภาพีี
ด้านแพทย์แผนไทยได้แก่ีีนวดีีอบสมุนไพรีีประคบสมุนไพรีีตามมาตรฐานการแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้องปลอดภัย
เพื่อให้ผู้รับบริการหายีหรือทุเลาจากอาการเจ บปุวยีและพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

เป้าหมายี  
-ีให้บริการผู้รับบริการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องมีความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนีและพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

 - เครือข่ายได้รับการประสานงานที่ดี 
 -ีได้รับข้อมูลที่ถูกต้องีและชัดเจน 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1.ีอัตราผู้ปุวยได้รับบาดเจ บจาการนวด/การใช้เคร่ืองมือนวด 0% 0% 0% 0% 
2.ีอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
ีี2.1)ีในหน่วยงาน 
 ี2.2)ีการสร้างเสริมสุขภาพของมารดาหลังคลอดบุตรใน
กรณีน้ านมไม่มีห รือไม่ค่อยไหลโดยการให้สุขศึกษาและ
ประคบเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพรีในหญิงหลังคลอดที่
นอนพักพื้นในีีรพ.ลองีณีตึกผู้ปุวยใน 
  2.3)ีในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ปุวยคลินิกเบาหวานและ
ความดันโดยการด่ืมชาสมุนไพร 
ีี2.4)ีการบริบาลหญิงหลังคลอดที่กลับไปพักฟื้นที่บ้านและ
นัดมารับบริการแพทย์แผนไทยีณีหน่วยงานแพทย์แผนไทย 

80% 
80% 

 
 
 

80% 
 

80% 

100% 
100% 

 
 
 

ไม่ได้จัดเก บ 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

81.4% 
100% 

 
 
 

100% 
 

89% 

91.24% 
100% 

 
 
 

100% 
 

100% 
 

3.ีร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

ร้อยละี18 2.62% 2.74% 8.02% 

4.ีการใช้ยาสมุนไพร     
ีีี4.1)ีร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร 
   4.2)ีร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีบริการแพทย์แผนไทยี
เน้นการใช้ยาพื้นฐานี5ีรายการ 

ร้อยละี10 
ร้อยละี70 

37.17% 
100% 

1.36% 
100% 

1.59% 
100% 

5ีงานบริการแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
 หน่วยงานแพทย์แผนไทยีีให้บริการนวดเพื่อบรรเทาอาการีีบ าบัดรักษาีีส่งเสริมปูองกันและฟื้นฟูสภาพีี  

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
ด้านผู้มารับบริการ 
 1.ีีให้การบริการด้านการแพทย์แผนไทยีีนวดีีอบสมุนไพรีีประคบสมุนไพรีีบริบาลหลังคลอดีค าแนะน าีสุข
ศึกษาีท่ากายบริหารีแก่ประชาชนทั่งไปในเขตพื้นที่ีอ.ลองีและพื้นที่ใกล้เคียงีในกรณีเจ บปุวยและหลังคลอด 
 2.  ให้สุขศึกษาีค าแนะน าวิธีปฏิบัติตัวเองแก่มารดาหลังคลอดบุตรีรวมถึงงานบริบาลในมารดาหลังคลอดีแก่มารดา
ที่คลอดบุตรและนอนพักฟื้นในรพ.ลองีณีตึกผู้ปุวยในและมารดาหลังคลอดที่กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว 

3.ีีให้สุขศึกษาีบริการชาสมุนไพรสาธิตในผู้รับบริการหน่วยงานแพทย์แผนไทยและีคลินิกพิเศษเบาหวานีและ
ความดันีรพ.ลอง 

 4.ีีให้สุขศึกษาีท่ากายบริหารหลังการให้บริการแก่ผู้รับบริการ,ีญาติีีเพื่อปูองกันและบรรเทาอาการที่ก่อให้เกิด
โรค 

 5.ีีแนะน าและสาธิตการใช้อุปกรณ์ช่วยนวดด้วยตนเองในผู้รับบริการ,ีญาติีีเพื่อบ าบัดีีและบรรเทาอาการปวด
เมื่อย 
 6.ีีประชาสัมพันธ์ในผู้รับบริการ,ีญาติีีให้มีการน าสมุนไพรในชุมชนมาต้มีีเพื่อท าีสปาเท้าีีช่วยบ าบัดบรรเทา
อาการปวดเมื่อยีและยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพีีช่วยให้หลับสบาย 

7.ีีประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสื่อไวนิลแก่ผู้รับบริการ,ีญาติีีให้มีการน าพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นตามฤดูกาลมา
ปรุงเป็นอาหารีและรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน,ีสมุนไพรพื้นบ้านลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน,ีสมุนไพรพื้นบ้าน
ช่วยลดไขมันในเลือด  

ด้านเจ้าหน้าท่ี 
 1.ีีให้การบริการด้านการแพทย์แผนไทยีีนวดีีอบสมุนไพรีีประคบสมุนไพรีีบริบาลหลังคลอดีค าแนะน าีสุข
ศึกษาีท่ากายบริหารีแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในกรณีเจ บปุวยีและหลังคลอด 
 2.ีการให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยผ่านสียงตามสายีีการจัดบอร์ดีีและทางเว บไซด์
รพ.ลอง 
 3.ีจัดท าคู่มือการใช้และสั่งจ่ายยาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์รพ.ลองีและเจ้าหน้าที่ผู้สั่งการรักษาในเครือข่าย
บริการสุขภาพี(รพ.สต.) 
 4.ีสืบค้นีีรวบรวมีีจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทยีพร้อมทั้งส่งมอบให้แพทย์ผู้ท าหน้าที่สั่ง
การรักษาีและหน่วยบริการเครือข่ายีรพ.สต.ีเพื่อประกอบการใช้และสั่งจ่ายยาสมุนไพร 
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ด้านชุมชน 
 การให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยโดยการ ร่วมเป็นวิทยากรในเขตพื้นที่ีอ.ลอง,ีต่าง

อ าเภอีและระดับจังหวัดี  รวมถึงการให้สุขศึกษาีีีเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยผ่านหอกระจายข่าว

ประจ าหมู่บ้านีีผ่านสื่อเอกสารีและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว บไซด์ในเครือข่ายบริการสุขภาพี(รพ.สต.)  ในเขตพื้นที่ีีีีี

อ.ลอง 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

-ีเน่ืองจากมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและ
สนับสนุนการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ผสมผสาน(รพ.สส.พท.)
ประกอบด้วยเกณฑ์ี5ี
ด้านีดังน้ีีีีีีี 
1.ิด้านสถานท่ีิ
เคร่ืองมือิเคร่ืองใช้ิ
และสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 

-หน่วยงานแพทย์แผนไทยีเดิมเปิด
ให้บริการีณีตึกผู้ปุวยในติดกับ
ห้องกายภาพบ าบัดซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของ ตึกผู้ปุวยในีไม่สามารถขยาย
พื้นที่ในการให้บริการได้เน่ืองจาก
พื้นที่ในการให้บริการจ ากัด 
1.ีด้านสถานที่ 
 
 

-หน่วยงานแพทย์แผนไทย
ปัจจุบันได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนกลางในด้าน
อาคารสถานที่ท าให้ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและ
สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน(รพ.สส.พท.)ี
ดังน้ีีี 
1.ีด้านสถานที่ 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดี
มาก 
 

1.1ีที่พักคอย
ผู้รับบริการี 

1.1ีใช้ที่พักร่วมกับที่พักญาติผู้ปุวย 1.1ีใช้ที่พักร่วมกับที่พักคลินิกี
PCU 

 

1.2ีห้องตรวจโรค 1.2ีไม่มีห้องตรวจโรค 1.2ีมีห้องตรวจโรค  
1.3ีห้องหรือบรเิวณเก บ
ยาี 

1.3ีห้องยานอก 1.3ีห้องยานอก  

1.4ีห้องหรือบริเวณปรุง
ยาแผนไทยี 

1.4ียังไม่มีการให้บริการ 1.4ียังไม่มีการให้บริการ  

1.5ีห้องนวดี 1.5ีห้องนวดรวม 1.5ีห้องนวดแบ่งชาย-หญิง  
1.6ีห้องอบไอน้ า
สมุนไพรี 

1.6ีมีห้องอบสมุนไพรแต่ไม่ได้
มาตรฐาน 

1.6ีมีห้องอบสมุนไพรแต่ยังอยู่ใน
ระหว่างปรับปรุง 

 

1.7ีห้องประคบสมนุไพรี 1.7ีใช้ห้องร่วมกับห้องนวด 1.7ีใช้ห้องร่วมกับห้องนวด  
1.8ีห้องหรือบริเวณที่
เตรียมอุปกรณ์ในการทับ
หม้อเกลือ 

1.8ีไม่มีการให้บริการ 1.8ีมีการให้บริการ  

1.9ีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าี 1.9ีมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชายี-
หญิงชัดเจน 

1.9ีมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชายี
-หญิงชัดเจน 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1.10ีห้องอาบน้ า 1.10ีมีห้องอาบน้ าแยกีชายี–

หญิง 
1.10ีมีห้องอาบน้ าแยกีชายี–ี
หญิง 

 

1.11ีห้องส้วม 1.11ีห้องส้วมแยกชาย-หญิง 1.11ีห้องส้วมแยกชาย-หญิง  
1.12ีตู้ส าหรับเก บของ
หรือระบบรับฝากของใช้
ส่วนตัวของผู้รับบริการี 

1.12ีมีตู้และกุญแจล อคส าหรับเก บ
ของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการีโดย
ผู้รับบริการจะท าการล อคตู้และถือ
ลูกกุญแจเอง 

1.12ีมีตู้และกุญแจล อคส าหรับ
เก บของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการี
โดยผู้รับบริการจะท าการล อคตู้
และถือลูกกุญแจเอง 

 

1.13ีมีการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้
พิการ/ผู้สูงอายุตาม
ความเหมาะสม 

1.13ีมีห้องส้วมส าหรับผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ 

1.13ีมีห้องส้วมส าหรับผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ 

 

2.ิด้านบุคลากริได้แก่ 
2.1ีหัวหน้างาน
การแพทย์แผนไทย 

2.1ีมีหัวหน้างานแพทย์แผนไทย
(แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ)ีี
จ านวนี1ีคน 

2.1ีมีหัวหน้างานแพทย์แผนไทยี
(แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ)ี
จ านวนี1ีคน 

 

2.2ีผู้ท าหน้าที่ซัก
ประวัติีตรวจร่างกายี
วินิจฉัยโรคีและสั่งการ
รักษา 

2.2ีมีผู้ท าหน้าที่ซักประวัติีตรวจ
ร่างกายีวินิจฉัยโรคีและสั่งการ
รักษาีโดยีแพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ 

2.2ีมีผู้ท าหน้าที่ซักประวัติีตรวจ
ร่างกายีวินิจฉัยโรคีและสั่งการ
รักษาีโดยีแพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการีจ านวนี1ีคน,ีนักวิชาี
การแพทย์แผนไทยีจ านวนี1ีคน 

 

2.3ีผู้ให้บริการ
การแพทย์แผนไทย 

2.3ีมีผู้ให้บริการการแพทย์แผน
ไทยจ านวนี1ีคนีโดยีผู้ช่วยแพทย์
แผนไทยหลักสูตรี330ีชั่วโมงี
จ านวนี1ีคนีและแพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการีจ านวนี1ีคน 

2.3ีมีผู้ให้บริการการแพทย์แผน
ไทยจ านวนี5ีคนีโดยีแพทย์
แผนไทยปฏิบัติการจ านวนี1ีคน,ี
นักวิชาการสาธารณสุขี(แพทย์
แผนไทย)ีจ านวนี1ีคน,ีผู้ช่วย
แพทย์ีแผนไทยหลักสูตรี330ี
ชั่วโมงีจ านวนี1ีคนีและีลูกจ้าง
ชั่วคราวประเภทแบ่งรายรับี
จ านวนี2ีคน 

 

2.4ีผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทยี
หรือสาขาการแพทย์

2.4ีมีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประเภทเวช
กรรมไทย,ีเภสัชกรรมแผนไทยี
(แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ)ีจ านวนี

2.4ีมีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทย 
-ีประเภทเวชกรรมไทย,ีเภสัช
กรรมไทย,ีีนวดไทย,ีผดุงครรภ์

สามารถตรวจ
วินิจฉัยีสั่งการ
รักษาีให้บริบาลทับ
หม้อเกลือในมารดา
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
แผนไทยประยุกต์ 1ีคน ไทยี(แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ)ี

จ านวนี1ีคนี 
- ประเภทนวดไทย,ีเภสัชกรรม
ไทยี(นักวิชาการสาธารณสุขี
(แพทย์แผนไทย))ีจ านวนี1ีคนี 

หลังคลอดได้ 

3.ิด้านการปฏิบัติงาน 
3.1ีการก าหนดขอบเขต
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

3.1ีมีการก าหนดขอบเขตบทบาท
หน้าที่ในการปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

3.1ีมีการก าหนดขอบเขต
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

 

3.2ีการก าหนดขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน 

3.2ีมีคู่มือแนวทางและขั้นตอบใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

3.2ีมีคู่มือแนวทางและขั้นตอบ
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

 

4.ิด้านการควบคุมคุณภาพ 
4.1ีการทบทวน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากการรับบริการ 

4.1ี 
-มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
กระบวนการในการท างานของ
หน่วยงานเพื่อหาแนวทางปูองกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึง
ประสงค์จากการเข้ารับบริการ
แพทย์แผนไทยเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 
-มีีFlow ีระบบรายงานและวิธี
ปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

4.1ี 
-มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
กระบวนการในการท างานของ
หน่วยงานเพื่อหาแนวทางปูองกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึง
ประสงค์จากการเข้ารับบริการ
แพทย์แผนไทยเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 
-ม ีFlow ีระบบรายงานและวิธี
ปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยง
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

 

4.2ีการก าหนดตัวชี้วัด
ด้านคุณภาพบริการ 

4.2ีีมีการก าหนดตัวชี้วัดด้าน
คุณภาพบริการที่ปรากฏเปน็ลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจนในีService 
Profile, สรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าป ีของหน่วยงานและการ
ประเมินผลการด าเนนิงานเฉพาะ
บุคคลี 

4.2ีีมีการก าหนดตัวชี้วัดด้าน
คุณภาพบริการที่ปรากฏเปน็ลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจนในีService 
Profile, สรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าป ีของหน่วยงานีและการ
ประเมินผลการด าเนนิงานเฉพาะ
บุคคลี 

 

5.ิด้านการจัดบริการ 
5.1ีการจัดบริการผู้ปุวย
นอก 

5.1ีมี Flow ในการบริการผู้ปุวย
นอก 

5.1ีมี Flow ในการบริการผู้ปุวย
นอก 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
5.2ีการจัดบริการผู้ปุวย
ใน 

5.1ีมี Flow ในการบริการผู้ปุวยใน 5.1ีมี Flow ในการบริการผู้ปุวย
ใน 

 

5.3ีการรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสภาพ 

5.3ีมีการให้บริการแพทย์แผนไทย
เพื่อการรักษาพยาบาลและการ
ฟื้นฟูสภาพได้แก่ีนวดเพื่อการ
รักษา,ีนวดเพื่อสุขภาพ,ีประคบ
สมุนไพร,ีอบสมุนไพร 

5.3ีมีการให้บริการแพทย์แผน
ไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและ
การฟื้นฟูสภาพได้แก่ีนวดเพื่อ
การรักษา,ีนวดเพื่อสุขภาพ,ี
ประคบสมุนไพร,ีอบสมุนไพร,ี
ทับหม้อเกลือในมารดาหลังคลอด
บุตร 

 

5.4ีการส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรค 

5.4ีมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคได้แก่ีการให้
สุขศึกษา,ีเผยแพร่องคค์วามรู้ผ่านสื่อ
เอกสาร,ีจัดบอร์ด,ีเสียงตามสายใน
รพ.ลอง,ีแผ่นพับ,ีหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน,ีีทางเว๊ปไซด์ีรพ.ลอง
,ีทางเมล์ผูร้ับผิดชอบงานแพทย์แผน
ไทยีสสอ.ลองและรพ.สต.ในเขตพื้นที่ี
อ าเภอลอง 

5.4ีมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคได้แก่ีการ
ให้สุขศึกษา,ีเผยแพร่องคค์วามรู้
ผ่านสื่อเอกสาร,ีจัดบอร์ด,ีเสยีง
ตามสายในรพ.ลอง,ีแผน่พับ,ีหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน,ีีทาง
เว๊ปไซด์ีรพ.ลอง,ีทางเมล์
ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยี
สสอ.ลองและรพ.สต.ในเขตพืน้ที่ี
อ าเภอลอง 

 

5.5ีระบบการรายงาน 5.5ีมีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 
-ีส่งีสสจ.แพร่ี1ีคร้ังี/เดือน 
-ีการลงข้อมูลในการให้บริการใน
โปรแกรมีHos XP  

5.5ีมีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 
-ีส่งีสสจ.แพร่ี1ีคร้ังี/เดือน 
-ีการลงข้อมูลในการให้บริการใน
โปรแกรมีHos XP 

 

5.6ีการท างานเชิงรุกใน
ชุมชน 

5.6ีมีการจัดท ากิจกรรมการท างาน
เชิงรุกในชุมชน 
ได้แก่ีเป็นวิทยากรีและการให้สุข
ศึกษา 

5.6ี 
-ีมีการจัดท ากิจกรรมการท างาน
เชิงรุกในชุมชนได้แก่ีเปน็วิทยากรี
และการให้สุขศึกษาี 
-ีมีการส่งต่อผู้รับบริการเพื่อใหเ้ข้า
รับบริการต่อเนื่องีท่ีรพ.สต.ใกล้
บ้านที่เปิดให้บริการแพทยแ์ผนไทย
และมีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ประจ าการเพื่ออ านวยความสะดวก
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
5.7ีการส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย 

5.7ีมีกิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้แก่ี
รวมรวมรายชื่อหมอพื้นบ้าน,
รวบรวมต ารับต ารายาสมุนไพร,ี
อบรม,ีีประชุม,ีส ารวจพรรณพืช
สมุนไพรในปุาชุมชน 

5.7ีมีกิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยได้แก่ีรวมรวมรายชื่อหมอ
พื้นบ้าน,ีรวบรวมต ารับต ารายา
สมุนไพร,ีีอบรม,ีีประชุม,ี
ส ารวจและเก บตัวอย่างพรรณพืช
สมุนไพรในปุาชุมชน 

 

5.8ีการฝึกอบรม 5.8ีเป็นแหล่งรับฝึกงานภาคปฏิบัติ
ด้านการแพทย์แผนไทยของสถาบัน
ต่างีๆีเช่นีวสส.พิษณุโลก,ีี
สาธารณสุข,ีวิทยาลัยชุมชน 

5.8ีเป็นแหล่งรับฝึกงาน
ภาคปฏิบัติด้านการแพทย์แผน
ไทยของสถาบันต่างีๆีเช่นีวสส.
พิษณุโลก,ีีสาธารณสุข,ีวิทยาลัย
ชุมชน 

 

-ีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน
บริการแพทย์แผนไทยใน
เจ้าหน้าที่ีสถานที่
ราชการีและชุมชน 

-ีประชาสัมพันธ์งานบริการแพทย์
แผนไทยผ่านสื่อช่องทางต่างีๆีแต่
ไม่ครอบคลุมีอาธิเช่นีบุคลากร
สาธารณสุข,ีญาติและผู้ปุวย,ีเสียง
ตามสายในรพ.ลอง,ี 

-ีประชาสัมพันธ์งานบริการ
แพทย์แผนไทยผ่านสื่อช่องทาง
ต่างีๆีอาธิเช่นีบุคลากร
สาธารณสุข,ีอสม.,ีญาติและ
ผู้ปุวย,ีเสียงตามสายในรพ.ลอง,ี
วิทยุชุมชน, 

-ีมีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารงานบริการ
แพทย์แผนไทยเพิ่ม
มากขึ้นในเจ้าหน้าที่
รพ.ลองีีเจ้าหน้าที่
ส่วนราชการอื่นใน
พื้นที่ีอ.ลองีโดย
การสอบถามและ
โทรศัพท์จองคิวเพื่อ
เข้ารับบริการ
ประชาชนในชุมชน 

-ีประชาสัมพันธ์เร่ืองยา
สมุนไพรบัญชีรายการยาี
รพ.ลองีเพื่อส่งเสริมให้มี
การใช้ในเจ้าหน้าที่และ
ชุมชน 

ในรพ.ลอง 
-ีมีกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรแก่เจ้าหน้าที่ในรพ.ลองี
โดยผ่านสื่อช่องทาง 
-ีเสียงตามสายในรพ.ลองี 
-ีปฏิทินภาพพลิกการใช้และการสั่ง
จ่ายยาสมุนไพรที่มีใช้ในรพ.ลองี
ห้องยานอกี1, ห้องตรวจีNCD 1, 
ห้องตรวจีOPD 2, Ward 1 
-ีจัดบอร์ดแนวทางการใช้และสั่ง
จ่ายยาสมุนไพรีจุดที่มีการสั่งจ่าย

ในรพ.ลอง 
-ีมีกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรแก่เจ้าหน้าที่ในรพ.ลอง
โดยผ่านสื่อช่องทางี 
-ีเสียงตามสายในรพ.ลอง,ีี 
- เผยแพร่ข้อมูลสมุนไพรผ่านทาง
เว บไซด์ีรพ.ลอง 
-ีประชาสัมพันธ์การใช้ 
สมุนไพรในองค์กรแพทย์ผ่านเวที
ประชุมีPTC 
-ีสืบค้นหาข้อมูลตาราง

 
-ได้รับการจัดสรร
เงินจากีสปสช.ีใน
การสั่งจ่ายยา
สมุนไพรโดยการสั่ง
จ่ายยาสุมนไพร1ี
รายการเท่ากับี1ี
แต้ม 
ร้อยละของมูลค่า
การใช้ยาสมุนไพร
โดยคิดจากมูลค่า
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ยาเช่นห้องตรวจแพทย์,ีห้อง
ฉุกเฉิน,ีตึกผู้ปุวยใน 
 

เปรียบเทียบยาสมุนไพรที่มีใช้ใน
รพ.ีลองีกับยาแผนปัจจุบันีรวบ
รมจัดท าและส่งมอบีให้แก่องค์
แพทย ์

การใช้ทั้งหมด 
ปีี54ีร้อยละี1.9 
ีีี55ีร้อยละี2.1ี 
ีีี56ี(ต.ค.55-25
ส.ค.ี56)ีร้อยละี
1.3ี 
ีีี57ีร้อยละ27.67 
   58 ร้อยละี1.36 
ีีี59ีร้อยละี1.59 
ได้รับการจัดสรรเงิน
จากีสปสช.ีในการ
สั่งจ่ายยาสมุนไพร
โดยการสั่งจ่ายยา
สุมนไพร1ีรายการ
เท่ากับี1ีแต้ม 

หน่วยบริการเครือข่าย 
-ีส่งมอบองค์ความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทยผ่านInternet  
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ือง
สมุนไพรในผู้ใช้และผู้มีหน้าที่สั่ง
จ่ายยาสมุนไพร 
 

หน่วยบริการเครือข่าย 
มีกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรแก่เจ้าหน้าที่ในรพ.สต.
โดยผ่านสื่อช่องทางี 
-ีเผยแพร่ข้อมูลสมุนไพรผ่าน
ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
สสอ.ลองทางเอกสารและ
Internet 
- สืบค้นหาข้อมูลตาราง
เปรียบเทียบยาสมุนไพรที่มีใช้ใน
รพ.ีลองีกับยาแผนปัจจุบันีรวบ
รมจัดท าและส่งมอบีให้แก่ีีีี
รพ.สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ีส่งเสริมีสนับสนุนี
พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความเข้มแข ง
ของเครือภูปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

-ีมีกิจกรรมในการรวมกลุ่มเพื่อ
พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ค่อนข้างน้อย 

-ีตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรมเดินปุาเพื่อศึกษาพรรณ
พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่ปุาชุมชน
แม่ทรายีอ.สอง ร่วมกับีสสจ.
แพร่ 
 

-ีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ศึกษาพรรณพืช
สมุนไพรในชุมชน
แม่ทรายีอ.สอง 
ร่วมกับสสจ.แพร่ีี
และแลกเปลี่ยน
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-ีตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด 

ความรู้ร่วมกันใน
เครือข่ายระดับ
จังหวัด 
-ีมีการพัฒนาองค์
ความรู้และมีการ
แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้การแพทย์
แผนไทยร่วมกันใน
เครือข่ายระดับ
จังหวัด 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

ด้านการปฏิบัติการี(งานบริการแพทย์แผนไทย) 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

ด้านการปฏิบัติการ     

1.ีงานบริการแพทย์แผนไทย     

นวด คร้ัง 1,444 2,248 2,305 

อบสมุนไพร คร้ัง 0 12 143 

ประคบสมุนไพร คร้ัง 1,435 2,356 2,489 

ทับหม้อเกลือ คร้ัง 0 7 93 
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ีีีด้านการปฏิบัติการี(งานบริการแพทย์แผนไทย) 
                   

 
 
 
 
 
 
     
  พ.ศ.ิ2557               ิพ.ศ.ิ2558ิิิิิิิิิิิิิิิพ.ศ.ิ2559 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลิ: รายงานผลการด าเนินงานการแพทย์แผนไทยประจ าปีงบประมาณิ2557-2559ิ 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิของิรพ.ลองิในโปรแกรมิHos XP 
 
วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

 จากแผนภูมิแสดงข้อมูลประชากรได้รับบริการแพทย์แผนไทยในปี2559ีพบว่ามีจ านวนผู้รับบริการ  
 -ีการบริการนวดในปีี2557ีีมีจ านวนผู้มารับบริการีี1,444ีคร้ังีีีปีี2558ีีจ านวนี2,248ีีคร้ังีีปีี2559ีี
จ านวนี2,305ีีคร้ังีจะเห นได้ว่าปีี2559ีเพิ่มขึ้นจากปีี2558ีเท่ากับี57ีีคร้ังีและปีี2558ีเพิ่มขึ้นจากปีี2557ีจ านวนี
804ีคร้ังี 
 -ีการบริการอบสมุนไพรในปีี2557ีมีจ านวนผู้มารับริการี0ีคร้ังีไม่มีจ านวนผู้มารับบริการเน่ืองจากมีการย้าย
สถานที่ในการให้บริการีไม่มีหม้อต้มแรงดันไอน้ ามีแต่หม้อหุงข้าวในการต้มสมุนไพรใช้ในการอบเสี่ยงต่อความปลอดภัยใน
การให้บริการีีในปีี2558ีมีจ านวนผู้มารับบริการี12ีคร้ังีีีปีี2559ีีมีจ านวนผู้มารับบริการี143ีคร้ังีจะเห นได้ว่าีปีี
2559ีเพิ่มขึ้นจากปีี2558ีเท่ากับี131ีีคร้ังีและปีี2558ีเพิ่มขึ้นจากปีี2557ีจ านวนี12ีคร้ังี  
ี -ีการบริการประคบสมุนไพรในปีี2557ีมี จ านวนผู้มารับบริการี1,435ีคร้ังีีีปีี 2558ีีจ านวนี2,356ีีคร้ังีีปีี
2559ีีจ านวนี2,489ีคร้ังีจะเห นได้ว่าปีี2559ีเพิ่มขึ้นจากปีี2558ีเท่ากับี133ีีคร้ังีและปีี2558ีเพิ่มขึ้นจากปีี2557ี
จ านวนี921ีคร้ัง 
 -ีการบริการทับหม้อเกลือในหญิงหลังคลอเปิดให้มีการบริการในีปีี2559ีปีีจ านวนผู้รับบริการี93ีีคร้ังีี2558ีมี
จ านวนผู้รับบริการี7ีคร้ัง  
 จะเห นได้ว่าจ านวนผู้รับบริการมียอดเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากมีผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นจากีปีี2559ีเพิ่มขึ้นจากปีี2558ี
เท่ากับี86ีคร้ังีีและปีี2558ีเพิ่มขึ้นจากปีี2557ีจ านวนี7ีคร้ัง 
 
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลงานบริการแพทย์แผนไทย 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าวเป็นโอกาสในการพัฒนาในเรื่องการเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยเพื่อเพิ่มจ านวนคร้ัง

ของการเข้ารับบริการในปีต่อไปในเรื่องีนวดีอบสมุนไพรีีประคบสมุนไพรีและการทับหม้อเกลือี 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
 1.ีพัฒนางานบริการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานี  
 2.ีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการแพทย์แผนไทยในเจ้าหน้าที่ีสถานที่ราชการีและชุมชน 

 3. ประชาสัมพันธ์เร่ืองยาสมุนไพรบัญชีรายการยาีรพ.ลองีเพื่อส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายและใช้ในสถานบริการ
เครือข่ายสุขภาพี 

 4. ประชาสัมพันธ์เรื่องยาสมุนไพรบัญชีรายการยาีรพ.ลองีเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ในเจ้าหน้าที่และชุมชน 
ีีีีี 5.ีส่งเสริมีสนับสนุนีพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข งของเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
หน่วยงานิิงานชันสูตรสาธารณสุขิกลุ่มงานิเทคนิคการแพทย์ิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานินางสาวิสุรีย์พริทองหม่ืนิวันท่ีจัดท าิ12ิตุลาคมิ2559 
ผู้ตรวจทานและรับรองรายงานิินางสาวิจารุณีิิจันทร์เดือนิิวันท่ีิ13ิตุลาคมิ2559 

 

เจตจ านงิีหน่วยงานชันสูตรสาธารณสุขมุ่งมั่นให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพี
ภายใต้ระบบควบคุมีและประกันคุณภาพีรวมทั้งสามารถรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องีทันต่อความ
ต้องการีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการีและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

ีีีีเป้าหมาย  1.ีผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ถูกต้องีแม่นย าีเชื่อถือได้ีและ
ทันต่อความต้องการใช้ 

 ีีีีีีีี2.ีผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีีมีคุณภาพีและมีความพึงพอใจในบริการ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.ีอัตราการายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาด < 0.5ี% 0.66ี% 0.25 % 0.25 % 
2.ีอัตราการผ่านเกณฑ์ของผลการประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอกทุกสาขา 

≥ 85ี% 90.00ี% 86.96ี% 90.00 % 

3.ีจ านวนคร้ังของการส่งตัวอย่างตรวจซ้ า ≤ 5 คร้ัง 6 คร้ัง 10 คร้ัง 3ีคร้ัง 
4.ีจ านวนคร้ังของการส่งมอบงานได้ไม่ทันเวลาที่ก าหนด ≤ 5 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง 
5.ีอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย ≥ี80 % 84.80 % 86.00 % 70.53 % 
6.ีจ านวนคร้ังของการส่งมอบผลงานผิดหน่วยงานหรือผู้ส่ง
ตรวจไม่ได้รับผล 

0 คร้ัง 0ีคร้ัง 0ีคร้ัง 0ีคร้ัง 

7.ิจ านวนคร้ังของการเตรียมหรือจ่ายโลหิตและ
ส่วนประกอบของโลหิตให้ผู้ปุวยผิดคนีผิดชนิดีผิด
ปริมาณและผิดหมู่เลือด 

0 คร้ัง 0ีคร้ัง 0ีคร้ัง 0ีคร้ัง 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ(นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน) 

   เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการีประเภทโปสเตอร์เรื่องีระดับน้ าตาลในเลือดที่เหมาะสมในการ

ตรวจฮีโมโกลบินเอวันซีีในผู้ปุวยเบาหวานโรงพยาบาลลองีจังหวัดแพร่ีในการประชุมวิชาการเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

ชันสูตรสาธารณสุขีเขตสุขภาพที่ี1ีคร้ังที่ี4ีประจ าปีี2559ี: Smart lab &ีSmart MT  
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 จุดเน้นในการพัฒนา  
1.ีีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมีเพียงพอกับปริมาณงาน 
2. การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ี2555 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

ในการตรวจความเข้ากัน
ได้ของเลือดี(Cross 
matchingี)ีไม่มีการ
ตรวจหาีunexpected 
antibodyีตาม
มาตรฐานธนาคารเลือด
และงานบริการโลหิต 

ในการตรวจความเข้ากันได้
ของเลือดี(Cross matching)ี
มีเพียงการตรวจหมู่เลือด
ของผู้ให้ี(Donor)ีและผู้รับี
(Receipt)ีการตรวจความ
เข้ากันได้ของเลือดผู้รับและ
เลือดผู้ให้ีทั้งีMajor และี
Minor Cross matching 
แต่ไม่มีการตรวจหาี
unexpected antibody 

จัดหาีScreening Cell 
O ที่ได้มาตรฐานีมีี
antigen ที่ครอบคลุม
การตรวจพบีantibody 
ที่พบบ่อยในประชากร
ไทยีีเช่นีระบบีRh (C, 
D, E, c, e), Duffy (Fya, 
Fyb), Kidd (Jka, Jkkb) 
เป็นต้น 

เบิกีScreening Cell O 
ที่ผลิตโดยศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติีสภากาชาดไทยีจาก
โรงพยาบาลแพร่เป็นประจ าทุก
เดือนีและเพิ่มการตรวจหา
unexpected antibodyในการ
ตรวจความเข้ากันได้ของเลือดี
(Cross matching)ีตาม
มาตรฐานธนาคารเลือดและงาน
บริการโลหิต 

ผลการตรวจวิเคราะห์
จากหน่วยงานภายนอกี
(โรงพยาบาลแพร่)ีได้รับ
ผลล่าช้าีไม่ทันต่อการ
รักษา 

การส่งตัวอย่างตรวจไปยัง
โรงพยาบาลแพร่ีจะท าการ
รวบรวมส่งทุกวันอังคาร
เพียงวันเดียว 

เพิ่มวันส่งตัวอย่างตรวจ
จากเดิมทุกวันอังคารี
เป็นทุกวันอังคารและวัน
ศุกร์ีหากรายการตรวจ
ใดแพทย์ต้องการผลด่วนี
ให้ด าเนินการส่งทันทีี
เมื่อมีรถเข้าจังหวัด 

ได้รับผลการตรวจที่เร วขึ้นีซึ่ง
บางรายการสามารถเปิดดูผล
การตรวจได้ทางหน้าเวปไซด์
โรงพยาบาลแพร่ีโดยไม่
จ าเป็นต้องรอใบรายงานผล
ฉบับจริง 

การส่งตรวจชิ้นเน้ือของ
โรงพยาบาลไม่มีระบบที่
ชัดเจน 

แต่ละหน่วยงานที่มีการส่ง
ตรวจชิ้นเน้ือจะด าเนินการ
ส่งตรวจเองีโดยผ่านงาน
ธุรการของโรงพยาบาลีไม่มี
ผู้รับผิดชอบหลัก 

งานชันสูตรสาธารณสุข
รับเป็นผู้รับผิดชอบหลักี
และจัดท าแนวทางการ
ส่งตรวจชิ้นเน้ือแจกจ่าย
ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การส่งตรวจชิ้นเน้ือมีแนวทางที่
ชัดเจนีและมีการควบคุมที่เป็น
ระบบมากขึ้น 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ1ีพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมหลักท่ีิพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 

พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
ที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม 
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวง
สาธารณสุขและข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับรอง 
ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ี9 กันยายนี2557 
และหมดอายุวันที่ี8 กันยายนี2560ี 

ขอรับการรับรองและ
ประเมินระบบบริหารงาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานงาน
ห้องปฏิบัติการกระทรวง
สาธารณสุขีซ้ าีภายในปีี
2560 

รับการตรวจติดตามภายในตาม
มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขี
(Internal Audit) 

ได้รับการตรวจติดตามภายในโดยทีมเยี่ยมระดับ
จังหวัดเมื่อวันที่ี28ีมีนาคมี2559 

รักษามาตรฐานและพัฒนา 

คุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทุก
สาขาโดยสมัครเข้าร่วมโครงการ
ประเมินคุณภาพโดยองค์กร
ภายนอกีการท าีInter-lab 
comparison ระหว่าง
โรงพยาบาลเครือข่าย และ
ด าเนินการควบคุมคุณภาพใน
หน่วยงาน 

ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพโดยองค์กร
ภายนอกทุกสาขางาน 

พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการโดยผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยองค์กร
ภายนอกทุกสาขางานีและมี
การท าีInter-lab 
comparison ครอบคลุมทุก
รายการทดสอบที่เปิด
ให้บริการ 

ิยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ4ีพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมหลักท่ีิ1 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองีหลากหลายช่องทาง 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการ 
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง 
หลากหลายช่องทาง 

บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนา 
ความรู้สมรรถนะี10 วัน/คน/ปี 

บุคลากรในหน่วยงานได้รับการ 
พัฒนาองค์ความรู้ตามี
Training need อย่างต่อเน่ือง 
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 สถิติงานบริการ/กจิกรรมของหน่วยงาน  

 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาิ(กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2557ิ–ิ2559) 
แผนภูมิท่ีิ1 : แสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานโดยภาพรวมของหน่วยงานระหว่างปีงบประมาณี2557-2559 
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2557 5,999 10,242 1,702 50,376 3,747 858 227

2558 9,159 11,895 1,508 54,829 3,279 679 211

2559 10,065 10,048 2,145 73,165 3,609 718 170

สถิติบริการี 
(รายการ) 

งาน 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณิ2557 ปีงบประมาณิ2558 ปีงบประมาณิ2559 

ตรวจ ส่งต่อ รวม ตรวจ ส่งต่อ รวม ตรวจ ส่งต่อ รวม 
โลหิตวิทยาคลินิก รายการ 5,949 50 5,999 9,032 127 9,159 9,922 143 10,065 
จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก รายการ 10,242 0 10,242 11,895 0 11,895 10,048 0 10,048 
จุลชีววิทยาคลินิก รายการ 1,632 70 1,702 1,404 104 1,508 1,700 445 2,145 
เคมีคลินิก รายการ 48,529 1,847 50,376 52,503 2,326 54,829 70,268 3,309 73,577 
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก รายการ 3,305 442 3,747 2,759 520 3,279 3,139 470 3,609 
ธนาคารเลือด รายการ 745 113 858 622 75 679 662 56 718 
งานควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล 

รายการ 119 0 119 119 0 119 119 0 119 

เซลล์วิทยา ราย 0 227 227 0 211 211 0 170 170 
งานเอกสาร/ธุรการ ครั้ง 731 0 731 704 0 704 705 0 705 
งานควบ คุม คุณภ าพี
(IQC+EQA) 

ครั้ง 1,124 11 1,135 1,311 2 1,313 1,672 1 1,673 

รวม 72,376 2,760 75,136 80,349 3,365 83,714 97,823 98,235 4,594 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 จากข้อมูลสถิติงานบริการของหน่วยงานปีงบประมาณี2559ี(ตุลาคมี2558ี–ีกันยายนี2559)ีโดยภาพรวมพบว่า

มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละี37.16ีและี ร้อยละี23.02ีเมื่อเทียบกับสถิติงานบริการของปีงบประมาณี2557ีและ

ปีงบประมาณี2558ีตามล าดับีโดยงานบริการเกือบทุกสาขางานมีปริมาณเพิ่มขึ้นีโดยเฉพาะงานจุลชีววิทยาคลินิกและ

งานเคมีคลินิกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห นได้ชัดี โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณี2558ีร้อยละี42.24ีและี34.19ี

ตามล าดับีในส่วนของงานจุลชีววิทยาคลินิกที่ เพิ่มขึ้นีเน่ืองจากมีการเฝูาระวังภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดี

(Septicemia)ีซึ่งเป็นภาวะวิกฤตทางการแพทย์ที่มีอันตรายถึงชีวิตีและเป็นนโยบายตามีservice plan ระดับจังหวัดีจึง

ส่งผลให้มีการส่งตรวจีHemoculture เพิ่มมากขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าน้ีีส่วนงานเคมีคลินิกีเน่ืองจาก

กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับภาวะแทรกซ้อนไตเรื้อรังีที่เกิดขึ้นในผู้ปุวยกลุ่มโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงี

ดังน้ันีจึงมีการตรวจคัดกรองีเพื่อประเมินความสามารถในการท างานของไตเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการส่งตรวจีBUN และี

Creatinine เพิ่มขึ้น 

แผนภูมิท่ีิ2ิ: แสดงอัตราการรายงานผลผิดพลาดจากการสุ่มตรวจี10ี% ของการรายงานผลในโปรแกรมีHOSxP ใน

ปีงบประมาณี2559ี(เปูาหมายของปีงบประมาณี2559ีคือีี0.50ี%) 

 

วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 อัตราการรายงานการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาดของห้องปฏิบัติการีคิดจากการสุ่มตรวจการรายงานผลี10 % ของ

รายงานทั้งหมดที่รายงานผ่านโปรแกรมีHOSxP ในแต่ละวันแล้วค านวณเป็นร้อยละของการรายงานผลผิดพลาดีพบว่า

ในช่วงเดือนตุลาคมี2558 ถึงเดือนกันยายนี2559 ยังมีการรายงานผลผิดพลาดอยู่ีทั้งน้ีีอาจเกิดจากการที่ไม่มีการ

ทบทวนผลการตรวจวิเคราะห์ที่รายงานให้ถูกต้องก่อนีApprove ผลีหรืออาจเกิดจากการเร่งรีบในการรายงานผลีีีีีีี

(ที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นการรายงานีPlatelet estimate และการรายงานีWBC differential ไม่ครบหรือเกินี100ี%) 
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แผนภูมิท่ีิ3ิ: แสดงการเปรียบเทียบผลงานด้านการควบคุมคุณภาพภายนอกของหน่วยงานระหว่างีีปีงบประมาณี

2557-2559 

 

หมายเหตุีีคะแนนเปูาหมายของการควบคุมคุณภาพีคือี4ีคะแนน 
 ีีีีีีีีีคะแนนที่ยอมรับได้ต้องอยู่ในช่วงระหว่างี2.5-4ีคะแนน 

วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
  ผลงานด้านการควบคุมคุณภาพภายนอกของหน่วยงานโดยภาพรวมีพบว่าีทุกสาขางานผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ีซึ่งงานโลหิตวิทยาคลินิกและงานจุลชีววิทยาคลินิกีผลงานภาพรวมในปีี2559ีต่ ากว่าปีี2558ีเน่ืองจาก
ความผิดพลาดในการีDifferential Blast Cell (งานโลหิตวิทยา)ีและการรายงานรูปร่างของแบคทีเรียี(งานจุล
ชีววิทยา) 

แผนภูมิท่ีิ4ิ: แสดงอัตราการผ่านเกณฑ์ของผลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการีโดยองค์กรภายนอกทุกสาขาี

(เปูาหมายีคือีีี85ี%) 

2557 2558 2559

Chemistry 3.54 3.31 3.31

Hematology 3.06 3.3 2.89

Microscopy 3.3 3.61 4

Microbiology 3.5 3.75 3.67

Immunology 4 4 4

Blood Bank 4 3.69 4
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วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
 ผลการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอกี(External Quality Assessment,EQA)ี
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ีคือี≥ 85%ี 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การรายงานผลและการตรวจสอบผลให้ถูกต้องีทั้งในใบรายงานผลและในโปรแกรมีHOSxP 
2. ฝนตกีน้ าร่ัวใส่เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ีท าให้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์เสียหายได้ 
3. ความล่าช้าในการให้บริการีเน่ืองจากระบบการส่งตรวจโดยรวมที่ไม่สัมพันธ์กับการส่งผู้ปุวย  

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
1. ขยายพื้นที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้เป็นสัดส่วนตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์มากขึ้น 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ี(LIS) ให้สมบูรณ์มากขึ้น 
3. พัฒนาและได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานที่ก าหนด 
4. พัฒนาการตรวจสภาวะการท างานของไตีโดยเปลี่ยนการตรวจีcreatinine จากหลักการีmodified kinetic Jaffe 

reactionีมาเป็นหลักการีEnzymatic methodีีเพื่อเพิ่มความแม่นย าในการประเมินค่าีe-GFR  
5. พัฒนาระบบการท างานทั้งในด้านของบุคลากรีด้านของเทคโนโลยีและเคร่ืองมือ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ

ท างานที่ดีขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้มากขึ้น 
6. พัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ีกระทรวงสาธารณสุข 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิิ2559 
กลุ่มงานทันตกรรมิิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานิิิทพ.ธีระวัฒน์ิสุริยาเดชิิิวันท่ีีี 7 พฤศจิกายนิ2559 
 

เจตจ านงี เพื่อให้ประชาชนมีภาวะทันตสุขภาพที่ดีและพึงพอใจในบริการ 
เป้าหมายีีีีี 

1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้องีปลอดภัยีรวดเร วและเสมอภาค 
2. ประชาชนและชุมชนได้รับบริการด้านทันตกรรมปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท าหัตถการ < 0.1% 0 0 0 
2. อัตราการติดเชื้อหลังการถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปาก < 0.1% 0% 0 0 
3. อัตราปราศจากฟันผุในเด กก่อนวัยเรียนี(3 ป)ี > 45% 65.4% 76.6% 74.8% 
4. อัตราปราศจากฟันผุในเด กประถมี(12 ป)ี > 45% 65.0% 67.6% 69.79% 

จุดเน้นในการพัฒนา  
 1.ีีให้บริการและดูแลรักษาผู้ปุวยเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมที่เหมาะสม 

 2.ีีการส่งเสริมทันตสุขภาพภายใต้งบประมานส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มเปูาหมายหลักี(หญิง
ต้ังครรภ์ีเด กเล กีเด กก่อนวัยเรียนีเด กนักเรียนประถมศึกษา ผู้สูงอายุ)  

 3.ีีความพึงพอใจของผู้รับบริการทันตกรรม 

ความท้าท้าย 
 1.ีีการส่งเสริมทันตสุขภาพภายใต้กองทุนทันตกรรมในกลุ่มเปูาหมายหลักให้บรรลุเปูาหมาย 
 2.ีีการน าร่องส่งเสริมสุขภาพในวัยท างาน 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงานิ 
การพัฒนาระบบงานี“โครงการโรงเรียนอาหารคุณภาพและอ่อนหวานในโรงเรียน” 

  งานทันตสาธารณสุขอ าเภอลองีได้ท าโครงการเด กอ าเภอลองฟันสะอาดีเหงือกแข งแรงีปีี2557ีเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนให้มีการจัดระบบการแปรงฟันที่มีประสิทธิภาพีสร้างสุขนิสัยและฝึกทักษะการดูแลความสะอาดช่องปาก
ให้แก่เด กนักเรียนีโดยมีกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้าร่วมโครงการีคือเด กนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ี2ีและี5ีในเขตอ าเภอ
ลองทั้งหมดีประมาณี400ีคนี32ีแห่งีมีอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองสุขภาพช่องปากีการบริโภคน้ าตาลีย้อมคราบ
จุลินทรีย์ีสอนแปรงฟันีและประกวดแปรงฟันประกอบท่าเต้นีผ่านไปี1ีเดือนเข้าประเมินีและมอบปูายเชิดชูเกียรติี
โดยประเมินการจัดเมนูอาหารีสัดส่วนอาหารที่เหมาะสมตามที่โภชนากรได้ให้ความรู้ีและประเมินการจัดกิจกรรมแปรง
ฟันในโรงเรียน 
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ขาดแคลนบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 
 

สืบเน่ืองจากมีการย้ายหน่วยงานไปตึก
ใหม่ซึ่งไม่มีระบบรองรับผู้ปุวยที่เดินขึ้น
บันไดไม่สะดวกีท าให้มีความจ าเป็นต้อง
แบ่งหน่วยงานเป็นสองหน่วยคือส าหรับ
ผู้ปุวยที่เดินไม่ได้ไว้ชั้นล่างีและผู้ปุวย
ปกติไว้ตึกใหม่ชั้นสองีจึงท าให้เกิด
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอี 

-ีประกาศรับสมัครผู้ช่วยทันต
แพทย์ 
-ี ข อทั นตแ พทย์ เพิ่ ม จ า ก
ส่วนกลาง 

ได้รับทันตแพทย์เพิ่มี
1 ต าแหน่งีแต่ยังคง
ขาดต าแหน่งผู้ช่วย
ทันตแพทย์ 

ปัญหาจัดเคร่ืองมือผิด
เซ ทและพบเคร่ืองมือที่
เป็นสนิม 
 
 

ไม่มีระบบรองรับ มีการด าเนินงานตามรอยรวม
กับหน่วยจ่ายกลางีเพื่อค้นหา
สาเหตุที่ท าให้เคร่ืองมือทาง
ทันตกรรมเสียหาย 

ยังคงพบเคร่ืองมือที่
เสียหายและผิดเซ ทีจึง
จะด าเนินการส่งใบ
ความเสี่ยงและหา
แนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกัน 

ี 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (Action plan) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีี1.ิพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จิ(Roadmap)  R3:ีีร้อยละความส าเร จของการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อที่เป็น
ปัญหาส าคัญของพื้นที่ 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในช่องปากในกลุ่มเปูาหมายหลัก  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปัญหา
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ด าเนินงานต่อไป 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และการปูองกันโรคในช่อง
ปากในกลุ่มเปูาหมายหลักี
(หญิงต้ังครรภ์ีเด กเล กี
เด กก่อนวัยเรียนีเด ก
นักเรียนประถมศึกษา 
ผู้สูงอายุ) 

ร้อยละความส าเร จของ
กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากและการ
ปอูงกันโรคในช่องปากใน
กลุ่มทุกกลุ่มเปูาหมาย
หลักีเปูาหมายีไม่น้อย
กว่าร้อยละี60 

ตัวชี้วัดผ่าน
เกณฑ์ี100% 
 

 - ด าเนินการติดตามเพื่อให้มี
การพัฒนาและรักษาระดับของ
งานให้มีความต่อเน่ืองต่อไป 
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ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีี1.ิพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จิ(Roadmap)  R13:  โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลิ(HA) 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 

 กิจกรรมพัฒนางานคุณภาพตามมาตรฐานีHA 
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ 

ร้อยละของตัวชี้วัด
ด้านงานคุณภาพที่
ได้รับมอบหมายีใน
ภาพรวมของกลุ่ม
งานผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดีร้อยละี60ีี 

ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ี98.18% 
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ีเป็น
ของทีมีOCC คือีี
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาลีร้อยละี80 

การเข้ารับวัคซีน
หรือไม่เป็นความ
สมัครใจส่วนบุคคล
ของบุคลากรใน
หน่วยงานีไม่
สามารถบังคับกันได้ 

ให้ข้อมูลและความมั่นใจ
ถึงความปลอดภัยจากการ
ใช้วัคซีนีเพื่อ
ประกอบการพิจรณารับ
วัคซีน 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีี4.ีพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จิ(Roadmap)  : 
R16. ระดับของความส าเร จของตัวชี้วัดด้านการบริหารีและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ีHR Scorecard 
R17.ีดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานี 
P80.ีทุกหน่วยงานมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยี1ีมาตรการ 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 

 กิจกรรมพัฒนางานคุณภาพตามมาตรฐานีHA 
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
มีการน าเสนอ
ผลงานหรือ
เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ/
นวัตกรรม/ี
งานวิจัยที่มี
คุณภาพและใน
ทุกระดับอย่าง
น้อยี1ีเรื่อง 

หน่วยงานมีการ
น าเสนอผลงาน
หรือเผยแพร่
ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม/ี
งานวิจัยที่มี
คุณภาพและใน
ทุกระดับอย่าง
น้อยี1ีเรื่อง 

- เข้าร่วมการน าเสนอโครงการ
เพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม
กลุ่มวัยีท างานในผู้ปุวย
เบาหวานีอ.ลองีจ.แพร่ีปีี
2560ี 
เสนอีในงานประชุมวิชาการี
การพัฒนางานีทันต
สาธารณสุขในกลุ่มวัยท างาน
นอกระบบสถานี 
ประกอบการีวันที่ี2ี-ี5ี
สิงหาคมี2559ีณีโรงแรมเดอะ
รอยัลีเจมส์ีลอจ์ดีจ.นครปฐม 

- เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานยังให้
ความส าคัญกับการ
ท างานประจ า
ร่วมกับการท า
ผลงานวิชาการี
นวัตกรรมหรือ
งานวิจัยน้อย 
- มีการท างานที่
เห นถึงการปรับปรุง
และพัฒนาแต่ยัง
ขาดการบันทึก
รวบรวม 

น าหลักการของีR2R มา
กระตุ้นเตือนและปฏิบัติใน
หน่วยงาน 
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กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
จัดท ามาตรการ
ลดค่าใช้จ่าย
ของกลุ่มงานทัน
ตกรรมีโดยเน้น
การจัดการ
แผนการใช้เงิน
บ ารุงในการซื้อ
วัสดุีครุภัณฑ์
ทางทันตกรรม
ให้คุ้มค่าที่สุด 

หน่วยงานมี
มาตรการลด
ค่าใช้จ่ายอย่าง
น้อยี1ี
มาตรการี(ลด
ค่าใช้จ่ายลง
10%) 

ลดค่าใช้จ่ายได้ี7.78% ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่
มากนักเพราะ
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
ขึ้นกับจ านวนผู้มา
รับบริการ 

ควรท ามาตรการลด
ค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับ
มาตรการเพิ่มรายรับ 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1. ีหญิงมีครรภ์ได้รับทันตสุขศึกษาีและตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

คน 40 269 273 

2. ีหญิงมีครรภ์ได้รับการรักษาทางทันตกรรม คร้ัง 19 213 324 
3. ีการถอนฟันน้ านม ราย/ซี่ 341/678 379/938 295/458 
4. ีการอุดฟันน้ านม ราย/ซี่ 260/821 276/976 271/516 
5. ีการถอนฟันแท้ ราย/ซี่ 2024/3850 2112/5170 2148/3341 
6. ีการถอนฟันโดยการผ่าตัด ราย/ซี่ 153/153 66/133 71/78 
7.  Minor surgery ราย 27 47 52 
8. ีการอุดฟันแท้ ราย/ซี่ 806/1839 730/1952 913/1387 
9. ีรักษารากฟัน ราย 82 23 21 
10. ีขูดหินปูน ราย 986 821 860 
11. ทันตกรรมประดิษฐ์ ชิ้น 489 245 336 
12. เคลือบหลุมร่องฟัน ราย/ซี่ 115/397 178/472 85/247 
13. เวชศาสตร์ช่องปาก ราย 5139 5143 7200 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2557 -ิ2559 

 
 
วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

ในปีี2558 มีแนวโน้มงานบริการที่เพิ่มขึ้นชัดเจนคืองานเฉพาะทาง minor surgeryีการผ่าตัดแต่งกระดูกีและ
ทันตกรรมประดิษฐ์ การให้บริการหญิงต้ังครรภ์ีเน่ืองจากมีทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมี1ีคนีอีกทั้งรับการส่งต่อ
ผู้ปุวยมาจากโรงพยาบาลวังชิ้นีงานบริการเฉพาะทางในกลุ่มน้ีผู้รับบริการต้องเสียเงินเองีใช้สิทธิ์เบิกได้หรือเบิกจ่ายตรงี
ฉะน้ันีการจัดระบบนัดรักษาผู้รับบริการในกลุ่มน้ีให้ชัดเจนจึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการเพิ่มรายรับให้กับทางโรงพยาบาลี
และในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์ที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากมีการก าหนดอยู่ในตัวชี้วัดของจังหวัดีจึงท าให้มีงบประมาณและมีโครงการ
รองรับ 

นอกจากน้ันีงานบริการที่ลดลงคือีงานรักษารากฟันีเน่ืองมาจากงานรักษารากฟันที่เป็นฟันกรามหลังส่วนมาก
จะีreferีไปให้ทันตแพทย์เฉพาะทางท าีแต่หากเทียบกับปีี58 ก ไม่ได้ต่างจากเดิมมาก 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การมีทันตแพทย์เพิ่มขึ้นท าให้สามารถให้บริการงานเฉพาะทางได้มากขึ้นีและพร้อมได้ผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มีท า

ให้มีโอกาสที่จะเพิ่มงานบริการที่ได้ประสิมธิภาพมากขึ้น 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
1. ใช้แนวทางการบริหารจัดการและการด าเนินงานทันตสาธารณสุขตามงบPPAีเพื่อด าเนินงานส่งเสริมีปูองกันและ

รักษาในกลุ่มอายุต่างีๆีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตอ าเภอลองีรวมถึงเน้นการท างานแบบสหสาขาและการท างานเป็น
ทีมระดับอ าเภออย่างต่อเน่ือง 

2. การบริหารจัดการระบบข้อมูลีเพื่อให้การส่งรายงานข้อมูลทางทันตสาธารสุขีทันเวลาที่ีก าหนดีโดยข้อมูลด้านีีีีี
ทันตสาธารณสุขประกอบด้วยีรายงานโครงการยิ้มสดใสีเด กไทยฟันดีี/ีรายงานโครงการฟันเทียมพระราชทานี/ี
รายงานการให้บริการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าี/ีรายงานีทส .003 /ีรายงานีอฟี/ีรายงานีฟี/ี
รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขี/ีระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพี:ีHDC  โดยงานทันต
สาธารณสุขได้วางแผนจัดอบรมฟื้นฟูความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก บรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานให้
ง่ายต่อการบันทึกมากขึ้น 
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3. ปรับปรุงีแก้ไขรหัสวินิจฉัยและรหัสหัตถการของงานทันตกรรมีให้ครบถ้วนีถูกต้องีและครอบคลุมโรคทางีีีี
ทันตกรรมีรวมถึงทันตกรรมหัตถการ 

4. ก าหนดแนวทางเพื่อเพิ่มรายรับร่วมกับใช้มาตรการลดค่าใช้จ่าย  
5. สร้างความตระหนักในการจัดการความรู้ีและน าีR2R มาใช้ร่วมกับการท างานประจ า 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
หน่วยงานิิรังสีวิทยาิิกลุ่มงานิรังสีวิทยาิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานิินางอาริวรรณิิิวังคะออมิวันท่ีจัดท าิ31ิตุลาคมิ2559 

 
เจตจ านง 
ีีีีีี ี ีีีีีีให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้องีปลอดภัยีทันเวลาีเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจีโดย
ให้บริการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัยทั่วไปแก่ผู้รับบริการีตามค าสั่งแพทย์ีทั้งในและนอกเวลาราชการ 

เป้าหมาย 
ีีีีีีผู้รับบริการได้รับบริการตรวจทางรังสีวิทยาที่ถูกต้องีปลอดภัยีทันเวลาี 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.ีจ านวนคร้ังของการร้องเรียนการบริการี 0 0 0 0 
2. จ านวนคร้ังของการเกิดความผิดพลาดในการระบุตัว
ผู้ปุวย 

0 0 0 1 

3. อัตราบุคลากรได้รับรังสีเกินก าหนด 0 0 0 0 
4. จ านวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของ
เจ้าหน้าที่ี 

< 5 คร้ัง/ปี 0 0 0 

5. อัตราการเอกซเรย์ซ้ า <  3 % 2.82 2.03 0.86 
6. อัตราการได้รับบริการภายในี1 ชั่วโมง > 80 % 100  100 100 
7. อัตราการได้รับบริการในผู้ปุวยฉุกเฉินภายในี30 นาที > 90 % 100  100 100 
8. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 80 % 93.45 90.34 91.03 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ(นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน) 
- การพัฒนางานตามเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขีปีี

2558ีโดยผ่านการประเมินในระดับดีเด่นีคะแนนี92.70 (ีExternal Survey) 
- ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานีนวตกรรมีและการออกแบบระบบบริการี(Human Factors 

Engineering)ีเรื่องี“ตราปั๊มีX-RAY แล้ว” 
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 จุดเน้นในการพัฒนา  
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
2. ความถูกต้องและรวดเร วในการให้บริการ 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
การพัฒนาคุณภาพงาน
รังสีวินิจฉัยอย่างต่อเน่ือง 

มีการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในรพ.ีแต่ขาดการ
แลกเปลี่ยนกับโรงพยาบาล
ข้างเคียง 

-ีมีการรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายรังสีจังหวัดแพร่
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานรังสี
ทั้งจังหวัด 
-ีรับการประเมินจากทีม
เยี่ยมประเมินภายนอกทุก
ปี(External Survey)ี 

-สามารถน าจุดเด่นและข้อดี
ของแต่ละโรงพยาบาลมาปรับ
ใช้ในการพัฒนางานและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้นี
เกิดการพัฒนาไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งจังหวัด 
-ผ่านการประเมินโดยทีม
ประเมินระดับจังหวัดีใน
ระดับดีเด่นี(คะแนนี92.70) 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ1.ิพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
การพัฒนาคุณภาพงานรังสี
วินิจฉัย 

ผ่านการประเมินในระดับดีเด่นีคะแนนี92.70 พัฒนาส่วนขาดตามค าแนะน า
ของทีมตรวจประเมิน 

การสอบเทียบเคร่ืองมือ ด าเนินการขอสอบเทียบีแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้
เข้ามาด าเนินการ 

ท าการสอบเทียบทุกปี 

ความพร้อมใช้ของเคร่ืองมือ
ส าคัญในหน่วยงาน 

มีความพร้อมใช้งานและผ่านเกณฑ์การประเมิน รับการประเมินโดยทีมเคร่ืองมือ
(ENV) 

เอกสารระบบคุณภาพ เอกสารครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหน่วยงานผ่าน
การประเมินความรู้ความเข้าใจโดยทีมเอกสาร
ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 

ทบทวนเอกสารระบบคุณภาพ
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

5ีส  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มีความตระหนักและด าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง การจัดการขยะ 

อัคคีภัย 
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง มีระบบเฝูาระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ภายในหน่วยงานีและมีการรายงานเมื่อเกิด
อุบัติการณ์ในหน่วยงาน 

ค้นหาและเฝูาระวังความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นได้ 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

งานถ่ายภาพรังสี ภาพ 6,042 6,754 ี12,075 
ราย 4,941 5,346 8,199 

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาิ(กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2557ิ–ิ2559) 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

 

จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวน
ผู้รับบริการและจ านวนภาพถ่ายรังสีีของงาน
รังสีวิทยาีจะเห นว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นมากเป็น
สองเท่าจากปีก่อนๆีอาจเน่ืองมาจากการ
ปรับเปลี่ยนระบบฟิล์มมาใช้ระบบีCRี(เริ่มใช้ี8ี
ก.ค.58)ีท าให้การสั่งถ่ายภาพรังสีมีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้นี 
  

ิิิิปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. จากผลการประเมินเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยีโดยทีมเยี่ยมประเมินภายนอกี
โรงพยาบาลลองีได้คะแนนี92.70 % อยู่ในระดับดีเด่น แต่ยังมีส่วนขาดที่ต้องท าการพัฒนาต่อทั้งี3 ด้านี
คือด้านความปลอดภัยีด้านบริการรังสีวินิจฉัยีและด้านคุณภาพบริการ 

ิิิิแผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 

1. การพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีความต่อเน่ืองีโดยใช้เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขีร่วมกับเครือข่ายรังสีจังหวัดแพร่ 

2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีมคุณภาพต่างๆที่มอบหมายให้หน่วยงาน 
3. การขอเพิ่มอัตราก าลังเพื่อรองรับผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
กลุ่มงานิิเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  โรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานิิิคัทลียากรณ์ิไวโอเร็ติิิวันท่ีจัดท าิ17 ตุลาคมิ2559 
 

เจตจ านง 
1. พัฒนาระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลลองและหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพี  
3. พัฒนาระบบการดูแลด้านยาในชุมชน 
4. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้านยา  

 

เป้าหมาย 
1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการด้านยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพีอย่างถูกต้องีครบถ้วนีเหมาะสมีเพียงพอีปลอดภัยี

ได้ผลีและพึงพอใจี 
2. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคี และเกิดความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพี 
3. เพื่อให้เครือข่ายผู้บริโภคในชุมชน/หน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข มแข งี  
4. เพื่อให้ประชาชนสามารถตนเองดูแลตนเองเบื้องต้นด้านยาได้ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 สรุปผลปีิ59 
1.ร้อยละของตัวชี้วัดการส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผลีี(Optimizing 
medication therapy)ีผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดี 

อย่างน้อยี75% 100 100 88.61 ผ่านเกณฑ์ 

2.ระยะเวลาในการรอคอยรับบริการ
งานบริการเภสัชกรรมผู้ปุวยนอกลดลง 

ลดลงจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

- 27.70 25.15 
 

ผ่านเกณฑ์ 

3.จ านวนชุมชน/หมู่บ้านีมีกลไกเฝูา
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
ตามเปูาหมายี 

≥ี2 หมู่บ้าน  0 0 6  ผ่านเกณฑ์ 

4.ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่รับผิดชอบโดยกลุ่ม
งานเภสัชกรรมฯี 

≥ี30% 29.81 34.74 29.62 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ(นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน)ิ 
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น 

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย นจากผลประเมินการปฏิบัติงานบริหาร

จัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย นในระดับหน่วยบริการตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 

พัฒนาระบบโดยจัดท าแบบประเมินการปฏิบั ติงานสร้างเส ริมภูมิ คุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริการี

(โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน)ีตามแนวทางของกรมควบคุมโรคี และส่งแบบ

ประเมินการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริการดังกล่าวีให้หน่วยงานเปูาหมายีประเมินตนเองส่งทุกี

6ีเดือนีแล้วติดตามรายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานภายในี30ีวันีสรุปผลการประเมินตนเองทุกี6ีเดือนี

พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคภายในี30ีวันีและน าสรุปจากแบบประเมินคืนหน่วยงานเปูาหมายเพื่อร่วมแก้ไขปัญหากับเจ้า

หน้าทุกหน่วยงานเปูาหมายีและติดตามการแก้ไขปัญหาของทุกหน่วยงานเปูาหมายีพร้อมติดตามการด าเนินงานตาม

มาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย นีทุกี3ีเดือนีตามแบบประเมินการปฏิบัติงานสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริการี (โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน) 

ผลลัพธ์ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่ายอ าเภอลองผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริการด้วยค่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละี80ีตามแนวทางของกรมควบคุมโรคี

ร้อยละี100 

2. การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังยาท่ีมีอันตรกิริยาต่อกันในยาความเสี่ยงสูงิงานบริการและบริบาลเภสัชกรรม
ผู้ป่วยใน 

เพื่อความปลอดภัยของผู้ปุวยในการใช้ยาที่มีอันตรกิริยาต่อกันในกลุ่มยาความเสี่ยงสูง 

พัฒนาระบบเฝูาระวังอันตรกิริยาในยาความเสี่ยงสูงในบัญชียาโรงพยาบาลลองีดังรายการต่อไปน้ีีWarfarin, 
Morphine inj, Pethidine inj, Magnesium sulfate, Adrenosine, Amiodarone, Regular insulin, Digoxin inj, 
Potassium chloride inj.ีโดยทบทวนรายการคู่ยาที่อาจเกิดอันตรกิริยาต่อยาความเสี่ยงสูงโรงพยาบาลลองทั้งยาที่มีใน
บัญชีโรงพยาบาลลองและบัญชียาโรงยาบาลแพร่สูงีโดยเลือกคู่ที่เป็นีSeverity Level 1 (Major and well 
documented interaction) จัดท าตารางคู่ยา ผลที่อาจจะเกิดขึ้นีและการแก้ไขีด าเนินการเก บข้อมูลในช่วงเดือน
มกราคมี2559ีถึงเดือนสิงหาคมี2559 

ผลลัพธ์ีพบการสั่งจ่ายคู่ยาเปูาหมายจ านวนี7ีรายีโดยเป็นการสั่งจ่ายีWarfarin ร่วมกับีCeftriaxone 

จ านวนี1ีรายีคู่ยาีDigoxin tablet ร่วมกับีLoop diuretic (Furosemide) 4ีรายีและคู่ยาีWarfarin ร่วมกับี

Simvastatin 2ีรายีโดยทุกรายได้รับการติดตามการใช้ยาตามีparameter ที่แนะน าีผลจากการติดตามไปพบความ

ผิดปกติจากการใช้ยาระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

 
 
 



175 
 

3. นวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ิ“ห้ามรับประทาน” ……. นะจ๊ะ 
เพื่อปูองกันความคลาดเคลื่อนทางยาในการบริหารยาใช้ภายนอกชนิดน้ าที่ผิดวิธีีเพื่อให้ผู้ปุวยได้รับความ

ปลอดภัยในการใช้ยา 
พัฒนาระบบการจ่ายยารูปแบบชนิดน้ าใช้ภายนอกีที่ไม่มีฉลากติดที่บรรจุภัณฑ์ีหรือมีฉลากเตือนีแต่เป็น

ขนาดตัวหนังสือที่เล กมากที่ไม่สะดุดตาผู้ปุวยอาจท าให้ผู้ปุวยบริหารยาผิดวิธีได้ีได้แก่ียาีCalamine lotionียาหยอดหูี

Glycerine borax ยาBenzyl benzoate และ Olive oilีโดยจัดท าสต๊ิกเกอร์สีสะดุดตาระบุข้อความ “ห้าม

รับประทาน”ส าหรับติดภาชนะบรรจุยาใช้ภายนอกี  

ผลลัพธ์ีรายการยาทั้งี4ีรายการได้รับการติดสต๊ิกเกอร์“ห้ามรับประทาน”ทุกรายการีและไม่พบ

อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในการบริหารยาทั้งี 4ีรายการที่ผิดวิธี   

4. จัดตั้งเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพท่ีไม่ปลอดภัยในชุมชน 
เพื่อให้ภาคประชาชนและภาครัฐเกิดความร่วมมือในการเฝูาระวังและจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพและีีีี

บริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยี 

เร่ิมด าเนินงานต้ังแต่ปีงบประมาณี2557-2559 เป็นการแบ่งการท างานได้ี2 ระยะโดยระยะแรกี

ปีงบประมาณี2557–2558 เป็นการด าเนินงานโดยมีกลไกการขับเคลื่อนจากภาคประชาชนสู่มาตรการทางีสังคมีโดย

การคืนข้อมูลให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนีเพื่อหาแนวทางจัดการระดับชุมชนีแล้วน ามาสู่แนวทางการ

ระดับอ าเภอีและระยะที่สองปีงบประมาณี2559 เป็นการด าเนินงานมีกลไกขับเคลื่อนีโดยเชื่อมต่อแนวทางการจัดการ

ระดับอ าเภอจากการด าเนินงานของระดับชุมชนสู่ผู้บริหารระดับอ าเภอและีขยายเครือข่ายด้วยการขอความร่วมมือจาก

นายอ าเภอีโดยผ่านการจัดต้ังคณะกรรมการอ านวยการ งานคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัยอ าเภอลองี  

ผลลัพธ์ ระยะแรกได้แนวทางมาตรการการจ าหน่ายยาจ าหน่ายยาที่ถูกต้องในร้านช า และผลจากการส ารวจ 

พบว่า ยังมีการจ าหน่ายยาที่ไม่ถูกต้องในพื้นที่ีเช่นีร้านช าในพื้นที่โรงพยาบาลลองีพบการจ าหน่ายยาที่ไม่ถูกต้องร้อย

ละี60.6 และี58.9 ในปีงบประมาณี2558 และี2559 ตามล าดับีนอกจากน้ีีสถานการณ์ในระดับอ าเภอยังพบรายงาน

การได้รับอันตรายจากการเข้ารับบริการคลินิกเถื่อนีการจ าหน่ายยา/อาหารที่ปนเปื้อนสเตียรอยด์ีการเร่ขายยาให้

ผู้สูงอายุีและการโฆษณาเกินจริงีระยะที่สองีได้ขยายเครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องมากขึ้นีเช่นีปศุสัตว์ีสถานการศึกษาี

ซึ่งในปีีงบประมาณี2559 ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการอ านวยการงานคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัยอ าเภอลองี

และประชุมคณะกรรมการฯีเพื่อวางแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณี ี2560 

 จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลีี(Optimizing medication therapy)  
2. พัฒนาระบบจัดบริการผู้ปุวยนอกด้านลดระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ  
3. พัฒนาระบบการเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย  
4. การกระจายและการควบคุมยาี(Medication distribution and control)ี 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของหน่วยงานไปแล้วในปีิ2559  
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
แนวทางการเข้าควบคุมี
ก ากับีตรวจสอบียาใน
หน่วยงานรพ.ลองียังไม่
ชัดเจนีและครอบคลุม 

ไม่มีแนวทางการเข้าควบคุมี
ก ากับีตรวจสอบียาใน
หน่วยงานรพ.ลองที่ชัดเจนี 

ก าหนดระบบทางการเข้า
ควบคุมีก ากับีตรวจสอบี
ยาในหน่วยงานรพ.ลองีแยกี
3ีส่วนีคือีระบบดูแลโดย
งานบริการและบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยนอกีงานบริการ
และบริบาลเภสัชกรรม
ผู้ปุวยในีและงานบริหาร
เวชภัณฑ์ี 

มีแนวทางการด าเนินงานที่
ชัดเจนีเป็นลายลักษณ์อักษร 

พัฒนาระบบส ารอง
น้ าเกลือในหน่วยงาน
บริการและบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยใน 

การส ารองน้ าเกลืองานเภสัช
กรรมผู้ปุวยในจะส าหรองให้
หน่วยงานต่างๆีเช่นหอ
ผู้ปุวยีห้องฉุกเฉินีและการ
เบิกจ่ายยมีอัตราผันผวนบาง
รายการไม่เพียงพอีบาง
รายการเบิกจ่ายน้อยลงท า
ให้เหลือค้างซ้อนกล่องกัน
เป็นจ านวนมาก 

1.มีการจัดท าบัญชีรายการ
น้ าเกลือีพร้อมจ านวน
ส ารองคงคลัง 
2.มีการจัดท าแบบฟอร์มการ
ควบคุมวันหมดอายุของยา
โดยควบคุมี2ีปีได้แก่ปี
ปัจจุบันีและปีถัดไป 
3.ปรับปรุงชั้นวางน้ าเกลือ 
4.จัดเก บน้ าเกลือแบบีFirst-
In  First-Exp 
5.จัดท าแบบฟอร์มการ
เบิกจ่ายน้ าเกลือ 

1.รายการส ารองน้ าเกลือใน
หน่วยงานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวยในที่มีอัตรา
การเบิกลดลงี12ีรายการีคิด
เป็นีีร้อยละี56.5 
2.รายการส ารองน้ าเกลือใน
หน่วยงานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวยในที่มีการ
เบิกเพิ่มขึ้นมีี4ีรายการีคิด
เป็นร้อยละี25 
3.รายการส ารองน้ าเกลือใน
หน่วยงานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวยในที่ไม่มีการ
เบิกมีี1ีรายการีคิดเป็นร้อย
ละี6.25 
4.รายการส ารองน้ าเกลือใน
หน่วยงานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ปุวยในที่มีการ
เบิกทดแทนน้ าเกลือที่
หมดอายุีมีี2ีรายการีคิด
เป็นร้อยละี12.5   
5.มูลค่าเบิกจ่ายี
ปีงบประมาณี2558 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
เปรียบเทียบกับีปีงบประมาณี
2559   สามารถประหยัดได้
เท่ากับี17,972 บาท 

การเพิ่มมาตรการความ
ปลอดภัยในการใช้ยา
ผู้ปุวยีงานบริการและ
บริบาลเภสัชกรรมผู้ปุวย
นอก 

ยาน้ าชนิดใช้ภายนอกีโดย
ยาแต่ละประเภทจะมีฉลาก
ระบุวิธีการบริหารยาไว้ที่
บรร จุภัณ ฑ์ ี แ ต่มี ย าบาง
ประเภทซึ่งเป็นยาที่ต้องแบ่ง
บรรจุเองี ไม่มีฉลากติดที่
บรรจุภัณฑ์หรือมีฉลากเตือน
แต่เป็นขนาดตัวหนังสือที่
เล กมากที่ไม่สะดุดตาผู้ปุวย
อาจท าให้ผู้ปุวยบริหารยาผิด
วิธีได้โดยเฉพาะยารูปแบบ
ชนิดน้ าใช้ภายนอกีได้แก่ี
ยาีCalamine lotionียา
หยอดหูีGlycerine borax 
ยาBenzyl benzoate และ 
Olive oil 

ท าสต๊ิกเกอร์สีสะดุดตาระบุ
ข้อความ “ห้าม
รับประทาน”ส าหรับติด
ภาชนะบรรจุยาใช้ภายนอกี 
ได้แก่ Calamine lotionี
,Glycerine borax ear 
drop,Benzyl benzoate 
และ 
Olive oil  
 

ไม่พบอุบัติการณ์ที่ผู้ปุวยได้รับ
ยาใช้ภายนอกที่ไม่ได้รับการ
ติดีsticker “ห้าม
รับประทาน” 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
ยุทธศาสตร์ท่ีิ1.ีพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

R8. ร้อยละความส าเร จของตัวชี้วัดีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยจากการใช้ยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

P40 จ านวนีรพ.สต.ที่มีการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขครบี4 ด้านีทั้งี14 แห่ง  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ตรวจประเมินและให้
ค าแนะน าตามเกณฑ์การ
ประเมินระบบยาของีี
ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดแพร่ 
 
 

ผ่านี14 แห่ง  -สร้างความเข้าใจในเรื่องการเฝูาระวัง 
โฆษณาเกินจริง 
ี-ีส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครือข่ายภาค 
ประชาชนและภาครัฐแต่ละพื้นที่โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลเกิดความร่วมมือในการเฝูาระวังี
และจัดการความไม่ปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพในพื้นที่ของตนี 
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P41 ระดับความส าเร จของชุมชนในการเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในเขตพื้นที่เปูาหมายีระดับี5  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
การส ารวจแนะน าร้านช าในพื้นที่
ร่วมกับีอสม. 
 
 

ไม่พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
คือยาปฏิชีวนะและยาไม่มีทะเบียนี
จ านวนี6ีหมู่บ้านีคือีหมู่ที่ี4ี5ี6ี7ี
8ีและี13 

ส่งเสริมให้ไม่พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
ปลอดภัยคือยาปฏิชีวนะและยาไม่มี
ทะเบียนีทุกีหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลลอง 

R11. ระดับความส าเร จของการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย  
P58. อัตราผู้ปุวยได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์มาตรฐานีร้อยละี80  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
การเยี่ยมบ้านผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย 
 

ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายี23 คนีได้รับการ
เยี่ยมบ้านี21ีคนีคิดเป็นร้อยละี91.30 

ให้มีเภสัชเยี่ยมบ้านเฉพาะกลุ่มโรค 

P59. ร้อยละของระยะรอคอยเฉลี่ยของผู้รับบริการผู้ปุวยนอกในโรงพยาบาลลดลงีร้อยละี10  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
มกีารพัฒนากระบวนการให้บริการี 
1.ขั้นตอนการให้บริการีต้ังแต่จุดรับ
ใบสั่งยาีจุดจัดยาและจุดจ่ายยาี 
2.การเตรียมความพร้อมของชั้นวางยา 
3.การีPre-pack ยาโดยเพิ่มรายการให้
เหมาะสมกับการสั่งใช้ยาของแพทย ์

ผลการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อลด
ระยะเวลารอคอยีได้ด าเนินการมาี2 ปีี
ต้ังแต่ปีี2558-2559 พบว่าีระยะเวลารอ
คอยปี 2558ีเท่ากับี27.70 นาทีีส่วนปี 
2559ีเท่ากับี25.15 นาทีีซึ่งมีระยะเวลา
รอคอยที่ลดลง ร้อยละี9.21 นาที 

การพัฒนาระบบโปรแกรมี
Hos-XPให้รองรับการส่งข้อมูล
รายการยาที่แพทย์สั่งให้ลิงค์
โดยสมบูรณ์กับโปรแกรมการ
พิมพ์สติกเกอร์รายการยาที่ห้อง
จ่ายยานอก 

R12.ิร้อยละของมาตรฐานงาน/ทีมมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดิิิ 

P65. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ีEPI คุณภาพีร้อยละี80 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
พัฒนาระบบงานีEPI ใน
หน่วยงานเปูาหมายตาม
มาตรฐานการบริหารจัดการ
วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย น 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่าย
อ าเภอลองผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริการด้วย
ค่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละี80ีตาม
แนวทางของกรมควบคุมโรคีร้อยละี100 

น าส่วนขาดในหน่วยงานมา
พัฒนาีและหาโอกาสพัฒนาใน
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ีเพื่อให้
ทุกหน่วยงานผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุกปีงบประมาณ 
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ิิิยุทธศาสตร์ท่ีิ3. พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
    R15. ดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
    P86. รายได้ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นีีร้อยละี10  

    กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
หน่วยงานมีการพัฒนาระบบงาน
บริการเภสัชกรรมเพื่อการลงข้อมูลยาที่
ครบถ้วนีถูกต้องีอย่างน้อยีี1 ระบบ 

มีการพัฒนางานเภสัชกรรมผู้ปุวยในี1ีระบบี
คือมีการสุ่มตรวจสอบการลงข้อมูลยาในี
HOSxP ขณะีD/C โดยสุ่มี30%ีของผู้ปุวยที่
นอนรพ.มากกว่าี2ีคืนีคือมีการสุ่มตรวจสอบ 

ขยายการสุ่มตรวจสอบให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 P89. Unit cost OP visit ไม่เกินค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลชุมชนีี(บาท)  

    กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
การพัฒนาระบบการจ่ายยาฉีดอินซูลินให้เหมาะสมกับ
วันที่แพทย์นัดีของหน่วยงานบริการและบริบาลเภสัช
กรรมผู้ปุวยนอกีโดย 
1.การค านวณจ านวนีcartridge ของยาฉีดอินซูลินทั้งี
Mixtard และีNPHีให้เพียงพอกับจ านวนวันนัดของ
แพทย ์
2.จัดท าีsticker แนะน าการเก บรักษายาทีถูกต้องเพื่อ
ควบคุมคุณภาพของยาฉีดอินซูลิน 

มูลค่าประหยัดของการสั่งใช้
ยาฉีดอินซูลินใน
ปีงบประมาณี2559 เท่ากับี
46,746 บาท 

เพื่อลดมูลค่าการสั่งใช้ยา
ให้เหมาะสมควรมีการ
ร่วมมือกันของสหสาขา
วิชาชีพีเช่นแพทย์ี
พยาบาล 

P90. Unit cost IP visit ไม่เกินค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลชุมชนี(บาท)  

    กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
พัฒนาระบบส ารองน้ าเกลือ
ในหน่วยงานบริการและ
บริบาลเภสัชกรรมผู้ปุวยใน 

มูลค่าเบิกจ่ายน้ าเกลือในปีงบประมาณี2559  
สามารถประหยัดได้เท่ากับี17,972 บาทเทียบ
กับปีงบประมาณี2558ีคิดเป็นร้อยละี7.84ี
(มูลค่าการเบิกจ่ายปีงบประมาณี25589ีเท่ากับี
229,185ีบาท) 

ควรทบทวนรายการน้ าเกลือที่
ส ารองในงานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมให้เหมาะสมีเน่ืองจาก
พื้นที่ในการจัดเก บมีจ ากัด 

R19. ระดับความส าเร จของการบริหารการเงินการคลังีตามเกณฑ์การประเมินของีFAI 
P91. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯของหน่วยงานีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละี30 

    กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการยา
และเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อร่วมให้ถูกต้องี
และเป็นปัจจุบัน 

-ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบการจัดซื้อให้ระบุ
ถึงการจัดซื้อร่วมและปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 
-รายงานผลการจัดซื้อร่วมสรุปรายเดือนส่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ี 

-พัฒนาระบบการจัดการ
จัดซื้อร่วมให้ครอบคลุม
ประเภทเวชภัณฑ์ให้มากขึ้นี
และเพิ่มจ านวนรายการซื้อ
ร่วมให้เพิ่มขึ้นี 

2.ีพัฒนาระบบการควบคุมีก ากับี
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    กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ติดตามีผลการด าเนินงานจัดซื้อร่วม -รายงานสรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาส

น าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ลอง 
-ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาเท่ากับร้อยละี29.62 

 

R16.ิอัตราความส าเร จของการบริหารการเงินการคลังตามเกณฑ์การประเมินของีFAI 

    P93. ระดับความส าเร จของการควบคุมภายในีระดับี5 

    กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายในตามมาตรฐานี(Internal 
Control : IC) 

ทุกหน่วยงานย่อยปฏิบัติตาม
ระบบการตรวจสอบภายในฯี
100% 

พัฒนาระบบให้ครอบคลุมขั้นตอน
ทุกขั้นตอนีตามีWork Flow ของ
แต่ละงาน 

ีีีียุทธศาสตร์ท่ีิ4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
    R20. อัตราบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะี10 วันต่อคน/ปี 
ีีีีP104. หน่วยงานมีการพัฒนาผลงานีร้อยละี50 

    กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มงานฯ
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเน่ืองีหลากหลายช่องทาง 

ร้อยละของหน่วยงานย่อยเข้าร่วมเวทีการประกวด/
น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับโรงพยาบาล
อย่างน้อยี50% (งานบริการและบริบาลผู้ปุวย
นอก/ในีจ านวนี2ีงานจากี4ีงาน) 

ส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่ม
งานฯพัฒนาผลงานเพื่อ
น าเสนอในเวทีระดับต่างๆี
เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ท่ีิ5. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตส านึกรักองค์กร 
    R21. ร้อยละความส าเร จดัชนีความสุขของคนโรงพยาบาลลองผ่านเกณฑ์ีร้อยละี100 
    P105. อัตราความผูกพันของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองีร้อยละี60 

    กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภคีเพื่อสง่เสริมให้บุคลากรมีจิตส านึก
รักองค์กรีตามแนวทางที่ระดับองค์กร
ก าหนด 

กลุ่มงานมีการประชุมระดับกลุ่มงานฯี
เพื่อแจ้ง/ชี้แจงีนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องีอย่างน้อยีไตรมาสละี1ีคร้ังี
ครบทุกไตรมาส 

เพิ่มจ านวนคร้ังในการ
ประชุมในกลุ่มงานฯีให้
มากขึ้นในรอบไตรมาส 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาิ(กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2557ิ–ิ2559) 
ิิิิกราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใน
ปีงบประมาณี2557-2559 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใน
ปีงบประมาณี2557 เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณี2558 จาก
ร้อยละี29.82 เป็นร้อยละี34.74 และลดลงใน
ปีงบประมาณี2559 คงเหลือร้อยละี29.62 เน่ืองด้วย
การจัดซื้อร่วมในปีงบประมาณี2558 ได้เพิ่มจ านวน
รายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพิ่มขึ้นีีและใน
ปีงบประมาณี2559 ได้มีการพัฒนาระบบการจัดซื้อร่วม
ครอบคลุมบริษัทที่ส ารองรายการเวชภัณฑ์เฉพาะกรณี
เวชภัณฑ์องค์การเภสัชกรรมขาดคราวีโดยใน
ปีงบประมาณี2559 แต่มูลค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาที่ไม่ใช่รายการเวชภัณฑ์จัดซื้อร่วมมีมูลค่าสูงขึ้น
ส่งผลต่อร้อยละการจัดซื้อร่วมในภาพรวมลดลง 

ร้อยละความครอบคลุมในการประเมินีDUE ีในยา
กลุ่มเปูาหมายีปีงบประมาณี2557-2559ีี 
 
 
 

แนวโน้มร้อยละความครอบคลุมในการประเมินีDUE ีใน
ยากลุ่มเปูาหมายีในปีงบประมาณี2558ีีมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณี2557 จากร้อยละี78.79 เป็น
ร้อยละี93.55 เน่ืองมาจากมีการกระตุ้นทีมสหสาขา
วิชาชีพในการประเมินีDUE และมีการติดตามกรณียัง
ไม่ได้รับใบประเมิน แต่ในปีงบประมาณี2559ีที่ผ่านมามี
ความครอบคลุมลดลงเน่ืองจากมีเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องีและมีจ านวนการสั่งใช้ยาเพิ่มสูงขึ้น 
 
 

การติดตามการใช้ยาที่มีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่
รุนแรงจากยาปีี2557-2559 

 
 

การใช้ยาในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่
รุนแรงในยาีจ านวนี10ีรายการได้แก่ีCotrimoxazole, 
Carbamazepine, Phenobarbital, Phenytoin, 
Allopurinol, NVP, GPO-vir S30, EFV, Rifampicin, 
INH ีปีี2557ีมีการติดตามผู้ปุวยจ านวนี63ีรายเกิดการ
แพ้ยาี2ีรายจากยาีCotrimoxazoleีsusp. ีคิดเป็น
ร้อยละี3.17ีปีี2558ีและมีี2559ีไม่พบผู้ปุวยทีเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากการใช้ยา 
 
 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนผู้ป่วย 63 40 54

แพ้ยา 2 0 0
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา  
1. การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดยังไม่ครอบคลุมทุกประเภทเวชภัณฑ์ 
2. ความครอบคลุมในการประเมินีDUE ลดลงจากปีงบประมาณี2558 
3. ลดระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้รับบริการของงานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ปุวยนอกให้ลดลงน้อยกว่าร้อย

ละี10 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในฝุายเพื่อให้เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาเครือข่ายการเฝูาระวังและ

การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยีสามารถด าเนินงานได้ 
5. ประชาชนยังมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคที่ไม่ถูกต้องีเช่นีเชื่อค าโฆษณาเกินจริง 

ิิิแผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
1. เพิ่มความครอบคลุมหมวดเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดีได้แก่ีหมวดวัสดุทางเภสัชกรรมซึ่งเดิมยังไม่

เคยมีการจัดซื้อร่วมในหมวดน้ี 
2. เพิ่มความครอบคลุมรายการยาที่ประเมินีDUE และความครอบคลุมในการประเมินยาในกลุ่มน้ี 
3. การพัฒนาระบบการลิงค์ของข้อมูลการสั่งใช้ยาของแพทย์และห้องจ่ายยานอกในโปรแกรมีHos-XP 
4. งานการพัฒนาเครือข่ายการเฝูาระวังและการจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยระดับ

อ าเภอ 
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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานกายภาพบ าบัดิประจ าปีิิ2559 
หน่วยงานิกายภาพบ าบัดิิิิิกลุ่มงานิิิเวชกรรมฟ้ืนฟูิิิิิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานิิินายธีระพงษ์ิิิิแจ้งใจิิิิิิวันท่ีิิิ3  ตุลาคมิิ2559 
 

เจตจ านงี ี 
งานกายภาพบ าบัดีโรงพยาบาลลองีมุ่งมั่นให้บริการบ าบัดรักษาีฟื้นฟูสมรรถภาพีปูองกันโรคและส่งเสริม

สุขภาพให้กับผู้ปุวยและผู้พิการทั้งในและนอกโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพและมีความพึงพอใจ 

เป้าหมายี  
งานกายภาพบ าบัดได้ให้บริการในส่วนของการบ าบัดรักษาีการฟื้นฟูสมรรถภาพีการปูองกันโรคและการส่งเสริม

สุขภาพแก่ผู้ปุวยและผู้พิการทั้งในและนอกโรงพยาบาลีตลอดจนการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการทางกายภาพบ าบัดแก่
ประชาชนีองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.  อัตราผู้รับบริการด้วยโรคทั่วไปที่ได้รับการท า
กายภาพบ าบัดีมีอาการทุเลาลง 

> 80% 94.65% 90.02% 100% 

2.  อัตราผู้รับบริการด้วยโรคที่รักษายากหรือเป็นเรื้อรังมานาน
ที่ได้รับการท ากายภาพบ าบัดีมีอาการทุเลาลง 

> 70% 93.38% 96.59% 98.02% 

3.  อัตราการมาตามนัดของผู้ปุวยกายภาพบ าบัด > 80% 85.79% 81.89% 80.17% 
4.  อัตราผู้รับบริการที่ได้รับอันตรายจากการท าหัตถการ 0% 0% 0% 0% 
5.  อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการทางกายภาพบ าบัด > 90% 90.27% 92.17% 89.99% 
6. อัตราการออกเยี่ยมผู้ปุวยกายภาพบ าบัดที่บ้านตามแผน > 80%   100% 85.19% 100% 
7. จ านวนผู้พิการได้รับการคัดกรองค้นหาเพื่อด าเนินการ
เอกสารรับรองความพิการ 

40 ราย 
 

80 72 
 

60 
 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1.ีีการพัฒนาระบบการให้บริการทั้งผู้รับบริการภายนอกและภายใน 
2.ีีการให้บริการในเชิงรุกีีโดยการออกเยี่ยมและให้สุขศึกษาค าแนะน าแก่ผู้ปุวยและญาติที่บ้านร่วมกับทีมสหสาขาีี

วิชาชีพของโรงพยาบาลและสถานีอนามัยเครือข่าย 
3.ีีการด าเนินการตามตัวชี้วัดของหน่วยงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
4.  การให้ความรู้ทางด้านกายภาพบ าบัดแก่องค์กรต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
5.  การพัฒนาทางด้านทักษะความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 

6.  การด าเนินการในการขอขึ้นทะเบียนและท าบัตรประจ าตัวคนพิการ 
7. ีการจัดหาอุปกรณ์/เคร่ืองช่วยคนพิการในรายที่จ าเป็น 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
1.  ตัวชี้วัดของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัดและเกินเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2.  อัตราการออกเยี่ยมผู้ปุวยกายภาพบ าบัดที่บ้านตามแผน  ได้ร้อยละี100ี 
3.  การให้บริการเชิงรุกีโดยการออกเยี่ยมผู้ปุวยกายภาพบ าบัดเพื่อติดตามและประเมินผลขณะอยู่ที่บ้านีีสามารถ  
ีีีีีท าได้เกินกว่าเปูาหมายที่ก าหนดีคือี> 80% 
4.ีีให้บริการในการปรับแนวการเดินส าหรับผู้พิการขาขาดที่มาใส่ขาเทียมที่โรงงานขาเทียมโรงพยาบาลลองทุกราย 

     5.  การไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเร่ืองี“การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการให้กับีอสม.และญาติผู้ดูแล”ี 
        ีีณีีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้าผามอกีอ าเภอลองีจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ 2559 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ไม่ได้ออกเยี่ยมผู้ปุวย
ตามเปูาหมายที่ก าหนด
ไว้ 

ในการออกเยี่ยมผู้ปุวยและผู้
พิการที่บ้านไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้า 

มีการจัดท าแผนการออกเยี่ยม
ผู้ปุวยที่บ้าน 

โดยการออกเยี่ยมผู้ปุวย
กายภาพบ าบัดที่จ าเป็นเพื่อ
ติดตามและประเมินผลขณะ
อยู่ที่บ้านีีสามารถท าได้
ตามเปูาหมายคือีอย่างน้อยี
2 คร้ังต่อสัปดาห์ 

ผู้พิการบางรายไม่
สามารถเดินทางไปขึ้น
ทะเบียนคนพิการ
หรือไม่สามารถ
ด าเนินการด้านเอกสาร
รับรองความพิการได้ 

เมื่อแพทย์ออกเอกสารรับรอง
ความพิการให้กับผู้พิการีผู้
พิการบางรายไม่สามารถ
เดินทางไปได้หรือไม่สามารถ
ด าเนินเอกสารด้านความพิการ
ได้ท าให้ขาดโอกาสในการขอขึ้น
ทะเบียนคนพิการและไม่ได้รับ
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

หน่วยงานกายภาพบ าบัดเป็น
ผู้ด าเนินการในการส่งเอกสาร
เพื่อขอขึ้นทะเบียนคนพิการ
ให้กับผู้พิการที่ไม่มีญาติไม่
สามารถเดินทางไปเองได้ 

หน่วยงานกายภาพบ าบัดได้
ไปด าเนินการในการขอขึ้น
ทะเบียนคนพิการและท า
บัตรคนพิการให้แก่ผู้พิการที่
ไม่มีญาติดูแลหรือไม่
สามารถไปเองได้ในรอบปีี
2559 ที่ผ่านมามีทั้งหมดี60 
ราย 

ผู้พิการไม่มีอุปกรณ์
เคร่ืองช่วยเดิน 

ระบบการขอรับเคร่ืองช่วยเดิน
ต่างๆต้องให้ผู้พิการไปรับเองที่
โรงพยาบาลแพร่ีท าให้ผู้พิการ
บางรายที่ไม่สามารถเดินทางไป
รับเองได้ีไม่มีเคร่ืองช่วยเดินี
ท าให้การช่วยเหลือตนเองท าได้
ไม่ดี 

มีการประสานงานในเวทีประชุมของ
จังหวัดีในการเพ่ิมช่องทางในการมา
ขอรับเครื่องช่วยคนพิการีโดยให้
เจ้าหน้าที่สามารถมารับแทนได้เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับ
เครื่องช่วยคนพิการแต่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้เต มที่เน่ืองจากยังติด
เง่ือนไขต้องให้คนพิการมารับเอง 

ในรอบปีที่ผ่านมาสามารถ
จัดหาเคร่ืองช่วยคนพิการได้
ทั้งหมดี8 ราย 

 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
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ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ1.ีพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการิีพัฒนาการระบบให้บริการทางกายภาพบ าบัดีิหน่วยงานิิงานกายภาพบ าบัด 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
การพัฒนาพื้นที่และระบบการให้บริการ
เพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับ
บริการ 

อัตราความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการทุกไตรมาสีได้ี100% 

มีการวัดความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการทางกายภาพบ าบัดตามระยะเวลา
ที่ก าหนดอย่างต่อเน่ือง 

การให้บริการเชิงรุกโดยการออกเยี่ยม
ผู้ปุวยกายภาพบ าบัดที่บ้านร่วมกับสห
สาขาวิชาชีพ 

ออกเยี่ยมผู้ปุวยกายภาพบ าบัดที่
บ้านีได้ี 100% ีเกินเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ 

มีการออกเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้านตามแผนที่
ก าหนดและมีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเน่ือง 

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน
เพื่อการให้บริการผู้ปุวยมีประสิทธิภาพ 

อัตราตัวชี้วัดด้านการให้บริการ
ทางกายภาพบ าบัดผ่านเกณฑ์ี
100% 

การด าเนินงานในการให้บริการผู้ปุวย
อย่างมีคุณภาพและให้ีเป็นไปตาม
เปูาหมายตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.  การให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
ีีีีี(Ultrasonic Diathermy : US) 

 

รายี/ีคร้ัง 
 

538/1825 
 

694/2421 
 

705/2521 

2.  การให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟูาคลื่น 
ีีีีสั้นี(Short Wave Diathermy : SWD) 

 

รายี/ีคร้ัง 
 

400/1260 
 

322/1049 
 

345/1119 

3.  การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟูา 
ีีีีี(Electrical Stimulation : ES) 

 

รายี/ีคร้ัง 
 

25/121 
 

23/87 
 

32/105 

4.  การรักษาด้วยการดึงหลัง 
ีีีีี(Pelvic/ีLumbar Traction) 

 

รายี/ีคร้ัง 
 

197/714 
 

270/887 
 

283/887 

5.  การรักษาด้วยการดึงคอ 
ีีีีี(Cervical  Traction) 

 

รายี/ีคร้ัง 
 

97/422 
 

94/337 
 

102/368 

6.  การรักษาด้วยแผ่นประคบความร้อน 
ีีีีี(Hot Pack) 

 

รายี/ีคร้ัง 
 

952/3045 
 

1002/3300 
 

1024/3401 

7.  การรักษาด้วยแผ่นประคบความเย น 
ีีีีี(Cold  Pack) 

 

รายี/ีคร้ัง 
 

17/33 
 

38/54 
 

42/67 

8.  การรักษาด้วยพาราฟินี(Paraffin Bath) รายี/ีคร้ัง 5/26 4/21 6/40 
9.  การรักษาด้วยการดัดีดึงีขยับข้อต่อ 
ีีีีี(Mobilization) 

 

รายี/ีคร้ัง 
 

62/231 
 

87/392 
 

92/402 

10.  การออกก าลังกายเพื่อการรักษา 
ีีีีี(Therapeutic Exercise) 

รายี/ีคร้ัง 355/1108 458/1652 476/1698 

11. การฝึกเดินีี(Ambulation/Gait  Training) รายี/ีคร้ัง 52/134 63/171 78/192 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
12. กายภาพบ าบัดทางระบบทรวงอก 
ีีีีี(Chest  Physical Therapy) 

 

รายี/ีคร้ัง 
 

40/95 
 

45/106 
 

57/156 

13. การทดสอบสมรรถภาพของปอดีโดยใช้ 
ีีีีีีSpirometer 

 

รายี/ีคร้ัง 
 

81/85 
 

68/76 
 

72/93 

14.  การกระตุ้นพัฒนาการเด ก รายี/ีคร้ัง 0 0 0 
15. การออกเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้านี รายี 110/115 62/72 78/85 

รวม 2,031/9,214 3230/10,625 3392/11,134 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. บุคลากรมีจ านวนน้อยีประกอบกับภารกิจในด้านอื่นๆนอกเหนือจากการให้บริการผู้ปุวยค่อนข้างมากีและจ านวน
ผู้ปุวยเพิ่มมากขึ้นีท าให้การให้บริการผู้ปุวยไม่สามารถท าได้อย่างเต มที่ 

2. ผู้พิการไม่มีอุปกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการ ท าให้การช่วยเหลือตนเองท าได้ไม่เต มที่ 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
1.  การหาแนวทางปูองกันเพื่อลดกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาของผู้ปุวยที่มารับบริการทางกายภาพบ าบัดีโดยการให้ความรู้  
ีีีีค าแนะน าเพิ่มเติมีีจัดท าจุลสารแผ่นพับและเสียงตามสายให้ความรู้แก่ผู้ปุวยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลอง 
2. ีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดระดับความส าเร จของหน่วยงานและแจกจ่ายตัวชี้วัดในระดับบุคลให้กับบุคลากร  
ีีีีในหน่วยงานีเพื่อใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน 
3. ีการด าเนินการจัดเก บตัวชี้วัดของหน่วยงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
4.  มีการวางแผนการออกเยี่ยมผู้ปุวยที่บ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
5. ีด าเนินการด้านเอกสารรับรองความพิการให้กับผู้พิการอย่างต่อเน่ืองในรายที่ไม่สามารถเดินทางไปได้หรือไม่มีญาติ 
ีีีีดูแล 
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ิิิิกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
- งานแผนยุทธศาสตร์    
- งานประกันสุขภาพ        
- งานเวชระเบียน 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศิิิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิิแผนยุทธศาสตร์ิิกลุ่มงานิิประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
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โรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานิ....นางสาวกรรณิการ์ิิก าเหมาะ.....วันท่ีจัดท า......16ิตุลาคมิ2559.... 

 
เจตจ านงิิการประสานแผนงานีรวบรวมีจัดท าแผนปฏิบัติการของทีมน าีและองค์กรี  การติดตามีและการประเมินผล

การท างานตามแผนปฏิบัติงานีโครงการของกลุ่มงานีทีมน าคุณภาพีและหน่วยงานต่างๆีในรพ.ลองีพร้อมรายงานผล

การด าเนินงานีอย่างครอบคลุมีต่อเน่ืองีทันเหตุการณ์ีีีีีีีีีีีีีีี 

เป้าหมายีีีครอบคลุมีถูกต้องีทันเวลา มีประสิทธิภาพีประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1.ีระดับความส าเร จของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีี
โรงพยาบาลลอง 

ระดับี5ี N/A ระดับี5 ระดับี5 

2.ีร้อยละของตัวชี้วัดด้านงานคุณภาพที่ได้รับมอบหมาย
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดี 

ร้อยละี60 ร้อยละี85.71 ร้อยละี92 ร้อยละี93.33 

3.ีระดับความส าเร จของการพัฒนาผลงาน ระดับี3ี N/A 0 ระดับี2 
4.ีระดับความส าเร จในการพัฒนาคุณภาพในระดับทีมน าี
(ทีมีIM) 

ระดับี5 ระดับี5 ระดับี5 ระดับี5 

5.ีวิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาลลอง ไม่มีวิกฤต ระดับี1 ระดับี1 ระดับี2 
6.ีโรงพยาบาลลองได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานี
(HA) 

ผ่านบันได
ขั้นี2 

ผ่านบันไดขั้นี
2 

ผ่านบันไดขั้นี
2 

ผ่านบันไดขั้นี
2 

7.ีร้อยละของมาตรฐานงานที่ก าหนดผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดี ร้อยละี85 ND ร้อยละี84.21 ร้อยละี94.74 
8.ีร้อยละความส าเร จดัชนีความสุขของคนโรงพยาบาลลอง
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละี100 ND ร้อยละี100 ร้อยละี100 

 8.1ีความพึงพอใจของคนท างาน ร้อยละี60 ND ร้อยละี66.11 ร้อยละี64.10 
 8.2ีระดับความรักและผูกพัน ร้อยละี60 ND ร้อยละี60.65 ร้อยละี67.10 
 8.3ีร้อยละของบุคลากรในโรงพยาบาลีมีระดับ
ความเครียดในระดับปรับตัวได้ีโดยไม่ต้องใช้ยา 

ร้อยละี80 ND ร้อยละี100 ร้อยละี100 

 8.4ีความสมดุลของชีวิตและการท างาน ร้อยละี60 ND ร้อยละี66.53 ร้อยละี66.74 
9.ีระดับความส าเร จของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สุขภาพของภาคีเครือข่าย 

ระดับี3 
 

ND ระดับี5 
 

ระดับี5 

10.ีร้อยละความส าเร จของตัวชี้วัดระดับองค์กร (R) ร้อยละี80ี ร้อยละ 50 ร้อยละี83.33 ร้อยละี57.89 
11. ร้อยละความส าเร จของตัวชี้วัดระดับ Profile (P) ร้อยละี80 ร้อยละี65.26 ร้อยละี81.90 ร้อยละี81.55 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 
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 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ(นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน) 

- จัดท าแบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
- มีการจัดท าีHFE เรื่องวิธีปฏิบัติในการขอจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
- มีการรายงานความเสี่ยงของหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน 

 จุดเน้นในการพัฒนา  

1. การประสานแผนปฏิบัติการ/แผนงานโครงการของหน่วยงาน/ทีมงานีที่ครอบคลุม  
2. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนงานโครงการีเพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 
3. การติดตามีการประเมินผลีและรายงานข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเน่ืองีทันเหตุการณ์ 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการต่างๆีไม่
ครอบคลุม 

ไม่มีการก าหนดแบบฟอร์ม
ของการสรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

สร้างแบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการีให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ
อย่างครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติงานรับรู้แผน
ยุทธศาสตร์ไม่ทั่วถึง 

ชี้แจงผ่านหัวหน้างานี ประสานงานต่อไปยังหน้างานีและส่ง
แผนยุทธศาสตร์ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน
ในองค์ได้รับทราบ 

เจ้าหน้าที่รับรู้แผน
ยุทธศาสตร์มากขึ้น 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ีิ1.ิพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
R1. ร้อยละของหมู่บ้านท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละิ70 100 

     P1. ร้อยละของหมู่บ้านได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข งในการ
จัดการสุขภาพ 

ร้อยละี80 100 

     P2. ร้อยละของหมู่บ้านมีแผนจัดการสุขภาพชุมชน  ร้อยละี80 100 
R2. ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ของ
ประชาชนทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละิ100 100 

     P3. ร้อยละของตัวชี้วัดด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของแต่ละ
กลุ่มวัย ผ่านเกณฑ์   

ร้อยละี80   80 

     P4. ระดับความส าเร จของการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองด้านยา
ของประชาชนและชุมชน   

ผ่านเกณฑ์
ระดับี4 

ระดับี6 

     P5. ร้อยละของตัวชี้วัดการส่งเสริมพฤติกรรมช่องปากที่เหมาะสมีผ่านเกณฑ์ ร้อยละี80 100 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
R3. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวช้ีวัดการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อท่ีเป็น
ปัญหาส าคัญของพ้ืนท่ี 

ร้อยละิ70 100 

     P6. ร้อยละี90 ของประชาชนอายุี35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวานีความ
ดันโลหิตสูง  

ร้อยละี90 91.45 

     P7. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา   ร้อยละี60 65.44 
     P8. ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละี40 
51.33 

     P9. ร้อยละของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละี50 

65.31 

     P10. อัตราปุวยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง  ไม่เกินร้อยละี4 0.53 
     P11. อัตราเพิ่มการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวาน  ลดลงร้อยละี5 ลดลงี35.45 
     P12. อัตราเพิ่มการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูง  ลดลงร้อยละี5 ลดลงี29.08 
     P13. อัตราเพิ่มการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคีCOPD  ลดลงร้อยละี5 ลดลงี7.4 
     P14. อัตราการรับเข้าห้องฉุกเฉินด้วยภาวะ Acute Exacerbation ในผู้ปุวยี
COPD  

ไม่เกินร้อยละี13 1.35 

R4. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวช้ีวัดการด าเนินงานโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหา
ส าคัญของพ้ืนท่ี  

ร้อยละิ60 80 

     P15. อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง เมื่อเทียบค่ามัธยฐานย้อนหลังี5 ปีี
(2555-2559)  

มากกว่าร้อยละี
4 

100 (0 ราย) 

     P16. อัตราปุวยด้วยโรคปอดบวม  ไม่เกิน 205.26  
ต่อแสนประชากรี

ในเขตพ้ืนที่ 
(โรงพยาบาล) 

322.34 

     P17. อัตราปุวยด้วยโรคอุจจาระร่วง  ไม่เกินี1868.13  
ต่อแสนประชากรี

ในเขตพ้ืนที่ี
(โรงพยาบาล) 

862.27 

     P18. อัตราปุวยด้วยโรคฉี่หนู ไม่เกินี15 ต่อ
แสนประชากรีใน

เขตพ้ืนที่ี
(โรงพยาบาล) 

0 

     P19. อัตราการรักษาโรควัณโรคส าเร จ  ร้อยละี87 88.89 
R5. ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุตัวช้ีวัดการด าเนินการโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัวท่ีเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนท่ี  

ร้อยละิ65 71.43 

     P20. อัตรามารดาที่ให้บุตรด่ืมนมแม่อย่างเดียวนานมากกว่าี6 เดือน  ร้อยละี60  48.39 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
     P21. อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  ไม่เกินร้อยละี7 6.02 
     P22. อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะแรกเกิด ไม่เกินี25 ต่อ

พันการเกิดมี
ชีพ  

24.1 

     P23. อัตราตายปริก าเนิด ไม่เกินี9 ต่อ
พันการเกิด
ทั้งหมด 

0 

     P24. อัตราหญิงต้ังครรภ์อายุน้อยกว่าี20 ปี  น้อยกว่าร้อยละี
10 

27.71 

     P25. อัตราหญิงต้ังครรภ์ีฝากครรภ์คร้ังแรก อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับี12 
สัปดาห์  

ร้อยละี60 62.32 

     P26. อัตราหญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์คุณภาพ  ร้อยละี60 62.73 
R6. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวช้ีวัดการด าเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพ
ติดท่ีเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนท่ี 

ร้อยละิ75 25 

     P27. ร้อยละประชากรกลุ่มอายุี15 ปีขึ้นไปที่มารับบริการที่ีรพ.ีลอง  ได้รับการคัด
กรองด้วยี2Q 

ร้อยละี90 16.18 

     P28. ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ  มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 50 

41.68 

     P29. อัตราการเข้าถึงบริการผู้ปุวยโรคจิต  มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 65 

62.4 

     P30. ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตามีไม่กลับไปเสพ
ซ้ า   

ร้อยละี85 91.83 

R7. ร้อยละความส าเร็จของอัตราการป่วยตายด้วยโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนท่ี ร้อยละิ75 62.5 
     P31. อัตราปุวยตายด้วยโรคปอดบวม ไม่เกินี15.77 ต่อ

ประชากรแสนคน  
13.68 

     P32. อัตราตายผู้ปุวยีSepsis  ไม่เกินี17.21 ต่อ
ประชากรแสนคน 

39.33 

     P33. อัตราตายผู้ปุวยีMI  ไม่เกิน 18.64 ต่อ
ประชากรแสนคน 

10.26 

     P34. อัตราตายผู้ปุวย  Head  Injury   ไม่เกินี5.73 ต่อ
ประชากรแสนคน  

22.23 

     P35. อัตราตายผู้ปุวย Stroke  ไม่เกินี4.30 ต่อ
ประชากรแสนคน 

5.13 

     P36. จ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน  ไม่เกินี4ีราย/ป ี 2 
     P37. อัตราปุวยตายด้วยโรคไข้เลือดออก เป็นี0 0 
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     P38. อัตราปุวยตายด้วยโรค Leptospirosis  เป็นี0 0 
R8. ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัด ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัย
จากการใช้ยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละิ100 80 

     P39. จ านวน รพ.สต.ที่มีการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขครบี4 
ด้าน 

ทั้งี14 แห่ง 14 แห่ง 

     P40. ระดับความส าเร จของชุมชนในการเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยใน
เขตพื้นที่เปูาหมาย 

ผ่านเกณฑ์
ระดับี6 

ผ่านเกณฑ์
ระดับี6 

     P41. อัตราตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาีผ่านเกณฑ์   อย่างน้อย 
ร้อยละี70 

85.71 

     P42. อัตราของสถานประกอบการจ าหน่ายอาหารที่ขอรับรองมาตรฐานีCFGT 
ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์  

ร้อยละี85 88.46 

     P43. อัตราของอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 5 ชนิด  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละี95 

NA 

R9. ร้อยละความส าเร็จของระบบการแพทย์ฉุกเฉินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละิ70 66.67 
     P44. ร้อยละของผู้ปุวยเร่งด่วนและฉุกเฉินีวิกฤติี(สีเหลืองและสีแดง ที่ได้รับ
ปฏิบัติการฉุกเฉินภายในี10 นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ)  

ร้อยละี70 100 

     P45. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน  ไม่เกินี18 ต่อ
แสนประชากร 

25.65 

     P46. อัตราการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข 1669  ร้อยละี80 96.06 
R10. ร้อยละความส าเร็จระบบการเฝ้าระวังและควบคุมโรค  ร้อยละิ100 88.88 
     P47. ระดับความส าเร จของการด าเนินงาน MCATT คุณภาพ ระดับี5  

(ดีเยี่ยม) 
ระดับี5 

     P48. โรงพยาบาลมีการด าเนินงานีSRRT คุณภาพ ผ่านระดับดี ระดับพื้นฐาน 
     P49. อัตราความครอบคลุมของหน่วยงานที่ส่งรายงานผู้ปุวยโรคติดต่อที่ต้องเฝูา
ระวัง 

ร้อยละี80 100 

     P50. อัตราความครบถ้วนของผู้ปุวยที่รายงานด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง ร้อยละี80 100 
     P51. อัตราความทันเวลาของการรายงานโรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง  ร้อยละี80 100 
     P52. อัตราความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะรายครบ ร้อยละี80 100 
     P53. อัตราความทันเวลาของการสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะรายครบ ร้อยละี80 100 
     P54. อัตราความทันเวลาของการได้รับแจ้งข่าวการระบาดทันเวลา ร้อยละี80 100 
     P55. อัตราความครบถ้วนของการสอบสวนการระบาดครบ  ร้อยละี80 100 
R11. ร้อยละความส าเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย ร้อยละิ60 50 
     P56. อัตราผู้ปุวยได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละี80 93.47 
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     P57. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้รับบริการผู้ปุวยนอกโรงพยาบาล  ลดลงร้อยละี

10 
เพิ่มขึ้นร้อย
ละี8.69 

     P58. รพสต.ีมีสัดส่วนผู้ปุวยีDM HT ที่ดูแลรับการรักษา/บริการที่ีรพสต. ร้อยละี40 45.45 
     P59. ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่
ได้มาตรฐาน  

ร้อยละี15 8.02 

R12. ร้อยละของมาตรฐานงาน/ทีมมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละิ85 94.74 
     P60. การประเมินคลินิก  NCD คุณภาพีผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านร้อยละี

88.33 
     P61.  อัตราความส าเร จของตัวชี้วัดคลินิกวัณโรคคุณภาพี(Quality TB Clinic) 
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละี90 96 

     P62.  ER คุณภาพผ่านการประเมินตามเกณฑ์  ผ่านเกณฑ์ ระดับี4 
(คะแนนี
24.1) 

     P63. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ีEPI คุณภาพ ร้อยละี80 96.6 
     P64. ระดับความส าเร จของการจัดบริการอาชีวอนามัยส าหรับโรงพยาบาลชุมชน ระดับี3 ระดับพื้นฐาน 
     P65. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ ร้อยละี80 100 
     P66. ร้อยละของบริการห้องคลอดคุณภาพ ร้อยละี80 100 
     P67. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ีWCC คุณภาพ ร้อยละี50 70 
     P68. ร้อยละศูนย์เด กเล กคุณภาพ   ร้อยละี80 70 
     P69. ร้อยละของส้วมผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานีHAS  ร้อยละี80 80 
     P70. ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานบริการกระทรวงสาธารณสุข  

ผ่าน ผ่าน 

     P71   ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ระดับดีหรือ
ร้อยละี60 

ระดับดี 

     P72. หน่วยงานผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพงานบริการรังสีวินิจฉัย  ตามเกณฑ์
และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละี85 

92.70 

     P73. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานแพทย์แผนไทย ระดับดี ระดับดีมาก 
     P74. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสุขศึกษา ระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
     P75. หน่วยงานทางการพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณภาพการพยาบาลระดับี3  ร้อยละี70 100 
     P76. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงครัวโรงพยาบาล ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
     P77. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานยาเสพติด ระดับี5 ระดับี5 
     P78. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานระบาดวิทยา ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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R13. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลิ(HA) Accredit รับรองบันได

ข้ันิ2 
     P79. ร้อยละของเกณฑ์การประเมินีScoring guide ผ่านเกณฑ์ี≥ี3 ร้อยละี80 79.78 
ยุทธศาสตร์ท่ีิ2.ิพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
R14. ร้อยละการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสุขภาพผ่านเกณฑ์ ร้อยละิ70 100 
     P80. ร้อยละของชุดข้อมูลสุขภาพมีความครบถ้วนีถูกต้องีเป็นปัจจุบันีและเข้าถึง
ง่าย 

ร้อยละี90 99.88 

     P81. ร้อยละของตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการใช้งาน ร้อยละี80 100 
     P82. ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ  

ร้อยละี70 70.72 

     P83. ร้อยละของการตอบสนองต่อข้อมูลที่หน่วยงานร้องขอ ร้อยละี70 99.5 
ยุทธศาสตร์ท่ีิ3. พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ  
R15. ดัชนีช้ีวัดทางการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละิ80 80 
     P84. รายได้ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ร้อยละี10 ลดลงี0.06 
     P85. รายจ่ายของโรงพยาบาล ลดลงร้อยละี

10 
ลดลงี0.05 

     P86. ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละี30 

30.67 

     P87. ต้นทุนวัสดุบริหารเป็นไปตามแผนใช้เงินบ ารุงีรพ. ร้อยละี80 87.14 
R16. อัตราความส าเร็จของการบริหารการเงินการคลังตามเกณฑ์การประเมินของิ
FAI 

ร้อยละิ80 100 

     P88 ระดับความส าเร จของการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ระดับี5 ระดับี5 
     P89 ระดับความส าเร จของงานด้านการเงินและบัญชี ระดับี5 ระดับี5 
     P90. ระดับความส าเร จของงานด้านพัสดุ ระดับี5 ระดับี5 
     P91 ระดับความส าเร จของประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ระดับี5 ระดับี5 
     P92. ระดับความส าเร จของการพัฒนาการจัดท าต้นทุนบริการ ระดับี5 ระดับี5 
ยุทธศาสตร์ท่ีิ4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ     
R17. ระดับความส าเร็จของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลตามแนวทางิHRSC ระดับดี ระดับดี 
     P93. ผลส าเร จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรีตามแนวทางีHRSC 
ผ่านเกณฑ์ 

ระดับดี ระดับดี 

     P94. อัตราของหน่วยงานมีการจัดท าแผน training need ร้อยละี100 NA 
     P95. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละี50 100 
     P96. ทุกหน่วยงานมีอัตราก าลังเพียงพอ ไม่น้อยกว่า 100 
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ร้อยละี80  

     P97. หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงมีอัตราก าลังเพียงพอ ร้อยละี100 100 
R18. ระดับความส าเร็จของการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร   ระดับิ3 ระดับี2 
     P98. อัตราบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 10 วันต่อคน/ปี ร้อยละี90  100 
     P99. หน่วยงานมีการพัฒนาผลงาน ร้อยละี50 62.5 
ยุทธศาสตร์ท่ีิ5. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตส านึกรักองค์กร     
R19. ร้อยละความส าเร็จดัชนีความสุขของคนโรงพยาบาลลองผ่านเกณฑ์ ร้อยละิ100 100 
     P100. อัตราความผูกพันของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง  ร้อยละี60 67.1 
     P101.  อัตราความพึงพอใจในบรรยากาศการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง ร้อยละี60 64.1 
     P102.  ร้อยละของบุคลากรในโรงพยาบาลมีระดับความเครียดในระดับที่ปรับตัวได้ 
โดยไม่ต้องใช้ยา  

ร้อยละี80 100 

     P103. อัตราความพึงพอใจของการรักษาดุลยภาพของชีวิตและการท างานของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง  

ร้อยละี60 66.74 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
  - 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาิ(กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2557ิ–ิ2559) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

ร้อยละความส าเร จของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ี(R) ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 

ผลลัพธ์การด าเนินงานีในปีี2557ี–ี2559ีมีแนวโน้มไม่
คงที่ีเน่ืองจากีในแต่ละปีมีการก าหนดให้มีการน าเสนอ
ผลงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดีพร้อมกับทบทวนตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ีให้มีเปูาหมายีความชัดเจนในการด าเนิน
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิผลีตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเน่ืองีท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร วีทั้งภายในและภายนอกองค์กรี
ดังน้ันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดบางตัวีซึ่งไม่สามารถ
ก าหนดให้วัดผลงานออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมีและยาก
ต่อการรวบรวมข้อมูลีรวมถึงระดับความส าคัญของตัวชี้วัด
บางตัวไม่สามารถน ามาชี้วัดประเด นส าคัญในการพัฒนา
องค์กรได้ีอีกทั้งยังสร้างภาระและความกดกันในการพัฒนา
ผลงานให้ไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดได้ีี 

 
 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
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ร้อยละความส าเร จของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 

ร้อยละความส าเร จของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ์
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 1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ได้ครบถ้วนีเน่ืองจากติดภารกิจงานประจ า 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
1.ิก ากับีติดตามีประเมินผลีและรายงานข้อมูลย้อนกลับรายไตรมาสแก่คณะกรรมการบริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
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งานประกันสุขภาพิิกลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานิินางสาววิชุดาิิใจเท่ียงตรงิิวันท่ีจัดท าิิิ31ิตุลาคมิ2559 

เจตจ านงิิ:  ครอบคลุมิิถูกต้องิิทันเวลา 

เป้าหมาย 
  งานประกันสุขภาพมีบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างของหลักประกันสุขภาพโดยมีดังน้ีการลงทะเบียนสิทธิการ
รักษาพยาบาลตามสิทธิของผู้รับบริการการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจ าีีปฐมภูมิีและรับส่งต่อการ
บริหารจัดการกองทุนต่างๆีการคุ้มครองสิทธิและการรับเร่ืองร้องเรือนีีศูนย์เรียกเก บรายได้ีีและการรายงานข้อมู ลีี
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางแพทย์เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรีโดยบทบาทหน้าที่ดังกล่าวน้ีต้องท าให้คลอบคลุมีี
ถูกต้องีีและทันเวลา 

ตัวชิี้วิัดคิุณภาพ 
ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีิ57 ปีิ58 ปีิ59 

1.ีร้อยละของความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ
ของประชาชนไม่ต่ ากว่าร้อยละี99.50 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละี
99.50 

99.83 99.90 99.98 

2.ีร้อยละของหน่วยบริการในเครือข่ายได้รับการขึ้น
ทะเบียนหน่วยบริการผ่านโปรแกรม CPPีของีสปสช.ได้
ครบถ้วนี100% 

ร้อยละี100 100% 100% 100% 

3. หน่วยบริการในเครือข่ายได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
ต่างๆีได้ทันเวลาี 

ร้อยละี100 100% 100% 100% 

4.ีหน่วยบริการเรียกค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ได้
คบถ้วนมียอดส่วนต่างในการเรียกเก บและชดเชยเท่ากับี0 

ร้อยละี80 N/D N/D 96.98 

5.ีข้อมูลการเรียกเก บที่ถูกปฏิเสธการจ่ายชดเชยได้รับการ
อุทธรณ์แก้ไขและเรียกเก บได้ถูกต้อง 

ร้อยละี90 N/D N/D 100% 

6.ีร้อยละความทันเวลาในการส่งรายงานข้อมูลเรียกเก บ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละี80 100% 100% 81.82% 

7.ีอีัตราการแก้ไขและส่งต่อีเรื่องราวร้องทุกขี์ประชาชน ร้อยละี100 100% 100% 100% 

8.ีอีัตราความครบถ้วนทันเวลาและีถูกตี้องของหลีักฐาน
การเรียกเก บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

ร้อยละี100 100% 100% 100% 

 
 
 
 

จุดเนิ้นในการพัฒนา 
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1.ีพีัฒนาคุณภาพบริการของงานประกีันสีุขภาพให้ครอบคลุมทุกสิทธิ์ของผู้มารับบริการให้ถูกต้องี เป็นธรรม 
2.ีพีัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผีิดชอบงานประกีันสีุขภาพของโรงพยาบาลลองรพ.สต.ในเครือข่าย 
3.ีพีัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องี ให้ถูกต้องเชื่อถือได้ีทันเหตุการณ์และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผลการดำเนิินงานประจ าปีงบประมาณิ2559 

 ผลงานเดิ่นและความภาคภิูมิิใจของหน่วยงาน 
1.การขีึ้นทะเบียนสีิทธิหลักประกีันสีุขภาพให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. การขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการในเครือข่ายผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยบริการี100ี% 
3.ีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตรับผิดชอบได้ตามเปูาหมายี.ี“ศูนย์ีone stop service” 
4. การปรับระบบการปฏิบัติงานในการรับี–ส่งข้อมูลีE- claim ที่ถูกต้องีทันเวลาีและมีส่วนต่างของค่ารักษาพยาบาล

ระหว่างเบิกจ่ายจริงีและการต้ังเบิกที่ได้รับให้น้อยที่สุดี 
5. การปรับกระบวนการปฏิบัติงานในการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องีเช่นีสปสช.ีกรมบัญชีกลางีรพ.

แพร่ีสสจ.แพร่ีบริษัทประกันภัยต่างๆเกี่ยวกับรายรับ-ีรายจ่ายีที่จัดส่งให้ถูกต้องีทันเวลาในการเบิกจ่ายี 

 กิจกรรมการพัฒนาคิุณภาพท่ีได้ดำเนิินการของทิีม/หนิ่วยงานไปแล้วในปี 2559 
1.ีกิจกรรมทบทวนระบบการเรียกเก บเงินสดค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล 

2.ีกิจกรรมทบทวนการเรียกเก บค่ารักษาพยาบาลผู้ปุวยใน 

3.ีกิจกรรมทบทวนระบบรายงานส าหรับการต้ังลูกหน้ีงานการเงินและบัญชี 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ีิ3.ิพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมหลักตัวชี้วัดหลักขององค์กรที่ 
R15. ดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
P87. ดัชนีผู้ปุวยในี(CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตามีService Plan ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดี(≥0.6) 
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กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงทีส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indication) 

การลงทะเบียนสทิธิ
การรกัษาพยาบาล 

 ประชาชนในพื้นที่อ าเภอลองได้รับ
การลงทะเบียนสิทธิการ
รักษาพยาบาลได้คลอบคลุมและ
ถูกต้อง 

 ผู้ให้บริการสามารถก าหนดสิทธิการ
รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 

 การลงทะเบียนผิด
คนหรือผิดสิทธิการ
รักษา 

 ร้อยละของความครอบคลุม
การมีหลักประกันสุขภาพ
ของประชาชนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละี99.50 

การข้ึนทะเบียน
หน่วยบริการ 

 หน่วยบริการในเครือข่ายได้รับการ
อนุมัติการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ปฐมภูมิีีประจ าและรับส่งต่อีผ่าน
โปรแกรมีCPP ได้ทันเวลาี 

 หน่วยบริการลง
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

 หน่วยบริการที่ระบุ
ในโปรแกรมอยู่นอก
เครือข่าย 

 ร้อยละของหน่วยบริการใน
เครือข่ายได้รับการขึ้น
ทะเบียนหน่วยบริการผ่าน
โปรแกรม CPPีของีสปสช.
ได้ครบถ้วนี100% 

การบริหารจัดการ
กองทุนตา่งๆี 

 หน่วยบริการในเครือข่ายได้รับการ
จัดสรรเงินกองทุนได้ถูกต้องและ
ทันเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ีคปสอ.ี
ก าหนด 

 ข้อมูลในการจัดสรร
เงินผิดพลาด 

 การจัดสรรเงินล่าช้า 

 หน่วยบริการในเครือข่าย
ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
ต่างๆีได้ทันเวลาี100% 

ศูนย์เรียกเก บ  เรียกเก บค่าชดเชยค่าบริการทาง
การแพทย์ได้ถูกต้องและทันเวลา 

 ได้รับการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ที่ครบถ้วนและรวดเร ว 

 เรียกเก บค่าชดเชย
ค่าบริการทาง
การแพทย์ผิดสิทธิ 

 ได้รับการชดเชย
ค่าบริการทางการ
แพทย์ไม่ครบถ้วน
ตามจ านวน 

 เรยีกค่าชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์ได้คบถ้วนมี
ยอดส่วนต่างในการเรียก
เก บและชดเชยเท่ากับี0 

 ข้อมูลที่ถูกปฏิเสธการจ่าย
ชดเชยได้รับการอุทธรณ์
แก้ไขและเรียกเก บได้
ถูกต้อง 

การรวบรวมรายงาย
และวิเคราะห์ข้อมูล 

 รายงานและวิเคราะห์สถานการณ์
การเรียกเก บและการชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อให้แก่
ผู้บริหารรับทราบได้ทันเวลา 

 รายงานข้อมูล
คลาดเคลื่อนและไม่
ทันต่อสถานการณ์ 

 ส่งรายงานข้อมูลเรียกเก บ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ทันเวลา 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหนิ่วยงานิ 

-  การเรียกเก บค่าบริการตามสิทธิผู้ปุวย 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 
ปริมาณงาน/ปี 
ปีิ58 ปีิ59 

1 การลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ ราย 7,183 6,017 

2 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ แห่ง 17 17 
3 การเรียกเก บค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ visit 102,637 103,412 
4 การคุ้มครองสิทธิและการรับเรื่องร้องเรียน ฉบับ 24 24 
5 รวบรวมข้อมูลและรายงาน ฉบับ 728 1,216 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1.ีการลงบันทึกในการให้สิทธิ์การรักษาพยาบาลควรได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ี100% ในีWebsite 

www.nhso.go.thีีทุกคร้ังที่มีผู้มารับบริการีพร้อมทั้งลงบันทึกในโปรแกรมีHOSxPีให้ถกูต้องครบถ้วนและจัดให้มี
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาโอกาสพัฒนาในส่วนที่ขาดีและเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็น
แนวทางเดียวกันทั้งีรพ. 

2.ีการติดตามสิทธิว่างไม่ได้รับการแจ้งตอบกลับจากรพ.สต.เครือข่ายีเน่ืองจากบางรพสต.เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
นายทะเบียนบ่อยีและไม่ได้มีการส่งต่อข้อมูลเมื่อเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานใหม่ี 

3.ีขาดการท าความเข้าใจกับผู้รับบริการในผู้รับบริการสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้านอกเขตจังหวัดแพร่ี
เน่ืองจากการรักษาพยาบาลบางกรณีไม่ครอบคลุมตามสิทธิน้ันๆเช่นีกรณีสามีหญิงต้ังครรภ์มารับบริการตรวจเลือดไม่ได้
เรียกเก บค่ารักษาพยาบาลท าให้เบิกค่ารักษาพยาบาลคืนไม่ได้ 

4. การเรียกเก บค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบริการผู้ปุวยนอก-ในีีกับบริษัทประกันภัยและกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจากรถน้ันมักจะไม่น าเอกสารการต้ังเบิกมายื่นให้กับโรงพยาบาลท าให้ขาดรายได้ในส่วนน้ันๆและการเก บ
มัดจ าค่ารักษาพยาบาลมักจะเรียกเก บได้ต่ ากว่าค่ารักษาพยาบาลจริงี 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
1.ีการติดตามีด าเนินการให้นายทะเบียนแต่ละหน่วยบริการในเครือข่ายที่รับผิดชอบีติดตามประชากรในเขต

รับผิดชอบมาลงทะเบียนการมีหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลที่พึงมี 
2. ด าเนินการติดต้ังองค์ความรู้เพื่อทบทวนสิทธิต่างๆีความครอบคลุมตามสิทธิ์ที่พึงได้รับและลงบันทึกใน

โปรแกรมีHOSxP ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลลอง 
3.ีการติดต้ังองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลงบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานชุดข้อมูล

มาตรฐานด้านสุขภาพ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิิเวชระเบียนิิกลุ่มงานิิิประกันสุขภาพฯิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานิิินางสาวน้ าฝนิวงค์ปินตาิิวันท่ีจัดท าิิ25ิตุลาคมิ2559 
 

เจตจ านงี 
ถูกต้องีีครบถ้วนีีพิทักษ์สิทธิ์ีีีปลอดภัยีและได้รับความพึงพอใจีี 

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

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
อุบัติการณ์ระบุตัวผู้ปุวยผิดราย ≤5 ราย 2 1 1 
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับผู้ปุวย 0 0 0 0 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ(นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน) 
- 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
1. สร้างหน่วยงานให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 

  ส่งเสริมีและีพัฒนาบุคลากรหน่วยงานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นประจ าทุกวันโดย  ด าเนินการ
ใช้กระบวนการท างานหลักของหน่วยงานวิเคราะห์หาส่วนขาดีจุดบกพร่อง และร่วมกันทบทวนหาวิธีการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาีแนวทางในการปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าีพัฒนาระบบการปฏิบัติงานประจ าวัน รวบรวมผลด าเนินการ
และการแก้ไขปัญหาที่พบ น าเสนอโดยการเล่าสู่กันฟังในหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
และการเรียนรู้ขณะปฏิบัติงานจริงร่วมกัน  เช่นีการใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของบุคคลไร้สถานะและสิทธิ์ีีการขึ้น
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

2. การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมิHOSxP 
 พัฒนากระบวนการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ปุวยนอกีผู้ปุวยในีโดยการลงบันทึกข้อมูลให้มีความ

ถูกต้องีครบถ้วนีทันเวลาีและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยการบันทึกในโปรแกรมHOSxP  ให้ถูกต้องตามแนว
ทางการบันทึกข้อมูลี43ีแฟูมีเพื่อให้การประมวลผลข้อมูลต่างๆให้เป็นสารสนเทศที่มีความจ าเป็นส าหรับโรงพยาบาล
ลองีมีความถูกต้องีเชื่อถือได้ีและทันเวลาี 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
อื่นส่งตรวจคัดกรองเอง 

-ีเจ้าหน้าที่ีที่ลงข้อมูลคัดกรองี
ส่งตรวจและระบุสิทธิการรักษา
เองีซึ่งในบางรายน้ันยังบันทึก
ข้อมูลทั่วไปไม่ครบถ้วนีรวมไปถึง
การระบุสิทธิการรักษาไม่ถูกต้อง
ด้วย 
-ีมีการส่งตรวจค้างไว้จ านวนมากี
และไม่สามารถจัดการได้ทันในวัน
น้ันๆีท าให้มีรายชื่อผู้ปุวยค้างใน
โปแกรมhosxp และต้องคอยลบ
ออกทุกคร้ังที่ไม่สามารถจัดการ
ข้อมูลได้ทันเวลา 

-ีให้เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนี
เป็นผู้บันทึกข้อมูลการส่ง
ตรวจให้เท่าน้ันีโดยให้
เจ้าหน้าที่งานคัดกรองส่ง
รายชื่อให้เป็นรายวันีและนับ
จ านวนมาีในปริมาณที่
สามารถจัดการได้ทันในวัน
น้ันๆ 

-ีข้อมูลผู้ปุวยคัด
กรองีครบถ้วนี
ถูกต้องมากขึ้นีและ
ผู้รับผิดชอบสามมา
รถจัดการได้
ทันเวลา 

2.การบันทึกสิทธิการ
รักษาไม่ถูกต้อง 

-ีผู้บันทึกข้อมูลีไม่ม ีUser 
name/Plassword ในการ
ตรวจสอบสิทธิีต้องยืมใช้ User 
name/Plasswordีจากนาย
ทะเบียน 
-ไม่มีเอกสารบันทึกความจ า
เกี่ยวกับสิทธิการรักษาไว้ดู 

-ผู้มีสิทธิบันทึกข้อมูลทั่วไป
ของคนไข้ีท าการยื่นขอ User 
name/Plasswordกับนาย
ทะเบียน 
-โทรสอบถามยืนยันสิทธิการ
รักษากับนายทะเบียนีที่งาน
ประกันสุขภาพ 
-ท าเอกสารความจ าเกี่ยวกับ
การบันทึกสิทธิการรักษาีและ
อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทุก
จากนายทะเบียนคร้ังหากมี
การเปลี่ยนแปลง 

-ผู้บันทึกข้อมูลทุก
คนมีUser 
name/Plassword 
ตัวเองีสามาเช ค
สิทธิการรักษาได้
ทันที 
-เกิดความแมนย า
ในการระบุสิทธิการ
รักษามากขึ้น 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
P81. ร้อยละของชุดข้อมูลสุขภาพมีความครบถ้วนิถูกต้องิเป็นปัจจุบันิและเข้าถึงง่ายิร้อยละิ80 
กิจกรรมหลักท่ีิ2.ิเวชระเบียนมีความถูกต้องิครบถ้วนิสมบูรณ์ิเอ้ือต่อการสืบค้นข้อมูล 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูล
พื้นฐานี(แฟูมีPerson)ีในโปรแกรมีhosxp 

94.43 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ีในกลุ่มผู้บันทึก
ข้อมูลีเพื่อให้ทุกคนได้พูดคุยีถึงปัญหาที่เจอี
รวมถึงวิธีการแก้ไขีเพื่อให้ีีมีความเข้าใจที่
ตรงกันีและมีความช านาญเพิ่มมากขึ้น 

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอก ร้อยละิ90 

ผู้ปุวยนอกทั่วไป 
ผู้ปุวยนอกโรคเรื้อรังีNCD 
ผู้ปุวยฉุกเฉิน 
ผู้ปุวยนอกโรคเรื้อรังีTB AIDS 

99.89 
 

99.85 
99.82 
99.92 
100 

 

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคนีมีรู้ความและเข้าใจ
เกณฑ์การการบันทึกเวชระเบียนี(เกณฑ์Audit) 
เพื่อที่จะสามารถลงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ 

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วยในิร้อยละิ90 

96.88 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคนีมีรู้ความและเข้าใจ
เกณฑ์การการบันทึกเวชระเบียนี(เกณฑ์Audit) 
เพื่อที่จะสามารถลงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ 

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกรหัสิICD 
10 ร้อยละิ80 
ีีีีีีีีีีผู้ปุวยนอก 
          ผู้ปุวยใน 

99.85 
 

99.83 
99.97 

ผู้ให้รหัสโรคีศึกษาและติดตามข่าวการพัฒนาี
หรือการแก้ไขีเปลี่ยนแปลงการให้รหัส ICD10ี
อย่างสม่ าเสมอ 

จ านวนผู้ปุวยคงค้างีจากการบันทึกผลการ
วินิจฉัยีในโปรแกรม hosxpีีเป็นี0/วัน 

0 ห้องตรวจต่างๆีสามารถจัดการกับผู้ปุวยค้าง
หน้าจอเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลพื้นฐานี(แฟูมี
Person)ีในโปรแกรมีhosxp 

80% 99.8% 98.79% 94.43% 

จ านวนความผิดพลาดีของการระบุสิทธิการรักษาพยาบาลี
ไม่ตรงกับีwebสปสช. 

ไม่เกิน10คร้ัง/
เดือน 

16 24 21 

จ านวนผู้ปุวยคงค้างีจากการบันทึกผลการวินิจฉัยีใน
โปรแกรมhosxpีีเป็นี0/วัน 

0 8 0 0 

อุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการสแกนเอกสารเข้าใน
โปรแกรม hosxp 
(ใบแสดงความยินยอมรับการรักษา, ีีี 
ผลชิ้นเน้ือ,EKG,lab,Refer,) 

คร้ัง 0 0 0 

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกีรหัสโรคีICD10 ผู้ปุวย
นอก 

90% 97% 99.71% 99.83% 

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกีรหัสโรคีICD10 ผู้ปุวย
ใน 

90% 98% 99.98% 99.97% 

รายชื่อผู้เสียชีวิตนอกสถานพยาบาลีได้รับการติดตามลง
บันทึกข้อมูลสถานภาพในโปรแกรมีhosxpี(โดยบันทึกให้
เป็นปัจจุบัน) 

90% 100% 100% 100% 

รายชื่อเด กแรกเกิดีได้รับการติดตามลงบันทึกข้อมูลทั่วไปี
ในโปรแกรม hosxpี(โดยบันทึกให้เป็นปัจจุบัน) 

90% 100% 100% 100% 

ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าเฉลี่ยแล้วีี 
(Average Adjusted RWCMI : CMI) 

 0.57 0.59 0.61 
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 สถิติอ่ืนๆ 

1. 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปี2559 

อันดับ ช่ือโรค 
จ านวน
คร้ัง 

จ านวน
คน 

1 โรคความดันโลหิตสูง (Hypertention) 8,737 3,378 

2 โรคเบาหวาน (Diabetes millitus) 8,158 2,114 

3 โรคในช่องปาก(ฟันผุ)  (Diseases of oral cavity,salivary glands and jaws) 3,519 2,827 

4 กลุ่มอาการอาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) 1,746 1,319 

5 
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน (Acute Upper respiratory 
infection) 

1,677 1,324 

6 กลุ่มอาการเวียนศรีษะ (Dizziness and Vertigo) 1,442 1,079 

7 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) 1,265 195 

8 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (COPD) 1,014 234 

9 ไข้ ไม่ทราบสเหตุี(Fever unknown origin) 949 740 

10 โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic renal failure) 933 61 

2. 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีิ2559 

อันดับ ช่ือโรค 
จ านวน
คร้ัง 

จ านวน
คน 

1 โรคอุจาระร่วง (Diarrhoea) 194 191 

2 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (COPD) 138 51 

3 โรคปอดบวม (Pneumonia) 134 123 

4 ไข้ี(Fever unknown origin) 110 109 

5 โรคติดเชื่อในทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract infection) 85 78 

6 กลุ่มอาการอาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) 75 70 

7 การบาดเจ บที่ศรีษะ (Superficial injury of head) 70 69 

8 โรคไตวายเฉียบพลันี(Acute renal failure) 63 63 

9 โรคกรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis) 54 53 

10 หัวใจล้มเหลว (Congestive heart failure) 54 42 
 

  
 



206 
 

3. จ านวนผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการิ 

รายการข้อมูล 
ปีี2559 

คร้ัง คน 

จ านวนผู้ปุวยนอกีทั้งหมด     105,886       27,396  

แยกตามแผนกหลักที่มีการส่งตรวจ ได้ดังน้ี 

 >ER ในเวลา        6,150         3,177  

 >ER นอกเวลา      16,339         7,861  

 >ทันตกรรม        9,123         5,808  

 >LR        2,178           707  

 >OPD (จุดซักประวัติ)      28,501       12,965  

 >NCD      19,608         6,261  

 >กายภาพบ าบัด        3,571           576  

 >ตรวจสุขภาพประจ าปี        1,104           983  

 >แพทย์แผนไทย        2,540           428  

 >PCU        8,911         6,712  

 >FP (PCU)            28             25  

 >ส่งเสริมสุขภาพFP            12             12  

 >Home Healthcaer          420           345  

 >ส่งเสริมสุขภาพWCC        1,662           701  

 >คลินิครับยาARV        1,248           184  

 >คลินิควัณโรค          164             47  

 >ทันตกรรมนอกเวลา            45             38  

 >จิตเวช        1,285           413  

4. จ านวนผู้ป่วยในท่ีมารับบริการิแยกตามตึก 

ตึกผู้ป่วยใน 
ปีิ2559 เฉลี่ยผู้ป่วยadmit/วัน

(คน/365) คร้ัง คน 

Wardใหม ่      2,833       2,107                      5.77  

Wardเก่า        102           91                      0.25  

LR        277         228                      0.62  

รวม      3,212       2,426  6.65  
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5. อัตราการครองเตียง 
อัตราการครองเตียง 2557 2558 2559 

สูตรการค านวณี:         ีีจ านวนวันนอนผู้ปุวยในี× 100 

                    ีีีจ านวนเตียงของโรงพยาบาลี× จ านวนวันในปีน้ัน 

8,543 9,029 8,626 

365 365 365 

คิดจากิ30 เตียงิ=  78.02 82.46 78.78 
คิดจาก 60ิเตียงิ=  39.01 41.23 39.39 

6. Active Bed 
Active Bed 2557 2558 2559 

สูตรการค านวณี:   อัตราการครองเตียงี× จ านวนเตียงตามกรอบี(60) 

                                              100 
23.41 24.74 23.63 

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาิ(กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2557ิ–ิ2559) 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 จากกราฟจะเห นได้ว่าระดับความสมบูรณ์
ของของมูลพื้นฐานีในปีี2559ีน้ันีลดลงจากปี
ก่อนหน้าีทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่ามีการส่งตรวจเพิ่ม
มากขึ้นีและผู้ปฏิบัติงานอาจให้ความส าคัญกับ
ข้อมูลน้ีลดลงีท าให้มีความจ าเป็นที่ต้องหาแนวทาง
ด าเนินการแก้ไขีเพื่อพัฒนาคุณภาพของข้อมูลให้ดี
ขึ้นจากเดิมต่อไป 
 

  จากกราฟความสมบูรณ์ของบันทึกรหัส
โรคีICD10 ผู้ปุวยนอกีมีแน้วโน้มที่ดีขึ้นตามล าดับี
แสดงให้เห นถึงคุณภาพการบันทึกรหัสโรคที่ดีขึ้นี
อาจเป็นเพราะผู้บันทึกรหัสมีความรู้ีความเข้าใจี
ในการบันทึกรหัสีมากขึ้น 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
 ีีีีีี จากกราฟความสมบูรณ์ของการบันทึกี

รหัสโรคีICD10 ผู้ปุวยใน อยู่ในระดับที่ดีขึ้นีอาจ

เป็นเพราะการสรุปโรคของแพทย์มีความละเอียด

ขึ้นีการรักษาและการสรุปโรคมีความสัมพันธ์กันี

ท าให้ได้รหัสโรคีICD10ีที่มีค่าีAdjrw เพิ่มมากขึ้น

ตามไปด้วย 

 

 ีีีีีี จากกราฟค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับ

ค่าเฉลี่ยแล้วีี(Average Adjusted RWCMI : 

CMI) อยู่ในระดับที่ดีขึ้นีอาจเป็นเพราะทีมผู้ให้การ

รักษาีเห นความส าคัญในการรักษาีและวินิจโรคี

ให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะได้ค่า CMIีที่สูงขึ้นี 

 

 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

ความเร่งรีบและความหลงลืมของเจ้าหน้าที่ีอาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลได้ีเช่นีระบุตัวผู้ปุวย

ผิดคนีระบุสิทธิการรักษาผิด เป็นต้นีปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นน้ีล้วนเคยเกิดขึ้นบ้างีแต่ไม่บ่อยนักีแต่ทางเจ้าหน้าที่งาน

เวชระเบียนีไม่ได้น่ิงเฉยีพยายามที่จะหาสาเหตุและเหตุผลีเพื่อที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองีและเพิ่มความ

ระมัดระวังให้มากขึ้นในการบันทึกข้อมูลีเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลของงานเวชระเบียนน้ีี 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 

1. การส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจ า  ได้แก่ การประชุม การสอน
ทักษะการปฏิบัติงานจริง 

2. การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็น Hosxp 
ได้แก่ การประชุมวิชาการ การอบรมวิชาการ ให้ครบตามเปูาหมาย 

3. การพัฒนากระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับผู้ปุวย 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิิ2559 
งานิิเทคโนโลยีสารสนเทศิิิกลุ่มงานประกันสุขภาพิยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ิิ 

โรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน นายธนพลิิใจน่านิิวันท่ีจัดท าิิิ1ิตุลาคมิ2559 

 
เจตจ านงี 

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องีครบถ้วนีทันเวลาีอย่างรวดเร วและประทับใจีีีีีีี 

เป้าหมาย 
1. บริการสารสนเทศของโรงพยาบาลและสารสนเทศด้านสุขภาพที่ถูกต้องีีเชื่อถือได้ีและทันเหตุการณ์ี  
2. การจัดการระบบฐานข้อมูลและการบริการสารสนเทศีด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 
3. การบริการซ่อมบ ารุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศีที่รวดเร วีประทับใจ 
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนเทศีที่เอื้อต่อการใช้งานีและให้ทันต่อสภาวะปัจจุบันี 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลลัพธ์ 

2557 2558 2559 
1) ร้อยละของชุดข้อมูลสุขภาพมีความครบถ้วนีถูกต้องีเป็น

ปัจจุบันีและเข้าถึงง่ายี( 43 แฟูมมาตรฐานี) 
ร้อยละี70ีีีีีีีีีี N/D 98.76 98.2 

2) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ประเมิน N/D ระดับี4 ระดับี4ี 
3) อุบัติการณ์การล่มี ของระบบีHOSxPี น้อยกว่าหรือเท่ากับี

1 คร้ัง/ปี 
0 0 0 

4) อุบัติการณ์การล่มี ของระบบีe-Office 
 

น้อยกว่าหรือเท่ากับี
1 คร้ัง/ปี 

0 0 0 

5) อุบัติการณ์การล่มี ของระบบีRMC  
 

น้อยกว่าหรือเท่ากับี
1 คร้ัง/ปี 

0 0 0 

6) เมื่อเกิดอุบัติการณ์ล่มแล้วสามารถกู้ระบบคืนได้ใน
เวลาี 

น้อยกว่าี 
60 นาทีี 

0 0 0 

7) ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  

ร้อยละี70 N/D 71.87 70.72 

8) จ านวนข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิใ์นการเข้าถึงข้อมูล 0ีคร้ัง/เดือน 0 0 0 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การจัดการให้เกิดการเรียนรู้ในหน่วยงาน :ีี การส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ีในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศีได้แก่ี 

 การให้ค าแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานประจ าวัน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

 การสอนทักษะในการดูแล/การแก้ไขเบื้องต้นระบบคอมพิวเตอร์ขณะปฏิบัติงานี  
2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานีได้แก่ี การอบรมีการประชมุวชิาการีทีเ่กี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 การจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพีถูกต้องีเชื่อถือได้ีทันเหตุการณ์ีี 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน 
ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เปลี่ยนตัวควบคุมระบบเครือข่ายในโรงพยาบาล 

 ปรับปรุงระบบส ารองไฟฟูาของเคร่ืองแม่ข่าย 
 เปลี่ยนระบบจัดการีInternet ทั้งโรงพยาบาลีเพื่อให้เกิดความเสถียรภาพต่อการการจัดการระบบีและ

สอดคล้องกับีพรบ.ีคอมพิวเตอร์ีปีี2550 
 เพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ีโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ีเพื่อรองรับการใช้งานที่

มากขึ้นีและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์ีที่ได้รับมาในปีี2550ี-ี2554 
ระบบการจัดการข้อมูล 

 มีส่วนร่วมในการท างานวิเคราะห์ต้นทุนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีีีและท าให้เกิดการพัฒนางานในแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องีโดยเฉพาะการลงบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบีHOSxP ีของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลี 

 จัดการข้อมูลประชากรซ้ าซ้อนภายในอ าเภอีเพื่อให้เปูาหมายประชากรในการด าเนินงานใกล้เคียงกับความ
เป็นจริงมากที่สุด 

 เอื้อประโยชน์ให้กับงานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 
 แนะน าและทบทวนกระบวนการลงบันทึกข้อมูลวัคซีนเด กี0 -5ีปีีีและพัฒนาการเด กสมวัยีีเพื่อหา

จุดบกพร่องและปรับให้ข้อมูลขึ้นในโปรแกรมีHOSxP ตรงตามเปูาหมายที่มีนโยบายก าหนดจากกระทรวง
สาธารณสุข 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
 คอมฯในีรพ.ี บาง
เคร่ืองยังมี
ประสิทธภิาพการใช้
งานที่ไม่รองรับกับ
โปรแกรมีHOSxP  

 คอมฯีรุ่นเก่าไม่สามารถใช้ี
HOSxP ได้ี 

 จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน
ของีIM เพื่อซื้อคอมฯีรุ่น
ใหม่มาปรับปรุงเคร่ืองเดิม
และจ าหน่ายคอมฯีที่
หมดอายุการใช้งาน 

 ด า เ นินการติดต้ังคอมฯี
11ีเคร่ืองีตามแผนฯี 
 

 การลงบันทึกข้อมูล
ข้อมูลวัคซีนเด กี0-5ี
ปีีีและพัฒนาการ
เด กสมวัยีีไม่
สอดคล้องกับข้อมูล
ที่ปฏิบัติได้จริงีและ
ไม่สัมพันธ์กับี43ี
แฟูมมาตรฐาน 

 ผู้รับผิดชอบขาดความเข้าใจ
ในการลงบันทึกข้อมูลให้ถูก
วิธีี 

 พัฒนากระบวนการลง
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล โ ด ย
ก าหนดให้ มี ก ารตรวจี
สอบหลังจากมีการบันทึก
ข้ อ มู ล แ ล้ ว จ า ก ี HDC 
จังหวัดี 

 มีความสมบูรณ์ของข้อมูล
ตามี43ีแฟูมมาตรฐานี
ทั้งีคปสอ.ลอง 

 ผลงานีความครบถ้วนของ
ข้ อ มู ล เ ป็ น ไ ป ต า ม
เปู าหมายที่ กระทรวงฯ
ก าหนดี 
 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงานิ 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ2.ิพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวัดหลักขององค์กรท่ีิ14ิร้อยละของชุดข้อมูลด้านสุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ีร้อยละี80 
เป้าประสงค์ิระบบข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 

 จัดการข้อมูลประชากรซ้ าซ้อนภายใน
อ าเภอีเพื่อให้เปูาหมายประชากรใน
การด าเนินงานใกล้เคียงกับความเป็น
จริงมากที่สุด 

 ร้อยละของชุดข้อมูล
ด้านสุขภาพมี
คุณภาพตามเกณฑ์ี
ร้อยละี80 

 ก าหนดให้มีเครือข่ายเช่นีกลุ่ม ีอสม.ีในการ
ส ารวจข้อมูลให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้นีีและมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ก่อนมีการส่งรายงาน 

 พัฒนากระบวนการลงบันทึกข้อมูล
วัคซีนเด กี0-5ีปีีีและพัฒนาการเด ก
สมวัยีเพื่อให้ครบถ้วนีตามี43ีแฟูม
มา ตร ฐา นี แล ะผ่ าน เปู าห มา ย ที่
กระทรวงฯีก าหนดี 

 ร้อยละของชุดข้อมูล
ด้านสุขภาพมี
คุณภาพตามเกณฑ์ี
ร้อยละี80 

 
 

 มีการกระจายการลงบันทึกข้อมูลของเครือข่ายี
รพ.สต.ี ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง 

 ผู้รับผิดชอบงานมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง
รายงานีคู่ขนานไปกับผู้จัดส่งรายงานีเพื่อหา
จุดบกพร่องีเพื่อน าสู่การพัฒนาที่ต่อเน่ือง 

 ก าหนดแนวทางในการบันทึกข้อมูลให้
ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดตามชุด
ข้อมูลมาตรฐานี43ีแฟูมี 

 

 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการลง
บันทึกข้อมูลในีโปรแกรมีHOSxP และเพิ่มการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมมากขึ้น 
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ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรท่ีิ15ิศูนย์ข้อมูลผ่านเกณฑ์การประเมินีระดับี5 

เป้าประสงค์ิศูนย์ข้อมูลมีคุณภาพ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 

 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าศูนย์
ข้ อ มู ล ี แ ต่ ยั ง ไ ม่ ชั ด เ จ น ี ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ
โรงพยาบาลีและีคปสอ. 

 การด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลขาดความต่อเน่ืองี
และงบประมาณสนับสนุน 

 ศูนย์ข้อมูลผ่านเกณฑ์การ
ประเมินีระดับี4 

 

 มีผู้ รับผิดชอบที่ชัดเจนีในการ
จัดท าศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงกันใน
ระดับีคปสอ. 

 มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น ที่
เพียงพอ 

ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรท่ีิ16ิร้อยละตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์ีร้อยละี70 
เป้าประสงค์ิมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 

 ระบบิHOSxP 
 มีการดูแลี/ีปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบ
ในแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสมี
และตามก าลังความสามารถี 

 เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองแม่ข่ายีโดยการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ีHard Ware ภายในีให้
มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น 

 อุบัติการณ์การล่มี
ของระบบีHOSxP
เท่ากับี0ีคร้ัง/ปี 

 ระบบิHOSxP 
 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบีHOSxP 
โดยผ่านการอบรม/ประชุมเพื่อติดต้ัง
องค์ความรู้ให้สามารถตอบสนองต่อ
ปัญหาการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น 

 ปรับระบบให้ เ ข้ ากั บบ ริบทของ
โรงพยาบาลลอง 

 ระบบิe-office 
 ปรับปรุงระบบส ารองไฟ 

 อุบัติการณ์การล่มี
ของระบบีe-Office 
เท่ากับี0ีคร้ัง/ปี 

 ระบบิE-ิoffice 
 ี มีแผนพัฒนาในการเปลี่ยนระบบีีีีีีี 
e-office ใหม่ 

 ระบบิInternet  
 เปลี่ยนระบบการจัดการีของระบบแม่ข่าย
ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ใช้งาน 

 จัดเก บประวั ติการเข้าใช้ตามีพรบ.
คอมพิวเตอร์ี2550 

 ร้อยละตัวชี้วัดด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศผ่าน
เกณฑ์ีร้อยละี๗๐ 

 ระบบิInternet  
 ขยายโครงข่ายของระบบีNetwork 
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและรองรับการใช้
งานที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยีๆี 

 ระบบิHOSxP, ระบบิe-office และ 
ระบบิInternet  
 

 ก าหนดให้มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็น
แนวทางเดียวกันเมื่อระบบีปฏิบัติการที่
ส าคัญีคือีHOSxP,  e -ีoffice และ 
RMC ล่มีรวมทั้งน าวิธีปฏิบัติดังกล่าว
ลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงพร้อมทั้งมี
การประเมินผลเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความเป็นจริงีและทันต่อเหตุการณ์ 
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ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรท่ีิ17ิระดับความส าเร จของการใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลที่มีคุณภาพีระดับี3 
เป้าประสงค์ิข้อมูลสารสนเทศน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
 ตอบสนองการน าชุดข้อมูลไปใช้
พัฒนางานของแต่ละหน่วยงานี
และตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 

 ระดับความส าเร จของการ
ใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูล
ที่มีคุณภาพีระดับี๓ 

 หน่วยงานทุ กหน่วยงานมี การบันทึ ก
กิจกรรมของตนเองลงในระบบีHOSxP 
เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลจาก
แหล่งเดียวกันีซึ่งมีความน่าเชื่อถือที่เป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปี 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1) การจัดการแก้ไขปัญหาระบบีNetwork จากหน่วยงานเอกชนีมีข้อจ ากัดในการด าเนินงานีส่งผลให้ีมีการขยาย

ระยะเวลาในการด าเนินงานออกไปไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
2) ระบบเครือข่ายยังต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานมากกว่าน้ีี เพื่อง่ายต่อการซ่อมบ ารุงในอนาคต 
3) Server ที่ให้บริการของโรงพยาบาลบางตัวีต้องวางแผนการปรับเปลี่ยนีในเรื่องของีHardware โดยการท า Raid ๐ีหรือ 

Raid 5ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส ารองข้อมูลีและความปลอดภัยของข้อมูล 
4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
5) ระบบีe-office และีWebsite ียังต้องมีการวางแผนการปรับปรุงีและเขียนีcode เพิ่มเติมีแก้ไขปัญหาต่างีๆี

เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานีรวมทั้งอบรมผู้ใช้งานให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเพิ่มเติมีเพื่ อลดปัญหา
การใช้งาน 

6) ขาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเอื้อต่อการใช้งานที่มีความ
เหมาะสมเพียงพอี 

7) ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องีเชื่อถือ
ได้ีและมีความเป็นปัจจุบัน 

ิิิิิิิแผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
 ระบบิHOSxP : จัดหาเคร่ืองเสมือนของีHOSxP เพื่อมีการโยกภาระงานระหว่างีServer ได้ ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มของ
คอมพิวเตอร์หลายๆตัวเพื่อให้สามารถท างานได้เหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกัน ( Server clusterี) 

 ระบบิInternet : ขยายโครงข่ายของระบบีNetwork ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและรองรับการใช้งานที่มีปริมาณมากขึ้นเร่ือยีๆ  
 ระบบิe –ิoffice : เปลี่ยนระบบีe - office ใหม่ีที่ใช้งานได้สะดวกขึ้น 
 ระบบิWebsite : มีแผนพัฒนาีWebsite  เพื่อรองรับระบบงานสนับสนุนต่างีๆีให้ครอบคลุม 
 บริการงานซ่อม  

 ี ปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ี ภายในคอมพิวเตอร์ลูกข่ายี ให้รองรับต่อการให้งานโปรแกรมประยุกต์ี ต่างีๆ 
 ี มีแผนพัฒนาเพื่อติดต้ังองค์ความรู้ในรูปแบบของการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ี รวมถึงการดูแล/ี ี 
ีบ ารุงรักษาี เทคโนโลยีสารสนเทศีของเจ้าหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ครอบคลุมมากขึ้น 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- งานเลขานุการ 
- งานการเงินและบัญช ี
- งานการเจ้าหน้าที ่
- งานธุรการ 
- งานโภชนาการ 
- งานประชาสัมพันธ ์
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิิเลขานุการิิกลุ่มงานิิบริหารงานท่ัวไปิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานิินางสุริยาิิรุ่งนาคิิวันท่ีจัดท าิิ15ิิธันวาคมิิ2559 
 

เจตจ านงิิงานเลขานุการีให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารด้วยความถูกต้องีีรวดเร วีีผู้รับพึงพอใจ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

มีการจัดส่งรายงานสรุปผลการขอใช้รถยนต์ทุกสิ้น
เดือนก่อนวันที่ีี7ีของเดือนถัดไป 

100% 100% 100% 100% 

อัตราความถูกต้องการรับี/ีส่งีFAX 100% 100%(509) 100%(473) 100%(831) 
อัตราความส าเร จของการเปิดหนังสือราชการทางี
FTP 

100% 100%(1,033) 100%(1,345) 100%(1,454) 

อัตราการตรวจสอบความถูกต้องของการลงนามใน
หนังสือราชการที่เข้าแฟูมเสนอต่อผู้อ านวยการ 

100% 100%(17,741) 100%(24,271) 100%(27129) 

อัตราความส าเร จของการด าเนินการบริหารจัดการ
รถยนต์ราชการ 

100% 100%(711) 100%(869) 100%(867) 

อัตราความถูกต้องีทันเวลาีในการบันทึกตารางนัด
หมาย 

100% 100%(80) 100%(120) 100%(172) 

อัตราความถูกต้องีทันเวลาีของการค านวณค่าน้ า/
ค่าไฟฟูา/ค่าเคเบิ้ลีของเจ้าหน้าที่บ้านพัก 

100% 100% 100% 100% 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิิ2559 
งานิิการเงินและบัญชีิิิกลุ่มงานิิบริหารท่ัวไปิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานิินางสาวประภาพริิิโกสินิิวันท่ีิิ6ิิธันวาคมิิ2559 
 

เจตจ านงีีีให้บริการด้านการเงินและบัญชีีีการให้ข้อมูลด้านการเงินีีแก่ผู้รับบริการด้วยความีีถูกต้องทันเวลาีีีี 
ีีีีีีีีีีีีีีีโปร่งใสตรวจสอบได้ีีปลอดภัยีีเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
เป้าหมายีีีให้บริการงานการเงินและบัญชีีีแก่ผู้รับบริการด้วยความถูกต้องปลอดภัยทันเวลาีีโปร่งใสตรวจสอบได้ีีี 
ีีีีีีีีีีีีีีีเพื่อผู้รับบริการพึงพอใจ 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.ีีระดับความส าเร จของการด าเนินงานควบคุมภายในระดับีี5ีีีีี ระดับี5 3 4.75 5 
2.ีระดับความส าเร จของการใช้โปรแกรมีExpress ระดับี5ี ระดับี5 5 4.5 4.5 
3.  อัตราการรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนทุกเดือนีีร้อยละี80ีีีีี 80% 100% 100% 3.34 
4.ีอัตราการรายงานการรายงานการบริหารหน้ีสินให้ 
กรรมการบริหารี 

80% 100% 100% N/A 

5.ีอัตราการโอนเงินให้รพ.สต.ในเครือข่ายทันเวลาที่ก าหนด 100% N/A N/A 100% 
6.  มีการวิเคราะห์การเงินแบบีQuick methodีและรายงาน
กรรมการบริหารทุกี6ีเดือน 

80% 100% 
 

100% 
 

100% 

7.ีีอัตรางานการเงินและบัญชีมีการปฏิบัติตามมาตรการลด
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลลอง 

80% 100% 100% 100% 

8.  ร้อยละของตัวชี้วัดด้านคุณภาพที่ได้รับมอบหมายผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนดร้อยละี60ีีของี30ี% 

60% 94.44% 100.% 100% 

9.ีีอัตราของคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงินการบัญชีของการ
จัดท าีีบัญชีเกณฑ์คงค้างตามหลักเกณฑ์ของ 
กระทรวงฯีเท่ากับหน่ึงร้อย 

90% 100% 100% 100% 

10.  อัตราการรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินและบัญชีรายเดือนี
(ทุกเดือน) 

80% 100% 100% 100% 

11.  อัตราความถูกต้องของการจ่ายเงินเดือนและเงินพ.ต.ส. 100% 100% 100% 100% 
12.  อัตราความทันเวลาของรายงานทางบัญชีเกณฑ์เงินสดที่
ถูกต้องีครบถ้วนี 

90ี% 100% 100% 100% 

13.ีีอัตราความถูกต้องในการเขียนเช คสั่งจ่าย 90ี% 99.63% 99.64% 99.76% 
14.ีีอัตราความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 90ี% 100% 100% 100% 
15.  ความทันเวลาในการจ่ายเจ้าหน้ี 90 วัน 89.95ีวัน 97.70ีวัน 98.31% 
16.ีีอัตราความถูกต้องของการรับรู้เจ้าหน้ี 90% 100% 100% 100% 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
17.ีีอัตราความถูกต้องีครบถ้วนของการตัดจ่ายเจ้าหน้ี
ประจ าวัน 

90% 100% 100% 100% 

18.  อัตราความถูกต้องีครบถ้วนีของการตรวจสอบเอกสารชุด
อนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกประเภทที่รับผิดชอบ 

95% 100% 100% 97.60% 

19.  ความทันเวลาในการเรียกเก บหน้ีค่ารักษาพยาบาลภายในี
90ีวัน 

80% 90.91% 100% 90.00% 

20.  อัตราความทันเวลาในการส่งยอดสรุปการรับเงิน 
ประจ าวันให้การเงิน 

70% 96.72% 99.95% 96.29 

21.  อัตราความทันเวลาของการส่งมอบใบสั่งยาให้การเงินใน
เวลาที่ก าหนด 

90% 98.11% 97.14% N/A 

22.ีีอัตราความถูกต้องในการออกใบเสร จรับเงินในเวลาราชการ 96% 99.94% 96.58% 99.94% 
23.ีีอัตราความถูกต้องในการตรวจรับจ านวนเงินและส าเนา
ใบเสร จรับเงินของหน่วยงานต่างๆีนอกเวลาราชการส่งมอบให้
งานการเงินและบัญชีถูกต้อง 

 
100% 

 
N/A 

 
N/A 

 
94.21% 

จุดเน้นในการพัฒนา 

 1.ีการทบทวนกระบวนการท างานและจัดท าวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายต่างๆ 

 2.ีปรับปรุงระบบการเก บหลักฐานทางการเงินเพื่อปูองกันเอกสารทางการเงินสูญหายีี 

 3.ีปรับปรุงระบบปูองกันการเขียนเช คผิดพลาดซึ่งท าให้ไม่สามารถน าเช คไปฝากเข้าบัญชีได้ 

 4. ปรับปรุงระบบการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
 1.ีประกันเวลาในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ีีเบี้ยเลี้ยงเหมายจ่ายีีเงินเพื่อพิเศษส าหรับแพทย์ีีทันตแพทย์ีี
และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชส่วนตัวีีไม่เกินวันที่ีี15ีีของทุกเดือนีี 

 2.ีจ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ก่อนวันสิ้นเดือนีี3  วันีีถูกต้องีีครบถ้วนีีตามก าหนดเวลา.. 
 3.ีบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างีีโดยใช้โปรแกรมส าเร จรูปโดยสามารถท างบการเงินต่างีๆีีได้ครบถ้วนีีถูกต้องีีีีีีีีีี
ตามก าหนดเวลา 

 4. สามารถตรวจสอบหลักฐานโครงการและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ตรวจและผู้จัดท าโครงการ 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 ิ 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
การจัดท าบัญชีล่าช้า  จากการเข้าตรวจสอบของผู้

ตรวจสอบภายในและได้มีข้อทักท้วง
ดังน้ี 

1. การจัดท าบัญชีล่าช้าไม่เป็น
ปัจจุบัน 

2. การจัดเก บเอกสารงบเดือนไม่
เป็นปัจจุบัน 

3. การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงิน
ฝากธนาคารไม่เป็นปัจจุบัน 

4. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 ทีมงานการเงินได้วิเคราะห์และ
ทบทวนสรุปได้ว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอีีท าให้การท างานล่าช้าีี
ส่งผลให้การจัดท าบัญชีล่าช้าีีไม่เป็น
ปัจจุบันีีและการจัดท าเอกสารงบ
เดือนไม่เป็นปัจจุบันท าให้อัตราการ
จ่ายเงินทันเวลาคิดเป็นร้อยละี98.31ีี 

งานการเงินและบัญชีได้
น าเสนอปัญหาต่อทีมบริหาร
โรงพยาบาลีีซึ่งได้รับการ
สนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังน้ี 
-ีีประเมินภาระงานีีพบว่าี 
    มีส่วนขาดคือีี2  อัตราี 
ีีีีคือีีนักวิชาการการเงิน 
ีีีีและบัญชีีีและเจ้า 
ีีีีพนักงานการเงินและ 
ีีีีบัญชีีีจึงขออนุมัติจ้างใน 
ีีีีอัตราดังกล่าวีีซึ่งได้รับ 
ีีีีการอนุมัติให้จ้างได้ทั้งีี 
    2ีีอัตรา 

-  การจัดท าบัญชีีี
ถูกต้องีครบถ้วนีี
ทันเวลาีและเป็น
ปัจจุบันีีคิดเป็น 
ร้อยละี100 
 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.ีรับเงินนอกงบประมาณ บาท 63,957,928.24 63,749,261.58 64,602,662.72 
2.ีจ่ายเงินนอกงบประมาณ บาท 57,166,080.51 62,417,740.22 65,350,065.95 
3.ีรับี–ีจ่ายเงินงบประมาณประมาณ บาท 35,798,689.96 38,526,898.71 41,710,209.36 
4.ีขออนุมัติจ่ายเงิน ฉบับ 2,728 2,303 2,791 
5. เขียนเช คสั่งจ่าย ฉบับ 1,462 1,366 1,671 
6.ีร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน ฉบับ 439 394 452 
7.ีจัดเก บเอกสารเกี่ยวกับการเงิน ฉบับ 1,113 1,135 3,821 
8.ีวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ เรื่อง 188 92 106 
9.ีจัดท าทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกเงิน คร้ัง 13 12 12 
10.ีจัดท าการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง ฉบับ 6,195 5,623 5,408 
11.ีจัดท ารายงานสภาพคล่องีQuick  Ratio คร้ัง 13 12 12 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
12.ีจัดท ารายงานสภาพคล่องีีCurrent  
Ratio 

คร้ัง 13 12 12 

13.ีจัดท ารายงานีีI/E  Ratio คร้ัง 13 12 12 
14.ีจัดท ารายงานงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร 

คร้ัง 39 48 48 

15.ีจัดท ารายงานี7ีตัวชี้วัดีีรายงานเป็น
เดือน/รายไตรมาส 

คร้ัง 13 - - 

16.ีจัดท ารายงานและส่งงบแม่ข่ายและลูก
ข่ายขึ้นเวปีสพค.ภายในวันที่ีี20ีีของทุก
เดือน 

คร้ัง 13 12 12 

17.ีจัดท ารายงานสรุปรายรับี–ีรายจ่ายเงิน 
งบประมาณทุกประเภทส่งการเงินีสสจ.แพร่ 

คร้ัง 1 - - 

18.ีจัดท ารายงานสรุปรายรับี–ีรายจ่ายเงิน
นอกงบประมาณ 

คร้ัง 13 12 12 

19.ีจัดท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์
การเงินีี 

คร้ัง 13 12 12 

20.ีจัดท ารายงานเจ้าหน้ีคงเหลือ คร้ัง 12 12 12 
21.ีจัดท าการวิเคราะห์ต้นทุนของรพ.ลองี
Full Methodี 

คร้ัง 1 1 1 

22.ีจัดท าการวิเคราะห์ต้นทุนของรพ.ลองี 
Quick  Method 

คร้ัง 12 12 12 

22.ีจัดท ารายงานการใช้ใบเสร จรับเงิน
คงเหลือ 

คร้ัง 1 1 1 

24.ีจัดท าใบรับรองการหักีณีที่จ่ายให้ีจนท. 
,บริษัท,ห้าง,ร้าน,บุคคลธรรม 

ฉบับ 787 719 681 

25.ีจัดท ารายละเอียดเงินสมทบประกันสังคม
ของเจ้าหน้าที่ 

ฉบับ 46 48 48 

26.ีจัดท ารายละเอียดเงินสมทบประกันสังคม
ของเจ้าหน้าที่ส่งเงินส านักงานประกันสังคม 

คร้ัง 13 12 12 

27.ีจัดท าสรุปรายละเอียดเงินสมทบ
ประกันสังคมประจ าปี 

ราย 98 88 85 

28. รายงานสถานะทางการเงินน าเสนอีกบห. คร้ัง 13 12 12 
29.ีรายงานสรุปยอดเบิกจ่ายเงินีพตส.ีและ คร้ัง 13 13 13 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
คตส.ส่งงานบุคลากรีสสจ.แพร่ 
30.ีสรุปการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ 

ราย 2,777 2,065 2,043 

31.ีจ านวนใบเสร จรับเงินที่ใช้งานการเงินและ
บัญชี 

ฉบับ 3,447 3,296 18,463 

32.ีจัดท าการน าส่งภาษีกรมสรรพากร ฉบับ 39 36 36 
33. จ านวนการพิมพ์สลิปเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ฉบับ 2,903 2066 3,281 
34.ีจัดท าีPlan fin ประจ าปี คร้ัง 2 2 2 
35.ีรายงานติดตามผลีPlan fin ประจ าเดือน คร้ัง 12 12 12 
36. จัดท าี HGRีีประจ าปี คร้ัง 1 1 - 
37.ีวิเคราะห์สถานะทางการเงินโดย
โปรแกรมวิเคราะห์ของีอ.นิพนธ์ีโตวิวัฒน์ 

คร้ัง 12 12 12 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิิ2557ิ-ิ2559 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกราฟจะเห นได้ว่าการจัดท าสลิปเงินเดือนเจ้าหน้าที่

เอกสารในการจัดท าเพิ่มจากเดิมปีี58 

ีีปีีี57ีีจ านวนเอกสารทั้งสิ้นีี2,903ีี 

ีีปีีี58ีจ านวนเอกสารทั้งสิ้นีี2,066  ลดลงจากปีี57ีี 

ีีร้อยละีี28.83ีีเน่ืองจากมีมาตราการฯ 

ีีปีีี59ีีจ านวนเอกสารทั้งสิ้นีี3,281   

ีีเพิ่มขึ้นจากปีีี57ีีร้อยละีี13.02ีีและ 

ีีเพิ่มขึ้นจากปีีี58ีีร้อยละีี58.81ีีเน่ืองจากยกเลิก 

ีีมาตราการฯ 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ิ(ตามแผนภูมิข้างต้น) 

          

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ีี100% 
2. จัดท านโยบายและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายีีเช่นีีสัญญาเงินยืมีีการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆีีเพือ่ให้ใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติเดียวกัน 
3. จัดท าตัวอย่างรายงานการเดินทางไปราชการ 
4. จัดท าแบบฟอร์มต่างของการเงินขึ้นเวปของโรงพยาบาลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ีีจากกราฟจะเห นได้ว่าีรายรับิ-ิราจ่ายิและผลต่างี
ของ 
ีีปีีี2557ีีรายรับมีค่ามากกว่ารายจ่ายร้อยละีี11.88ีี
ซึ่งส่งผลีให้สภาพคล่องของรพ.ีอยู่ในเกณฑ์ดีีมากีีและีี
I/EีRatio เท่ากับี1.12 
ีีปีีี2558ีีรายรับมีค่ามากกว่ารายจ่ายร้อยละีี2.13ีี
ซึ่งส่งผลีให้สภาพคล่องของรพ.ีอยู่ในเกณฑ์ดีีีและีีI/Eีี
Ratio  เท่ากับีี1.02 
ีีปีีี2559ีีรายรับมีค่าน้อยกว่ารายจ่ายร้อยละีี1.14ีี
ซึ่งส่งผลีให้สภาพคล่องของรพ.ีอยู่ในเกณฑ์แย่ีีและีีI/Eีี
Ratio  เท่ากับีี0.99 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิการเจ้าหน้าท่ีิิกลุ่มงานิิบริหารท่ัวไปิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานิินางจารุวรรณิิช่างเหล็กิิวันท่ีจัดท าิ31ิิตุลาคมิิ2559 

 
เจตจ านงีีีีีีให้บริการงานการเจ้าหน้าที่ีแก่ผู้รับบริการด้วยความครบถ้วนสมบูรณ์ีถูกต้องีปลอดภัยีทันเวลา 

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีและผู้รับบริการพึงพอใจ 
ีีีีีีเป้าหมายิิิิิิผู้รับบริการได้รับบริการด้านงานการเจ้าหน้าที่ีด้วยความถูกต้องสมบูรณ์และปลอดภัยีทันเวลาีและพึง

พอใจ 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.ีอัตราความถูกต้องของการลงทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่ ที่
มีข้อมูลและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนีและเป็นปัจจุบัน 

90 100 100 100 

2. อัตราความทันเวลาในการท าเรื่องโอนีย้ายีลาออก 100 100 100 100 
3.ีอัตราความถูกต้องทันเวลาในการสรุปีค่าใช้จ่ายในการ
อบรมของเจ้าหน้าที่ 

100 100 100 100 

4.ีอัตราความถูกต้องของการสรุปวันลาของเจ้าหน้าที่ 90 100 100 100 
5.ีมีการตรวจสอบการพิมพ์ลายน้ิวมือในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองครอบคลุม 

100 100 100 100 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 
ีีีีีี1.ีการจัดการด้านความเสี่ยง 

1.1ีพัฒนาคุณภาพบริการงานการเจ้าหน้าที่ให้ได้มาตรฐานี 
1.2ีจัดการด้านการปูองกันอัคคีภัยในหน่วยงาน 

ีีีีีีีีีีี2.ี การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 
ีีีีีี3.ี การพัฒนาทักษะบุคลากรในหน่วยงานีี 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจีี 

ีีีีีีีีีีีีีีี1.ีการลงทะเบียนประวัติของเจ้าหน้าที่ที่งานการเจ้าหน้าที่มีวิธีปฏิบัติเพื่อเก บข้อมูลให้ครบถ้วนีีีีีีีีีี 
ีีีีีีีีีีีีีีี2.ีเจ้าหน้าที่ที่มาบรรจุใหม่ีให้มากรอกข้อมูลในีก.พ.7ีและเตรียมหลักฐานมาให้เพื่อความรวดเร วีภายในี7ีวัน 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1.ีหลักฐานและข้อมูลไม่
ครบถ้วนและไม่เป็น
ปัจจุบันบางคนไม่
สามารถจัดท าประวัติได้ 
2. ไม่ได้เสนอขอย้ายหรือ
โอนตามก าหนดเวลา 
 
 
3.ีไม่ได้ส่งข้อมูลขอ
อนุญาตการลาล่วงหน้า
ทางีE-officeี 
-ีลืมส่งข้อมูลการขอ
อนุญาตลาทางีE-officeี 
ทีหลัง 

1. เดิมีให้น าหลักฐานมาส่งที่
งานการเจ้าหน้าที่โดยไม่มีวิธี
ปฏิบัติให้รับบริการ 
 
2.ีเจ้าหน้าที่ไม่รู้ระยะเวลาใน
การเขียนค าขอโยกย้ายหรือ
โอนี 
 
3.ีเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบการลา 
 

1. แนะน าก่อนลงทะเบียน โดย
แจกวิธีปฏิบั ติการลงทะเบียน
ประวัติีและให้เตรียมหลักฐาน
ตามที่แนะน าี 
2.ีได้แนะน าให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ไป ดูระ เบี ยบการ โยกย้ าย ใน
เอกสารธรรมนูญของโรงพยาบาลี
และได้แจ้งให้ทราบทางีE-officeี 
3.ีแจ้งในที่ประชุมเจ้าหน้าที่และ
แจ้งไปหัวหน้าฝุาย/หัวหน้างานี
ทุกหน่วยบริการเพื่อแ จ้งให้ ผู้
ปฏิบัติได้รับทราบ 

1.ได้ข้อมูลครบถ้วน 
สามารถลงทะเบียน
ประวัติเจ้าหน้าที่ได้
สมบูรณ์ีถูกต้อง 
2. เจ้าหน้าที่ที่ขอ
โยกย้ายได้ส่ง
เอกสารการย้ายได้
ทันเวลา 
3. ไม่พบเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีี2557 ปีี2558 ปีี2559 

1.ีด าเนินการท าเร่ืองโอน,ีโยกย้ายีและลาออกของ
ข้าราชการ,ีลูกจ้างประจ าีและลูกจ้างชั่วคราว 

คร้ัง 18 
 

20 15 

2.ีด าเนินการเร่ืองลาศึกษาต่อของข้าราชการ,ี
ลูกจ้างประจ าีและลูกจ้างชั่วคราว 

คร้ัง 4 8 8 

3.ีลงทะเบียนประวัติีก.พ.7ีีของข้าราชการ,ี
ลูกจ้างประจ าีและลูกจ้างชั่วคราว 

คน 328 382 342 

4.ี.ด าเนินการรายงานผลทดลองปฏิบัติราชการ คร้ัง 9 5 2 
5.ีตรวจสอบวันลาปุวย,ลากิจ,ลาพักผ่อนประจ าปีีของ
ข้าราชการี,ลูกจ้างประจ าีและลูกจ้างชั่วคราว 

คร้ัง 1,973 1,372 1,868 

6.ีร่างโต้ตอบหนังสือที่เกี่ยวข้อง คร้ัง 75 102 67 
7.ีจัดพิมพ์ค าสั่งโรงพยาบาลลอง คร้ัง 66 73 68 
8.ีพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน คร้ัง 163 184 156 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 สถานที่ท างานคับแคบีไม่สะดวกต่อผู้มารับบริการีีได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การท างานให้สะดวกขึ้น  
 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
1. การจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน 

-ีีีีปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน 
2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 

 บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  100% 

 บุคลากรได้รับการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายีีผ่านี60% 
3. ปูองกันอัคคีภัยในหน่วยงาน 

-    มีการซักซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในหน่วยงานปีละีี1ีีคร้ัง 
4. พัฒนาทักษะบุคลากรทุกระดับ 

- มีการฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่นี 
5. การลดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรได้ตามเข มมุ่งโรงพยาบาลีี 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิิธุรการิิิกลุ่มงานิิิบริหารท่ัวไปิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานิิินางทิพวรรณิิเศวตนันท์ิิิิวันท่ีจัดท าิ31ิตุลาคมิ2559 

 
เจตจ านง ให้บริการรับี–ีส่งีหนังสือีทั้งภายในี-ีนอกหน่วยงานี 

ีีีีีีเป้าหมาย หน่วยงานธุรการีให้บริการด้านงานธุรการีให้กับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลด้วย 
  ความถูกต้องีทันเวลาและเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการี 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
ระดับความส าเร จของการด าเนินการท าลายเอกสาร
ประจ าปีี(รอบี1ี=ีระดับี3ี,ีรอบี2ี=ระดับี5) 

1ีคร้ัง/ปี ก าลัง
ด าเนินการี
ระดับี3 

ก าลัง
ด าเนินการี
ระดับี4 

ก าลัง
ด าเนินการ 

อัตราความทันเวลาในการจัดเก บเอกสารเป็นหมวดหมู่ ≥ี80% 100% 83.33% 100% 
อัตราความทันเวลาในการส่งต่อหนังสือเรียกเก บเงินให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบภายในี5ีวันีหลังจาก
วันที่ลงทะเบียนรับหนังสือ 

≥ 80% 84.21% 81.42% 88.36% 

    
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ(นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน) 
 

1.  ได้จัดท ากล่องรับบริจาคกระดาษที่ใช้แล้วีน ามาใช้ในงานธุรการีเพื่อตอบสนองนโยบายลดค่าใช้จ่ายขององค์กร  
2.  ได้พัฒนาระบบงานธุรการีด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยีีโดยปรับปรุงการค้นหาเอกสารในระบบ  
ีe-officeีที่ใช้อยู่ปัจจุบันีให้รวดเร วโดยก าหนดตัวเลขรับหนังสือไว้เพื่อค้นหาง่ายและทันเวลา 
3.ีีได้พัฒนาระบบงานธุรการีโดยได้ท าตรายางปั๊มีในการเกษียนหนังสือเบื้องต้นีให้แต่ละกลุ่มงานฯีเพื่อความ
รวดเร วีอ่านง่ายีและประหยัดเวลาในการท างาน 
4.  ได้พัฒนาระบบงานธุรการีีโดยได้ท าตรายางปั๊มีในการส่งหนังสือทางระบบีe-officeีเพื่อปูองกันการหลงลืมใน
การส่งหนังสือราชการและเป็นการตรวจเช คได้ว่าีส่งวันที่เท่าไหร่ีและใครเป็นผู้ส่ง  
5.  ได้จัดท าสมุดควบคุมการจัดส่งหนังสือราชการีพัสดุีทางไปรษณีย์ และท ารายงานค่าไปรษณีย์ประจ าทุกเดือน 
6.ีีได้จัดท าสมุดควบคุมการส่งหนังสือราชการีภายในอ าเภอลองีและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดีเพื่อตอบสนอง
นโยบายลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 

 
 
 



226 
 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
1. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่องานธุรการ 
2. การพัฒนางานธุรการให้ทันสมัย 
3. การร่วมกิจกรรมต่างๆีที่ส าคัญทั้งในและนอกองค์กร 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1. การรับหนังสือ ฉบับ 4,787 4,767 4,655 
2. การส่งหนังสือ ฉบับ 4,897 4,451 5,494 
3. การจัดเก บหนังสือ แฟูม 10 10 10 
4. การท าลายหนังสือราชการ คร้ัง 1 1 ก าลังด าเนินการ 
5. การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

- จดหมายธรรมดา 
- จดหมายลงทะเบียน 
- จดหมายด่วนพิเศษ 

 
ฉบับ 

 
1,257 
442 
116 

 
747 
576 
103 

 
1,259 
686 
73 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1.  การพัฒนางานธุรการด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
2.  พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่งานธุรการ 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
ีีีี1.  พัฒนาระบบการรับ-ส่งีหนังสือราชการให้ถูกต้องและทันเวลา 

ีีีีีีีีีีีีีี2.ีีพัฒนาระบบการจัดเก บหนังสือราชการให้เป็นปัจจุบันีโดยจัดเก บให้เป็นหมวดหมู่และสามารถค้นหาได้ง่าย 
 ีีีี3.ีีวางแผนการด าเนินการท าลายหนังสือราชการก่อนสิ้นปีปฏิทินและท าให้ทันตามเวลาที่ก าหนด  
ีีีีีีีีีีีีีี4.ีีีพัฒนาการลดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรและการลดปริมาณการใช้กระดาษให้คุ้มค่าีประหยัดีลดภาวะโลกร้อน  
 ีีีี5.ีีพัฒนาระบบการจัดเก บข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 
ีีีีีีีีีีีีีี6.ีีด าเนินกิจกรรมี5ส.ีอย่างต่อเน่ืองเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 ีีีี7.ีีพัฒนาคุณภาพด้านพฤติกรรมการบริการของบุคลากร 
 ีีีี8.ีีพัฒนาคุณภาพงานีโดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานสารบรรณีใน-นอกีองค์กร 

ี9.ีีการแจ้งเวียนหนังสือีกรณีผู้เกี่ยวข้องไม่อยู่หรือติดราชการีท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งแก่ผู้รับเรื่องไว้แทนี
บางคร้ังผู้รับเร่ืองแทนลืมแจ้งีหรือไม่เข้าใจและไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิิโภชนาการิิกลุ่มงานิิบริหารท่ัวไปิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานิินางสาวอัจฉราิิิอัศวะมงคลิิวันท่ีจัดท าิิ31ิตุลาคมิ2559ิ 

เจตจ านง 
บริการอาหารีผู้ปุวยถูกต้องตามหลักโภชนาการีีโภชนบ าบัดีีีีและสุขาภิบาลอาหารีีให้ความรู้ด้านวิชาการ

กับผู้ปุวยีและบุคคลทั่วไปีให้บริการความพึงพอใจ 

เป้าหมาย 
1. ให้ผู้ปุวยได้รับอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
2. ผู้ปุวยและญาติมีความรู้เรื่องโภชนาการีีโภชนบ าบัดีเบื้องต้น 
3. ผู้ปุวย,ญาติและเจ้าหน้าที่ีมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 
1.ีอัตราความถูกต้องในการบริการอาหารผู้ปุวยเฉพาะ
โรค 

80% 100% 98.31% 99.55% 

2.ีจ านวนคร้ังของสิ่งปนเปื้อนในอาหาร 0ีคร้ัง 0ีคร้ัง 0ีคร้ัง 0ีคร้ัง 
3.ีโรงครัวโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงครัว ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
4.ีอัตราผู้ปุวยได้รับสารอาหารีถูกต้องีครบถ้วนีตาม
หลักโภชนาการ 

100% 88.37% 83.78% 99.95% 

5.ีจ านวนคร้ังการตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในมือผู้
สัมผัสอาหาร 

5% 0% 0% 1.2% 

6.ีจ านวนคร้ังการตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
อาหารปรุงสุก 

5% 0% 0% 1.1% 

7.ีจ านวนคร้ังการตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
ภาชนะใส่อาหารผู้ปุวย 

5% 0% 0% 0.8% 

8.ีอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการีีีีีีีีีี 80% 88.02% 95.5% 88.04% 
 

จุดเน้นในการพัฒนา 

1. ผู้ปุวยได้รับอาหารถูกต้องเหมาะสมีีกับโรคที่เป็นอยู่และตรงตามหลักโภชนาการ 
2. ผู้รับบริการได้ค าแนะน า/ความรู้เกี่ยวกับอาหารและสามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  
3. ทีมงานสามารถปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
4. การจัดการด้านความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

 
 



228 
 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
1. ได้รับการรับรองให้เป็นโรงครัวมาตรฐานโดยได้มาตรฐานีีการสุขาภิบาลอาหารของกรมอานามัยีี2559 
2. ได้รับปูายอาหารสะอาดีีรสชาติอร่อยีีีClean  Food   Good  Test   ปีี2559 
3. ได้รับปูายโรงครัวอาหารปลอดภัยีีFood  Softyีีปีี ีี2559 
4. ได้รับเกรียติบัตรีเรื่องรายละเอียดการรับอาหารผู้ปุวยในโรงพยาบาลลองี2559 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
บัตรก ากับอาหารของ
ผู้ปุวย 

บัตรก ากับอาหารไม่ได้ระบุี
HN ของผู้ปุวยลงในบัตรก ากับ
อาหาร 

เพิ่มีHN ลงในบัตรก ากับ
อาหารของผู้ปุวยีและ
เขียนลงไปอย่างถูกต้อง 

ลดอัตรากรส่งอาหารผู้ปุวย
ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อย
ที่สุด 

บัตรก ากับอาหารของ
ผู้ปุวย 

บัตรก ากับอาหารได้น าบัตรไป
เคลือบเพื่อน ากลับมาใช้เพื่อ
ลดการสิ้นเปลืองกระดาษีแต่
อาจมีการติดเชื้อจากบัตรและ
เกิดความสกปรกจากบัตรได้ 

ท าบัตรก ากับอาหารใหม่
โดยการใช้คร้ังเดียวไม่น า
กลับมาใช้ใหม ่

ลดอัตราการติดเชื้อจาก
ภาชนะใส่อาหารผู้ปุวยีีพบ
เชื้อเกินมาตรฐานีีีี 

การผลิตอาหารทาง
สายยาง 

ทางฝุายโภชนาการจะผลิตเอง
โดยโภชนากรจะผลิตตาม
ค าสั่งแพทย์ 

สั่งซื้ออาหารทางสายยางี
แบบส าเร จ 

เพื่อลดภาระงานลงและ
แก้ปัญหาเร่ืองโครงสร้าง
ห้องผลิตอาหารทางสายยาง 

ใบสั่งยอดอาหารผู้ปุวยี
จากตึกผู้ปุวยใน 

ไม่ได้ระบุโรคประจ าตัวผู้ปุวย
ลงในใบสั่งอาหารผู้ปุวย 

ประสานกับตึกผู้ปุวยใน
และตึกผู้ปุวยในได้เพิ่ม
ช่องโรคประจ าตัวลงไป
และเขียนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

จัดส่งอาหารผู้ปุวยให้ถูกต้อง
กับโรคที่เป็นอยู่และถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการและ
โภชนบ าบัด 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลท่ีิ1.ิพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 

-ีจัดท าเมนูอาหารให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 
-ีพัฒนาบุคลากรีีให้มีความรู้ความสามารถีี
ทักษะเฉพาะีีรวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการ
ที่ด ี
-ีจัดให้ความรู้การท างานของทีมงานีทุกี1ี
เดือน 

- อัตราความถูกต้องในการ
บริการอาหารผู้ปุวยเฉพาะโรค 

-เปลี่ยนเมนูอาหารบ้างบางมื้อ 
เน่ืองจากหาวัตถุดิบไม่ได้ 
-ีทีมงานยังมีความรู้พื้นฐานไม่
มากนัก และขาดความตระหนัก
ถึงความส าคัญของงาน 
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด โอกาสพัฒนา 
-ีท าแผนการประเมินคุณภาพีี5ีส.ีใน
หน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
-ีจัดท ากิจกรรมี5ีส.ีทุกวันและจะมีการ
ล้างโรงครัวทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 

ผลการปฏิบัติงานถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล 

ทีมงานรับภาระงานมากขึ้น 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1. ีอาหารอ่อนี(Soft diet)ีีีีี ชุด 7,609 7,412 6679 
2. อาหารทั่วไปี(Regular diet) ชุด 9,654 10,689 15,821 
3. โจ๊กี(congee) ชุด 41 92 107 
4. อาหารทางสายยาง (Tube feeding diet)  ชุด 395 548 1,162 
5. อาหารลดเค มี(Low salt diet) ชุด 1,740 1,737 2,028 
6. อาหารเบาหวานี(DM) ชุด 2,890 2,472 3,168 
7. อาหารเพิ่มโปรตีน(High Prot) ชุด 103 63 167 
8. อาหารงดสัตว์ปีกี(Gout) ชุด 17 26 27 
9. อาหารเหลวี(liquidีdiet) ชุด 20 55 57 

 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปีิ2557ิ–ิ2559 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

1. อัตราความถูกต้องในการบริการอาหารผู้ป่วย
เฉพาะโรค 
งานโภชนาการได้มีการตรวจเช คอาหารผู้ปุวยี
ก่อนที่อาหารจะถึงมือผู้ปุวยต้องได้รับอาหารที่ีี
ถูกต้องหรือผิดพลาดน้อยที่สุดีีีเปูาหมายร้อย
ละี80ีจากการส ารวจพบว่าทางทีมงาน
สามารถปฏิบัติได้ร้อยละี100ีในปีีพ.ศ.2557ี
ร้อยละี98.31ีในปีีพ.ศ.2558ีและีร้อยละ
99.55ีในปีี2559 
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อตัราความถกูตอ้ง

ในการบรกิาร

อาหารผูป่้วย

เฉพาะโรค
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

0 0 00
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1

2556 2557 2558

  านวนคร ั ง อง
 ิ งปนเป  อนใน
อาหาร

 

2. จ านวนคร้ังของสิ่งปนเปื้อนในอาหาร 
งานโภชนาการได้มีการตรวจเช คอาหารผูปุ้วยี
ก่อนที่อาหารจะถึงมือผู้ปุวยต้องได้รับอาหารที่ีี
หรือได้รับการร้องเรียนจากผู้ปุวยีญาติีหรือตึก
ผู้ปุวยในีห้องคลอดีีีเปูาหมายี0ีครั้งีจากการ
ส ารวจพบว่าทางทีมงานสามารถปฏบิัติได้ร้อยละี
0ีในปีีพ.ศ.ี2557ีีร้อยละ0ีในปีีพ.ศ.2558ี
และีร้อยละี0ีในปีี2559 
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โรงครวั
โรงพยาบา ผ่าน
เก   มาตร าน
โรงครวั

 

3. โรงครัวโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรง
ครัว 
งานโภชนาการได้น าเอามาตรฐานโรงครัว
โรงพยาบาลมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของโรงครัวในโรงพยาบาลีีีี
เปูาหมายีคือีระดับดีีตามที่งานสุขาภิบาลมา
ตรวจพบว่าีีทีมงานสามารถปฏิบัติได้ีระดับดีี
ในปีีพ.ศ.ี2557ีีีระดับดีมากีในปีีพ.ศ.ี
2558ีีีและระดับดีมากีในปีีพ.ศ.ี2559    
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อตัราผูป่้วยไ ร้บั
 ารอาหาร
ถูกตอ้งครบถว้น
ตามห กั
โ  นาการ

 

4. อัตราผู้ป่วยได้รับสารอาหาริถูกต้องครบถ้วนิ
ตามหลักโภชนาการ 
งานโภชนาการได้มีการตรวจเช คอาหารผู้ปุวย
หลังส่งมอบีประเมินการีบริโภคอาหารและ
ได้รับสารอาหารของผู้ปุวยีอย่างถูกต้องตาม
หลักโภชนการีเปูาหมายร้อยละีี100ีจาก
การส ารวจพบว่าทางทีมงานสามารถปฏิบัติได้
ร้อยละี88.67ีในปีีพ.ศ.2557ีร้อยละี83.78ี
ในปีี2558ีและร้อยละี99.95ีในปีี2559ียัง
ไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายได้ซึ่งจะ
น าไปเป็นโอกาสพัฒนาต่อไป 

แก้ไข 

ปรับปรุ

ง 

พอใช้ 

ดี 

ดีมาก 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
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  านวนคร ั ง อง
การตรว พบเ   อ
โค  ิอร ม
 บคท เร  ยในม อ
ผู ้มัผ ัอาหาร

 

5. จ านวนครั้งการตรวจพบเช้ือโคลฟิอรม์
แบคทีเรียในมือผูส้ัมผัสอาหาร 
งานโภชนาการได้ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทเีรยีในมือผูส้ัมผัสอาหารีเปูาหมายีคือีร้อย
ละี5ีตามที่งานโภชนาการร่วมกับงานสุขาภิบาล
มาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทเีรยีในมือผู้สมัผัส
อาหารีพบว่าีีทีมงานสามารถปฏิบัติได้ีร้อยละี
0ีในปีีพ.ศ.ี2557ีีีร้อยละี0ีีในปีีพ.ศ.ี2558ีีี
และร้อยละี1.2ีีในปีีพ.ศ.ี2559ีีีี 
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6. จ านวนครั้งการตรวจพบเช้ือโคลฟิอรม์
แบคทีเรียในอาหารปรุงสกุ 
งานโภชนาการได้ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทเีรยีในมือผูส้ัมผัสอาหารีเปูาหมายีคือี5ี
ตามที่งานโภชนาการร่วมกับงานสุขาภิบาลมา
ตรวจเชื้อโคลิฟอรม์แบคทีเรียในมือผู้สมัผัสอาหารี
พบว่าีีทีมงานสามารถปฏบิัติได้ีร้อยละี0ีในปีี
พ.ศ.ี2557ีีีร้อยละี0ีีในปีีพ.ศ.ี2558ีีีและ
ร้อยละี1.1ีีในปีีพ.ศ.ี2559ีีีี 
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7. จ านวนครั้งการตรวจพบเช้ือโคลฟิอรม์
แบคทีเรียในอุปกรณ์และภาชนะใสอ่าหารผูป้่วย 
งานโภชนาการได้ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทเีรยีในมือผูส้ัมผัสอาหารีเปูาหมายีคือี0ี
ตามที่งานโภชนาการร่วมกับงานสุขาภิบาลมา
ตรวจเชื้อโคลิฟอรม์แบคทีเรียในมือผู้สมัผัสอาหารี
พบว่าีีทีมงานสามารถปฏบิัติได้ีร้อยละี0ีในปีี
พ.ศ.ี2557ีีีร้อยละี0ีีในปีีพ.ศ.ี2558ีีีและ
ร้อยละี0.8ีีในปีีพ.ศ.ี2559ีีีี 
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8. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบรกิาริิิิ
(เป้าหมายิ80%) 
งานโภชนาการได้วัดความพึงพอใจจากผู้มารับ
บริการีผู้ปุวยีีญาติีและเจ้าหนน้าที่ในีี 
โรงพยาบาลีมีเปูาหมายร้อยละี80ีีแต่ผลการ
ส ารวจพบว่าในปีีพ.ศ.ี2557ีสามารถปฏิบัติได้ี
ร้อยละี88.02ีในปีีพ.ศ.2558ีสามารถปฏิบัติได้
ร้อยละี95.5ิิและพ.ศ.ี2559ิสามารถปฏิบัติได้
ร้อยละิ88.04 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1.ีผู้ปุวยบางรายไม่รับอาหารโรงพยาบาลเน่ืองจากจ ากัดรสชาติอาหารให้ถูกต้องกับโรคที่เป็นอยู่ีดังน้ันฝุาย

โภชนาการีจะพัฒนาเรื่องีรสชาติอาหารให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ปุวยได้อาหารของโรงพยาบาลที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

และสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายีีเน่ืองจากตัวชี้วัดหน่วยงานีีอัตราผู้ปุวยได้รับ

สารอาหารีถูกต้องีครบถ้วนีตามหลักโภชนาการีเปูาหมายีร้อยละี100ียังไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายได้ซึ่ง

จะน าไปเป็นโอกาสพัฒนาต่อไป 

2.ีผู้ปุวยบางรายขาดความรู้เรื่องโภชนาการีโภชนบ าบัดีแผนพัฒนาต่อไปีคือีโภชนากรจะขึ้นไปให้สุขศึกษาแก่

ผู้ปุวยและญาติีตามค าสั่งแพทย์ีหรือีร้อยละี10ีของจ านวนผู้ปุวยแต่ละวัน 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 
1.ีพัฒนาบุคลากรีีให้มีทักษะความรู้ความสามารถีีรวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการที่ดี 
2.ีพัฒนาระบบให้บริการอาหารส าหรับผู้ปุวยให้ครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
3.ีพัฒนาระบบการติดตามประเมินภาวะโภชนาการแก่ผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอกตามรายโรคีให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
4.ีพัฒนาระบบให้บริการอาหารส าหรับผู้ปุวยให้สะอาดีีปราศจากสิ่งแปลกปลอมีภายในหน่วยงานีให้ครบถ้วน

ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
5.ีทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานี1ีคร้ัง/ปีและทุกคร้ังที่พบปัญหา 
6.ีปรับปรุงีJob Description 
7.ีควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานจากตัวชี้วัดหน่วยงาน 
8.ีท าแผนการประเมินคุณภาพีี5ีส.ีในหน่วยงานอย่างต่อเน่ืองโดยโภชนากร 
9.ีขอรับการประเมินีอาหารสะอาดีีรสชาติอร่อยีีีClean  Food   Good  Test  ทุกปี 
10.ีขอรับการประเมินีโรงครัวอาหารปลอดภัยีีFood  Softy  ทุกปี 
11.ีขอรับการประเมินีมาตรฐานโรงครัวโรงพยาบาลีี2 คร้ัง/ปี 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีิ2559 
งานิิประชาสัมพันธ์ิิกลุ่มงานิิบริหารท่ัวไปิิโรงพยาบาลลองิิอ.ลองิิิจ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงานินางณัฐธิกาิิศรีวิชัยิิวันท่ีจัดท าิ30ิกันยายนิ2559 
  

เจตจ านงิิิให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ีได้อย่างถูกต้องรวดเร วีทันเวลาและเกิดความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการีีีีีีีีีีีีี 
เป้าหมายีีีีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาลีีทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปด้วยความถูกต้องีีทันเวลาและเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ    
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลักิ(KPI) เป้าหมาย ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

1.  อัตราความทันเวลาของการให้บริการเสียงตามสาย 90% - 96.37% 97.45% 
2.ีีอัตราความถูกต้องชัดเจนีของการให้เสียงตามสาย 90% 98% 98.81% (ไม่ได้เก บข้อมูลี) 
3.ีีอัตราการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายทันเวลาที่ก าหนด 

60% - - 80% 

4.ีีอัตราตัวชี้วัดคุณภาพที่ได้รับมอบหมายผ่านเกณฑ์
เปูาหมาย 

80% 100% 92.29% 94.44% 
 

5.ีีหน่วยงานมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยี1ี
มาตรการ 

- - - - 
 

6.ีีอัตราความส าเร จของการประสานงานเรียกรถี
Refer ในเวลาราชการ 

 96.42% - 97.88% 
 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่องานประชาสัมพันธ์ 
2. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้รุดหน้า 
3. การร่วมกิจกรรมต่างๆที่ส าคัญทั้งในองค์กรและนอกองค์กร 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณิิ2559 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานิ 
1.  ให้บริการด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการติดต่อต้อนรับีชี้แจงทั่วๆีไปเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยตอบค าถาม

ประชาชน 

 2.  ให้บริการข้อมูลสื่อสารผ่านระบบสื่อสารและระบบสารระสนเทศต่างๆีให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องี

เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ 

3.ีีด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆีเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ีความเข้าใจอันดีีเกี่ยวกับการด าเนินงานีหรือ

ผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลีหรือนโยบายของรัฐบาล 

4.ีีน าเสนอผลงานวิชาการีในเวทีีR2R เรื่องีใจเขาใจเราีและเรื่องีโน้ตจากใครหัวใจส่งถึงคุณ 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพท่ีได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปีิ2559 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1.ีการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่องาน
ประชาสัมพันธ์ 
 

จัดวางสิ่งของไม่เป็นระเบียบี
ลิ้นชักไม่ติดปูายแสดงว่าเป็น
ลิ้นชักส่วนตัวหรือส านักงาน
และไม่จัดหมวดหมู่แฟูม 

พัฒนาพื้นที่บริการให้มีระเบียบ
สวยงามสะดวกต่อผู้รับบริการ จัด
วางแจกันดอกไม้ีจัดหมวดหมู่แฟูม
และติดปูายลิ้นชัก 

อัตราความส าเร จ
ของการประเมินี
5ีสีผ่านเกณฑ์ 

2.ีการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ให้รุดหน้า 

 

แต่เดิมประขาสัมพันธ์จะ
ให้บริการอยู่ในีเคาเตอร์ีี
บริการแต่ปัจจุบันได้เดิน
ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ให้บริการของโรงพยาบาลและ
ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของการ
รับบริการโรงพยาบาลลองี
คลินิกต่างๆีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 

ประขาสัมพันธ์ในเชิงรุกปรับปรุง
ด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย
สะดวกต่อการใช้งาน 

ความพึงพอใจต่อ
งาน
ประชาสัมพันธ์
ผ่านเกณฑ์ 

3.ีการร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่ส าคัญทั้งในองค์กรและ
นอกองค์กร 
 

งานประชาสัมพันธ์ีไม่มีการ
ออกร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานนอกองค์กรีและ
กิจกรรมของทีมต่างๆีซึ่งขาด
การประชาสัมพันธ์ 

การร่วมกิจกรรมต่างๆที่ส าคัญทั้งใน
และนอกองค์กรเช่นีร่วมกับ
หน่วยงานต่างในโรงพยาบาลองี
ออกหน่วยอ าเภอยิ้มีออกหน่วย
แพทย์ีพอ.สวีีออกบริการในเชิง
รุกีช่วยบริการเรียกบัตรคิวให้งานี
OPDีเน้นการบริการนอกสถานที่ี
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารนอก
องค์กร 

ความพึงพอใจต่อ
งาน
ประชาสัมพันธ์
ผ่านเกณฑ์ 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปีิ2557 ปีิ2558 ปีิ2559 

 1.ีีการรับ/ส่งีจดหมายีจากไปรษณีย์ทั้งลงทะเบียน
และีจดหมายธรรมดา 

ฉบับ 8,243 
(ส.ค.) 

8,808 
 

8,791 
 

2.ีีการรับ/โทรีโทรศัพท์ทั้งสายนอกีและภายใน คร้ัง 10,761 11,461 12,439 
3.ีีการเรียกรถ Refer และ Ems และอื่นๆ คร้ัง 596ี 

(ส.ค.) 
514 

 
472 

 
4.ีีให้บริการผู้รับบริการทั่วไป คน 12,685 

(ส.ค.) 
12,285 13,714 

 
5.ีีการให้เสียงตามสาย,ประกาศทั่วไป,จัดรายการ
เสียงตามสายให้ทีมี  EDU                                            

คร้ัง 3,600 
(ส.ค.) 

2,399 
 

2,586 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1.  การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
2.  พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

ิิิิิิแผนงาน/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการต่อ 

ีีีีีีี1.ีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ีเช่นคอมพิวเตอร์ีที่ทันสมัยเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารีสารสนเทศต่างๆเผยแพร่ไปยัง

หน่วยงานต่างๆีทั้งในและนอกองค์กรได้รวดเร วขึ้น 

ีีีีีีีีีีีีีีีีี2.ีจัดให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อบรมพื้นฟูทักษะงานประชาสัมพันธ์ 

 


