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 สรุปผลการด าเนินงานระดับหน่วยงาน (Annual  Report  Unit) ประจ าปีงบประมาณ  2560  ของ
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ท้ังปัญหาอุปสรรคเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแผนยุทธศาสตร์ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 
งานผู้ป่วยใน    กลุ่มงานกลุ่มการพยาบาล   โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางสาวสมฤดี แสนเตชะ      วันที่  1 ตุลาคม 2560 
 

เจตจ านง   
งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างถูกต้อง  ตามมาตรฐาน

วิชาชีพเพ่ือให้ผู้รับบริการสุขภาพดี ปลอดภัย   ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้  พึงพอใจในบริการ และผู้ให้บริการมี
ความสุขในการท างาน 
 
เป้าหมาย   

งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท (ยกเว้นผู้ป่วยสูติกรรม) ที่รับไว้รักษาโดยพักค้าง
ในโรงพยาบาล พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในต้องใช้ความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการดูแล
ต่อเนื่อง ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะอันตรายที่คุกคามชีวิต ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และสามารถดูแลตนเองพร้อมที่จะ
กลับมาด ารงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1.อัตราการReadmit ภายใน 28 วันด้วยโรค
เดิมโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า 

ลดลงปีละ 10% 1.10 1.16 2.58 

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

 3 ครั้งต่อพัน
วันนอน 

0 0 0 

5. อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้ยาและ
สารน้ าทางหลอดเลือดด า 

 3 ครั้งต่อพัน
วันนอน 

0 0 0.13 

6. อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4  3 ครั้งต่อพัน
วันนอน 

0 0 0 

7. อัตราการให้ยาผิดพลาด  A-D ไม่เกิน 
2.79 

ระดับ E-F ไม่
เกิน 0.02 ระดับ 

G-I = 0 

ระดับ A-D 
0.02 

ระดับ E-F 
= 0 

ระดับ 
G-I = 0 

ระดับ A-D 
0.007 

ระดับ E-F 
= 0 

ระดับ 
G-I = 0 

ระดับ A-D 
0.122 

ระดับ E-F 
= 0 

ระดับ 
G-I = 0 

8. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วย
ใน 

 85 % 87.34 87.71 86.62 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
1. พัฒนาการดูแลผู้ป่วย Sepsis, MI 
2. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ 
3. พัฒนาการดูแลผู้ป่วย โรคปอดบวม,โรคอุจจาระร่วง 
4. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรค COPD 
5. พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล 
6. พัฒนาการวางแผนจ าหน่าย 
7. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
8. พัฒนาด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 

 
ความท้าทาย 

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

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  

1. การดูแลผู้ป่วย Sepsis 
2. การพัฒนาระบบการบริหารยา (ระบบการจัดการยาระหว่างงานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน และหอ

ผู้ป่วยโดยทบทวนร่วมกับแพทย์ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ข้อตกลงเก่ียวกับยา stat dose  
- ข้อตกลงเก่ียวกับการเบิกยารอบปกติ 
- การจัดยาและบริหารยาฉีด one day dose  
- เวลาในการส่งคืน drug profile D/C 
- การจัดการกรณีสอนพ่นยา ฉีดยาอินซูลิน consult ผู้ป่วยแพ้ยา นอกเวลาราชการ 
- การเบิกยาคืน stock ward  
3. การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม 
4. การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการนอนรพ. 
5. ระบบการ Admit จากหน่วยงานต่าง ๆ 
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1.พัฒนาการดูแลผู้ป่วย 
Sepsis, MI 
1.1 การดูแลผู้ป่วย 
Septicemia 
 

- การประเมินผู้ป่วยไม่
ถูกต้อง ครอบคลุม 

 

1. ประชุมปรึกษาหารือในหน่วยงานและทีม PCT ทบทวนแนวทาง
(ร่วมกับแนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis ของโรงพยาบาลแพร่) 

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

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

4. ติดตามให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย 
5. ติดตามประเมินผล 

1. จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝันจาก 
sepsis ในปี 2560=0  

2. ผู้ป่วย Septicemia ได้รับการดูแลตาม
แนวทางการดูแลผู้ป่วย Septicemia 

3. อัตราตายผู้ป่วย  Sepsis ไม่เกิน17.21 
ต่อ แสนประชากร (10.84) 

 

1.2 การดูแลผู้ป่วย MI 
 

- การประเมินผู้ป่วยไม่
ถูกต้อง ครอบคลุม 

 

1. ประชุมปรึกษาหารือในหน่วยงานและทีมPCT ทบทวนแนวทาง 
2. สร้างแบบประเมินเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางการดูแล
ผู้ป่วย MI 
3. ติดตามให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย 
4. ติดตามประเมินผล 
 

1. จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝันจาก 
MI ในปี 2559 = 2  

2. อัตราตายผู้ป่วย  MI  ไม่เกิน 18.64 ต่อ 
แสนประชากร (7.22) 

3. ผู้ป่วย MI ได้รับการดูแลตามแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วย MI 

2. พัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยวิกฤติ 
 

- การประเมินผู้ป่วยไม่
ถูกต้อง ครอบคลุม 

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
ไม่ครอบคลุม 

1. ทบทวนการจ าแนกประเภทผู้ป่วยและแนวทางการดูแลผู้ป่วยแต่ละ
ประเภท 
2. ทบทวนแนวทางการประเมินผู้ป่วยตามแนวทางEarly Warning sign 
3. สร้างแบบประเมินเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ   
4. ประเมินผลเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ 

1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจ าแนกประเภท
ผู้ป่วยแต่ละประเภท =  100 % 

2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประเมินผู้ป่วยตาม
แนวทางEarly Warning sign = 100 % 

3. ผู้ป่วยวิกฤติไดร้ับการดูแลตามแนว
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
 5. ติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูง

กว่าในผู้ป่วยวิกฤติ 
6. ทบทวน case sudden death ทุกราย 

ทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ 
4. มีการทบทวน case sudden death 3 

ราย 
3. พัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยโรคปอดบวม, 
โรคอุจจาระร่วง 
 

- ผู้ป่วยโรคปอดบวม,โรค
อุจจาระร่วง เป็นสถิติ 5 
อันดับโรคที่พบบ่อยใน
ผู้ป่วยใน 

 

1. ให้ความรู้ สุขศึกษา 
2. จัดบอร์ด/ให้ความรู้และค าแนะน าการปฏิบัติตัว แก่ผู้ป่วย ครอบครัว
ผู้ป่วย 
3. ให้การดูแลตามแนวทางการรักษาของแพทย์ 

1. มีการให้ความรู้ สุขศึกษาผู้ป่วยทุกราย
ที่มานอนรักษาในโรงพยาบาล 

2. มีการจัดบอร์ดให้ความรู้และค าแนะน า
การปฏิบัติตัว แก่ผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย 
ทุก 3 เดือน 

3. ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวทางการ
รักษาของแพทย์ = 100 % 

4. พัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยโรค COPD 
 

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

1. ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยCOPD 
2. ประสานงานทีมสหสาขาวางแผนในการดูแลผู้ป่วยCOPD ในรายที่มี
ปัญหาซับซ้อน 
3. ส่งต่อเยี่ยมบ้านในรายที่ปัญหา 
4. ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อเยี่ยมบ้านร่วมกับทีม HHC 

1. มีการทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย
COPD ร่วมกับทีม PCT 

2. มีการประสานงานกับPM COPD 
3. มีการส่งต่อเยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหา 
4. ไม่ได้เยี่ยมบ้านเนื่องจากภาระงานมาก 

5. พัฒนาการบันทึก
ทางการพยาบาล 
 

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

 

1. ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ชี้แจง การบันทึกทางการพยาบาล
แบบ Focus charting และการ  Audit Chart ให้ มี การบันทึ ก
ทางการพยาบาลที่แสดงถึงการน ากระบวนการพยาบาลไปใช้ให้เห็น
ชัดเจน  ตั้งแต่การประเมินอาการให้ครอบคลุมองค์รวม  การจัด
กิจกรรมการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหา  และบันทึกการ
ประเมินผล  โดยเฉพาะกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนยุ่งยาก 

2. หัวหน้างานผู้ป่วยใน/รองหัวหน้างานผู้ป่วยใน ก ากับการปฏิบัติงาน
และตรวจสอบการบันทึกอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดให้มีการตรวจสอบการบันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus 

จากการตรวจสอบการบันทึกทางการพยาบาล
แบบ Focus charting โดยหัวหน้างานผู้ป่วย
ใน พบว่า มีการบันทึกถูกต้อง ครอบคลุม = 
90.94 % และจากการ Audit เวชระเบียน 
โดยคณะกรรมการ MRS ปี 2560 พบว่าการ
บั นทึ กท างการพยาบาลมี ค ว ามถู กต้ อ ง 
ครอบคลุมและเชื่อมโยง โดยเฉลี่ย 86.56 %  
กล่ าว  คือมีการบันทึ กปัญ หาและอาการ
ครอบคลุม  กาย จิต  สังคม  เพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
charting โดยหัวหน้างานผู้ป่วยใน 

4. ก าหนดให้มีการท า Audit Chart ใน Case  ที่ซับซ้อนหรือมีความ
เสี่ยงสูง จ านวน 3 Chart /แพทย/์เดือน (ส่วน Nurse note helpful 
พยาบาลเป็นผู้ Audit ) โดยคณะกรรมการ MRS ของหน่วยงาน 

 

ครอบคลุม รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลแก่ทีมสห
วิชาชีพ  ยังมีน้อย (โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหา
ยุ่งยาก  ซับซ้อนควรมีทุกราย)  ฯลฯ 
     ดังนั้น จึงก าหนดให้มีการประชุมร่วมกับ
ระหว่างหัวหน้างาน  และผู้ปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
การบันทึกที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ตามเกณฑ์การบันทึกเวชระเบียนปี 2557   

6. พัฒนาการวางแผน
จ าหน่าย 
 
 

- เจ้าหน้าที่วางแผน
จ าหน่ายผู้ป่วยไม่
ครอบคลุม 

 

1. ทบทวนแนวทางการวางแผนจ าหน่าย 
2. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายโรค จัดท าระบบการวางแผนจ าหน่าย 
3. ติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ 

1. ผู้ป่วยที่มารับการรักษาขณะนอน
โรงพยาบาลได้รับการวางแผนจ าหน่าย = 
100 % กรณีผู้ป่วยซับซ้อนได้รับการ
วางแผนจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 

7. พัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

- ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับ
การดูแลไม่ครอบคลุม 

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

1. ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลตามแนว
ทางการดูแล = 100 % แต่ยังพบปัญหา
ในเรื่องการจัดสถานที่เนื่องจากสถานที่
บางช่วงไม่เอ้ือต่อการดูแลผู้ป่วยเนื่องจาก
ผู้ป่วยมานอนพักรักษาตัวจ านวนมาก 
และ พบปัญหาผู้ป่วยบางรายไม่ทราบเป็น
โรคอะไร บางรายไม่มีญาติดูแล 

8. พัฒนาด้านอาคาร
สถานที่  

- สถานที่อาคารมีสภาพ
ทรุดโทรม 

 

1. ส ารวจสถานที่อาคารผู้ป่วยใน 
2. จัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน น าเสนอในแผนพัฒนาของ
โรงพยาบาล 
3. ด าเนินการจัดท าตามแผนพัฒนาที่ได้รับจัดสรร 

1. มีการปรับปรุงหลังคา/ตัวอาคาร/ห้องน้ า
อาคารผู้ป่วยใน 1 แต่อาคารผู้ป่วยใน 2 
น าไปพัฒนาในปี 2561(ซึ่งมีสภาพหลังคา
รั่ว ตัวอาคาร/ห้องน้ า สภาพทรุดโทรม) 
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สรุปแผนปฏิบัติการ (Action Plan) หน่วยงานผู้ป่วยใน   ฝ่ายกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลอง   ปีงบประมาณ 2560 
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ข้อที่  1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ Prevention & Promotion Excellence 
สอดคล้องกับโครงการกระทรวง 48 โครงการ  แผนงานท่ี 2  โครงการที่ 3  โครงการควบคมุโรคไมต่ิดต่อและภัยสุขภาพ 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ข้อที่  2 บริการเป็นเลิศ Service Excellence 
สอดคล้องกับโครงการกระทรวง 48 โครงการ  แผนงานท่ี 6  โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง 

      โครงการที่ 5  โครงการดูแล ผูสู้งอาย ุผู้พิการและผูด้้อยโอกาส แบบประคับประคอง 

      โครงการที่ 8  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 

   แผนงานท่ี 8  โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA)ส าหรับสถานพยาบาล 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ข้อที่  3 บุคลากรเป็นเลิศ People Excellence 
สอดคล้องกับโครงการกระทรวง 48 โครงการ  แผนงานท่ี 11  โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ข้อที่  4 บริหารเป็นเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence 
สอดคล้องกับโครงการกระทรวง 48 โครงการ  แผนงานท่ี 12  โครงการที่ 2  โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง 

   แผนงานท่ี 15  โครงการที่ 2  โครงการพฒันาสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรูด้้านสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสมฤดี แสนเตชะ โทรศัพท์ 054-581661 ต่อ 1050 โทรสาร  054-581661 ต่อ 1040 มือถือ 083-5734410 E-mail p_plug@hotmail.com 
วัตถุประสงค์   
1  ผู้รับบริการมีความปลอดภัย                 

1.1 ลดการป่วยตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่/โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า 
1.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย 
2 ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3 การเงินการคลังมีเสถียรภาพ 
4 การบริหารการเงินการคลังมีมาตรฐาน 
5 การจัดการงบประมาณมีความเพียงพอและท่ัวถึง 
6 การบริหารจัดการระบบการเงินการคลังที่ดี 
7 บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง  
8 บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน 
9 บุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ  

6 



10 บุคลากรในโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ 
ตัวช้ีวัด         
R7 ร้อยละความส าเร็จของอัตราการป่วยตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ 
 P33 อัตราตายผู้ป่วย Sepsis ไม่เกิน 26.18 ต่อประชากรแสนคน  
 P34 อัตราตายผู้ป่วย MI ไม่เกิน 18.64 ต่อประชากรแสนคน  
 P37 จ านวนผู้ป่วยเสียชวีิตโดยไม่คาดฝัน ไม่เกิน 4 ราย/ปี  
R8. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัด ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยจากการใช้ยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 P42 อัตราตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ 70 
R12. ร้อยละของมาตรฐานงาน/ทีมมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 P77 หน่วยงานทางการพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาลระดับ 3 ร้อยละ70  
R15. ดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 
 P87 ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (≥0.6)  
R18. ระดับความส าเร็จของการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ระดับ 3 
 P94 อัตราของหน่วยงานมีการจัดท าแผน training need เป้าหมายร้อยละ 100   
 P95 บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 50  
 P96 ทุกหน่วยงานมีอัตราก าลังเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 P98 อัตราบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 10 วันต่อคน/ปี ร้อยละ 90 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
1.พัฒนาระบบการบริการในการดูแลผู้ป่วย 
1.1 ทบทวนความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในงานผู้ป่วยใน ได้แก่ 
- พยาบาลวิชาชีพ : อบรมการซักประวัติและการตรวจร่างกาย 

การจ าแนกประเภทผู้ป่วย การ CPR เป็นต้น 
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ : การวัดสัญญาณชีพ การ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย การรับแลกเครื่องมือ การ CPR เป็นต้น 

 
 

- จนท. ในหน่วยงานได้รับการอบรมความรู้และทักษะที่
จ าเป็น ร้อยละ 100 

 

 

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

เพ่ือน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
- จัดท าทะเบียนผู้ป่วย Sepsis รวมถึงการส่งต่อ เพื่อรวบรวม

และคืนข้อมูลทุก 1 เดือนให้ทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วย  
Sepsis 

- ทบทวนกรณีที่มีการเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน (Sudden 
death) จากการวินิจฉัยเป็น Sepsis ทุกรายร่วมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
- อัตราตายผู้ป่วย Sepsis ไม่เกิน  26.18 ต่อประชากร

แสนคน (ผลงาน =10.84) 
- มีการทบทวนแนวทางในการประเมินและการดูแล

ผู้ป่วย Sepsis ร่วมกับทมี PCT (อยู่ระหว่างการขึ้น
ทะเบียน) 

- มีการจัดท าทะเบียนผู้ป่วย Sepsis รวมถึงการส่งต่อ
และลงข้อมูลในโปรแกรม Sep net ทุกราย 

- ไม่มีการทบทวนเนื่องจากไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่
คาดฝัน จากการวินิจฉัยเป็น Sepsis 

 
 
 
- มีการน าแนวทางในการประเมินและ

การดูแลผู้ป่วย Sepsis ทีใ่ช้ร่วมกับ
โรงพยาบาลแพร่ ลงน าสู่การปฏิบัติ
และติดตามให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ 

2.1.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย MI 
- ทบทวนแนวทางในการประเมินและการดูแลผู้ป่วย MI 
- เพ่ือน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจัดท าทะเบียนผู้ป่วย MI 

รวมถึงการส่งต่อ เพื่อรวบรวมและคืนข้อมูลทุก 1 เดือนให้
ทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วย  MI 

- ทบทวนกรณีที่มีการเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน (Sudden 

 
- อัตราตายผู้ป่วย MI ไม่เกิน 18.64 ต่อประชากรแสน

คน (ผลงาน = 7.22 ) 
- มีการทบทวนแนวทางในการประเมินและการดูแล

ผู้ป่วย MI ร่วมกับทีม PCT (อยู่ระหว่างการขึ้น
ทะเบียน) 

 
- น าข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน 

ไปทบทวน น าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา
กระบวนการดูแลผู้ป่วยต่อไป เพ่ือให้
การดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ 
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death) จากการวินิจฉัยเป็น MI ทุกรายร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

 
 

- มีการจัดท าทะเบียนผู้ป่วย MI รวมถึงการส่งต่อ  
- มีการทบทวนกรณีท่ีมีการเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน 

(Sudden death) จากการวินิจฉัยเป็น MI จ านวน 2 
ราย  

 
 
 

2.1.3 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ 
- ทบทวนการซักประวัติและการตรวจร่างกาย 
- ทบทวนการจ าแนกประเภทผู้ป่วยและแนวทางการดูแลผู้ป่วย

แต่ละประเภท 
- ทบทวนแนวทางการประเมินผู้ป่วยตามแนวทาง Early 

Warning sign 
- มีการติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มี

ศักยภาพสูงกว่าในผู้ป่วยวิกฤติ 
- ทบทวนกรณีที่มีการเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน (Sudden 

death)  ทุกรายร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

 
- จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน ไม่เกิน 4 ราย/ปี

(ผลงาน = 3  ราย คือ MI 2 รายและ HGIH 1 ราย ) 
 

 
- น าข้อมูลการเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน ไป

ทบทวน น าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา
กระบวนการดูแลผู้ป่วยต่อไป เพ่ือให้
การดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ 

2.2 การดูแลผู้ป่วยทั่วไป 
2.2.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค COPD 
- ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยCOPD 
- ทบทวนการดูแลผู้ป่วยCOPD ในรายที่มีปัญหาซับซ้อน

ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
- ส่งต่อเยี่ยมบ้านในรายที่ปัญหา 
- ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อเยี่ยมบ้านร่วมกับทีม 

HHC 
 
 

 
 

- มีการทบทวนแนวทางในการประเมินและการดูแล
ผู้ป่วย COPD ร่วมกับทีม PCT (อยู่ระหว่างการขึ้น
ทะเบียน) 

- มีการทบทวนการดูแลผู้ป่วย COPD ในรายที่มีปัญหา
ซับซ้อนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

- มีการส่งต่อเยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหาและ Readmit 
- ไม่ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเนื่องจากติดปัญหาภาระงาน  

 

 
 
- จากการดูแลผู้ป่วย COPD พบว่าผู้ป่วย

มา Admit บ่อย เนื่องจากพยาธิสภาพ
ของโรคและไม่มี O2 Home therapy 
ทางหน่วยงานมีแผนพัฒนาเข้าทีม 
PCT เพ่ือช่วยวางแผนในการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้ 
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2.2.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง โรคปอดบวม 
- ให้ความรู้ สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยทุกราย 
- จัดบอร์ด/ให้ความรู้และค าแนะน าการปฏิบัติตัว แก่ผู้ป่วย 

ครอบครัวผู้ป่วย 

 
- มีการให้ความรู้ สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยทุกราย (ผลงาน 

100%) 
- มีการจัดบอร์ดให้ความรู้และค าแนะน าการปฏิบัติตัว แก่

ผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย (ผลงาน 100 %) 

 
- จากการวิ เคราะห์ผู้ป่ วยที่มา Admit 

พบว่า โรคอุจจาระร่วง โรคปอดบวม 
เป็นอันดับ 1-5 ของงานผู้ป่วยใน ซึ่งทีม 
PCT มีแผนพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
เหล่านี้ในปี 2561 

2.3 พัฒนาการวางแผนจ าหน่าย 
- ทบทวนแนวทางการวางแผนจ าหน่ายเพื่อน ามาปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 
- มีการส่งต่อเยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหาและติดตามผลการ

เยี่ยมบ้าน 

 
- ผู้ป่วยที่มรับการรักษาในโรงพยาบาลได้รับการ

วางแผนจ าหน่ายร้อยละ 80 (ผลงาน 100%)  

2.4 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
- ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพ่ือน ามาปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้อง 
- จัดหาสิ่งของ/อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อผู้ป่วย (การเปิดเทปธรรมะ) 
- มีการจัดยานพาหนะส่งผู้ป่วยกลับบ้านในรายที่ไม่มีรถกลับ

บ้าน 
- มีการส่งต่อเยี่ยมบ้านและติดตามผลการเยี่ยมบ้าน 

 
- ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลตามแนวทางร้อยละ 

80 (ผลงาน 100%) 

 
- หน่วยงานมีแผนพัฒนาร่วมกับทีม 

PCT โดยจัดท าแนวทางและ
กระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ทั้งโรงพยาบาล 

3. การประกันคุณภาพการพยาบาล (QA) 
3.1 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ทบทวนแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม ข้อก าหนดของมาตรฐาน 
- มีการตอบสนอง ความต้องการ/ปัญหา ผู้ใช้บริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางที่วางไว้ 

 
 

- หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการ
พยาบาลระดับ 3 (ผลงาน = ระดับ 3) 
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3.2 การบันทึกทางการพยาบาล 
- ปรับแบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยในให้ตรงกับแนวทางการ

บันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
ผู้ป่วยในของ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสภาการ
พยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ
มหาชน) 2557 

- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ฃการบันทึกเวชระเบียน
ผู้ป่วยใน ส่วน  Nurses’ note 

- นิเทศและก ากับการบันทึกทางการพยาบาลตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

 
- อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาล 

ร้อยละ 80 (ผลงาน = 86.56%) 

 

4. การบริหารจัดการอัตราก าลัง 
- จัดท าแผน Training need ของหน่วยงาน 

 
- สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
- จัดท า FTE ในหน่วยงาน 
- นิเทศและติดตามเรื่องพฤติกรรมบริการเจ้าหน้าที่อย่าง

สม่ าเสมอ 

 
- อัตราหน่วยงานมีการจัดท าแผน training need 

ร้อยละ 100 (ผลงาน = มีการจัดท า) 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 50 (ผลงาน = 100%) 
- หน่วยงานมีอัตราก าลังเพียงพอ (ผลงาน= ไมเ่พียงพอ) 
- จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการ = 0 

(ผลงาน = 0) 

 
- จากการคิดอัตราก าลังของหน่วยงาน

พบว่ามีภาระงานเกินค่าProductivity  
90  -110  = 117.70%  และพบ ว่ า
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอยู่ระหว่างการ
ตั้ ง ค ร ร ภ์ แ ล ะ ล า ค ล อ ด  ซึ่ ง ท า ง
หน่ วยงานมี แผน พัฒ นา ทบทวน
ร่วมกับกลุ่มงานการพยาบาลต่อไป 

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

ผู้รับผิดชอบหลัก ในการดูแลแต่ละพ้ืนที่ 
- รับการประเมินพ้ืนที่ 5 ส จากทีม ENV 
- ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน/ห้องน้ าที่ช ารุดตามแผน ENV 

 
 

- คะแนน 5 ส ผ่านเกณฑ์ 80 % (ผลงาน= 86.5 %) 
 
 

- มีการปรับปรุงตามแผน 
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- ปรับปรุงห้องแยกโรค - มีการปรับปรุงตามแผน 

5.2 พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ 
- งบค่าเสื่อม = เครื่อง NIBP ติดตามและด าเนินการตาม

แผนการขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือครุภัณฑ์ ของ
หน่วยงาน 

- จัดท า แฟ้ม ทะเบียนประวัติ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน 

- ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีในหน่วยงานและจ าหน่าย กรณีที่มี
การช ารุด ไม่พร้อมต่อการใช้งาน 

- ส่งซ่อมวัสดุ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ตามระบบการแจ้งซ่อม        
(RMC) 

 
- มีการจัดซื้อตามแผนการขอซื้อหน่วยงาน 

 
 

- มีการจัดท าแฟ้มทะเบียนประวัติเครื่องมือ ครุภัณฑ์
ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 

- มีการส ารวจครุภัณฑ์ ที่มีในหน่วยงานและจ าหน่าย 
กรณีท่ีมีการช ารุด ไม่พร้อมต่อการใช้งาน 

- มีการส่งซ่อมวัสดุ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ตามระบบการ
แจ้งซ่อม (RMC) 

 
- จากการส่งซ่อมพบว่า บางรายการช่าง

ไม่สามารถซ่อมได้  แต่หน่วยงานไม่
ทราบ ทางคณะกรรมการทีม RM มี
การทบทวนระบบงาน เพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลอง 
งาน/กิจกรรม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. จ านวนผู้ป่วยรับใหม่ 2,866 2,921 4,213 
2. จ านวนผู้ป่วยจ าหน่าย 2,894 2,935 4,210 
3. จ านวนวันนอนเฉลี่ย 2.87 2.74 2.55 
4. อัตราการครองเตียง 76.07 (39 เตียง) 56.07 (39 เตียง) 49.26 (60 เตียง) 
5. จ านวนเตียง 39 39 60 

 
สถิติ 5 อันดับโรค 

ล าดับที่ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 Denque fever COPD Diarrhea and 

Gastroenteritis 
2 COPD Diarrhea and Gastroenteritis Pneumonia 
3 Diarrhea and 

Gastroenteritis 
Pneumonia Dyspepsia 

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

nephritis 
COPD 

 

จากสถิติ 5 อันดับโรค พบว่าผู้ป่วย COPD มาด้วยอาการพยาธิสภาพของโรคที่เป็นอยู่ การปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง 
อุปกรณ์ที่ต้องใช้เช่น O2 Home Therapy ไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ ไม่มีผู้ดูแลที่บ้าน ทั้งนี้หน่วยงานร่วมกับทีมน า PCT มีการ
ทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยโรค COPD กรณีโรคอ่ืน ๆ หน่วยงานได้มีการทบทวนแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยแต่ละโรค จัดบอร์ดให้ความรู้ ให้สุขศึกษาขณะนอนโรงพยาบาลและเม่ือกลับบ้าน  

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558-2560 
รูปที่ 1 แสดงอัตราการ Re- admit ภายใน 28 วันด้วยโรคเดิม (ลดลงปีละ 10%) 
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         Readmit                                   

    

 อัตราการ Re-admit ภายใน 28 วันด้วยโรค
เดิมพบว่า ปี 2560 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ผู้ป่วยที่พบบ่อย
คือโรคเรื้อรัง เนื่องจากผู้ป่วยมาด้วยพยาธิสภาพของ
โรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ ทั้งนี้หน่วยงานร่วมกับทีมน า PCT
และทีม HHC มีการทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุและหา
แนวทางพัฒนาคุณภาพเพ่ือลดอัตราการ Readmit 
ภายใน 28 วันด้วยโรคเดิม เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยมี
คุณภาพต่อไป 
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รูปที่ 2 แสดงจ านวนครั้งการให้เลือดผิด ( เป้าหมาย = 0) 
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รูปที่ 3 แสดงจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝัน ( เป้าหมาย= 4 คน) 

       
 

รูปที่ 4 แสดงอัตราการเกิด UTI จากการคาสายสวนปัสสาวะ (เป้าหมาย  3 ครั้งต่อพันวันนอน)                                   
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             UTI                      

 

            จ านวนครั้งของการให้เลือดผิดคนผิดหมู่ใน
ปี งบประมาณ  2558 – 2560 พบว่าเป็ น  0 ผ่ าน
เป้าหมายเป็นที่พึงพอใจของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้
มีกระบวนการปรับปรุง พัฒนาระบบการให้เลือดอยู่
เสมอ โดยมีแนวทางการให้เลือดที่ปลอดภัย (Blood 
Safety) เพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการได้รับเลือด 
 

จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่คาดฝันพบว่าปี
2560 พบว่าเป็น 3 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

จากสถิติดังกล่าวหน่วยงานได้มีการทบทวน
เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยของหน่วยงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น  
และนอกจากนี้ได้มีการทบทวนปรับปรุงร่วมกับทีมRM, 
PCT เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุหา RCA และน าผลจาก
การวิเคราะห์ มาพัฒนาเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย 
เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพยิ่งขึ้น   
 

 อัตราการเกิด  UTI จากการคาสายสวน
ปัสสาวะ ในปีงบประมาณ 2560 พบว่าเป็น 0 ผ่าน
เป้าหมายเป็นที่พึงพอใจของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้
มีกระบวนการปรับปรุง พัฒนาการป้องกันการเกิด UTI 
จากการคาสายสวนปัสสาวะ อยู่เสมอ เพ่ือให้การดูแล
ผู้ป่วยมีคุณภาพต่อไป 
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รูปที่ 5 แสดงอัตราการเกิด Phlebitis จากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า (เป้าหมาย  3 ครั้งต่อพันวันนอน) 

       
 

รูปที่ 6 แสดงอัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2 - 4 (เป้าหมาย  3 ครั้งต่อพันวันนอน) 

       
 
รูปที่ 7 แสดงอัตราการให้ยาผิดพลาด (เป้าหมายไม่เกิน 2.79) 
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อัตราการเกิด Phlebitis จากการให้สาร
น้ าทางหลอดเลือดด า ในปีงบประมาณ 2560พบว่า
เพ่ิมขึ้น  ซึ่ งหน่ วยงานร่วมกับทีม  IC ได้มีการ
ทบทวน พัฒนาการป้องกันการเกิด Phlebitis จาก
การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า เพ่ือให้การบริการ
ดูแลผู้ป่วยมี คุณภาพมากข้ึน 
 

  

อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ  2 -4 ใน
ปีงบประมาณ 2560 พบว่า เป็น 0 ผ่านเป้าหมายเป็น
ที่พึงพอใจของหน่วยงาน หน่วยงานได้มีการทบทวน 
วิเคราะห์ สาเหตุและหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือ
ไม่ให้เกิดแผลกดทับ อยู่ เสมอและเพ่ือให้การดูแล
ผู้ป่วยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เป็นโอกาสพัฒนาต่อไป  

 
 

อัตราการให้ยาผิดพลาด ในปีงบประมาณ 
2560 พบว่าเพ่ิมขึ้น หน่วยงานร่วมกับห้องยาใน
และ ทีม PTC ได้มีการทบทวนปรับปรุง เพ่ือหา
สาเหตุการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และเพ่ือ
หาแนวทางในการพัฒนาการบริหารยา เพ่ือให้การ
ดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เป็นโอกาสพัฒนา
ต่อไป 
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รูปที่ 8 แสดงอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ( เป้าหมาย > 85 %) 

       
 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. มีการปรับระบบจ านวนเตียงในการรับผู้ป่วย โดยแบ่งเป็น 2 ตึก ท าให้อัตราก าลังมีไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์,ลาคลอด เจ้าหน้าที่เร่งรีบในการท างานและต้องขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละเดือนมาก
ขึ้น ท าให้พักผ่อนไม่เพียงพอ ทางหน่วยงานร่วมกับกลุ่มงานการพยาบาลมีแนวทางโดยประสานงานให้ อัตราก าลัง
ของบุคลากรของหน่วยงานอื่นมาขึ้นปฏิบัติงาน 

2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความช านาญ ในการดูแลผู้ป่วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีประสบการณ์ในการท างาน
น้อย ท าให้ขาดความรู้ ความช านาญในการดูแลผู้ป่วย 

3. ปัญหาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโครงสร้างตึกผู้ป่วยในหลังคาสภาพไม่มั่นคงและแข็งแรง เวลาฝน
ตก ท าให้หลังคารั่วซึมบ่อย และระบบการระบายอากาศในตัวอาคารไม่ดี ก่อให้เกิดกับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล  

 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

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

บรรยากาศในการท างานที่ดี 
4. การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในหน่วยงาน 
5. การด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเป้าหมาย หรือมีแนวโน้มที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
6. การดูแลผู้ป่วยตาม Service plan 
7. การน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
8. การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล (หัวข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน มีการ

ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน 

 
การให้บริการของหน่วยงานพบว่าความพึง

พอใจของผู้ รับบ ริการผ่ าน เป้ าหมาย >  85  %) 
เนื่องจากมีหน่วยงานตึกผู้ป่วยในส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเองและหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์
สาเหตุและหาแนวทางในการพัฒนาการบริการเพ่ือให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 
 
 

16 



     
 

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

ผู้จัดท ารายงาน   นางจันทร์พิมพ์   คาวันดี   วันทีจ่ัดท า   10  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 
เจตจ านง   
 ให้บริการพยาบาลทางสูติกรรมแก่หญิงตั้งครรภ์  ผู้คลอด  มารดาหลังคลอดและทารกอย่างถูกต้องเพ่ือให้
ผู้รับบริการปลอดภัย  ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้  และพึงพอใจในบริการ 
 

เป้าหมาย   
 หญิงตั้งครรภ์  ผู้คลอด  มารดาหลังคลอดและทารกได้รับบริการพยาบาลทางสูติกรรมที่ถูกต้อง ตามมาตรฐาน 
ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้และพึงพอใจในบริการ  
 

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

1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ ≤ 12 
สัปดาห์ 

≥ ร้อยละ60 66 63 70 

2. ร้อยละสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่มีผล MCV หรือ DCIP 
Positive ได้รับการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย 

100 97 96 100 

3. ร้อยละผู้คลอดฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ ≥ ร้อยละ60 56 36 
 

61 

4. อัตราการตายของมารดา  < 15 ต่อการเกิด 
มีชีพแสนคน 

0 0 0 
 

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

เกิดท้ังหมด 
0 0 0 

8. อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะแรกเกิด      
(Birth asphyxia) 

< 25 ต่อพัน
ทารกเกิดมีชีพ 

9.52 23.26 12.99 

9. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของทารก ได้แก่ การได้รับ
บาดเจ็บจากกระบวนการคลอด , การเกิด Aspirate 
meconeum  

< ร้อยละ 1 0 1.16 0 

10. อัตราการเกิดอุบัติการณ์ของมารดา /  ทารก ได้แก่ 
การระบุทารกผิด ,การรักษาพยาบาลผิดคน, ความผิดพลาด
ในการให้ยา / เลือด / สารน้ า 

ร้อยละ  0 0 0 0.07 

11. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ / ผู้คลอด / ญาติ > ร้อยละ 80 89.38 90.27 87.96 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 
* ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน) 
 นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ : นั่งสบาย คลายปวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
     : ลูกกลิ้ง คลายปวด  
จุดเน้นในการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมรรถนะเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
2. พัฒนาคุณภาพบริการงานสูติกรรม ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก (ฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ) 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ระบบการด าเนินงาน
อนามัยแม่และเด็กใน
โรงพยาบาลลอง 

* งานอนามัยแม่และเด็กมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ร่วมกันหลายหน่วยงาน
บางครั้งคาบเกี่ยวกัน 

* ทบทวนระบบการด าเนินงานของ
อนามัยแม่และเด็กอ าเภอลอง ซึ่งมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
โรงพยาบาลลอง และ รพ.สต.
เครือข่าย ได้แก่  
* งานการพยาบาลผู้คลอดรับผิดชอบ
คลินิกฝากครรภ์ในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลลอง บริการระยะรอคลอด 
บริการคลอด บริการมารดาทารกหลัง
คลอด คลินิกนมแม่  
* กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและ
หน่วยบริการปฐมภูมิรับผิดชอบคลินิก
สุขภาพเด็กดี ให้บริการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคเฝ้าระวังส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก (DSPM&DAIM) 
บริการคลินิกวางแผนครอบครัว 
* งานชันสูตร รับผิดชอบการในตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ 
* รพ.สต.14 แห่ง ในเขต อ.ลอง 
รับผิดชอบในการรับบริการฝากครรภ์
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ตรวจเยี่ยมหลัง 
คลอด การตรวจมะเร็งปากมดลูกใน
มารดาหลังคลอด 
* งานทันตกรรม รับผิดชอบงาน
ส่งเสริมสุขภาพปากและฟันในหญิง
ตั้งครรภ์และเด็ก 

ท าให้ผู้รับบริการ
ได้รับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว 
โดยไม่ต้องผ่านงาน
ผู้ป่วยนอกเพ่ือซัก
ประวัติสามารถไปที่
จุดบริการได้เลย 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
 * การส่งตรวจวินิจฉัยด้วย

เครื่องอัลตร้าซาวด์อย่าง
น้อย 1 ครั้งของการตั้งครรภ์
โดยแพทย์เพ่ือยืนยันอายุ
ครรภ์และหาความผิดปกติ
ของทารกในครรภ์ไม่
ครบถ้วนตามโครงการ 
(บางครั้งส่งตรวจช้า บางราย
ลืมส่ง) 

* จัดท าสมุด Checklist 
เพ่ือให้ลงบันทึกครอบคลุม
กระบวนการให้บริการงานฝากครรภ์ 

* หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยก่อนคลอด
และพบแพทย์อย่าง
น้อย 2 ครั้ง 
(ท่ีอายุครรภ์ 18-22
สัปดาห์และที่อายุ
ครรภ์ 32 สัปดาห์) 

* การคัดกรองเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์ไม่ได้ท าทุกราย
ที่มีความเสี่ยง 

จัดท าคู่มือ/แนวทางการคัดกรอง
เบาหวานขณะตั้งครรภ์หากมีข้อบ่งชี้
เสี่ยงสูงให้ส่งมาคัดกรองเบาหวาน
ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีมาฝากครรภ์หรือ
พร้อมกับการตรวจ Lab 1 ในรายที่
ความเสี่ยงสูง และอายุครรภ์ที่ 26 
สัปดาห์หากพบมีความเสี่ยงปาน 
กลาง(ประสานงานวมกันในทีมอนามัย
แม่และเด็ก) และบันทึกลงในแบบ  
Checklist 

หญิงตั้งครรภ์ที่มีข้อ
บ่งชี้ในการตรวจคัด
กรองเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ได้รับการ
นัดตรวจวินิจฉัยทุก
รายหากพบความ
เสี่ยงปานกลางขึ้น
ไปโดยเจ้าหน้าที่
ห้องคลอดจะเป็นผู้
นัดทุกราย 

* การตรวจวินิจฉัยก่อน
คลอด (PND) ล่าช้า ไม่
ครบถ้วน 

* เน้นให้ค าปรึกษาแบบคู่ เพ่ือตรวจ
คัดกรองพาหะธาลัสซีเมียเพ่ือก าหนด
คู่เสี่ยงในครั้งแรกท่ีมาฝากครรภ์ 
* แนะน าสถานที่ตรวจ 
* จัดท าสมุด Checklist เพ่ือให้ลง
บันทึกครอบคลุมกระบวนการ
ให้บริการงานฝากครรภ์ 

* สามีหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการติดตาม
ตรวจคัดกรองธาลัส
ซีเมียเพ่ือก าหนดคู่
เสี่ยงได้ทันเวลา 
ร้อยละ 100 

ขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ป่วยนอก 

ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ
ห้องคลอดที่มาจาก รพ.สต.
หรือที่อ่ืน ๆ จะผ่านการคัด
กรองจากงานผู้ป่วยนอก
ก่อนทุกรายตามข้ันตอนของ
การให้บริการผู้ป่วยนอก 
ยกเว้นผู้รับบริการฝากครรภ์ 
 

ห้องคลอดท าหน้าที่คัดกรองและซัก
ประวัติก่อนตรวจทุกรายภายหลัง 
Register ที ่ประชาสัมพันธ์ 
 

ผู้รับบริการได้รับ
การดูแลที่
ครอบคลุมและ
รวดเร็วขึ้นโดยไม่
ต้องรอคิวซักประวัติ
ที่ตึกผู้ป่วยนอก 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
 ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ 

รพ.ลอง ให้มารับบริการที่
คลินิกฝากครรภ์ได้เลยโดย
ไม่ต้องผ่านการคัดกรองจาก
ตึกผู้ป่วยนอก 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
รับบริการ เช่น การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการล่าช้า 
ไม่ได้คัดกรองในส่วนของ
เบาหวานที่มีเสี่ยงสูง หรือ
การตรวจเลือดของสามี 

  

* การให้บริการตรวจยืนยัน
เพ่ือวินิจฉัยเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ผ่านงานผู้ป่วยนอก
ล่าช้า 

จัดระบบนัดผู้รับบริการที่มาตรวจ
ยืนยันเพ่ือวินิจฉัยเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ให้เป็นวันจันทร์หรือวันศุกร์
เพ่ือเลี่ยงคลินิกเบาหวานของ NCD 
และ ให้สัญลักษณ์ว่าเป็นผู้รับบริการ
ด่วนของงานฝากครรภ์เพ่ือเลี่ยงการรอ
คิวซักประวัติที่ล่าช้าจากผู้รับบริการ
ผู้ป่วยนอกเป็นจ านวนมาก และให้มา
รับบริการที่งานฝากครรภ์โดยตรง 

หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การตรวจคัดกรอง
เบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์โดยไม่ต้อง
รอซักประวัติที่ตึก
ผู้ป่วยนอก 

การบันทึกข้อมูลใน 
โปรแกรม HosXp 

บันทึกไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
ไม่ครอบคลุม 

ด าเนินการตามโครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการลงบันทึกข้อมูลการ
ให้บริการงานอนามัยแม่และเด็ก ใน
โปรแกรม HosXp เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องสามรถบันทึกข้อมูลได้
ครบถ้วน ถูกต้อง 

ร้อยละความ
สมบูรณ์ของการ
บันทึกข้อมูลแฟ้ม 
ANC และแฟ้ม PP 
จากการรายงานผล 
HDC จังหวัด 
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของหน่วยงานไปแล้วในปี  2560 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการของทีม / หน่วยงาน ( Action Plan ) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลอง ที ่    

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ  
4.   พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 

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

 
 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านการ
อบรมทักษะการกู้ชีพารกแรกเกิด 
ร้อยละ 100 

   
 
จัดทบทวนทักษะภายใน
หน่วยงานปีละ 2 ครั้งและ
ทบทวนทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ 

2. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ฝากครรภ์ทันที
เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์โดยผ่านแกนน า อสม. 
และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ต่าง ๆ ตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลัง
คลอดเชิงรุก คปสอ.ลอง 

หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก
อายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 
70 

ติดตามการท ากิจกรรมในพ้ืนที่
ผ่านเวทีประชุมคณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็กอ าเภอลอง 

3. ทบทวนและจัดท าคู่มือ/แนวทางการให้ 
บริการงานอนามัยแม่และเด็ก คปสอ.ลอง
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดหลักและผู้รับผิดชอบ
รองงานอนามัยแม่และเด็กปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันและปฏิบัติได้ตามมาตรฐานงาน
อนามัยแมแ่ละเด็ก 

มีคู่มือ/แนวทางการให้บริการงาน
อนามัยแม่และเด็ก ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดของ คปสอ.ลอง 

ทบทวนแนวทางอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และซักซ้อมท าความเข้าใจ 

กิจกรรมหลักกลุ่มการพยาบาล 
1. ประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลของส านักการพยาบาล 

 
ผ่านเกณฑ์คะแนนระดับ 2 หรือ
คิดเป็นร้อยละ (55.89 + 56.2)/2 
= 56.05 

 
ประเมินตนเอง พัฒนาส่วนขาด 

2. ประเมินการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้
ในการให้บริการ 

ร้อยละ 80 พัฒนากระบวนการบันทึก
ทางการพยาบาล 

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

ได้จัดท าและน าเสนอ 2 ผลงาน 
(นั่งสบายคลายปวดและลูกกลิ้ง
คลายปวด) 

กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมท า
ผลงานอย่างน้อย 3-4 คน/
กิจกรรม 

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

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

 
* ร้อยละของผู้คลอดที่มีอายุน้อย
กว่า 20 ปี  น้อยกว่า 13.99 
* Early ANC ร้อยละ70 
* การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 
46.23 

 
ให้บริการยาฝังคุมก าเนิดในหญิง
อายุ 15-19 ปี และร่วมกับคลินิก
วัยรุ่นในการให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมหลักทีม IC 
1. เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
อัตราการการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ 
= 0 

 

2. ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เป็น
ปัญหาส าคัญ 
* ติดเชื้อจากการให้ยาและสารน้ าทางหลอด
เลือด (Phlebitis) 
* อัตราการติดเชื้อจากการใส่สายสวน
ปัสสาวะ  
* การติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ 
3. เฝ้าระวังและติดตามการติดเชื้อของ
เจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติงาน 
* ติดตามการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จากการ
ปฏิบัติงาน 
* ตรวจสุขภาพประจ าปีเจ้าหน้าที่ 

 
 
- การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่จาก
การปฏิบัติงานเท่ากับ 0 
 
 
 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพประจ าปี 
ร้อยละ 100 

 

4. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้
ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
 
5. ส่งเสริมการล้างมือให้เกิดความยั่งยืน 
 * รับการประเมินการล้างมือ 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ร้อยละ 98.14 
- เจ้าหน้าที่ล้างมือถูกต้องตาม
ขั้นตอน ร้อยละ 100 

 

กิจกรรมหลักทีม ENV 
1. ประเมินความรู้ ความเข้าใจเรื่องนโยบาย
และวิธีปฏิบัติ การปฏิบัติเมื่อเกิด 
เหตุเพลิงไหม้ 

 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ร้อยละ 100 

 
 

2. กิจกรรม 5 ส. ผลการประเมินพ้ืนที่ 5ส. ร้อยละ 
83.05 

 

3. รับการประเมินการจัดการขยะ ผลการประเมิน ร้อยละ 100  

22 



     
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด  โอกาสพัฒนา 
กิจกรรมหลักทีมเครื่องมือแพทย์ 
1. อบรมฟ้ืนฟูความรู้เรื่องจัดการเครื่องมือ 
(3M) 

 
มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

2. การตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือ/
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญของหน่วยงาน 

ความพร้อมใช้ของเครื่องมือ
ส าคัญ ร้อยละ 100 

 

3. เครื่องมือที่ส าคัญของหน่วยงานได้รับการ
สอบเทียบ 

เครื่องมือทางการแพทย์ที่มี
ความส าคัญได้รับการสอบเทียบ
ร้อยละ 100 

 

กิจกรรมหลักทีมเอกสารระบบคุณภาพ 
1. รับการตรวจเยี่ยม/ประเมินแฟ้มเอกสาร
ของหน่วยงาน 

 
มีการจัดแฟ้มเอกสารครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

 

กิจกรรมหลักทีมผาสุก 
1. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทีมผาสุก 

 
มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรมของทีมผาสุกทุกกิจกรรม 

 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน / กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

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

 ให้บริการปรึกษาก าหนดคู่เสี่ยงธาลัสซีเมีย 
1.10. ให้บริการ Lab 1 
1.11. ให้บริการ Lab 2 
1.12. รับบริการ dT 

ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
ราย 
ราย 
ราย 

1,962 
275 
467 
49 
392 
199 
231 
349 
176 
62 
103 

 
N/A 
N/A 
N/A 

2,901 
271 
645 
96 
281 
153 
305 
333 
229 
70 
101 

 
217 
179 
21 

3,097 
255 
720 
87 
356 
126 
403 
357 
285 
22 
79 
 

193 
192 
32 
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งาน / กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
2. จ านวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก 
   2.1. ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ < 12 wks 
   2.2. หญิงตั้งครรภ์เจาะเลือดครั้งแรกมีภาวะโลหิตจาง 
   2.3. หญิงตั้งครรภ์เจาะเลือดครั้งที่ 2 มีภาวะโลหิตจาง 
   2.4. หญิงตั้งครรภ์ตรวจ MCV/DCIP ผล Positive 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง 
   2.5. สามีหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ MCV/DCIP ผล 
Positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างได้รับการ
ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย 
   2.6. สามีหญิงตั้งครรภ์มีผลการตรวจ MCV/DCIP ผล 
Positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง 
   2.7. ส่งหญิงต้ังครรภแ์ละสามีไปตรวจ Hb.typing และ 

PCR for  ∞ thal (คู่) 
   2.8. พบคู่เสี่ยง (คู่) 
   2.9. ส่งหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นครรภ์เสี่ยงไปท า PND (คน) 
   2.10. จ านวนทารกท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคธาลัสซี
เมีย (คน) 
   2.11. หญิงตั้งครรภ์ที่เลือกสิ้นสุดการตั้งครรภ์ 

ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
ราย 

 
 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
ราย 
ราย 

 
ราย 

205 
136 
75 
22 
90 
 

87 
 
 

40 
 

40 
 
8 
5 
3 
 
3 

217 
136 
62 
23 
96 
 

92 
 
 

31 
 

31 
 
8 
7 
2 
 
2 

193 
135 
39 
21 
79 
 

79 
 
 

28 
 

28 
 
5 
5 
0 
 
0 

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

ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

105 
96 
9 
0 
9 
0 
0 
2 
0 

86 
76 
10 
0 
10 
0 
0 
1 
0 

76 
72 
5 
0 
4 
0 
1 
1 
1 

4. จ านวนเด็กเกิดทั้งหมด 
     4.1. ทารกเกิดมีชีพ 
     4.2. ทารกเกิดไร้ชีพ 

ราย 
ราย 
ราย 

105 
105 
0 

86 
86 
0 

77 
77 
0 

5. น้ าหนักทารกแรกเกิด < 2,500 กรัม ราย 6 6 7 
6. น้ าหนักทารกแรกเกิด 2,500 – 2,999 กรัม ราย 39 31 25 
7. น้ าหนักทารกแรกเกิด   ≥ 3,000 กรัม ราย 60 49 45 
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งาน / กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
8. APGAR Score ที่  1  นาที   ≤  7 ราย 1 2 1 
9. APGAR Score ที่  5  นาที   ≤  7 ราย 0 2 0 
10. จ านวนผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน 

- Eclampsia 

- Embolism 

- PIH 

- HIV positive 

- ตกเลือดหลังคลอด 

- รกค้าง 

- คลอดบนเตียง 

- การติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ 

- PROM > 18 ชั่วโมง 

 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 
ราย 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
3 
1 
3 
1 
0 
0 
4 

 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
4 

11. มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี ราย 18 21 12 
12. จ านวนมารดาแท้งบุตร ราย 6 5 9 
13. จ านวนผู้คลอดที่ตัดฝีเย็บ ราย 87 74 67 
14. จ านวนผู้คลอดที่คลอดผ่านทาง 
      คลอดและเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ 

ราย 99 81 75 

15. จ านวนผู้คลอดได้รับการส่งต่อ ราย 136 182 129 
16. จ านวนทารกแรกคลอดได้รับการส่งต่อ ราย 34 29 31 
17. จ านวนผู้คลอดได้รับยายับยั้งการคลอด ราย 15 39 35 
18. ดูแลมารดาได้รับยายับยั้งการคลอด ครั้ง 125 186 160 
19. จ านวนผู้คลอดที่ใช้ Partograph ราย 90 72 61 
20. จ านวนให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า,เลือด ครั้ง 179 155 177 
21. จ านวนให้ยาทางหลอดเลือดด า ( IV ) ครั้ง 129 174 198 
22. จ านวนให้ยาเข้ากล้าม ( IM ) ครั้ง 369 317 286 
23. จ านวนให้ยาชั้นใต้ผิวหนัง ( SC ) ครั้ง 73 173 107 
24. จ านวนให้ยาชั้นผิวหนัง ( ID ) ครั้ง 96 79 69 
25. จ านวนให้ยาทางปาก ครั้ง 842 721 689 
26. จ านวนการ On  Heparin Lock ราย 10 26 34 
27. จ านวนการสวนปัสสาวะคาสาย ราย 12 9 13 
28. จ านวนการสวนปัสสาวะปล่อย ราย 97 82 73 
29. จ านวนทารก On Incubator  ราย 1 1 17 
30. จ านวนการ Check vital sign ครั้ง 3,696 3,364 4,110 
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งาน / กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
31. จ านวนการอาบน้ าทารกหลังคลอด ครั้ง 217 189 187 
32. จ านวนทารกได้รับการเจาะ DTX ครั้ง 19 24 79 
33. จ านวนทารกได้ตรวจ  G-6-PD ราย 26 30 29 
34. จ านวนทารก  G-6-PD  ได้ผลบวก ราย 9 6 7 
35. ทารกตรวจ Bilirubin Total / Direct ราย 168 67 4 

36. ทารกท่ีได้ตรวจ Coomb ' s Test ราย 6 1 1 
37. จ านวนทารกได้รับการตรวจอื่น ๆ ครั้ง 59 66 65 
38. จ านวนทารกได้รับการชั่งน้ าหนัก ครั้ง 419 380 483 
39. จ านวนมารดาได้รับการเจาะ Hct ครั้ง 192 162 198 
40. จ านวนมารดาได้รับการตรวจ CBC  ครั้ง 23 40 69 
41. จ านวนมารดาได้รับการตรวจ  U / A ครั้ง 28 55 87 
42. จ านวนมารดาได้รับการตรวจอื่น ๆ ครั้ง 44 61 72 
43. จ านวนมารดาได้รับยาเร่งคลอด ราย 41 23 18 
44. จ านวนมารดาส่งต่อท าหมันหลังคลอด ราย 10 13 8 
45. ดูแลการให้ออกซิเจน  Canular ราย 55 79 134 
46. ดูแลการให้ Infusion pump ครั้ง 126 93 135 
47. ดูแลทารก On Photo ครั้ง 288 292 213 
48. จ านวนวันนอนรวม วัน 625 586 547 
49. จ านวนทารกตัวเหลือง ราย 35 40 37 
50. จ านวนมารดาที่ฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ราย 60 50 46 
51. จ านวนมารดาที่ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักครบ
ตามเกณฑ์ 

ราย 105 86  75 
(No 

ANC=1) 
52. จ านวนทารกตรวจ Hct , MB ครั้ง 271 276 355 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี  2558 – 2560) 
 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

66
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36
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Early ANC                                   

   2558    2559    2560

 

หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ 
≤ 12 สัปดาห์ และหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์
ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์เกินเป้าหมายและมี
แนวโน้มสูงขึ้น 

0 0 0 0 0 0 0

3.49

1.32

0

1

2

3

4

                                     

   2558    2559    2560

 

ในปี 2560 ไม่พบมารดา - ทารกเสียชีวิต
จากการคลอดแต่เกิดภาวะตกเลือดหลัง
คลอด จ านวน 1 ราย เนื่องจาก มีการฉีก
ขาดของปากมดลูก 
 
 
 
 
 

0 0 0

9.52

23.26

12.99

0 1.16 0
0

5

10

15

20

25

ท      BA แท  ซ้ นท   

 ี 2558   2559  ี 2560
 

จากสถิติพบว่า อัตราการเกิดภาวะขาด
ออกซิเจนในทารกแรกคลอดมีแนวโน้ม
สูงขึ้นและลดลงจาก 1 รายในปี 2558 ,   
2 รายในปี 2559 และ 1 ราย ในปี 2560 
พบจาก คลอดติดไหล่และสายสะดือพัน
คอแน่น  
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

0 0 0.07
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90.27 87.96

0
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40

60

80

100

 ุ       ณ์     /ท    ว  พึ พ ใจข  ผู้         

 ี 2558  ี 2559  ี 2560
 

พบอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้ยา
ผิด จ านวน 2 ราย 
(ให้วัคซีนแก่ทารกแรกคลอดผิด) 
อัตราความพึงพอใจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและ
ลดลง 

 

ปัญหาอุปสรรค / โอกาสพัฒนา 
 เนื่องจากงานห้องคลอดมีการปรับเปลี่ยนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยจัดพยาบาลเวรประจ าการเวรละ 2 คน ทั้งใน
และนอกเวลาราชการ รวมทั้งหมด  6 คน (รวมหัวหน้างาน) ซึ่งจะเป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการท างาน 1 – 3 ปี 
จ านวน 3 คน ร่วมกับจ านวนผู้คลอดมีน้อยท าให้มีประสบการณ์ในการดูแลมารดา – ทารก ทั้งในรายปกติและกรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉินทางสูติกรรมน้อย ท าให้การดูแล หรือจัดการปัญหาได้ไม่ดีพอ  
 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาทักษะและความรู้การดูแลและให้บริการมารดา ทารก ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่ระยะก่อน

ตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด   
2. ด าเนินการพัฒนาการให้บริการโรงเรียนพ่อแม่ในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด 
3. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ห้องคลอดเข้าร่วมประชุม / อบรมวิชาการ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงานในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจ าการใหม่  
4. ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มข้อมูลด้านการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กให้ครอบคลุม ถูกต้อง  
5. พัฒนาการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาส่วนขาดตามคุณภาพมาตรฐานการบริการใน

โรงพยาบาล (QA)  
6. พัฒนาทักษะและความรู้เรื่องการกู้ชีพทารกแรกเกิด  (NCPR) ในเจ้าหน้าที่พยาบาล  กลุ่มการพยาบาล โดยเฉพาะ

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

Infusion pump, Radiant warmer เป็นต้น 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งานห้องผ่าตัด   กลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน   นางรัชนก  กาวีจันทร์  วันที่จัดท า  10 ตุลาคม  2560 

 
เจตจ านง    หน่วยงานห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดและระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยผ่าตัด  อย่างถูกต้อง ปลอดภัยทันเวลา  ผู้ป่วย
มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พึงพอใจในบริการ  
                ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไปในเขตอ าเภอลอง        

เป้าหมาย    ผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดและระงับความรู้สึกท่ีถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัด  
การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง  และมีความพึงพอใจในบริการของห้องผ่าตัด 
               เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลองทุกคน  และบุคคลทั่วไปได้รับบริการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่าง
ครบถ้วนและครอบคลุมมีความพึงพอใจในการให้บริการตรวจสุขภาพ  

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

1. อัตราการผ่าตัดผิดคน ข้าง ต าแหน่ง 0% 0% 0% 0% 
2. อัตราการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 100% 100% 100% 100% 
3. อัตราการเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด 100% 100% 100% 100% 
4. อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด < 2% 0% 0% 0% 
5. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้จากการผ่าตัด 0% 0% 0% 0% 
6. อัตราผู้รับบริการผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ในการ
ปฏิบัติตัวตามเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80 

100% 100% 100% 100% 
 

7. อัตราความพึงพอใจในบริการห้องผ่าตัด 80% 90% 91.63% 91.40% 
 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน) 

 เนื่องจาก รพ. แพร่ ร่วมกับ รพ.ชุมชน ในการออกตรวจผู้ป่วยโรคกระดูกและให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางมือ ทาง
โรงพยาบาลแพร่จึงได้จัดกิจกรรมฟ้ืนฟูความรู้และทักษะในการช่วยผ่าตัดที่โรงพยาบาลแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
ชุมชน ท าให้เกิดความรู้และเป็นการเพ่ิมทักษะในการช่วยแพทย์ผ่าตัดโรคทางมือ 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
 1. การบริการที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยยึดตามหลัก Patient safety Goal ของโรงพยาบาลของห้อง
ผ่าตัดโรงพยาบาลลองเน้น การผ่าตัดถูกคน  ข้าง  ต าแหน่ง  
 2. การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร (Core competency) ในองค์กรห้องผ่าตัดได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ให้เจ้าหน้าที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการสนับสนุนให้เรียนรู้
ด้วยตนเอง   และไปอบรมภายนอกหน่วยงาน 
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 3. การพัฒนาทักษะด้านการผ่าตัดร่วมกับโรงพยาบาลแพร่และโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย 
 4. ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร ท าให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการตรวจสุขภาพทราบถึงภาวะ  
สุขภาพตนเอง และแก้ไขได้ทันท่วงที และได้รับค าแนะน าจากแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง 

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

พยาบาลท าให้การผ่าตัดที่
ซับซ้อนไม่มี 

มีการฝึกทักษะร่วมกับแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ที่ออกมา
ให้บริการโรคผ่าตัดทางมือ และมี
การศึกษาด้วยตนเอง 

ช่วยเพิ่มทักษะในการ
ช่วยผ่าตัด 

การติดเชื้อแผลผ่าตัด 
 
 

เนื่องจากมกีารท าผ่าตัดโรค
ทางมือซึ่งเป็นแผลสะอาดจะ
ไม่มีการเปิดแผลท าความ
สะอาดจนกว่าจะครบก าหนด
ตัดไหม 

เน้นย้ าไม่ให้มีการเปิดแผลผ่าตัด
เนื่ อ ง จ า ก เป็ น แ ผ ล ส ะ อ า ด  
นอกจากผ้าพันแผลเปียกน้ าหรือ
สกปรก ให้เปิดท าแผลได ้
 

ไม่พบการติดเชื้อที่
แผลผ่าตัดที่มือ แผล
แห้งดี 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่  3 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมหลักที ่86 รายได้ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

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

เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับโรงพยาบาล
ลอง 

เชิญชวนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ
ในเขตอ าเภอลองเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีกับโรงพยาบาลลอง 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 

ด้านการผ่าตัด 
Excision ราย 49 69 45 
Trigger finger Release ราย 1 4 5 
Capaltanal Release ราย 1 13 19 
จี้ไฟฟ้า ราย 30 27 15 
I & D ราย 4 6 5 
Ambutation ราย - 1 1 
อ่ืนๆ ราย - - 24 

ด้านการระงับความรู้สึก 
Xylocaine local ราย 85 120 120 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 
รวม ราย 85 120 89 

การส่งตรวจทางพยาธิวิทยา 
การส่งชิ้นเนื้อ  7 17 8 

การตรวจสุขภาพ 
ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป (คน/ครั้ง)  655 871 821/1,052 
บริการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกหน่วยปฐมพยาบาล
และออกหน่วยบริจาคโลหิต 

ครั้ง 
 

- 30 29 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. ขาดความช านาญในการท าหัตถการเนื่องจากจ านวนผู้ป่วยมีน้อย และไม่มีวิสัญญีพยาบาล 
 2. ขาดการพัฒนาความรู้ตามสมรรถนะเนื่องจากขาดงบประมาณในการอบรม 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. เพ่ิมความช านาญงานโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2. หาโอกาสในการพัฒนาตนเองภายในจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ 
 3. พัฒนางานห้องผ่าตัดให้ได้ตามมาตรฐานการพยาบาล 
 4. จัดระบบบริการในห้องผ่าตัดโดยการใช้บุคลากรร่วมกับพยาบาลผู้ป่วยนอก กรณีมีแพทย์กระดูกจากโรงพยาบาล
แพร่ออกตรวจที่โรงพยาบาลลอง 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งานศูนย์เปล  กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง  จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน   นางรัชนก  กาวีจันทร์  วันที่จัดท า  31 ตุลาคม  2560 
 
เจตจ านง    ให้บริการเข็นเปล เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 

เป้าหมาย       ผู้รับบริการได้รับบริการเปลด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว  ปลอดภัย และพึงพอใจ 

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

1. อัตราความถูกต้องในการให้บริการเปล 100% 100 99.98 100 
2. จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการเปล 0 0 0 0 
3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการเปล 80% ไม่ได้ด าเนินการ 92.38 97.18 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
1. ประดิษฐ์ท าขดลวดยึดให้ถังออกซิเจนกับโครงเตียงรถเข็นนอนผู้ป่วย  เพ่ือไม่ให้ระดับน้ ากระเด็นไปถูกกับ

มิเตอร์วัดระดับก๊าซออกซิเจน  ท าให้มิเตอร์วัดออกซิเจนไม่เกิดการช ารุดเสียหาย 
2. จัดระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ในการท างาน ให้มีความพร้อมใช้ 

 จุดเน้นในการพัฒนา 
1. สามารถคัดกรองผู้ป่วยในการใช้รถเข็นได้ถูกต้องกับการให้บริการรถแต่ละประเภทได้ถูกต้อง และส่งผู้ป่วย

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

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

ขาดทักษะในการคัดกรอง
ผู้ป่วยไปตามจุดบริการ 

เนื่องจากไม่มีพยาบาลช่วย
ในการคัดกรองผู้ป่วยไปตาม
จุดต่างๆ 

มีการทบทวนแนวทางการคัด
กรองผู้ป่วยในหน่วยงานอย่าง
สม่ าเสมอ และจัดเจ้าหน้าที่ผู้
ช่วยเหลือคนไข้ช่วยในการคัด
กรองผู้ป่วย  โดยใช้แนวทางการ
คัดกรองผู้ป่วยตามหลักการของ
ทีม PCT โรงพยาบาลและให้
พยาบาลห้องฉุกเฉินช่วยในบาง
กรณี 

สามารถคัดกรอง
ผู้ป่วยไปส่งยังจุด
ต่างๆได้ถูกต้องมาก
ขึ้น 
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สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. บริการรถเข็นนอน ครั้ง 13,846 18,722 18,379 
2. บริการรถเข็นนั่ง ครั้ง 9,035 10,015 6,232 
3. เปลี่ยนถังออกซิเจน ครั้ง 363 421 105 
4. ทิ้งรก ครั้ง 41 43 35 
5. เติมน้ าดื่ม ครั้ง 1,419 378 365 
6. ออกให้บริการ EMS ครั้ง 32 36 13 
7. ช่วย  CPR ครั้ง 24 13 13 
8. เข็นเครื่อง X-ray ครั้ง 63 101 203 
9. ท าความสะอาดรถเข็น ครั้ง 321 387 365 
10. ช่วยล๊อคผู้ป่วย ครั้ง 2 10 15 
11. ท าความสะอาดทั่วไป ครั้ง 358 387 365 

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

1. พัฒนาทักษะในการคัดกรองการใช้รถให้กับผู้ป่วย และการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น  และมีการทบทวนสม่ าเสมอ 
2. คงระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือ  รถเข็น เปลนอน และกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่อง 
3. ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานคุณภาพ 
4. มีแนวทางการบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
5. มีการพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกวิธี                  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 
งานจ่ายกลาง    โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน   นางณัชชาจารย์   วิริยะเมธี   วันที่  1 ตุลาคม  2560 
 
เจตจ านง 
 เป็นศูนย์กลางในการให้บริการท าให้ปราศจากเชื้อ ในชุดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และจัดเตรียมชุดอุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์ที่ปราศจากเชื้อเพ่ือสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้แก่หน่วยบริการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอแก่การใช้งาน 
พร้อมใช้และทันเวลา และผู้ป่วยปลอดภัยไม่พบการติดเชื้อจากการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์จากหน่วยจ่ายกลาง 

เป้าหมาย 
 1. ให้บริการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ที่ผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพปลอดภัย และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
 2. ตอบสนองครบถ้วน พร้อมใช้ ทันเวลา 
 3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 4. ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดการติดเชื้อ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
เครื่องชี้วัด เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

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

 2 ครั้ง/เดือน 3 ครั้ง 2 ครั้ง 0 

3. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเครื่องมือไม่
ถูกต้อง 

 2 ครั้ง/เดือน 2 1 4 

4. อัตราความพึงพอใจต่อบริการงานหน่วยจ่ายกลาง  90% 92.30 90 90 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 
 1. การจัดการด้านความเสี่ยง 

1.1  พัฒนาระบบงานหน่วยจ่ายกลาง  โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน 
       1.2  การล้างท าความสะอาดเรื่องมือที่ใช้แล้วไม่สะอาดอาจมีคราบและสิ่งสกปรกติดอยู่ 
       1.3  การรับเครื่องมือและการจัดส่งเครื่องมือไม่ครบถ้วน 
       1.4  การจัดตรียมและห่อเครื่องมือไม่ถูกต้องครบถ้วนตามชุดเครื่องมือ 
       1.5  การท าให้ปราศจากเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือไม่พร้อมใช้งาน 
       1.6  ไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพทางเคมี,ชีวภาพและทางกลไก 
       1.7  การเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่มีคุณภาพ 
 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
       2.1 การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
       2.2 การพัฒนาพฤติกรรมบริการ 
 3.  การพัฒนาด้านเครื่องมือในการท างาน 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
- หน่วยจ่ายกลางได้จัดท าชุดท าแผลตามขนาดของบาดแผลที่สามารถไปท าเองต่อที่บ้านได้ประมาณ 7 วัน 
- ชุดท าแผลขนาดใหญ่จัมโบ้ เช่น แผลผ่าตัดกระดูกไขสันหลังแผลกดทับขนาดใหญ่ แผลเปิดทางหน้าท้อง แผลติดเชื้อ 

ขนาดใหญ่ (จัมโบ้)  ประกอบด้วย 
1. ผ้าก๊อส    200   ชิ้น 
2. ไม้พันส าลี  100   ก้าน 
ชุดท าแผลขนาดใหญ่ เช่น แผลผ่าตัดทางหน้าท้อง  แผลไส้ติ่งแตก แผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก ผ่าตัดไต หัวใจ แผล
ล้างไตทางหน้าท้อง  ผ่าตัดคลอดออกทางหน้าท้องและอ่ืนๆประกอบด้วย 
1. ผ้าก๊อส    100   ชิ้น 
2. ไม้พันส าลี  21   ก้าน 
ชุดท าแผลขนาดกลาง เช่น แผลผ่าตัดไส้ติ่ง ผ่าตัดไส้เลื่อน แผลเย็บเกิน 5 เข็มประกอบด้วย 
1. ผ้าก๊อส    21   ชิ้น 
2. ไม้พันส าลี  21   ก้าน 
ชุดท าแผลขนาดเล็ก เช่น แผลเย็บไม่เกิน 5 เข็ม แผลผ่าตัดท าหมัน แผลสะอาดไม่มีหนองอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
1. ผ้าก๊อส    7   ชิ้น 
2. ไม้พันส าลี  14   ก้าน 
ชุดท าแผลส าหรับออกหน่วยปฐมพยาบาล ประกอบไปด้วย 
1. แพ็คมีผ้าก๊อส    2. ชิ้นไม้พันส าลี2ก้าน 
วัตถุประสงค์ 
1. ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ 
2. สะดวก ง่าย ส าหรับการพกพาของเจ้าหน้าที่ 
3. ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่องค์กร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ลดการติดเชื้อจากการใช้วัสดุทางการแพทย์จากการใช้ชุดท าแผล 
2. ลดการการสัมผัสและปนเปื้อนเชื้อโรคจากการท าแผล 
 

 หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย 
 ก่อนเบิกจ่ายใช้กับผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการประเมินบาดแผลจาก แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและ
ส่งใบเบิกหรือประสานทางโทรศัพท์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัและถ้าจะเพ่ิมเติมอย่างอ่ืน เช่น Top Gauze ให้บอกขนาดด้วย
ทั้งนี้แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้ประเมิน      
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แบบฟอร์มเบิกจ่ายชุดท าแผลขนาดต่างหน่วยงาน......................................... 
วันที่............เดือน....................................พ.ศ.25................ 

ล าดับ ชุดท าแผลขนาด จ านวน ผู้เบิก ผู้จ่าย 
1 ขนาดจัมโบ้    
2 ใหญ ่    
3 กลาง    
4 เล็ก    
5 ชุดปฐมพยาบาล    

 
            หลังจากได้จัดท าและได้ขอความร่วมมือจากหลายฝ่าย ผลงานที่ออกมาส าเร็จอยู่ในระดับที่พอใจ เพราะต้อง
ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะน าออกมาให้ปฏิบัติกับทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกลุ่มงานเภสัชที่ได้ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการคิดราคาต้นทุนให้ในราคาที่ยุติธรรม  การจัดบรรจุข้อมูลลงในระบบ Hos.XP เพ่ือให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกัน ทุกหน่วยบริการในรพ.และสถานบริการเครือข่ายเป็นเวลา 1 ปีได้จัดเก็บข้อมูลและสถิติในการเบิกจ่าย
อุปกรณ์ในการท าชุดท าแผลสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรถึงร้อยละ 50% 

 
สรุปผลการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ท าแผล 

เปรียบเทียบการเบิกจ่ายระหว่างปี 2559 กับป ี2560 
รายการ จ านวน ราคา ปีงบประมาณ 2559 

1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59 
ปีงบประมาณ 2560 

1 ต.ค.59 - 31 ส.ค.60 
ก๊อส 4”*4” 881 ห่อ 63.05 104,517.60 55,075.20 
ไม้พันส าลี 309 ถุง 14.01 6,466.00 4,248.50 
ส าลีก้อนเล็ก 107 ถุง 63 12,172.00 4,248.50 

รวม 123,155.60 63,572.20 
                     

             การเบิกจ่ายวัสดุท าแผลเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเบิกชุดท าแผลและรายได้ท่ีได้รับจากการเก็บจ านวนการ
เบิกของแต่ละหน่วยงานอยู่ในเกณฑ์ค่าใช้จ่ายน่าจะลดลงเนื่องจากคิดเปรียบเทียบจากจ านวนของการเบิกชุดท าแผลที่ไปท า
ต่อที่บ้าน และจ่ายให้กับหน่วยบริการต่างๆในโรงพยาบาลเอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้จากใบเบิกจ่ายของหน่วยงานที่เบิก
จากงานเภสัช ในแต่ละ เดือนมีแนวโน้มลดลง เป็นที่พึงพอใจ 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. การจัดชุดเครื่องมือ
ไม่ถูกต้อง  
 

การจัดชุดเครื่องมือแต่ละชุด
ก่อนบรรจุหีบห่อต้องมี
ผู้ตรวจสอบ 

มีการทบทวนวิธีปฏิบัติที่มี
อยู่เดิมให้ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติการณ์ซ้ า 

หลังทบทวนและมีการ
นิเทศ ควบคุม ก ากับ
ติดตาม ไม่มีอุบัติการณ์
เกิดข้ึน 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

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

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

หลอด 
ชิ้น 

730 
3,389 
3,389 
3,389 
1,493 
204 

1,046 
3,281 
1,758 
2,914 
1,701 
1,794 

95 
87 
276 
552 

3,540 
3,540 
5,620 
42,110 
38,510 

730 
2,524 
2,524 
2,524 
1,160 
580 
912 

2,357 
1,724 
1,892 
1,765 
1,736 

73 
426 
436 
672 

2,013 
2,963 
2,727 
1,138 
36,892 

730 
2,765 
2,765 
2,765 
1,468 
1,120 
1,423 
5,098 
2,087 
2,804 
2,388 
1,985 
101 
222 
214 
452 

1,810 
2,366 
1,791 
1,115 
34,077 

730 
2,491 
1,223 
233 

1,296 
5,425 
2,148 
3,141  
2,146 
2,560 
2,388 
1,563 

38 
715 
378 
415 

1,902 
2,873 
2,563 
1,245 
34,072 

730 
4,812 
1,067 

57 
797 

2,234 
16,042 

873 
2,610 
2,541 
1,235 
120 
83 
259 

1,242 
2,238 
2,260 
958 

33,629 
45,000 
71,474 

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

รอบ 
รอบ 

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

730 
730 

 
102 
30 
25 
15 
254 

730 
730 

 
130 
45 
36 
20 
360 

730 
730 

 
120 
437 

3,179 
3,072 
1,948 

730 
730 

 
120 
260 

2,982 
3,024 
2,165 

730 
730 

 
120 
442 

1,547 
2,218 
1,891 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติการเกิดความเสี่ยงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2560  
  จากการวิเคราะห์ผลงานจากตัวชี้วัดของหน่วยงานพบตัวชี้วัดมีปัญหาในเรื่องของการจัดเครื่องมือไม่ถูกต้องมี

อุบัติการณ์ในรอบปี เกิดขึ้น 4 ครั้งจึงได้น าวิธีปฏิบัติที่มีอยู่แล้วกลับมาทบทวนใหม่เพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่ไปสู่ความถูกต้อง แม่นย า ไม่เสียเวลา ลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานและองค์กรและหาแนวทางในการ
พัฒนาการบริการต่อไปเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด                                                     

                                             
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
          เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ขาดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานใหม่ๆยังมี
แนวความคิดเดิมเก่ียวกับการท างาน การปรับเปลี่ยนแนวความคิดค่อนข้างยากและขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆจึงได้ปรับกลยุทธ์การท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในด้านความคิด ร่วมลงมือท า มีการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรและชี้ให้เห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 นอกจากยังพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากข้ึนตอนต่างๆในการปฏิบัติงานซึ่งทางเจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง ได้หาวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงและมีการทบทวนวิธีปฏิบัติอยู่เสมอๆ เพื่อให้เกิดความผิดพลาดจากการท างานน้อยที่สุด 
   
แผนงาน/กิจกรรมที่ด าเนินการต่อ 

1. การพัฒนาด้านบุคลากร ความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะรวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการที่ดีและบรรยากาศในการ
ท างานที่ดี 

2. การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในหน่วยงาน 
3. การด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเป้าหมาย หรือมีแนวโน้มที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนากระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
5. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและการเฝ้าระวังการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่ 
- มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงาน  100% 
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  100% 
6. การจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 
งานซักฟอก  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  นางณัชชาจารย์   วิริยะเมธี    วันที่  1 ตุลาคม  2560 
 
เจตจ านง 
 ให้บริการ  เครื่องผ้าที่สะอาด  ปลอดภัย  เพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการผู้รับบริการพึงพอใจ ไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

เป้าหมาย 
 ผู้รับบริการได้เครื่องผ้าที่สะอาด เพียงพอ ไม่ช ารุด พึงพอใจไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
เครื่องชี้วัด เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ผ้าสะอาด มีกลิ่นหอม 100% 100% 100% 100% 
2. มีเครื่องผ้าแจกจ่าย เพียงพอ ไม่ซีกขาด พร้อมใช้ 100% 100% 100% 100% 
3. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผ้าไม่สะอาด ไม่พร้อมใช้ไม่ถูกต้อง  2 ครั้ง/

เดือน 

0 0 0 

4. อัตราความพึงพอใจต่อบริการงานซักฟอก  80% 90 90 90 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 
 1. การจัดการด้านความเสี่ยง 

1.  พัฒนาระบบงานซักฟอก  โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน 
       2.  การซักผ้าที่สะอาด ไม่มีกลิ่นคาว ไม่มีคราบสกปรก  
       3. การจัดส่งผ้าไม่ครบถ้วน 
       4.  มีการจัดเก็บStockผ้าให้พร้อมใช้ และเพียงพอ 
 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
       1. การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
       2. การพัฒนาพฤติกรรมบริการ 
 3. การพัฒนาด้านเครื่องมือในการท างาน 
 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
- การ Reuse ผ้าช ารุด  

 เป้าหมาย   เพ่ือให้มีผ้าเช็ดมือใช้ให้เพียงพอกับทุกหน่วยงาน     
 วัตถุประสงค์    ใช้เช็ดมือหลังล้างมือหรือหลังการท าหัตถการ 
 ผลลัพธ์  1. มีผ้าเช็ดมือใช้เพียงพอกับทุกหน่วยงาน 
   2. ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร 
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- ขั้นตอนในการจัดการเมื่อมีสิ่งปฏิกูลเข้าเครื่องซักผ้า 

 1. ซักผ้าจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
 2. ซักผ้าอีก 1 รอบจนหายกลิ่นเหม็นถ้าไม่หายซักอีกจนหายกลิ่นเหม็น 
 3. หลังเสร็จสิ้นกระบวนการซักผ้าเริ่มกระบวนการซักใหม่ตามเดิมเพ่ือจัดการกับเศษปฏิกูลและล้างเครื่องซักผ้าให้
หายกลิ่นเหม็น 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. ไม่มีการชั่ง นน.ผ้า
ก่อนซัก/เครื่องซักผ้า
ท างานเกิน เสียบ่อย  
เสียงบประมาณมากใน
การซ่อมแต่ละครั้ง 

ไม่มีการชั่ง นน.ผ้าก่อนเข้า
เครื่องซักผ้าใช้วิธีการ
คาดคะเน   

- มีการชั่ง นน.ผ้าทุกครั้งก่อนเข้า
เครื่องซักผ้า 
- มีการบ ารุงรักษาเครื่องซักผ้าตาม
เวลาที่ก าหนดที่ได้ตกลงกับบริษัทท่ี
เข้ามาดูแลบ ารุงรักษา 

เครื่องซักผ้าท างานได้
ตามปกติ  
 
 

 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

 

วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติการเกิดความเสี่ยงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2560 

 จากการวิเคราะห์ผลงานจากตัวชี้วัดของหน่วยงานพบตัวชี้วัดมีปัญหางาน บางรายการเช่นผ้าห่มเนื่องจากมีปัจจัย
หลายด้านได้ประสานการแก้ไขเบื้องต้นกับหน่วยงานที่ใช้บริการแล้ว  

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ขาดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานใหม่ๆยังมี
แนวความคิดเดิมเก่ียวกับการท างาน การปรับเปลี่ยนแนวความคิดค่อนข้างยากและขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆจึงได้ปรับกลยุทธ์การท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในด้านความคิด ร่วมลงมือท า มีการเสริมสร้างสมรรถนะและ
ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรและชี้ให้เห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 ความเสี่ยงอาจเกิดข้ึนจากข้ึนตอนต่างๆในการปฏิบัติงานซึ่งทางเจ้าหน้าที่หน่วยซักฟอก ได้หาวิธีการแก้ไขปรับปรุง
และมีการทบทวนวิธีปฏิบัติอยู่เสมอๆ เพื่อให้เกิดความผิดพลาดจากการท างานน้อยที่สุด 

 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 
1. รับ/แลกผ้า 
2. จ านวนรอบของการซักผ้าการซักผ้า 
3. จ านวนรอบของการอบผ้าอบผ้าแห้ง 
4. การพับผ้า  
5. การจัด STOCK ผ้า  

รอบ 
ครั้ง 
รอบ 
ชิ้น 
ครั้ง 

730/730 
2,190 
1,460 

1,153,400 
365 

730/730 
2,190 
1,460 

1,153,400 
365 
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แผนงาน/กิจกรรมที่ด าเนินการต่อ 
1. การพัฒนาด้านบุคลากร ความรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะรวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการที่ดีและบรรยากาศ

ในการท างานที่ดี 
2. การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในหน่วยงาน 
3. การด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเป้าหมาย หรือมีแนวโน้มที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนากระบวนการซักผ้า จัดเก็บให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานงานซักฟอก 
5. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและการเฝ้าระวังการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่ 
- มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงาน  100% 
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  100% 

6. การจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งานส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0 - 5 ปี กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ         

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นางสาวอัญชลี ปัญญาดี  วันที่จัดท า 30 กันยายน 2560 

 
เจตจ านง 
 ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และฟ้ืนฟูสุขภาพในเด็ก  0 – 5  ปี  อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของบุตรหลาน   

เป้าหมาย  
 เด็กวัย 0 - 5 ปี  มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจและพัฒนาการที่ดี  และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

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

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

  -  ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน OPV4 ร้อยละ 90 89.29 90.74 96.61 
  -  ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน JE2 ร้อยละ 90 92.86 88.89 100 
  -  ร้อยละของเด็กอายุ 9 เดือน ที่ได้รับวัคซีน MMR ร้อยละ 95 100 92.68 100 
  - ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE3 ร้อยละ 90 91.30 98.04 95.38 
  -  ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP5 ร้อยละ 90 97.06 96.72 96.2 
  - ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน OPV5 ร้อยละ 90 97.06 96.72 96.2 
  - เด็ก 0 - 5 ปี มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานอายุตามน้้าหนัก 

ร้อยละ 70 79.09 
(367/464) 

78.91 
(550/697) 

81.79 
(584/714) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
- เด็ก 0 - 5 ปี ในเขตท่ีรับผิดชอบได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (เป้าหมาย ร้อยละ 90 ยกเว้น MMR ร้อยละ 95) 
-  เด็ก 0 - 5 ปี มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานอายุตามน้้าหนัก ร้อยละ 81.79 (เป้าหมายร้อยละ 70) 

 จุดเน้นในการพัฒนา 
สร้างเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และการฟ้ืนฟูสุขภาพในเด็ก  0 – 5  ปี  อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องโดยชุมชนมี

ส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของบุตรหลาน    
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- เด็ ก ไม่มารับวัคซีน
ตามนัด   จึ งเกิดการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ติดตามเด็กที่ ไม่มารับ
วัคซีนตามนัด 
 
 
 
 
 

- การให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดีมี
ทุกวันพุธ  โดยจะท้าการนัดผู้ปกครอง
ให้พาเด็กมารับการให้วัคซีนตามช่วง
อายุ  เมื่อเด็กไม่มารับวัคซีนตามนัด  มี
การติดตามเด็กให้มารับวัคซีนโดย
ประสานให้  อสม.ในเขตรับผิดชอบ  
ไปบอกผู้ปกครองให้พาเด็กมารับวัคซีน
ที่คลินิก  แต่ก็ยังมีเด็กที่ไม่มารับวัคซีน
ตามนัดอีกหลายคน  โดยเจ้าหน้าที่ไม่
ทราบสาเหตุของการผิดนัด 

- ทุกครั้งที่ผู้ปกครองพาเด็กมา
รับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็ก
ดี  จะขอเบอร์โทรศัพท์ของ
ผู้ปกครองเด็กทุกคน  และเมื่อ
เด็กไม่มารับวัคซีนตามนัด  จะ
ติดตามทางโทรศัพท์สอบถาม
ถึงสาเหตุของการผิดนัด  และ
นัดหมายการมารับวัคซีนครั้ง
ต่อไป  

- เด็ก 0-5 ปีใน
เขตที่รับผิดชอบ
ได้รับวัคซีนครบ
ต า ม เ ก ณ ฑ์       
( เ ป้ า ห ม า ย    
ร้ อ ย ล ะ  9 0 
ย ก เว้ น  MMR 
ร้อยละ 95) 
 

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

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ผู้รับบริการได้รับการสร้าง
เส ริมภู มิ คุ้ ม กั นที่ ถู กต้ อ ง  
ครบถ้วน และครอบคลุมทุก
ช่วงอายุของการฉีดวัคซีน 
 

- เด็ก 0- 5 ปี ได้รับภูมิคุ้มกันโรค 
ครอบคลุมตามเกณฑ์ 
- ไม่ เกิดอัตราความคลาดเคลื่อน
ทางยาจากการฉีดวัคซีน 

- ขอเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองเด็กทุกคนและ
ทุกครั้งที่มารับบริการ  และเมื่อเด็กไม่มารับ
วัค ซี น ต ามนั ด   จะติ ดต ามท างโท รศั พ ท์  
สอบถามถึงสาเหตุของการผิดนัด  และนัด
หมายการมารับวัคซีนครั้งต่อไป 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งานคลินิกสุขภาพเด็กดี  
1. เบิก – จ่าย  วัคซีนในคลินิกสุขภาพเด็กดี  
2. ให้บริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
      1. ลงทะเบียน  ซักประวัติ 
     2. ตรวจการเจริญเติบโต  
     3. ตรวจพัฒนาการ   
     4. ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 
     5. ให้วัคซีนตามช่วงอายุและให้ค้าแนะน้า 
3. จัดท้าทะเบียนและรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าเดือน 
4. จัดท้าทะเบียนและรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าไตรมาส 

 
ครั้ง / ปี 
ราย / ปี 

 
 
 
 
 

ครั้ง / ปี 
ครั้ง / ปี 

 
12 
749 

 
 
 
 
 

12 
4 

 
12 
801 

 
 
 
 
 

12 
4 

 
12 
641 

 
 
 
 
 

12 
4 

งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย 0-5 ปี ในชุมชน  
- ให้บริการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการในเขตพ้ืนที่ 

 
ครั้ง / ปี 

 
4 

 
4 

 
4 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

- การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานอายุตาม
น้้าหนักของเด็ก 0 - 5 ปี ในเขตรับผิดชอบ
เพ่ิมข้ึนจากเดิม ร้อยละ 78.91 ในปี 2559 เป็น 
ร้อยละ 81.79 ในปี 2560 
 
 
 
 
 

  
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

-  มีผู้รับผิดชอบงานหลัก 1 คน หากมีประชุม/ติดราชการอ่ืน ท้าให้ต้องปิดคลินิกในวันให้บริการ  
-  พ้ืนที่ให้บริการในการตรวจกระตุ้น/ส่งเสริมพัฒนาการ ยังต้องใช้ร่วมกับคลินิกอ่ืนๆ ห้องไม่เหมาะสม มีสิ่งเร้า/กระตุ้น
เด็ก 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาและสอนทักษะ/ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพเด็กอายุ 0-5 ปี 

เช่น ความรู้เรื่องวัคซีน ระบบลูกโซ่ความเย็น การตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรอง
กรณีท่ีผู้รับผิดชอบหลักติดงาน 

2. การติดตามเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการโดยการเพ่ิมวันให้บริการในทุกวัน
พฤหัสบดี  

3. ปรับพื้นที่ห้องให้บริการในการตรวจกระตุ้น/ส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือลดสิ่งรบกวน  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นางกนกพร  สาน  าอ่าง วันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.2560 

 

เจตจ านง บริการสุขภาพ ด้านการเฝ้าระวังและการส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กวัยเรียนของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลลอง อ าเภอลอง  จังหวัดแพร่ ให้ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

เป้าหมาย เพ่ือให้กลุ่มเด็กวัยเรียนในเขตบริการโรงพยาบาลลอง  อ าเภอลอง  จังหวัดแพร่   มีสุขภาพแข็งแรงและมีภาวะ
โภชนาการปกติ   

ตัวชี วัดคุณภาพ 
ตัวชี วัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เด็กนักเรียน (6-14 ปี)  สูงดีสมส่วน  ส่วนสูง
ตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ าหนักอยู่ในระดับสม
ส่วน   

ร้อยละ 66 (ร้อยละ 62) 
เทอม1 60.39 
1,171/1,939 
เทอม2 63.21 
883/1,397 

(ร้อยละ 66) 
เทอม1 62.81 
1,292/2,057 
เทอม2 66.54 
1,237/1,859 

(ร้อยละ 68) 

เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน   ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

เทอม1 14.13 
274/1,939 
เทอม2 13.39 
187/1,397 

เทอม1 9.97 
205/2,057 
เทอม2 12.26 
228/1,859 

 

เด็กนักเรียนในกลุ่มปกติ  กลุ่มเริ่มอ้วน และ
กลุ่มอ้วน ได้รับความรู้ ในการปฏิบัติตนเพื่อให้
ห่างไกลโรคอ้วน 

ร้อยละ 80 100 
157/157 

100 
191/191  

เด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการ
ตรวจคัดกรอง Obesity sign ความเสี่ยง 4 ข้อ 
หากพบความเสี่ยง  3 ใน 4 ข้อ ส่งต่อสถาน
บริการตามสิทธิ     

ร้อยละ 80 100 100 
5/5 

 

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการ
ตรวจคัดกรองสายตา ที่มีปัญหาได้รับการส่งต่อ 
เพ่ือแก้ไขกับจักษุแพทย์ 

ร้อยละ 80 42.10 
8/19 

100 
9/9  

เด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่อง เหา ได้รับการรักษา   ร้อยละ 80 100 
205/205 

100 
271/271 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
 การให้บริการอนามัยโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
 - การส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัยเรียน ท าได้ดีมีคุณภาพมากขึ้นเนื่องจากมีการบูรณาการร่วมกับงานโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ 
 - การลงบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี 5  ของโปรแกรม HOSxP  มีการลงได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น สามารถดึงข้อมูล
เกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนออกมาแยกเป็นกลุ่มได้ เช่น ผอม  สมส่วน เริ่มอ้วนและอ้วน  และสามารถน ามาจัด
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของนักเรียน 

        จุดเน้นในการพัฒนา 
 การให้บริการอนามัยโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

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

1..เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานมีจ านวนแค่คนเดียวแต่
เมื่อเทียบกับเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนที่รับผิดชอบมี
จ านวนมาก ท าให้มีปัญหา
ในการให้บริการที่ล่าช้า 

เจ้ าห น้ าที่ ข อ งกลุ่ ม งาน
ส่งเสริมออกให้บริการงาน
อนามัยโรงเรียน 

- มีการบูรณาการร่วมกับ
งานโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อช่วยออกให้บริการ
ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน 

 

- การส่งเสริมสุขภาพใน
เด็ ก วั ย เ รี ย น  ท า ไ ด้ มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี ค ว า ม
รวดเร็วมากขึ้น 

2. มีความล่าช้าในการลง
ข้ อมู ล ใน ระบ บบั ญ ชี  5  
โปรแกรม HOSxP 

มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ลงข้อมูลภาวะสุขภาพของ
เด็กมีแค่คนเดียว 

- มีการบูรณาการร่วมกับ
งานโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อช่วยกันลงข้อมูล
ภาวะสุขภาพ 

การลงข้อมูลในระบบบัญชี 
5 โป ร แ ก ร ม  HOSxP มี
ความรวดเร็วขึ้น 

3.  ข้ อ มู ล ข า ด ค ว า ม
ครบถ้วนสมบูรณ ์

เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน
ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
ลงข้อมูลในโปรแกรมหลัง
ให้บริการ 

- มีการคืนข้อมูลจากศูนย์
ข้อมูลของ รพ.ลอง ท าให้
ท ราบปัญ หาในการลง
ข้ อ มู ล แ ล ะ แ ก้ ไ ข ใ ห้
ครบถ้วนสมบูรณ ์

- การลงบันทึกข้อมูล  มี
การลงได้ครบถ้วนสมบูรณ์
มากขึ้น  และสามารถดึง
ข้อมูล น ามาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
กับ สภ าวะสุ ขภ าพของ
นักเรียน 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

 (R2.) ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชนทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ร้อยละ 100    
 กิจกรรมหลักที่  P3. ร้อยละของตัวชี้วัดด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของแต่ละกลุ่มวัย ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี วัด โอกาสพัฒนา 
การส่งเสริมให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพตนเอง ตามสภาพปัญหาที่ได้รับการ
ประเมิน 

นักเรียน 2,473 คน ได้รับ
ค าแนะน าการดูแลสุขภาพตนเอง
รายบุคคล 

การด าเนินงานควรเริ่มตั้งแต่
ระยะแรกของภาคเรียนที่  1 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี2560 

ตรวจสุขภาพและประเมินภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน ราย 2,598 2,473 
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรอง
สายตา ทีม่ีปัญหาได้รับการส่งต่อ เพ่ือแก้ไขกับจักษุแพทย์ 

ราย 8 9 

เด็กนกัเรียนที่มีปัญหาเรื่อง เหา ได้รับการรักษา   ราย 205 271 
เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับวัคซีน MR  ทุกคน ในรายที่ยังไม่ได้รับจาก
ช่วงรณรงค ์

ร้อยละ 95 97.36 
37/38 

90.24 
37/41 

เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ทุกคนได้รับวัคซีน HPV   ร้อยละ 90 ไม่มีข้อมูล 95.23 
100/105 

เด็กนักเรียนชั้น ป.6 ได้รับวัคซีน dT  ทุกคน  ร้อยละ 90 100 
194/194 

98.99 
197/199 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. จ านวนนักเรียน ไม่สัมพันธ์กับจ านวนผู้ให้บริการ 
 2. กิจกรรมที่ให้บริการมีมาก ไม่สัมพันธ์กับระยะเวลา 

       3. การวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมไม่เสถียร จึงท าให้การผลการวิเคราะห์จึงท าให้น ามาใช้ประโยชน์ได้น้อย 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับกลุ่มนักเรียนที่ตรวจพบปัญหาด้านสุขภาพ 
 2. การสร้างการมีส่วนร่วมการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่  กลุ่มคุณครู  กลุ่มแกนน านักเรียน และกลุ่ม
ผู้ปกครอง 
 3. การบูรณาการงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับงานโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 4. การคืนข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลและแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 5. เพ่ิมการชี้แจงกับทางโรงเรียนให้เข้าใจในองค์ประกอบของมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งานคลินิกวัยรุ่น กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและและบริการด้านปฐมภูมิ       

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นายฤทธิพล สมฤทธิ์ วันที่จัดท า 10 กันยายน 2560 

 
เจตจ านง 

 ให้บริการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับปัญหาวัยรุ่น และการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือให้วัยรุ่นมีสุขภาพท่ีดีทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ โดยมีการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนและโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม 

เป้าหมาย  
การด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันรักษาและฟ้ืนฟูทั้งร่างกาย  จิตใจให้วัยรุ่นและเยาวชนมีสุขภาพดี  

รวมทั้งให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่น 

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

- การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี 

ร้อยละ 40 N/D 21.65 18.35 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
-  การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับปัญหาของวัยรุ่น 

               -  การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝังยาคุมก าเนิดชนิดหลอดเดียวให้วัยรุ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
               -  มีการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยการจัดนิทรรศการร่วมกับโรงเรียน 
               -  มีการจัดท าโครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ในเขตพ้ืนที่เทศบาลแม่
ลานนา และเทศบาลห้วยอ้อ            

 จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันรักษาและฟ้ืนฟูทั้งร่างกาย จิตใจให้วัยรุ่นและเยาวชนมีสุขภาพดี 

  2. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหายาเสพติด 
  3. การประชาสัมพันธ์ให้วัยรุ่นมีการฝังยาคุมก าเนิดชนิดหลอดเดียว 

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

- วัยรุ่นมี เพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรในอายุที่
น้อยลง 
 

- มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ในกลุ่มอายุ 15- 19 ปี 

- มีการอบรมให้ความรู้ เรื่อง
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรใน
กลุ่มเด็กที่ก าลังเข้าสู่วัยรุ่นด้วย 

จ าก ส ถิ ติ อั ต ร าก าร
คลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี ในปี 2560 มี
อัตราลดลง 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
มีการจัดท าโครงการอบรมเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 2560 
คิดเป็นร้อยละ 18.35 

- การสร้างเครือข่ายเยาวชนในชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง 

- การเข้าถึงเยาวชนและการให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวการเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรให้ครอบคลุม 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

- อบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 
- การให้บริการให้ค าปรึกษา 

ครั้ง 
 

ครั้ง 

N/D 
 

N/D 

N/D 
 

N/D 

2 
 

6 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

- อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ในปี 
2559 คิดเป็นร้อยละ 21.65 ในปี 2560 มีอัตรา
การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 18.35 จะเห็นได้ว่าอัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ปีมีแนวโน้มที่ลดลง 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
-  การเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้ยังไม่ครอบคลุม 
-  ในกลุ่มเยาวชนเริ่มมีเพศสัมพันธ์ในอายุที่น้อยลง เนื่องจากมีการเข้าถึงสื่อและการรับรู้เรื่องเพศท่ีเร็วขึ้น  

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. การสร้างเครือข่ายเยาวชนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
2. การท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนให้มากขึ้น 
3. การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรให้ครอบคลุม 
4. การสร้างความตระหนักให้เยาวชนรู้จักการป้องกันและการคุมก าเนิดแบบชั่วคราว 
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49 



  

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มงาน เวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นางสาวอัญชลี  อุ่นเรือน วันที่จัดท า 20 ธันวาคม 2560 

 
เจตจ านง ให้บริการในการเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริม

สุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ม3.- ม.14 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

  เป้าหมาย  ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ม.3 – ม.14 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่  ดังนี้ 
1. กลุ่มท่ัวไป  สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันการเกิดโรคที่ป้องกันได้ 
2. กลุ่มเสี่ยง  คัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือไม่ให้เกิดโรค วินิจฉัยโรค ในระยะเริ่มต้น เพื่อการรักษาได้
ทันเวลา โรคไม่ลุกลาม และได้รับการส่งต่อเพ่ือการรักษาที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม 
3. กลุ่มผู้ป่วย  ได้รับการดูแลต่อเนื่อง สามารถควบคุมภาวะของโรคได้ อยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุข 

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

อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก (ข้อมูลสะสมปี 2558 - 2562) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

5.41 
(115/2125) 

7.24 
(154/2025) 

29.3 
(625/2133) 

อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก ปี 60 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20   

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20   

8.43 
(53/628) 

1.94 
(39/2010) 

22.08 
(471/2133) 

อัตราสตรีอายุ 35 -70 ปี ได้รับการตรวจมะเร็ง
เต้านม 

ร้อยละ 80 92.80 
(2,489/2,682) 

82.52 
(2,210/2,678) 

97.67 
(2,602/2,664) 

สตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจมะเร็งปาก
มดลูก หรือมะเร็งเต้านมผิดปกติได้รับการรักษา
ตามแนวทางการรักษาและส่งต่อ 

ร้อยละ 100 100 100 100 
(38/38) 

ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง DM 
/ HT    

ร้อยละ 90 93.34 
(4430/4746) 

91.45 
(4141/4528) 

100 
(5306/5306) 

อัตราประชาชนกลุ่มเสี่ยงในวัยท างานได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ร้อยละ 60  67.52 
(2150/3184) 

60.83 
(1159/1905) 

90.46 
(1565/1730) 

ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมการรับรู้ข้อมูลด้าน
สุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

ระดับ 3 3 3 3 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน) 

  - งานเฝ้าระวัง ค้นหาคัดกรอง ร่วมกับการมีส่วนร่วมของ อสม.  ช่วยพัฒนาศักยภาพของ อสม.มากขึ้น ให้เกิดการ
เรียนรู้ อสม.สามารถช่วยเจาะเลือดปลายนิ้ว จากเครื่อง DTX ได้ และสามารถให้ค าแนะน าในการดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย
โรคเบาหวานในพื้นท่ีได้ 
  - งานระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งานมาก
ขึ้น สามารถวิเคราะห์/แยก ข้อมูลและมีการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้ 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
1. กลุ่มปกติ  สร้างความตระหนักให้ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองโดยให้ความรู้ผ่าน อสม. ,เสียงตามสาย , การ

เพ่ิมสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2. กลุ่มเสี่ยง  เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนารูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ focus group มีการติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือค้นหาบุคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังรายใหม ่

3. กลุ่มป่วย  ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ อสม. ในแต่ละพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดูผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถควบคุมภาวะของโรคได้และได้รับการช่วยเหลือ ส่งต่อ อย่างเหมาะสม  

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. การปรับฐานข้อมูล
ประชากรเชิงรุกให้แล้ว
เสร็จก่อนที่จะท าการ
คัดกรองพฤติกรรม
เสี่ยงประจ าปี 
 
 

- ฐานข้อมูลเดิมมีความ
ซับซ้อน ไม่เป็นปัจจุบัน 
- ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ 

- ออกแบบคัดกรองให้ อสม.ไป
ส ารวจประชากรในพ้ืนที่ ตามเขต
รับผิดชอบ 
- ก าหนดเวลาในการส่งแบบ
ส ารวจประชากร 
- ลงข้อมูลปรับฐานประชากรตาม
แบบฟอร์มที่ อสม.ส ารวจมา 

- อสม.ส่งข้อมูลล่าช้ากว่า
ก าหนด ท าให้มีการลง
ข้อมูลปรับฐานประชากร
ช้าตามไปด้วย 
- ฐานข้อมูลประชากรมี
ความน่าเชื่อถือมากข้ึน 

2. การสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชน
ใส่ใจในพฤติกรรม
สุขภาพที่ก่อให้เกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังที่
ป้องกันได้เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนในชุมชน 
 

- มีการด าเนินการคัดกรอง
ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังที่ป้องกันได้ตาม
แบบฟอร์มคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงด้วยวาจา
ตามแบบประเมินของ
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติโดยใช้
แบบสอบถาม (Verbal 
Screening) 

- ปรับแบบฟอร์มให้เข้าใจง่ายได้
มาตรฐาน  
- อธิบายวิธีการคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงตามแบบฟอร์มแก่ 
อสม. อย่างละเอียดก่อนการคัด
กรองประจ าปี  
- จัดท ารายชื่อให้ อสม. แต่ละหมู่ 
เพ่ือให้ อสม. คัดกรองตามรายชื่อ
ในเขตท่ีตัวเองรับผิดชอบ ตาม
จ านวนคนในหลังคาเรือนให้ครบ

- อสม. ใช้แบบคัดกรอง
พฤติกรรมเสี่ยงได้ข้อมูลที่
ถูกต้องมีความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลมากข้ึน 
- อสม.ยังมีส่งงานล่าช้าอยู่
แต่สามารถแบ่งงานกันได้
สะดวกขึ้น ส่งงานได้ทัน
ตามก าหนดได้มากข้ึน การ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลลดลง 
- อสม.ได้ช่วยกันท าการคัด
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- อสม.ซึ่งเป็นผู้เก็บข้อมูล 
น าแบบสอบถามมาส่งช้า 
ท าให้เกิดการเสียเวลา ส่งผล
ให้การลงข้อมูลล่าช้า และไม่
รู้ว่าตัวเองคักรองมาครบ
หรือไม่ เกิดการซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล 
- ข้อมูลจากการคัดกรองไม่
สมบูรณ์ 

ตามรายชื่อและให้น าใบคัดกรอง
มาส่งด้วยตัวเอง 
 

กรองข้อมูลในเขตที่
รับผิดชอบของตัวเองครบ
ทุกคน 

3. การเฝ้าระวังภาวะ
ความดันโลหิตสูงแอบ
แฝงในชุมชนร่วมกับ 
อสม. 

-เมื่อออกคัดกรองเจาะเลือด
ประจ าปีมักเจอผู้ป่วยที่มี
ภาวะความดันโลหิตสูงแต่ไม่
รู้ตัว และไม่มีอาการแสดง 
ผู้ป่วยละเลยไม่สนใจที่จะ
ดูแลตัวเอง 

-ท าแบบฟอร์มเฝ้าระวังภาวะ
ความดันโลหิตสูงในชุมชน ให้ อส
ม.ติดตามวัดความดันโลหิตผู้ที่มี
ภาวะความดันโลหิตสูง ตาม
จ านวนครั้งที่ระบุในแบบฟอร์ม 
หาพบว่าผู้ป่วยมีภาวะความดัน
โลหิตสูงอย่างต่อเนื่องเกิน 
140/90 mmHg.หรือสูงระดับ
อันตราย ให้น าแบบฟอร์มที่เฝ้า
ระวังความดันโลหิตสูงที่วัดได้
พร้อมกับส่งตัวผู้ป่วยมาพบแพทย์
ที่โรงพยาบาล 

-พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงแอบแฝง
ในชุมชนจ านวนมาก 
-เจ้าหน้าที่ร่วมกันเฝ้าระวัง
ร่วมกับ อสม.และส่งต่อ
ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลอย่าง
ทันท่วงที 
-ให้ความรู้เรื่องความดัน
โลหิตสูงให้ผู้ป่วยตระหนัก
และเข้าใจในโรคและสนใจ
ที่จะดูแลตนเองมากข้ึน 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนัก ในการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัว และชุมชน 
( R2.) ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชนทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ร้อยละ 100    
กิจกรรมหลักที ่ P3. ร้อยละของตัวชี้วัดด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของแต่ละกลุ่มวัย ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80  
(R3.) ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ ร้อยละ 80 
กิจกรรมหลักที ่ P6. ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90 
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กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 
กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
1. มีการประเมิน คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงด้วยวาจา
ตามแบบประเมินของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติต่อการเกิดโรคเรื้อรังเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง โรคอ้วน  
2. มีการวินิจฉัยวิเคราะห์ข้อมูล จากการคัดกรอง
ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถิติกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังที่
ส าคัญ เพื่อน ามาวางแผนในการให้สุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
3. มีการวางแผนกิจกรรมให้ความรู้ สุขศึกษาแก่
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยปรับกระบวนการให้ความรู้แก่
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละโรค 
แต่ละช่วงวัย  
4. มีการปฏิบัติกิจกรรมให้ความรู้   
- มีการให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
ครอบครัว โดยการออกเยี่ยมบ้าน 
- การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านผ่าน  
อสม. 
- มีการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
วิทยุชุมชน 
- มีการแจกคู่มือ/แผ่นพับ ให้ความรู้ผ่าน อสม. 
ประจ าหมู่บ้าน 
5. มีการประเมินผล หลังการให้สุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

- อัตราประชากรอายุ 35 ปี ขึ้น
ไปได้รับการคัดกรอง DM/HT  
ร้อยละ 90 ผลงานร้อยละ 100 
(5306*100/5306)  
 

- การฝึกบุคลากรให้เกิดความ
ช านาญในฝึก
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรม  
เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 
เกิดความน่าสนใจ โน้มน้าวใจ
ในการปรับพฤติกรรมของ
ตนเอง 
- เน้นการกระตุ้น ติดตาม 
พร้อมกับวิเคราะห์ผลหลัง
ปรับพฤติ เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการปรับพฤติกรรม 

- โครงการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่  เขต
เทศบาลต าบลห้วยอ้อ ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2560 
- โครงการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพ้ืนที่  เขต
เทศบาลต าบลแม่ลานนาต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2560 

- อัตราประชากรอายุ 35 ปี ขึ้น
ไปได้รับการคัดกรอง DM และ 
HT  ร้อยละ 90   ผลงานร้อยละ 
100 (5306*100/5306)  
 

- ด า เ นิ น ก า ร คั ด ก ร อ ง
พฤติกรรมเสี่ยงประชากรให้
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 
เ พ่ื อ ที่ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยงให้แล้วเสร็จตามเวลาที่
ก าหนด 

1. ชี้แจงแนวทางคัดกรองให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านรับทราบ 
2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านออกคัด

- อัตราประชาชนกลุ่มเสี่ยงในวัย
ท างานได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  ผลงานร้อยละ 90.46 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
กรองพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ที่เกิดจากวิถีชีวิตตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และให้
ความรู้เรื่องมะเร็งในสตรีแก่กลุ่มเป้าหมายพร้อม
กับให้ค าแนะน าในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยใช้หลัก 
3อ.2ส. พร้อมกับคัดกรองโรคซึมเศร้าในชุมชน 
3. เจ้าหน้าที่น าข้อมูลที่ ได้จากการคัดกรองมา
วิเคราะห์หากลุ่มเสี่ยง  และออกเจาะเลือดปลาย
นิ้ว (FCG) กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานจากการคัดกรอง
ของอสม.หากพบว่ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 110  
mg/dl  ท าการเจาะเลือดจากเส้นเลือด (FPG) 
เพ่ือให้แพทย์วินิจฉัยต่อ 
4. เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในการดูแลตนเองในกลุ่มที่มี
ผลจากการเจาะเลือดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 
 5. เจ้าหน้าที่  ให้ความรู้ ในการดูแลตนเองใน
ประชากรกลุ่ ม เสี่ ยงสู งโรคความดัน โลหิ ตสู ง   
ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเฝ้า
ระวัง และติดตามผู้ที่มีความดันโลหิตมากกว่าหรือ
เท่ากับ 140/90 mmHg. และให้ค าแนะน าตาม
หลัก 3อ .2ส . เพ่ือให้ ได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ทันท่วงท ี
6. คั ด เลื อ กกลุ่ ม เสี่ ย ง  ม าจากการคั ด ก รอ ง
พฤติกรรมเสี่ยง โดยเลือกกลุ่มเสี่ยงที่มีความดัน
โลหิตสูง, รอบเอวเกิน และมีผลน้ าตาล (FBS)  อยู่
ในกลุ่มเสี่ยง หมู่บ้านละ 5 คน รวมจ านวน 25 คน 
7. ด าเนินการอบรมตามโปรแกรมความเสี่ยง โดย
จัดกิจกรรมร่วมกับคลินิ ก  DPAC ที่ ศูนย์ ดูแล
สุขภาพประชาชนในหมู่บ้านเขตเทศบาลห้วยอ้อ   
โดยจัดกิจกรรมจ านวน 4  ครั้ง เน้นการเสริมพลัง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
8. หาบุคคลต้นแบบเมื่อโครงการเสร็จสิ้น 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 

(1565*100/1730)  
- ระดับความส าเร็จของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของกลุ่มเสี่ยง ระดับ 3 
(ร้อยละ 40) ผลงานร้อยละ 46.6 
(28*100/60) 
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- โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและ  
   มะเร็งปากมดลูกในพื้นที่ เทศบาลต าบลห้วยอ้อ และเขตเทศบาลต าบลแม่ลานนา  ต าบลห้วยอ้อ  อ าเภอลอง  
   จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2560 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพฒันา 
1. เตรียมกลุ่มแกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านมาอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
2. เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ แกนน าอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเกี่ยวกับการวิธีการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า
นม พร้อมสาธิตวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
3. เผยแพร่ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งเต้านมโดยผ่านทางแกนน า วิทยุชุมชน  
แผ่นพับ 
หอกระจายข่าว  คลินิกวางแผนครอบครัว                                       
4. ส่งเสริมแกนน าชักชวนกลุ่มเป้าหมายให้มา
รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
สัปดาห์รณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก
ประจ าปี 
5. สรุป ประเมินโครงการ 

- อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่
ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี 
25560  ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 20  
เป้าหมายรายใหม่ปี2560  จ านวน
2133 ราย มารับการตรวจ 471
ร า ย  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  2 2 .0 8 
- อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีได้รับ
การตรวจมะเร็งปากมดลูก สะสม 
ปี 2558-2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
8 0  ผ ล ง า น ร้ อ ย ล ะ  2 9 . 3  
- สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการ
ตรวจมะเร็ งเต้ านมร้อยละ 80 
เป้าหมาย 2,664 ราย มารับการ
ตรวจ 2,602 ราย คิดเป็นร้อยละ 
97.67 

- กลุ่ม เป้ ารายใหม่ที่ ไม่ เคย
ตรวจมีความรู้ความเข้ าใจ 
ตระหนักในความส าคัญที่จะ
มารับบริการตรวจมากขึ้น 
- กลุ่มเป้าหมายสนใจมารับ
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านมมากขึ้น 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

- งานคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง ร้อยละ 90 93.34 
(4430/4746) 

91.45 
(4141/4528) 

100  
(5306/5306) 

อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก ปี 60 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20   

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20   

8.43 
(53/628) 

1.94 
(39/2010) 

22.08 
(471/2133) 

อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก (ข้อมูลสะสมปี2558-2562) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

5.41 
(115/2125) 

7.24 
(154/2025)  

29.3 
(625/2133) 

อัตราสตรีอายุ 35 -70 ปี ได้รับการตรวจมะเร็ง
เต้านม 

ร้อยละ 80 92.80 
(2,489/2,682) 

82.52 
(2210/2678) 

97.67 
(2602/2664) 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560 
- งานคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงประชาการอายุ 35 ปีขึ้นไป 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
 จากสถิติงานคัดกรองความเสี่ยง พบว่าเป็นไปตามท่ีตัวชี้วัดก าหนด  ปีงบประมาณ 2560 เป้าหมายในการคัดกรอง
ประชาการอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 5306 ราย คัดกรองได้จ านวน 5306ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
- งานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
 - อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป้าหมายราย
ใหม่ ปี 2558  จ านวน 628 ราย มารับการตรวจ 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.43  
 - อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป้าหมายราย
ใหม่ ปี 2559 จ านวน 2,010 ราย มารับการตรวจ 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.94   
 - อัตราสตรีอายุ 30 - 60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เป้าหมายราย
ใหม่ ปี 2560  จ านวน 2,133 ราย มารับการตรวจ 471 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.08   

8.43 %
๔%
ถ%.0.0.
0.0.0.0.
0.0.0.0.
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0.0.0.0.
0.0.0.0.
0.0.0.0.
0.0.0.0.
0.0.0.0.
0.0.0.0.
0.0.0.0.
0.0.0.0.
0.0.0.0.
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% 
 

91.45 %
๔%%%
%% 
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% 
 

1.94 %
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22.08 
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0.0.0.0.

56 



  

 จากผลลัพธ์การด าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พบว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายให้ความ
สนใจในการรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกน้อย  
   - งานคัดกรองมะเร็งเต้านม 
งานคัดกรองมะเร็งเต้านม สตรีอายุ 35 -70 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม ร้อยละ 80 

     

2000

2100

2200

2300

2400
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2600
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   2558    2559   2560

    ร     ร     า  

ราย

 
วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
 งานคัดกรองมะเร็งเต้านม สตรีอายุ 35 -70 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม ร้อยละ 80 เป้าหมายในการคัดกรองสตรี
อายุ 30-70  ปี จ านวน 2,664ราย คัดกรองได้จ านวน 2,602 ราย คดิเป็นร้อยละ 97.67  ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
  1. การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ค้นหา คัดกรอง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก   อส
ม.ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท าการคัดกรอง ส่งงานล่าช้า ช่วงเวลาในการท าการคัดกรองไม่เหมาะสม และอยู่ในช่วงที่
ประชาชนท าเกษตรกรรม เก็บเกี่ยวข้าว และการอนุมัติแผนงานล่าช้า   
  2. งานตรวจมะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมายให้ความส าคัญกับการตรวจมะเร็งปากมดลูกน้อยอยู่ บางส่วนมีความ
เขินอาย ไม่กล้าตรวจ 
  3. ประชาชนยังขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง/ชุมชน 
  4. การดูแลติดตามเยี่ยมบ้านในประชาชนลุ่มป่วย ยังขาดความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
โอกาสในการพัฒนา 
  1. เน้นให้ อสม.ตระหนักถึงความส าคัญในการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงมากข้ึน โดยการอธิบายผลลัพธ์ของการคัด
กรอง ว่าได้ประโยชน์และมีความส าคัญอย่างไรบ้าง อธิบายขึ้นตอนการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงตามใบคัดกรองให้แก่  
อสม.ทุกคนทราบและเข้าใจทุกคน 
  2. สร้างแรงจูงใจ หาวิธี/แนวทางใหม่ ที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายสนใจที่จะมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก มากขึ้น 
  3. รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนหลากหลายช่องทางมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองไม่ให้เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังได้ ประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลปัญหาสุขภาพ 
เพ่ือน าไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกัน 

97.67 % 
92.80 % 
๔%๔% 
 

82.52% 
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  4. จัดการกับข้อมูลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ออกเยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ในพ้ืนที่ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ
การช่วยเหลือ/ส่งต่ออย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในหมู่บ้าน เพ่ือสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
  - การใช้ฐานข้อมูลสุขภาพที่มีลงไปด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ แบบบูรณการกับทุกภาคส่วน เน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งานดูแลสุขภาพต่อเนื่องท่ีบ้าน  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและและบริการด้านปฐมภูมิ       

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นางสาวอัญชลี ปัญญาดี  วันที่จัดท า  30 กันยายน 2560 

 
เจตจ านง 

 ให้บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน สร้างเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และการฟ้ืนฟูสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยที่
ได้รับการส่งต่อ  อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยญาติ และชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย 

เป้าหมาย  
ผู้ป่วยได้รับการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน มีสุขภาวะที่ดีข้ึนทั้งร่างกาย จิตใจ ญาติและชุมชนสามารถดูแลผู้ป่วยได้ 

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

- ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้รับการดูแล
รักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน   

ร้อยละ 80 90.43 
(274/303) 

83.15 
(222/267) 

86.17 
(380/441) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
-  ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้รับการดูแลรักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 86.17 

               -  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้ Six Building Blocks มาช่วยในการจัดท้าแผนพัฒนาระบบงานดูแล  
ต่อเนื่องที่บ้าน 

               -  พัฒนาระบบข้อมูลการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย / การตอบกลับ  การเก็บ-ส่งข้อมูลตัวชี้วัดงานเยี่ยมบ้านโดยเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อประสานงานทาง Facebook  กลุ่มปิด Home Health Care CUP ลอง และจัดตั้งกลุ่มไลน์ 

               -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
               -  การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ ท้าให้มีจ้านวนผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพ่ิมมากขึ้น 

 จุดเน้นในการพัฒนา 
1. สร้างเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และการฟ้ืนฟูสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ  อย่างมีคุณภาพและ

ต่อเนื่อง โดยญาติ และชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยดูแล 
  2. การจัดท้าฐานข้อมูล และระบบงานในการรับ - ส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- ก า ร ส่ งต่ อ -รั บ ส่ ง
ข้อมูลผู้ป่วย 
 

- ส่งต่อ - รับเอกสารข้อมูล
ผู้ป่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบทาง
ไปรษณีย/์โทรศัพท ์

- ประสานงานในทีมสุขภาพ
ในการรับส่งข้อมูลผู้ป่วยทาง 
E-Mail พร้อมทั้ งประสาน
ทางโทรศัพท ์

- ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่
บ้านได้รับการดูแลรักษาตาม
เกณ ฑ์ มาตรฐาน  ร้อยละ 
86.17 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- การให้บริการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน 
 

- ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่
บ้านได้รับการดูแลรักษาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 80 

- พัฒนาแนวทางการส่งต่อและรับข้อมูลผู้ป่วยโดย
การประสานงานและหาข้อตกลงร่วมในทีมที่
รับผิดชอบงานดูแลต่อเนื่องที่บ้านในการรับ-ส่งข้อมูล
ผู้ป่วยทาง E-Mail/โทรศัพท์ /Facebook / Line 
- พัฒนาการดูแลผู้ป่วย PC  

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

- ลงทะเบียนและแยก case ตามเขตการให้บริการ 
- ตอบกลับ case ที่ได้รับการส่งต่อ 

 303 
274 

267 
222 

441 
380 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

- อัตราผู้ ป่ วยที่ ได้ รับการดู แลตาม เกณ ฑ์
มาตรฐานลดลงจาก ร้อยละ 90.43 ในปี 2558 
เป็นร้อยละ 83.15 ในปี 2559 และเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 86.17 ในปี 2560 
 
 
 
 

    
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
-     การจัดการข้อมูลไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
-     การด้าเนินงาน Palliative care เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการติดตั้งองค์ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ระยะสั้น 3 วัน ครบทุกสถานบริการ 
- ขาดแคลนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ส้าหรับผู้ป่วย HHC / Palliative care เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน ถัง

ออกซิเจน เครื่อง Suction เตียงผู้ป่วย เตียงลม เป็นต้น 
-     เวลาในการออกเยี่ยมร่วมกันในทีมสหสาขาวิชาชีพน้อย ไม่ตรงกัน 

 
 

78

80

82

84

86

88

90

92

58 59 60

อตัราผูป่้วย

ไดร้บัการดแูล

ตามเกณฑ์

60 



   

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาแนวทางการด้าเนินงาน HHC / Palliative care  
2. จัดท้าฐานข้อมูล ทะเบียนรายชื่อผู้ป่วย Palliative care แต่ละพ้ืนที่ / ศูนย์ COC  ให้เป็นปัจจุบัน 
3. สนับสนุนให้ จนท. ที่รับผดิชอบงานเยี่ยมบ้าน/PC  เข้ารับการอบรม "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง" ระยะ
สั้น 3 วัน (ใช้เงินบ้ารุงของแต่ละ รพ.สต.) ( ผามอก , ทุ่งแล้ง , หัวทุ่ง , แก่งหลวง , ต้าเหล่า , เวียงต้า, แม่รัง ผาคัน  
ผ่านการอบรมแล้ว) 
4. พัฒนาให้เกิดศูนย์เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในแต่ รพ.สต.  ประชาสัมพันธ์/รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ ทาง
การแพทย์ส้าหรับให้ญาติ/ผู้ป่วยกลุ่ม Palliative ยืมใช้ที่บ้าน 
5. พัฒนาการเข้าถึงบริการงานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านของผู้ป่วย/ญาติ ออกเยี่ยมร่วมกันเป็นทีมสหสาขามากขึ้น 
6. จัดระบบการประสานงาน / ส่งต่อผู้ป่วย PC  เพ่ือให้ผู้ป่วย PC เข้าถึงระบบบริการ / ยาแก้ปวด MO ได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 
7. พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล / การจัดเก็บ / การวิเคราะห์ข้อมูล /การคืนข้อมูล 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งาน  ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุกลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวณัฐฌาพรรณ  โพธิ์ค า วันที่จัดท า 20 ธันวาคม 2560 

 
เจตจ านง   ให้บริการในการเฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนและผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  อย่างเหมาะสมตามวัย  ต่อเนื่องและให้ประชาชนมีส่วนร่วม  เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมาย  ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ม.3 – ม.14 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่  ดังนี้ 
1. ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. ประชาชนชายและหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่รอบเอวเกินเกณฑ์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3. ผู้รับบริการคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (DPAC) 

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

1. ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพ
ของประชาชนกลุ่มปกติ 

ระดับ 3 5 5 5 

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

ระดับ 3 5 5 5 

4. อัตราผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน      
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 90.61 93.67 96.25 

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

ระดับ 3 4 5 5 

7. คัดกรองสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ ร้อยละ 60 93.34 91.45 100 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน) 

  -  คัดกรองสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ ได้รับการประเมิน คัดกรองสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุและลงบันทกึการคัด
กรองในระบบ HOSxP ทันเวลา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
           - มีการจัดกจิกรรมปรับเปลี่ยนสุขภาพในประชาชนที่มีดัชนีมวลกายและรอบเอวเกินเกณฑ์ 
           - มีผู้รับบริการคลินิก DPAC และด าเนินงานคลินิก DPAC ตามมาตรฐาน 
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จุดเน้นในการพัฒนา  
1. พัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชน/ชุมชนเชิงรุก  
2.  ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
3.  จัดเก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาพัฒนางานต่อไป 

     4.  การจัดตั้งคลินิก DPAC (Diet Physical Activity Clinic) 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. การปรับฐานข้อมูล
ประชากรเชิงรุกให้แล้ว
เสร็จก่อนที่จะท าการ
คั ด ก รองพฤติ ก รรม
เสี่ยงประจ าปี 
 
 

- ฐานข้อมูลเดิมมีความ
ซับซ้อน ไม่เป็นปัจจุบัน 
- ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ 

- ออกแบบคัดกรองให้ อสม.ไป
ส ารวจประชากรในพ้ืนที่ ตามเขต
รับผิดชอบ 
- ก าหนดเวลาในการส่งแบบ
ส ารวจประชากร 
- ลงข้อมูลปรับฐานประชากรตาม
แบบฟอร์มที่ อสม.ส ารวจมา 

- อสม.ส่งข้อมูลล่าช้า
กว่าก าหนด ท าให้มีการ
ลงข้อมูลปรับฐาน
ประชากรช้าตามไปด้วย 
- ฐานข้อมูลประชากรมี
ความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนัก ในการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัว และชุมชน 
(R2.) ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชนทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 
100    
กิจกรรมหลักที ่ P3. ร้อยละของตัวชี้วัดด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของแต่ละกลุ่มวัย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80  

        (R3.) ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ ร้อยละ 80 
กิจกรรมหลักที ่ P6. ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 

กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 

1. มีการประเมิน   คัดกรองพฤติกรรมคัด
กรองสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ 
2. มีการวินิจฉัยวิเคราะห์ข้อมูล จากการคัด
กรองท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่พึง
ประสงค ์เพ่ือน ามาวางแผนในการให้สุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
3. มีการวางแผนกิจกรรมให้ความรู้ สุขศึกษา
แก่ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่พึงประสงค์ 

- อัตราคัดกรองสุขภาพกายและ
ใจผู้สูงอายุ ร้อยละ 60   ผลงาน
ร้อยละ 100 (2183*100/2183)  
 

- พัฒนาทักษะการประเมิน คัด
กรอง สุขภาพผู้สูงอายุที่พึง
ประสงค์ 
 - เน้นการกระตุ้น ติดตาม 
พร้อมกับวิเคราะห์ผลหลังปรับ
พฤติ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ 
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- สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมการรับรู้ข้อมูล
ด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มปกติ 

ระดับ 3 5 5 5 

2. อัตราการคัดกรองด้วย 2Q ของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 64.56 100 100 
3. ระดับความส าเร็จของการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหรือ
ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพในเขตรับผิดชอบ   

ระดับ 3 5 5 5 

4. อัตราผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองเบาหวาน/
ความดัน         

ร้อยละ 90 90.61 93.67 96.25 

5. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ 
ผ่านเกณฑ์ 

ระดับ 3 N/D 5 5 

6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน สร้าง
เสริมสุขภาพในชุมชน/โรงเรียน   

ระดับ 3 4 5 5 

7. คัดกรองสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ ร้อยละ 60 1,930/2,012 
93.34 

2,549/2,549 
91.45 

2,183/2,183 
100 

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560 

- งานคัดกรองสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ 

   

ราย

0
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 า     ร       รร     ย 

 
 
วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
 จากสถิติงานคัดกรองความเสี่ยง พบว่าเป็นไปตามท่ีตัวชี้วัดก าหนด  ปีงบประมาณ 2560 เป้าหมายในการคัดกรอง
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป งานคัดกรองสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองสุขภาพกายและใจ ร้อยละ 60   
จ านวน 2,183 ราย คัดกรองได้จ านวน 2,183 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

93.34%
% 
 

91.45 %
๔%%%
%% 
 

100%
% 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
  1. การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ค้นหา คัดกรอง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม งานคัดกรองสุขภาพกายและใจ    
อสม.ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท าการคัดกรอง ส่งงานล่าช้า คัดกรองไม่ครบถ้วน 
  2. การดูแลติดตามเยี่ยมบ้านในประชาชนลุ่มป่วย ยังขาดความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  3. ประชาชนยังขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง/ชุมชน 
  4. การดูแลติดตามเยี่ยมบ้านในประชาชนลุ่มป่วย ยังขาดความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
   
โอกาสในการพัฒนา 
      1.  กระตุ้น/ส่งเสริมชุมชน ให้มีส่วนร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายในชมรมออกก าลังกายในชุมชน ที่
ต่อเนื่อง 
      2.   กระตุ้นให้ประชาชนจัดกิจกรรมออกก าลังกายท่ีสอดคล้องวิถีชีวิตชุมชนเพ่ือให้รอบเอวลดลงตามเกณฑ์ 
      3.   ด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการพ่ึงพา (Long Term Care) ได้มาตรฐาน ปี 2561 ในเขต
เทศบาลห้วยอ้อและเทศบาลแม่ลานนา  
      4.  พัฒนาศักยภาพ อสม.ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver) ที่ถูกต้อง เหมาะสมตามมาตรฐาน
เพ่ิมและฟ้ืนฟูความรู้ผู้ที่เคยได้รับการอบรม  
      5.  ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงได้รับการเยี่ยมจากผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver)  ตามแผนการพยาบาลที่ก านดไว้ 
      6.  จัดระบบฐานข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมิน/คัดกรองสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อได้รับความรู้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

7. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสม ได้มาตรฐานทั้ง 3 กลุ่ม 
8. ด าเนินงานคลินิก DPAC ผ่านตามมาตรฐาน  

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
  - การใช้ฐานข้อมูลสุขภาพที่มีลงไปด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ แบบบูรณการกับทุกภาคส่วน เน้นการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย 
       -  พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver)    
       -  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน วัย 30 - 44 ปีที่มดีัชนีมวลกายเกิน ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสม 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งานระบาดวิทยา  กลุ่มงาน เวชศาสตร์คอรบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  

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

 
เจตจ านง 

โรงพยาบาลมีระบบในการเฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการสุขภาพใน
โรงพยาบาล รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อ าเภอลองอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
หลักวิชาการ 

เป้าหมาย  
ให้บริการในด้านการเฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุมโรคและภัยสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการสุขภาพใน

โรงพยาบาล  รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ  PCU (12 หมู่บ้านของต าบลห้วยอ้อ ได้แก่หมู่ที่ 
 3-14) อย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิชาการ  

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

ตัวชี้วัดคุณภาพ (ผ่านการประเมินระดับพื้นฐานปี 2558  จะประเมนิครั้งต่อไปปี 2562) 
ตัวช้ีวัดหลัก(KPI) เป้าหมาย ปี 2558 

มาตรฐานด้านความเป็นทีม 
การจัดตั้งทีม SRRT 
ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 
ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน 

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

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

มาตรฐานด้านความพร้อม 
ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
ทีมมีแผนปฏิบัติการกรณีเร่งดว่น,การฝึกซ้อม 

 
3B/3S 
3B/2S 

 
3B/3S 
3B/2S 

มาตรฐานด้านความสามารถปฏิบัติงาน 
การเฝ้าระวังและเตือนภัย 
การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ 
การควบคุมโรคขั้นต้น 

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

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

มาตรฐานด้านผลงาน 
ผลงานแจ้งเตือนและรายงานเหตุการณ์ทันเวลา 
ผลงานความครบถ้วนของการสอบสวนโรค 
ผลงานคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 
ผลงานความรวดเรว็ในการสอบสวนโรค 
ผลงานคุณภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค 

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

 
S2 
S2 
B 
S2 
B 
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มาตรฐานระบาดวิทยา  ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก  ในปี  2560 
ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

ร้อยละ คะแนน 
1.2 มีความครบถ้วนของผู้ป่วยที่รายงานด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 100 5 
1.3 มีความทันเวลาของการรายงานโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 100 5 

1.4 มีการจัดท าสถานการณ์โรคท่ีส าคัญและเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 100 5 

2.1 มีความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย 100 5 

2.2 มีความทันเวลาของการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย 100 5 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 

จัดท าแผนผังกระบวนการเฝ้าระวัง/ระบบการรายงานโรคติดต่อที่ฝ้าระวัง จัดท าคู่มือการส่งรายงาน R506, คู่มือการ
ส่งรายงาน ILI, คู่มือโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล  ศึกษาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลส าหรับการดึง จัดส่งรายงาน R506 จะต้องมีการจัดระบบฐานข้อมูลหรือจ าแนกเป็นหมวดหมู่ที่
ชัดเจน เพ่ือความเป็นระบบระเบียบในการเก็บ และความสะดวก รวดเร็ว แม่นย าในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์    

นอกจากนี้จะได้มีการศึกษาและจัดท าแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือแผนรับมือสาธารณภัย
ต่างๆ (ICS) โดยเฉพาะ แผนรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก พร้อมทั้งจะต้องมีการซักซ้อมแผนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพ่ือการป้องกัน หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเจอสถานการณ์จริง 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
1. ความครบถ้วนของผู้ป่วยที่รายงานด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมากที่ร้อยละ 100  จาก

เป้าหมาย ร้อยละ 80  
2. อัตราความทันเวลาของการส่งรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยา (ระดับ CUP) อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 99.43 จาก

เป้าหมาย ร้อยละ 80  
3. อัตราความทันเวลาของการส่งรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยา (ระดับ รพ.ลอง) อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 100 

จากเป้าหมาย ร้อยละ 80 
4. มีการจัดตั้งทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับต าบล (SRRT Tumbol) และมีการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพของทีม 

SRRT ระดับต าบลในเขตพ้ืนที่ อ.ลอง 
5. การซ้อมแผนรับมือกรณีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ อีโบล่า (ซ้อมจากสถานการณ์จริง)โดย

การประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล   
6. การจัดท าสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ส่งไป รพสต.แต่ละแห่งในเขต 

พ้ืนที่ อ.ลอง  และอสม. เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค  และภัยสุขภาพ 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- ระบบการรายงาน/
การแจ้งข่าวการระบาด 
 
 

- ระบบการรายงานล่ าช้ า   
รพสต.  มีการรายงานล่าช้า  
ท าให้ส่งรายงานไม่ทันเวลาที่
ก าหนด 

1 . ให้ รายงานทาง e-mail  
และโทรประสานงานทุกครั้ง 
2 .  พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
ด าเนินงานแบบบูรณาการให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของ
พ้ืนที ่
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

- มีความทันเวลาของการ
ไ ด้ รั บ แ จ้ ง  แ ล ะ ก า ร
ด าเนินการออกสอบสวน
ควบคุมโรคได้ดีขึ้น ทันต่อ
สถานการณ์และได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องในการแจ้งข่าว 

- ความครบถ้วนของ
ผู้ป่วยที่รายงาน R506 
 
 

- ผู้ป่วยโรคติดต่อที่มีรายชื่อใน
ทะเบียนรายงาน  506 ของ
โปรแกรม Hosxp บางรายไม่
เข้านิยามผู้ป่วยโรคติดต่อต้อง
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาท า
ให้ ไม่ ส าม ารถส่ งดึ งม าส่ ง
รายงาน R506 ได ้

- ดูนิยามโรคตามมาตรฐาน
งานระบาดวิทยาควบคู่กับการ
วินิจฉัยของแพทย์ 
- จัดท าคู่มือการรายงานทาง
ระบาดวิทยา ส าหรับองค์กร
แ พ ท ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
สาธารณสุข 

- มีความครบถ้วนของผู้ป่วย
ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยาที่ รายงานผ่ านทาง    
R506 สามารถผ่านเกณฑ์
รอ้ยละ 80 ได ้

- ปัญหาเรื่องของความ
ทั น เว ล า ใน ก า ร ส่ ง
รายงาน R506 
 
 
 

- ปั ญ ห า เรื่ อ ง ข อ ง ค ว า ม
ทัน เวลาในการส่ งรายงาน 
R506 
 

- การจัดท า flow chart แนว
ทางการแจ้งข่าว/การรายงาน
กรณีที่พบโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง 
- ชี้แจงท าความเข้าใจ/ประกาศ
ให้หน่วยงานในองค์กร/ภาคี
เครือข่ายที่ เกี่ยวข้องรับทราบ 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
- ปรับระยะเวลาในการแจ้ง/ส่ง
รายงาน เช่น ก าหนด ให้ สอ./
รพสต. ในเครือข่ายส่งรายงาน 
R506/ แ จ้ ง  Zero report 
ภายใน 3 วันหลังพบโรคหรือ
ได้รับแจ้ง Zero report 
- กรณีที่ติดวันหยุดราชการ/ลา
ที่ตรงกับวันที่ต้องส่งรายงาน
ควรมีการขอขึ้นปฏิบัติงานนอก
เวลา หรือมีการก าหนดมือหนึ่ง
มือสองในการท าหน้าที่แทนกัน
ได้ 

- สามารถตรวจพบความ
ผิดปกติหรือการระบาดได้
เร็วและควบคุมป้องกันโรค
ได้ทันท่วงท ี
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2 พัฒนางานบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมกับภาคีเครือข่ายให้ได้มาตรฐานและปอดภัย 
กิจกรรมหลักที่    อัตราความทันเวลา ของการส่งรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยา ร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ราย งาน ข้ อมู ล ให้ ได้
ความทันเวลาและความ
ครบถ้วนของข้อมูล 

1. ความทันเวลาใน
การรายงาน
โรคติดต่อที่เฝ้าระวัง 
มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 80 

- การจัดท า flow chart แนวทางการแจ้งข่าว/การรายงาน
กรณีท่ีพบโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
- ชี้แจงท าความเข้าใจ/ประกาศให้หน่วยงานในองค์กร/ภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้องรับทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
- ปรับระยะเวลาในการแจ้ง/ส่งรายงาน เช่น ก าหนด ให้ สอ./
รพสต. ในเครือข่ายส่งรายงาน R 506  /แจ้ง Zero 
report ภายใน 3 วันหลังพบโรคหรือได้รับแจ้ง Zero  report 
- วันหยุดราชการวันส าคัญต่างๆที่ตรงกับวันที่ต้องส่งรายงาน
ควรมีการขอขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา เพ่ือความทันเวลา 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

การจัดท ารายงานการเฝ้าระวังและเผยแพร่สถานการณ์
โรคและภัยสุขภาพ 

เดือนละ 1 
ครั้ง 

12 
 

12 
 

10 
 (มค.-พย.)  

อัตราความทันเวลาของการส่งรายงานข้อมูลทางระบาด
วิทยา (ระดับ รพ.ลอง) 

ร้อยละ 100 
 

100 100 

อัตราความทันเวลาของการส่งรายงานข้อมูลทางระบาด
วิทยา (ระดับ CUP) 

ร้อยละ 96.32 98.08 99.43 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560 
ความทันเวลาของการส่งรายงาน 506 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
 -  จากตาราง แสดงสถิติกิจกรรมการจัดท าสรุปรายงานสถานการณ์โรค  และภัยสุขภาพนั้นได้มีการจัดท าและ
เผยแพร่ผ่านยังเว็บไซต์โรงพยาบาล  และเสนอต่อที่ประชุม คปสอ.ลอง เป็นประจ าทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง 
 -  จากตาราง และแผนภูมิแท่งแสดงสถิติกิจกรรมการส่งรายงานการเฝ้าระวัง (R506) นั้นได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากปี
ก่อนมาก ความทันเวลาที่ดีขึ้น เห็นได้จากภาพรวมรายปีงบประมาณที่ค่าตัวเลขร้อยละที่ได้นั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานงาน
ระบาดวิทยาโรคติดต่ออยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 - ความทันเวลาการส่งรายงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงความครบถ้วนผู้ป่วยที่ต้องรายงาน เนื่องจาก รพสต.
ไม่ส่งรายงานตามก าหนด (5 วัน) ท าให้การรับข้อมูลส่งต่อจากหน่วยงานอ่ืนที่ล่าช้า ส่วนความไม่ครบถ้วนเนื่องจาก
จ าเป็นต้องตัดบัตรรายงานที่ไม่เข้านิยามผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังออก เผื่อให้สถานการณ์โรคตรงความเป็นจริง และถูกต้อง
แม่นย าที่สุด  ด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น ทางงานระบาดวิทยาจะได้น ามาด าเนินการปรับปรุง แก้ไข  และพัฒนา
ระบบงานให้ดีขึ้น ได้แก่ จัดท าแผนผังกระบวนการเฝ้าระวัง/ระบบการรายงานโรคติดต่อที่ฝ้าระวัง จัดท าคู่มือการส่งรายงาน 
R506, คู่มือการส่งรายงาน ILI, คู่มือโรคติดต่อที่ต้องเฝ้ารัง คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล  
ศึกษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลส าหรับการดึง จัดส่งรายงาน R506 จะต้องมีการจัดระบบฐานข้อมูลหรือจ าแนกเป็น
หมวดหมู่ที่ชัดเจน เพ่ือความเป็นระบบระเบียบในการเก็บ และความสะดวก รวดเร็ว แม่นย าในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
นอกจากนี้จะได้มีการศึกษาและจัดท าแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือแผนรับมือสาธารณ ภัยต่างๆ 
โดยเฉพาะ แผนรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก พร้อมทั้งจะต้องมีการซักซ้อมแผนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในทุกด้าน เพ่ือการป้องกัน หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากเจอสถานการณ์จริง 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. พัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงาน ให้มีความรู้และทักษะมากข้ึนเพ่ือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป (เข้ารับการอบรม
หลักสูตรระบาดวัฒนธรรมปี 2561) 
 2. ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินงาน เมื่อเกิดโรคในชุมชน 
 3. พัฒนา อสม. ให้สามารถด าเนินการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคร่วมกั บเจ้าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งานยาเสพติด กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นางสาวหทัยรัตน์ พงษ์ศิริแสน  วันทีจ่ัดท า 1 ธันวาคม 2560 

 
เจตจ านง 
 ให้บริการงานการใช้ยาและสารเสพติด แก่ประชาชน ชุมชน ครอบคลุมบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา  และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีความต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปสู่ครอบครัว สังคม สามารถด าเนินชีวิตใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม และมีความพึงพอใจบริการ   เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

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

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

ระดับความส าเร็จของศูนย์ข้อมูลหน่วยงาน ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 
ระดับความส าเร็จการพัฒนาคลินิกยาเสพติด ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 5 
ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม ป้องกันในเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยง / ก่อนวัยเสี่ยง 

ระดบั 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ND 

ระดับความส าเร็จของการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหรือผู้ที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพในเขตรับผิดชอบ 

ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงาน ระดับ 3 NA NA NA 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพในระดับทีมน า ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานยาเสพติด ผ่าน ผ่าน ผ่าน อยู่ระหว่างรอผล

การประเมินซ  า 
ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดฯ ที่ได้รับการ
ติดตามไม่กลับไปเสพซ  า 

ร้อยละ 80 93.87 89.47 83.54 

อัตราคงอยู่ขณะบ าบัดรักษา (Retention rate) ร้อยละ 85 79.45 84 90.24 
อัตราการหยุดเสพ (Remission) ร้อยละ 50 86.20 91.83 84.90 
ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการจ าหน่ายแบบ
ครบตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 80 65.11 65.33 ND 

ระดับความส าเร็จในการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้เข้ารับ
การบ าบัดในเขตพื นที่รับผิดชอบ 5          

ระดับ 3 ND ND ระดบั 5 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน) 

1. คลินิกบริการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาและสารเสพติด โรงพยาบาลลอง ได้รับการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลที่
ให้บริการบ าบัดรักษายาเสพติดซ  า (Re-accredit) จากสถาบันธัญญารักษ์ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2660  
ผลลัพธ์ 
อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน 

2. สสจ.แพร่ได้มีการจัดอบรมเรื่องการติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดในชุมชน ให้กับ อสม. และแกนน า ส าหรับ
พื นที่อ าเภอลอง 
ผลลัพธ์  
 แกนน าได้รับมอบหมายให้ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเขตพื นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ ผล
การติดตามพบว่ายังมีกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง 4 ราย และเสพซ  า 2 ราย (ปัจจุบันถูกส่งมาบ าบัดในรูปแบบผู้ป่วยนอกท่ี 
รพ.) จากการติดตามทั งสิ น 28 ราย 

3. สสจ.แพร่จัดอบรมการคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และการให้ค าปรึกษาในรูปแบบ BA  , BI ให้กับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานยาเสพติดใน รพ.สต. 
ผลลัพธ์  
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานยาเสพติดของ รพ.สต สามารถคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติดเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดได้ และ
สามารถให้ค าปรึกษาในรูปแบบ BA BI ให้กับผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้ 

4. จังหวัดแพร่จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน 2 รุ่น ที่กองพันทหารม้าท่ี 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ 
ผลลัพธ์ 
ได้เข้าร่วมเป็นคณะท างานของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส่วนของศูนย์คัดกรองประจ าอ าเภอ และวิทยากรหลัก โดย
อ าเภอลอง มีผู้เข้าค่าย 28 ราย นอกจากนี ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมวิทยากรค่ายของ คปสอ.ลอง 

5. ให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื นที่ อ.ลอง 
ผลลัพธ์ 

- คัดกรองหาสารเสพติดในเขตพื นที่ อ.ลอง ร่วมกับ ศป.ปส.อ.ลอง (สถานประกอบการ ทหารเกณฑ์ ชุมชน) 

- ร่วมกับอาจารย์ และต ารวจตามโครงการหนึ่งต ารวจหนึ่งโรงเรียนในการคัดกรองสถานศึกษา (โรงเรียนลองวิทยา 
วิทยาลัยการอาชีพลอง) 

- เป็นวิทยากรในเรื่องของยาและสารเสพติดให้กับภาคีเครือข่ายในพื นที่ อ.ลอง 
6. มีการพัฒนารูปแบบการบ าบัด Modify Matrix เพ่ือให้เข้ากับบริบทของผู้รับบริการ เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภาระกิจ

ด้านการบ าบัดรักษา ซึ่งจะท าให้มีผู้เข้ามารับบริการในคลินิกเพ่ิมมากขึ น โดยเฉพาะในระบบสมัครใจ 

จุดเน้นในการพัฒนา  
1. พัฒนาบุคลากรงานบ าบัดรักษายาเสพติด 
2. พัฒนาวิธีการบ าบัดในคลินิก / สถานศึกษา 
3. พัฒนาระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามปัญหายาเสพติดในชุมชน 
4. พัฒนาองค์ความรู้แก่ประชาชน / ชุมชน / สถานศึกษาเชิงรุก 
5. พัฒนาฐานข้อมูลงานยาเสพติด 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
กระบวนการ
บ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติด
ยาเสพติด 

- การบ าบัดในรูปแบบ 
Modify Matrix Program 
ระยะเวลา 4 เดือน  
 

- ลดระยะเวลาในการบ าบัดใน
ส่วนของผู้ป่วยระบบสมัครใจ
กลุ่มเสพ โดยยังคงมีเนื อหา
เกี่ยวกับโรคสมองติดยา 
ตัวกระตุ้น การป้องกันการ
กลับไปเสพซ  าการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการเลิกยา 

- ในการบ าบัดผู้ป่วยใน
ระบบสมัครใจกลุ่มเสพ
ใช้ระยะเวลาในการ
บ าบัด 2 เดือน 

 - การคัดกรองเบื องต้นผู้เสพ
ผู้ติดยาเสพติด และการให้
ค าปรึกษาผู้ป่วย จะท าใน
โรงพยาบาล 

- จัดอบรมการคัดกรองผู้เสพผู้
ติดยาเสพติด และการให้
ค าปรึกษาแบบ BA ,BIให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานยา
เสพติดใน รพ.สต. 

- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
งานยาเสพติดใน รพ.สต.
สามารถคัดกรองเบื องต้น 
และให้ค าปรึกษาแบบ 
BA , BI กับผู้ป่วยได้ 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลักที่ P30 ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม ไม่กลับไปเสพซ  า ร้อยละ 85 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
โครงการอบรมเรื่องการ
ติ ด ต าม ดู แ ล ผู้ ผ่ า น ก าร
บ าบัดยาเสพติดในชุมชน 
ให้กับ อสม. และแกนน า 
ส าหรับ พื นที่ อ าเภอลอง 
(จัดโดย สสจ.แพร่) 

ตัวชี วัด 
- ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีแนวทางในการ
ติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดในชุมชน 
ผลลัพธ์ 
- แกนน าได้รับมอบหมายให้ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดใน
รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเขตพื นที่ที่ตนเอง
อาศัยอยู่ ผลการติดตามพบว่ายังมีกลุ่มที่มีพฤติกรรม
เสี่ยง 4 ราย และเสพซ  า 2 ราย (ปัจจุบันถูกส่งมา
บ าบัดในรูปแบบผู้ป่วยนอกที่ รพ.) จากการติดตาม
ทั งสิ น 28 ราย 

- กระตุ้นให้มีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของแกนน า 
- เ พ่ิ ม แ ก น น า ใ น ก า ร
ด า เนิ น ง า น เ พ่ื อ ร อ งรั บ
นโยบายในปี 2561 ในเรื่อง
ของการถ่ายโอนภาระกิจ
ด้านการบ าบัดรักษา  

 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี  2560 

การบัดสุรา ราย 26 16 20 
การบ าบัดบุหรี่ ราย 4 4 9 
การบ าบัดยาเสพติด ราย 73 79 118 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

ผู้เข้ารับการบ าบัดในปี 2558 - 2560 
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- จากข้อมูลพบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดในรูปแบบ
สมัครใจเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการปฏิบัติ
ตาม พรบ.108/2557 อย่างจริงจัง ประกอบกับ
การถ่ายโอนภาระกิจด้านการบ าบัดรักษาให้กับ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือว่าผู้ เสพเป็นผู้ป่วย 
และน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาในรูปแบบ
สมัครใจ  

อัตราคงอยู่ขณะบ าบัดรักษา (Retention rate) - จากข้อมู ลจะเห็ น ว่ า อัตราการคงอยู่ ขณ ะ
บ าบัดรักษาเพ่ิมขึ นจากปี 2559 เนื่องจาก เมื่อ
เริ่มต้นการบ าบัดมีการชี แจงให้ผู้ บ าบัดและ
ครอบครัวทราบถึงข้อก าหนดอย่างชัดเจน รวมถึง
ผลเสียถ้าบ าบัดไม่ครบตามเกณฑ์ และมีการ
ติดตามผ่านเครือข่ายทั งในส่วนของแกนน า/จนท.
ใน รพ.สต. เมื่อผู้เข้ารับการบ าบัดขาดการบ าบัด 4 
ครั ง 
 
 
 

อัตราการหยุดเสพ (Remission) 
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จากข้อมูลจะเห็นว่าอัตราการหยุดเสพยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนด อย่างไรก็ตามการเสพซ  าหลังการ
บ าบัดยังคงพบได้ตลอดเนื่องจากเมื่อผู้ป่วยกลับสู่
วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมเดิมๆ ก็จะพบกับตัวกระตุ้น
เดิมๆที่มีอยู่รอบตัว ท าให้เกิดพฤติกรรมเสพซ  าได้
ง่าย ในการบ าบัดจึงเน้นให้เห็นถึงการมีคุณค่าใน
ตัวเอง การตั งเป้าหมายในการด าเนินชีวิต รวมถึง
ทักษะชีวิตในการที่จะไม่พ่ึงพายาเสพติด ประกอบ
กับการพัฒนากระบวนการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบ าบัดที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
เพ่ือให้ผู้ผ่านการบ าบัดกลับสู่ ครอบครัว ชุมชน 
สังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. บุคลากรงานรองทั ง 2 คน ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตร MATRIX  Program ท าให้ไม่สามารถท ากลุ่มบ าบัดได้ แต่

สามารถให้ค าปรึกษาแบบ BA , BI ให้ผู้ป่วยเป็นรายบุคคลได้ 
2. ด้วยภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับนโยบายถ่ายโอนภารกิจด้านการบ าบัดรักษา ซึ่งจะมีผลให้มีผู้เข้ารับการ

บ าบัดเพิ่มมากขึ น ท า ให้ในบางครั งการท ากลุ่มบ าบัดท าได้ไม่เต็มที่ 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
              1. พัฒนาบุคลากรในการด าเนินงานด้านยาเสพติดเพ่ือรองรับจ านวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ นตาม
นโยบายในปี 2561 โดยบรรจใุนแผนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลในการส่งบุคลากรอบรมหลักสูตร Matrix Program , 
การให้ค าปรึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น  MI&MET , CBT  

2. พัฒนาวิธีการบ าบัดในคลินิก / สถานศึกษา โดยพัฒนารูปแบบในการบ าบัดเพื่อให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ ภาระ
งาน โดยยังคงในส่วนเนื อหาหลักเอาไว้ 
 3. การพัฒนาแกนน าในพื นที่ในการติดตาม ดูแลผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษาในคลินิกยาเสพติด 

4. ร่วมกับงานคลินิกวัยรุ่นในการด าเนินงานป้องกันปัญหาท้องในวัยเรียน ยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง  
5. การด าเนินงานการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) 
6. การพัฒนาระบบบริการตาม Service plan 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งาน คลินิกวัณโรค  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงานนางสวาโกศล สืบต่างใจ  วันที่จัดท า 26 ตุลาคม  2560 

 
เจตจ านง     

ส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณโรค  อย่างถูกต้อง  ครบถ้วนและมีความ
ต่อเนื่อง  สามารถกลับไปสู่ครอบครัว  ชุมชนได้ตามความเหมาะสม  โดยครอบครัว  ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วม  และมีความ
พึงพอใจในบริการที่รับ 

เป้าหมาย     
งานวัณโรคให้บริการดูแลรักษา  ส่งเสริมสุขภาพ  ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณโรค  และควบคุมป้องกันโรควัณโรค  ตาม

หลัก  Universal precaution  และมาตรฐานงานวัณโรค  แก่ประชาชนในเขตอ าเภอลอง   

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

- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ ผ่าน ไมผ่าน ผ่าน ผ่าน 
-  อัตราผลส าเร็จในการรักษา  ร้อยละ 85 83.33 88.89 55.17 

-  อัตราการเปลี่ยนเสมหะเป็นลบเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น  ร้อยละ 85 84 78.76 89.65 

- ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อตายและ
ล้มเหลว 

< ร้อยละ 10 13.86 7 7 

-  ผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ขาดยาและ
โอนออก 

< ร้อยละ 4 2.78 2.56 10.34 

-  ผู้ป่วยที่ไม่มีผลการรักษาหรือไม่ได้น ามาประเมิน < ร้อยละ 1 0.00 2.43 0.00 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
- ผ่านการประเมินอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง  การป้องกันควบคุมวัณโรค 

จุดเน้นในการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณโรค  อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน 
 2. การพัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณ
โรค 
 3. การค้นหาผู้ป่วยจากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคในเชิงรุก  เพื่อให้พบผู้ป่วยเร็วขึ้น เข้ารับการักษาได้ทัน และลด
การแพร่กระจายเชื้อในชุมชน 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- ลดการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถาน
บริการ  
 
 

สถานที ่
- คลินิกวัณโรค  ให้บริการทุก
วันอังคารสัปดาห์ที่  2  และ  
4  ของตึกกลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม โดย
ผู้ป่วยต้องเดินไปส่งตรวจ
เสมหะเอง  ท าให้เกิดการส่ง
เสมหะผิดจุด ผู้ป่วยไม่สวมใส่
ผ้าปิดจมูก ท าให้เกิดความ
เสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
วัณโรคแก่ผู้รับบริการ
โดยทั่วไป 
 
- ไม่มีจุดแยกท้ิงขยะจาก
ผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่เฉพาะ
คลินิกวัณโรค 
-ขาดอุปกรณ์การเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยวัณโรค และอุปกรณ์
ป้องกัน 
 

 
- ได้มีการจัดสถานที่ ในการ
ให้ บ ริ ก า ร ผู้ ป่ ว ย วั ณ โ ร ค  
(คลินิกวัณโรค)  ออกห่างจาก
คลินิกผู้ป่วยอ่ืน  โดยได้มีการ
ให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ย วัณ โรคที่
บ ริ เวณ ห น้ า ง าน ส่ ง เส ริ ม
สุขภาพ  มีระบบการระบาย
อากาศที่ดี  โดยวันที่บริการ
เหมือนเดิม  เก็บเสมหะส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการโดย
เจ้าหน้าที่ โดยใส่กล่องอย่าง
มิดชิด สวมอุปกรณ์ป้องกัน 
- มีการจัดแยกขยะที่เกิดจาก
การให้บริการในคลินิกเป็น
ขยะติดเชื้อ 
-จัดหากระเป๋าเยี่ยมบ้านและ
อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
เฉพาะเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค 

 
- อัตราเจ้ าหน้ าที่ ใน
คลินิกป่วยเป็นวัณโรค 
ร้อยละ  0 
- อัตราผู้ป่วยวัณโรคที่
มี เ ส ม ห ะ เป็ น บ ว ก 
เปลี่ยนเป็นลบ  ร้อยละ  
89.65 
 
 
 
 
 
- ขยะถูกคัดแยกและ
ทิ้งเป็นสัดส่วน 
 
-มีอุปกรณ์เยี่ยมและ
ป้องกันการติดเชื้อ
เฉพาะของผู้ป่วยวัณ
โรค 

ผู้ป่วยวัณโรค 
- ผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะยังไม่
เปลี่ยนเป็นลบมารับบริการที่
คลินิกวัณโรคไม่ใส่ผ้าปิดจมูก
และปาก   
- ให้บริการแบบ One Stop 
Service  ผู้ป่วยมารับริการ ณ 
จุดเดียว   

 
- ให้ผู้ป่วยที่มารับบริการใน
คลินิกสวมผ้าปิดจมูกและปาก  
ทุ กครั้ งขณ ะรับ บ ริก ารใน
คลินิกและโรงพยาบาลลอง 
- เพ่ือจ ากัดจุดรอรับรับบริการ
ที่คลินิกเพียงจุดเดียว 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ด้านการเฝ้าระวัง 
1. การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
กิจกรรม 
- การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  1  
ครั้ง/ป ี(อย่างน้อยร้อยละ  90) 
2. จัดท าทะเบียนและรายงานวัณโรค 
กิจกรรม  
2.1 บันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ในสมุดทะเบียน  
TB 03,  โป รแ ก รม ค อ ม พิ ว เต อ ร์  TBCM 
online,  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  HOSxP   
2.2 บันทึกข้อมูลใน TBCM online และ TB 
datahub อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

 
 
 
- การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  
ร้อยละ 92.33 
 
 
- มีการจัดท าทะเบียนและรายงานที่
ถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์  ทันเวลา   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-  

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

 
 
 
- ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการให้ความรู้เรื่อง
โรควัณโรคอย่างน้อย 1 ครั้ง  ในระหว่าง
การรักษา 

 

2. ชุมชน 
กิจกรรม 
     2.1 การให้ความรู้  และค าแนะน าการ
ปฏิบัติตัว  แก่ผู้ป่วย  ครอบครัวผู้ป่วย 

 
 
ผู้ป่วยวัณโรคและครอบครัวได้รับการให้
ความรู้เรื่องโรควัณโรคในชุมชน  อย่าง
น้อย 1 ครั้ง ระหว่างการรักษา 

 

ด้านรักษาพยาบาล 
กิจกรรม 
1. ให้การรักษาตามแนวทางการด าเนินงานวัณ
โรค 
     - การให้ยา 
     - การตรวจเสมหะ 
     - การจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์จาก

 
 
- ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแนวทางการ
ด าเนินงานวัณโรค 
 
 
 

 
 
- 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การใช้ยาต้านวัณโรค   
2. ติดตามผู้ป่วยที่ขาดการรักษา  
(น้อยกว่าร้อยละ  3) 
3. ส่งต่อ  ประสานงาน  กับเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค 
 
4. การส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติพบแพทย์ 
 
 

- อัตราการขาดการรักษาน้อยกว่า      
ร้อยละ 10.34 
- ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่มารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลลองได้รับการส่งต่อให้
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
- ผู้ ป่ ว ย วัณ โรคที่ เกิ ด อ าก ารไม่ พึ ง
ประสงค์จากการใช้ ยาวัณ โรคชนิ ด  
Major  Adverse  Reaction ทุ ก ร า ย
ได้รับการส่งต่อให้แพทย์ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

ด้านฟืน้ฟูสุขภาพ 
กิจกรรม 
- การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคตามมาตรฐาน
งานวัณโรค 
 

 
 
- ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการเยี่ยมบ้าน  
ระหว่างการรักษาตามมาตรฐาน DOT 
 

 
 

- ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อ
ติดตามโดยทีม SRRT 
แ ล ะพ ย าบ าล  HHC 
ของทีมในพ้ืนที่ทุกราย 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

- การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง   ร้อยละ 92.28 93.40  
- จัดท าทะเบียนวัณโรค ครั้ง / ปี 24 24 24 
- จัดท ารายงานวัณโรค ครั้ง / ปี 4 4 4 
- การให้บริการในคลินิก 
รายใหม่ 
          1. ซักประวัติ 
          2. วัดสัญญาณชีพ 
          3. ให้สุขศึกษารายบุคคลแก่ผู้ป่วยและญาติ       
รายเก่า 
          1. ซักประวัติ 
          2. วัดสัญญาณชีพ 
          3. ให้สุขศึกษารายบุคคลแก่ผู้ป่วยและญาติ 
          4. ส่งตรวจเสมหะ 

 
 

คน / ปี 
 

 
 

คน / ปี 

 
 

38 
 
 
 

41 

 
 

39 
 
 
 

39 

 
 

65 
 
 
 

65 

- การให้ความรู้เรื่องโรควัณโรคแก่ชุมชน ครั้ง / ปี 12 12 12 

- เยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ  ในระหว่างการ
รักษาอย่างน้อย  1  ครั้ง 

คน / ปี 10 11  

 

79 



   

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2557 - 2559 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

กราฟแสดงจ านวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ขึน้ทะเบียนรับการรักษาในโรงพยาบาลลอง

34
28 27 26
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46
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จ า
นว
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ย(
คน

) M+

M-

EP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1 คือ  อัตราผลส าเร็จในการรักษา  
2 คือ  ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อตายและล้มเหลว 
3 คือ  ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อขาดยาและโอนออก 
4 คือ  ผู้ป่วยที่ไม่มีผลการรักษาหรือไม่ได้น ามาประเมิน 
5 คือ  อัตราการเปลี่ยนเสมหะเป็นลบเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น 

        จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบ
เชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้น  นั่นแสดงว่ามีการแพร่
เชื้อวัณโรคปอดในชุมชนเพ่ิมขึ้น  และมีผู้ที่
ได้รับเชื้อวัณโรคปอดเพ่ิมข้ึน  ส าหรับผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดพบว่า  อัตราการ
เปลี่ยนเสมหะเป็นลบเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น  
ผ่านเกณฑ์แต่ผลการด าเนินงานลดลงจากปี
ที่ผ่านมา  เนื่องจากผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยวัณโรค
ชนิดดื้อยา  ท าให้การรักษาด้วยสูตรยาขั้น
พ้ืนฐานไม่สามารถท าลายเชื้อได้  ส าหรับ
อัตราผลส าเร็จในการรักษา (Success  
rate)  ไม่ผ่านเกณฑ์  เนื่องจากผู้ป่วยวัณ
โรคเสียชีวิตและขาดยา  โดยพบว่าผู้ป่วยที่
เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในวัยสูงอายุและมี
โรคประจ าตัว   

 
 
 
 
 

 
 

        
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. การให้การดูแล  รักษาโรควัณโรค  ผู้ป่วยต้องรับประทานยาตามแนวทางการรักษา  ซึ่งสามารถเกิดผลข้างเคียง
จากการรับประทานยา  ตลอดจนผู้ป่วยเบื่อหน่ายการรับประทานยา 
 2. ชุมชนมีทัศนคติที่ไม่ดี  ต่อผู้ที่ป่วยเป็นวัณโรค  
 3. ผู้ป่วยขาดยา 
 
 

0

100

ร้อยละ

กราฟผลการด าเนินงานวัณโรค โรงพยาบาลลอง ป 57-59

ปี2558 81 0.05 0.05 9.52 90

ปี2559 81.3 9.52 0 52.4 88.5

ปี2560 55.2 7 0 24.1 89.7

1 2 3 4 5
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แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณโรค  แก่เจ้าหน้าที่

คลินิกวัณโรค  เช่น  มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการเยี่ยมบ้าน  ทักษะการสร้างแรงจูงใจ  
ทักษะชีวิต 
 2. การสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรควัณโรคแก่ชุมชน 

 3. พัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยวัณโรค 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งาน คลินิกวันฟ้าใหม่ กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน นางบัวบาน   อาชาศรัย  วันที่จัดท า 18 ตุลาคม 2560 

 
เจตจ านง   
 ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์แบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงส่งเสริมการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
เอดส์อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และต่อเนื่อง  มีการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย   ผู้รับบริการพึงพอใจ 

เป้าหมาย 
ให้บริการดูแลและส่งเสริมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์แบบองค์รวม  ถูกต้อง  ครบถ้วน ต่อเนื่องแก่ประชาชนใน

เขตอ าเภอลอง   

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

1.ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาต้านไวรัส ร้อยละ 90 100 100 100 
2.โรงพยาบาลลองผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานเอดส์ (ประเมินตนเอง) ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
3.ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่ได้รับการตรวจ 
CD4 Baseline 

74.76 100 
 

100 
 

100 
 

4.ร้อยละของผู้ที่มี Viral load  < 50 copies/ml ที่ 12 เดือน
หลังเริ่มยาต้านไวรัส 

≥ 85 % 100 97.12 100 
 

5.ร้อยละของผู้ที่มี Viral load  < 50 copies/ml ในรอบ 12 
เดือน 

≥ 85 % 98.17 100 97.48 

6.ร้อยละของผู้ได้รับยาต้านไวรัสที่ขาดการติดตามการรักษาที่ 12 
เดือนหลังเริ่มยาต้านไวรัส 

<10% 0.58 33.33 0 

7.ร้อยละของผู้ได้รับยาต้านไวรัสที่ขาดการติดตามการรักษาในปีที่
ประเมิน 

< 5% 0.58 2.51 0.58 

8.ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส ได้รับการ
ประเมินหรือติดตาม Drug Adherence อย่างสม่ าเสมอ 

97 100 100 100 

9.ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการคัดกรองวัณโรค
ปอด 

90.20 100 100 100 

10.ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการตรวจคัด
กรองซิฟิลิส 

90.20 100 
 

100 100 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
 1. มีแกนน าผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ เข้ามาเป็นจิตอาสา ร่วมให้บริการทุกครั้งที่มีคลินิกบริการและติดตามเยี่ยมบ้าน
เพ่ือนสมาชิก 
 2. จัดท าโครงการ "การจัดบริการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย อ าเภอลอง ปี 2560" โดยเน้น
กระบวนการ RRTTR  

จุดเน้นในการพัฒนา 
 1. การเข้าถึงระบบการดูแลของผู้มารับบริการรายใหม่ 
 2. การเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 3. การขาดการติดตามการรักษา 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในป ี2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ค ว า ม ลั บ ข อ ง
ผู้รับบริการในคลินิกวัน
ฟ้าใหม่เสี่ยงต่อการถูก
เปิดเผย 

- ผู้รับบริการในคลินิกวันฟ้าใหม่ที่มารับ
บริการในคลินิกจะได้รับการตรวจรักษา
ที่แยกออกมาจากงานผู้ป่วยนอกและมี
การตรวจโดยแพทย์ประจ าคลินิกแต่หาก
แ พ ท ย์ ป ร ะ จ า ค ลิ นิ ก ติ ด ภ า ร กิ จ
ผู้รับบริการจะได้รับการตรวจรักษาโดย
พยาบาลหากผู้รับบริการมีปัญหาสุขภาพ
ที่ซับซ้อนพยาบาลจะส่งต่อผู้รับบริการ
ไปรับการรักษากับแพทย์ที่งานผู้ป่วย
น อ ก แ ล ะ ต้ อ งน า ส มุ ด ป ร ะ จ า ตั ว
ผู้ รับบริการขึ้น ไปนั่ งรอตรวจ ท าให้
ผู้รับบริการมีความเสี่ยงที่ความลับของ
ตนเองอาจเปิดเผย 

- น าข้ อมู ลป ระวั ติ ก าร
รักษาได้แก่การเริ่มรับยา
ต้านไวรัส สูตรยาที่ใช้ ผล
CD4,VLที่เป็นปัจจุบันเก็บ
ไว้ ใน โปรแกรม  Hos-XP 
แ ล ะ ร ะ บุ จุ ด บ ริ ก า ร ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  เ มื่ อ ส่ ง
ผู้รับบริการไปรับการรักษา
ต่อที่จุดบริการอ่ืนก็ไม่ต้อง
น าสมุดบันทึกประจ าตัว
ผู้รับบริการขึ้นไปให้ใช้ใบ
น าส่งเท่านั้น 

- ความลั บของ
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ใน
ค ลิ นิ ก ไ ม่ ถู ก
เปิ ด เ ผ ย แ ล ะ
ได้ รั บ บ ริ ก ารที่
รวดเร็ว 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
แผนงานที่ 1. ด้านการเฝ้าระวัง 
กิจกรรม 1.1 บันทึกข้อมูลลงใน NAP Program 
        - บันทึกข้อมูลการให้บริการปรึกษาเรื่องการตรวจ
เลือดหาการติดเชื้อเอดส์ บันทึกส่งตรวจเลือด และลงผลใน
โปรแกรม NAP (VCTนิรนาม) 
         - บันทึกติดตามการรักษาและการให้ค าปรึกษาของ 
ผู้ติดเชื้อติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ คลินิกวันฟ้าใหม่ ใน
โปรแกรม NAP     
        - บันทึกข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของผู้
ติดเชื้อติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ คลินิกวันฟ้าใหม่ ใน
โปรแกรม NAP 
        - บันทึกข้อมูลการขออนุมัติเปลี่ยนสูตรยาของผู้ติด
เชื้อติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ คลินิกวันฟ้าใหม่ ในโปรแกรม 
NAP     
       - บันทึกข้อมูลการให้บริการคลินิกวันฟ้าใหม่ใน
โปรแกรม Hos XP 
กิจกรรม 1.2 พัฒนาศักยภาพจิตอาสา คลินิกรับยาต้าน 
        - ฟ้ืนฟูความรู้ให้จิตอาสาโดยพยาบาลประจ าคิลนิก 
        - จิตอาสามาปฏิบัติงานในคลินิก ARV อย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน 
        - จัดระบบสวัสดิการที่จ าเป็นและเหมาะสม ได้แก่  
อาหารกลางวันคนละ 1 กล่อง 

 
- ระบบฐานข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน 
ทันเวลา ร้อยละ100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีจิตอาสาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์  
ร่วมด าเนินงานในคลินิกวันฟ้าใหม่
อย่างต่อเนื่อง     

 
 
 

แผนงานที่ 2. ด้านการส่งเสริม/ป้องกัน 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์   การจัดบริการปรึกษา  เพ่ือ
ตรวจหาการติดเชื้อ HIV แบบสมัครใจ การให้ความรู้เรื่อง 
HIV/เอดส์  เพศและอนามัยเจริญพันธุ์ผ่านสื่อต่างๆเช่น
เสียงตามสายของโรงพยาบาล / วิทยุชุมชน  และMobile 
VCT ในสถานศึกษา   
- จัดท าโครงการ พัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/
ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลลอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
- จัดท าโครงการ "การจัดบริการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มชาย
มีเพศสัมพันธ์กบัชาย อ าเภอลอง ปี 2559" โดยเน้น

1. ร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาต้านไวรัส
ได้รับยาต้านไวรัส ร้อยละ 100 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
กระบวนการ RRTTR  

- โครงการติดตามการดูแลรักษาและเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีและผู้ป่วยเอดส์ รพ.ลอง  อ าเภอลอง  จ. แพร่ ปี 2560 
- สนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยโดยมีจุดกระจายถุงยาง
อนามัยที่ป้อมยาม ร.พ. รพ.สต. บ้านแกนน าผู้ติดเชื้อ HIV
และบ้านแกนน า อสม. 

 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ 3. ด้านการดูแลรักษา 
- พัฒนาคุณภาพ  การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ 
ตามแนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ
HIV/ผู้ป่วยเอดส์  ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2560 
- คัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์  ปีละ
ครั้ง กรณีพบปัญหาส่งต่องานสุขภาพจิต 
 
 
 
- เฝ้าระวัง และส่งต่อการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อHIV/ผู้ป่วย
เอดส์ได้อย่างเหมาะสม 
 

 
- ร้อยละของผู้ที่มี VL 
suppression< 50 copies/ml ที ่
1ปีแรกหลังเริ่มยา 
- ประเมินซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 
2 Qในผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วย
เอดส์  ทุกราย พบผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
/ผู้ป่วยเอดส์ มีความเครียดในระดับ
ปกติทุกราย 
- ผู้ ติ ด เชื้ อHIV/ผู้ ป่ ว ย เอดส์ ที่ มี
ปัญหาทางการรักษาได้ รับการ
รักษาที่ถูกต้องที่รพ.แพร่ 

 

แผนงานที่ 4. ด้านการฟื้นฟสูภาพ 
  * ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการฟ้ืนฟู
สุขภาพและได้รับการสงเคราะห์จากอปท. 
กิจกรรม 
 - เยี่ยมบ้านผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ที่
เปิดเผยและรายที่มีปัญหาครอบคลุมทั้ง 4 มิต ิ 
- กิจกรรมพบกลุ่มได้ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมปั๊มน้ าพร้อม
ทั้งอุปกรณ์ในบ้านผู้ติดเชื้อเอชไอวี 1 รายเนื่องจากผู้ติดเชื้อ
มีความพิการทางสายตาและไม่มีผู้ดูแล 
- มีการสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยน าผู้ติด
เชื้อเอชไอวีที่สนใจอาชีพเสริมไปศึกษาวิธีเลี้ยงกบ  เลี้ยง
ปลา และได้แจกพันธุ์กบ  พันธุ์ปลา ให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

 
 
 
 
- ผู้ติดเชื้อ HIV/ ผู้ป่วยเอดส์ราย
ใหม่ที่เปิดเผยและรายที่มีปัญหา

ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านร้อยละ 

100 (เป้าหมายร้อยละ 80) 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

        1. ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์  
ผู้ป่วยรายเก่า 

เด็ก 
ผู้ใหญ่ 

ผู้ป่วยรายใหม่ (ระหว่างวันที่ (01/10/2557 ถึง
วันที่ 30/09/2558) 

เด็ก 
ผู้ใหญ่ 

        คน         191 
        184 
       10 

        174 
       7 

 
       1 
       6 

        194 
        186 
        11 
        175 
        8 

 
       0 
       8 

        207 
       198 
       0 

       198 
       9 

 
       0 
       9 

2. ซักประวัติคัดกรอง/ ประเมินภาวะสุขภาพผู้ติดเชื้อ/
ผู้ป่วยเอดส์  

ค       คน/ครั้ง 191/1,265 180/1,027 189/1,033 

3. การให้ค าปรึกษา / ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว  การ
รับประทานยา  การป้องกันการเกิดโรคฉวยโอกาส 

คน/    คน/ครั้ง 191/1,265 180/1,027 189/1,033 

  4. การให้ค าปรึกษา VCT (Voluntary Counseling and 
Testing ) 

คน 32     201 344/349 

  5. บันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี / 
 ผู้ป่วยเอดส์ในโปรแกรม Hos-XP และ โปรแกรม NAP   
Program  

ค        คน/ครั้ง 191/1,265       180/1,027 189/1,033 

  6. บันทึกข้อมูลส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในโปรแกรม
Hos XP และโปรแกรม NAP Program 
        PCR 

HIV 
CD4 
Viral  Load  
Blood   Chemistry  
Drug  Resistance  

 
 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
 

0 
142 
206 
163 
125 
2 

 
 

1 
196 
223 
166 
226 
3 

 
 

0 
285 
211 
164 
324 
1 

  7. การขอเปลี่ยนสูตรยา ARV  ครั้ง 6 0 0 
  8. แจกถุงยางอนามัย ชิ้น 1,300   1,840 2,790 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2557 – 2560 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

86.6

97.17 97.12 97.48

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

  2557   2558   2559   2560

                                                 
VL<50 copies/ml

 

 จากแผนภูมิแสดง ร้อยละของผู้ที่
ได้ รั บ ย าต้ าน ไว รั ส แ ล ะ มี  VL < 50 
copies/ml ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากการ
วิเคราะห์พบว่าผู้ป่วยที่รับยาต้านไวรัสเอช
ไอ วี ม าน าน ก ว่ า  1  ปี  ส่ ว น ให ญ่ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง อันเนื่องมาจากเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของสุขภาพตนเองที่แข็งแรง
ขึ้น สามารถท างานหาเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้จึงเป็นแรงผลักดันในการ
ดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง 

      
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การค้นหาผู้ป่วย  ทุกกลุ่มเสี่ยงยังเข้าถึงบริการล่าช้า เข้าถึงบริการเมื่อมีอาการ advance  aids  มีค่า CD4 ต่ ากว่า   

100 cells/mm3  ส่งผลให้เกิดปัญหาคือ : 
 Missed diagnosis โรคฉวยโอกาสหลายโรคที่สามารถแทรกซ้อนเข้ามาในเวลาใกล้เคียงกันโดยเฉพาะผู้ป่วย ที่มีค่า 

CD4 ต่ ากว่า  50 cells/mm3   

 รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ช้า มีความยุ่งยากมากในการวางแผนดูแลรักษา 

 ไม่สามารถจัดการกับภาวะเมื่อยาต้านฯไปกระตุ้นการเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่แอบแฝง (IRIS)   

2. การดูแลรักษา   ผู้ป่วยรายใหม่ไม่สามารถเริ่มยาต้านไวรัสได้ทันที  เนื่องมาจาก 

  ตัวผู้ป่วยขาดความพร้อมในการเตรียมตัวจะเริ่มยาต้านไวรัส     ไม่มี   Care  giver มาคอยดูแล 
  โรคติดเชื้อฉวยโอกาสที่พบบ่อยที่สุด คือ  วัณโรค และกลุ่มโรคในผู้ป่วยที่มี  CD 4   ต่ า กว่า  200  

cells/mm3    
 การเสียชีวิตของผู้ป่วยก่อนเริ่มยาต้านไวรัสหรือเพ่ิงเริ่มยาต้านไวรัสใน  3  เดือนแรกในกลุ่มที่มี   CD 4 `ต่ ากว่า  

100  cells/mm3    
 ปัญหาทางสังคม  เศรษฐกิจ ที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินชีวิตและการเจ็บป่วย 
 เสี่ยงต่อการเกิดอาการ ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัส (short  Term   Long  Term ) เช่น   ไต     

ไขมันในเลือดสูง    lipoatrophy และ  ADR  Type  A 
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  แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. พัฒนาระบบการบริการและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  ตามแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/

ผู้ป่วยเอดส์แห่งประเทศไทย ปี 2560   และ จัดท า โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี  / ผู้ป่วยเอดส์ ห่างไกลโรค
เรื้อรัง โรงพยาบาลลอง ปี 2561 

2. พัฒนาทีมผู้ให้บริการโดยจัด แพทย์ / พยาบาล  เภสัชกร และบุคลากรที่เก่ียวข้อง เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการ
ทบทวนและท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์    
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา  กลุ่มชายรักชาย ร่วมกับ ผู้
ติดเชื้อและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งานพัฒนาการ กลุ่มงาน เวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวโกศล  สืบต่างใจ วันที่จัดท า 30 กันยายน 2560 

 
เจตจ านง     ส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยตามช่วงวัย  กระตุ้นพัฒนาการในเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการ 
                 ล่าช้า และส่งต่อให้เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในระดับท่ีสูงขึ้นไป  ติดตามเยี่ยม 
                 และส่งเสริมพัฒนาการที่บ้านร่วมกับอาสาสมัครหมู่บ้านและผู้ปกครองในชุมชน 

เป้าหมาย   พัฒนาการบริการในคลินิกพัฒนาการให้มีคุณภาพมาตรฐาน  การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ  การส่งเสริมการ 
               มีส่วนรว่มในชุมชนในการค้นหาและประเมินเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าเพ่ือเข้าสู่ระบบการกระตุ้นและส่งต่อได้ 
               รวดเรว็  เด็กสามารถมีพัฒนาการเทียบเท่าเด็กทั่วไป  หรือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสังคมต่อไป 

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

อัตราแรกเกิด - 5 ปี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ≥ ร้อยละ 85 97.63 97.24 94.29 
ระดับความส าเร็จของงานส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก
ปฐมวัย 

≥ ร้อยละ 80 N/D 91.00 ระดับ 5 

เด็ก 1-5 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะออทิสติก ร้อยละ 90 89.16 100 96.76 
เด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อ
และรักษาในระดับที่สูงขึ้นไป 

ร้อยละ 90 N/D 100 100 

เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามเยี่ยมและ
ส่งเสริมพัฒนาการที่บ้าน 

ร้อยละ 90 N/D 94.00 100 

เดก็อายุ 18,30,30,42 เดือน ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ 

ร้อยละ 100 N/D 90.24 94.29 

ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี ที่มีพัฒนาการไม่สมวัย
ได้รับการดูแลติดตาม 

ร้อยละ 80 N/D 100 100 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน) 
 -   โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการลูกรัก 2 เขตเทศบาล ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยอ้อ หมู่ที่ 3 
- 14 อ าเภอลอง  จังหวัดแพร่ 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและอาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้านในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชน 
2. การคัดกรองเด็ก 4 ช่วงวัย  คือ 9,18,30,42 เดือนที่ต้องคัดกรองพัฒนาการโดยเจ้าหน้าที่ 
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3. ประสานความร่วมมือกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ในการคัดกรองและสังเกตพัฒนาการเด็กใน
เบื้องต้น หากพบผิดปกติส่งต่อมารับการประเมินพัฒนาการโดยเจ้าหน้าที่ 

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

- ร ะ ห ว่ า ง ต ร ว จ
พัฒนาการมีสิ่ งเร้าจาก
ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ท าให้ถูก
รบกวนจากสิ่งเร้า เด็กไม่
สนใจและไม่มีสมาธิ ไม่ให้
ความร่วมมือในการตรวจ
พัฒนาการ 

- มุมตรวจพัฒนาการไม่เป็น
สั ด ส่ วน  อยู่ ร่ ว ม กั บ โซ น
ส านักงาน  มีคนเดินผ่านไป
มา 

- ย้ายมุมตรวจพัฒนาการไป
ที่ห้องคลินิกรวม จัดเบาะ
รอ งนั่ ง  โต๊ ะญี่ ปุ่ น  แ ล ะ
ตะกร้าประเมินพัฒนาการ
ให้พร้อมใช้งานในการตรวจ
พัฒนาการในวันคลินิก 

- ลดการรบกวนจากผู้
ปฏิบัติการอ่ืน มีมุมสงบ 
เด็กไม่ถูกกระตุ้นและให้
ความสนใจการประเมิน
พัฒนาการมากขึ้น 
 

- ขาดมุมส่งเสริม
พัฒนาการ 

- ขาดมุมส่งเสริมพัฒนาการ 
มุมตรวจพัฒนาการและมุม
ส่งเสริมอยู่ในโซนเดียวกัน 
ยากต่อการเข้าถึง 
 

- จัดมุมส่งเสริมพัฒนาการ 
มีเบาะรองนั่ง จัดหาของเล่น  
หนังสือคูมือผู้ปกครอง และ
นิทานส าหรับเด็กไว้อย่าง
เป็นสัดส่วน 

- มีมุม พัฒ นาการเป็ น
สั ด ส่ ว น  เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองสามารถเข้าถึง
ห นั งสื อ แล ะขอ ง เล่ น
ได้มากยิ่งขึ้น 

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

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การประเมินพัฒนาการ 
1. ประเมินตนเองในมาตรฐานการด าเนินงาน
คลินิกพัฒนาการ 
2. หาก าลังคนส ารองจุดตรวจพัฒนาการกรณี
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบติดราชการในวันให้บริการ 
3. ติดตั้ งองค์ความรู้แก่  จนท .ส ารองเรื่อง
พัฒนาการ  
4. จัดท าข้อมูลด้านเอกสารให้มีความครอบคลุม       
5. ลงข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตให้
ครบถ้วนสมบูรณ์   เพ่ือการน าวิเคราะห์และ
พัฒนาการบริการ 

1. เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 94.29                 
2. เด็ก 1-5 ปีได้รับการคัดกรอง
ภาวะออทิสติก ร้อยละ 96.76          
3. เด็กที่มี พัฒนาการไม่สมวัย
ได้ รับ การกระตุ้ น พั ฒ นาการ   
ร้อยละ 100                      
4. เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยใน
กลุ่มปกติและผิดปกติได้รับการส่ง
ต่อรักษาและติดตามร้อยละ 100 

- ก า ร ล ง พ้ื น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
ประเมินพัฒนาการกับครู
ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก  
ประเมินภาวะออทิสติก และ
สมาธิสั้ น  เพ่ื อการส่ งต่ อ
วินิจฉัยและรักษาในระดับที่
สูงขึ้นได้รวดเร็ว  ก่อนเด็ก
เข้าสู่วัยเรียน 
 

การคัดกรองเด็กเสี่ยงภาวะออทิสติก 
1. คัดกรองภาวะเสี่ยงออทิสติกในเด็ก 1-5 ปี   
1 ครัง้/ปี                                                      

1. เด็ก 1-5 ปีได้รับการคัดกรอง
ภาวะออทิสติก ร้อยละ 100                
 

- ก า ร ล ง พ้ื น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
ประเมินพัฒนาการกับครู
ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก  
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
2. แจ้งผลงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กอายุ 0 - 5 ปี ในที่ประชุม อสม.เพื่อคืน
ข้อมูลและติดตามเด็กที่ไม่มาติดตามตามนัด                                
3. ติดตามเยี่ยมเด็กท่ีมีพัฒนาการไม่สมวัยโดย
เจ้าหน้าที่และ อสม.ในชุมชน 
4. จัดท าเอกสารความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเด็ก ให้ อสม. 
เผยแพร่ในชุมชน 
5. ติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

2. เด็กที่มี พัฒนาการไม่สมวัย
ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านโดย
เจ้าหน้าที่และ อสม. ร้อยละ 100 

ประเมินภาวะออทิสติก และ
สมาธิสั้ น  เพ่ื อการส่ งต่ อ
วินิจฉัยและรักษาในระดับที่
สูงขึ้นได้รวดเร็ว  ก่อนเด็ก
เข้าสู่วัยเรียน 
 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. การคัดกรองพัฒนาการเด็ก อายุ 9, 18, 30, 42 เดือน คน N/D 84 264 
2. การคัดกรองภาวะ  ออทิสติก เด็ก 1- 5 ปี คน N/D 105 359 
3. การส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า คน N/D 7 13 
4. การตดิตามเยี่ยมเด็กที่ได้รับการส่งต่อและสงสัย
พัฒนาการล่าช้าในชุมชน  

คน N/D 14 13 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

ปี 2558-2560 มีการเก็บข้อมูลของการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการและออทิสติก  และการเก็บ
ทันทึกข้อมูลการส่งต่อและติดตามเด็กที่มี
ปัญหาที่บ้าน  ปี2560 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การให้ริการมากขึ้น  พบว่าเด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 94.29  มีการคัดกรองภาวะออทิ
สติกได้ครอบคลุมร้อยละ 100 พบเด็กที่มี
ปัญหาพัฒนาการมากขึ้น และมีการส่งต่อเด็กที่
มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและติดตามเยี่ยมที่
บ้านได้ครอบคลุมร้อยละ 100 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 
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ปี 2557-2558  มีการเก็บข้อมูลของการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการและออทิสติก  แต่ขาดการ
เก็บทันทึกข้อมูลการส่งต่อและติดตามเด็กที่มี
ปัญหาที่บ้าน ปี2559มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การให้ริการมากขึ้น  พบว่าเด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 97.24  มีการคัดกรองภาวะออทิ
สติกได้ครอบคลุมร้อยละ 100 มีการส่งต่อเด็กที่
มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและติดตามเยี่ยมที่
บ้านได้ครอบคลุมร้อยละ 100 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. อบรมบุคลากรในการตรวจประเมินพัฒนาการเพ่ิมเติมเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมพียงคนเดียว 

 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. ปรับปรุงมุมตรวจพัฒนาการให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น เน้นความปลอดภัยของมุมต่างๆ ปลั๊กไฟ ตู้กระจก 
2. การลงพ้ืนที่เข้าร่วมประเมินพัฒนาการกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประเมินภาวะออทิสติก และสมาธิสั้น เพ่ือการส่ง

ต่อวินิจฉัยและรักษาในระดับที่สูงขึ้นได้รวดเร็ว  ก่อนเด็กเข้าสู่วัยเรียน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งานส่งเสริมและฟื้นฟูผู้พิการ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและและบริการด้านปฐมภูมิ       

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นายฤทธิพล สมฤทธิ์ วันที่จัดท า  10 กันยายน 2560 

 
เจตจ านง 

 ให้บริการดูแลสุขภาพผู้พิการ สร้างเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และการฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้พิการที่ได้รับการ
ส่งต่อ หรือผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง  อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยญาติและชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลส่งเสริม
สุขภาพของผู้ป่วย 

เป้าหมาย  
ผู้พิการได้รับการดูแลสุขภาพ และได้รับการฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ ญาติและชุมชน

สามารถดูแลผู้พิการได ้

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

- ผู้พิการติดบ้าน ติดเตียงได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 80 N/D N/D 86.67 
(26/30) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
-  ผู้พิการติดบ้าน ติดเตียงได้รับการออกเยี่ยม  ร้อยละ 86.67 

               -  มีการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้พิการให้เป็นปัจจุบัน 
               -  มีการส ารวจผู้พิการภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ และมีการประเมิน ADL เพ่ือตรวจสอบการอาศัยอยู่ของผู้พิการใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ และประเมินความสามารถของผู้พิการ 
               -  มีการจัดท าแฟ้มข้อมูลผู้พิการแยกตามหมู่บ้าน และประเภทของความพิการ 

 จุดเน้นในการพัฒนา 
1. สร้างเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  และการฟ้ืนฟูสุขภาพในกลุ่มผู้พิการที่ได้รับการส่งต่อ อย่างมีคุณภาพและ

ต่อเนื่อง โดยญาติ และชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยดูแล 
  2. การจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

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

- ฐานข้อมูลผู้พิการ 

 
- ไม่มีฐานข้อมูลผู้พิการ มีการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้

พิการให้เป็นปัจจุบัน และ
ตรวจสอบรายชื่อผู้พิการ 

ฐานข้อมูลผู้พิการมีการ
อัพ เดท เป็ น ปั จ จุ บั น 
แ ล ะ มี ก า ร จั ด ท า
แฟ้มข้อมูลผู้พิการ 
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 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

- มีการออกเยี่ยมบ้านผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง คน N/D N/D 26 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

- อัตราผู้พิการที่ได้รับการออกเยี่ยมคิดเป็นร้อย
ละ 86.67 ในปี 2560 เนื่องจากในปี 58 และ 
59 ไม่มีฐานข้อมูลจึงไม่สามรถสรุปแนวโน้มได้ 
 
 
 

 

    
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
-  การจัดการข้อมูลไม่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
-  ผู้พิการบางรายไม่ค่อยให้ความร่วมมือในฟ้ืนฟูท่ีต่อเนื่อง  
-  เวลาในการออกเยี่ยมร่วมกันในทีมสหสาขาวิชาชีพน้อย ไม่ตรงกัน 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. จัดท าฐานข้อมูล ทะเบียนรายชื่อผู้พิการให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง 
2. พัฒนาการเข้าถึงบริการงานเยี่ยมผู้พิการที่บ้านของผู้พิการ/ญาติ ออกเยี่ยมร่วมกันเป็นทีมสหสาขามากข้ึน 
3. พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล / การจัดเก็บ / การวิเคราะห์ข้อมูล /การคืนข้อมูล 
4. พัฒนาเรื่องการดูแลกายอุปกรณ์ เพ่ือให้ผู้พิการ/ญาติ สามารถดูแลกายอุปกรณ์ได้ในเบื้องต้น 
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สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
ทีมงานอาชีวอนามัย   กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นางบัวบาน   อาชาศรัย  วันที่จัดท า  23 พฤศจิกายน  2560 

 
เจตจ านง 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลลอง พัฒนาระบบการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยจากการท างาน  และได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่าง
ครอบคลุม  ครบถ้วน 

เป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองทุกคนมีสุขอนามัยที่ดี  มีความปลอดภัย  สามารถปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

ปี 2558 
ร้อยละ 

ปี 2559 
ร้อยละ 

ปี 2560 
ร้อยละ 

1. โรงพยาบาลลองผ่านมาตรฐานกาจัดบริการอาชีว อนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลชุมชน (ประเมิน
ตนเองโดยคณะกรรมการ OCC) 

ระดับ
เริ่มต้น
พัฒนา 

N/D ระดับ
เริ่มต้น
พัฒนา 

ระดับ
เริ่มต้น
พัฒนา 

2. อัตราหน่วยงานได้รับการค้นหาภัยคุกคามด้านสุขภาพ 80 90.32 90.32 N/A 
3. อัตราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองได้รับบาดเจ็บจากการ
ท างาน 

<20 1.10 0 1.54 

4. เจ้าหน้าที่ใหม่ได้รับการตรวจสุขภาพก่อนประจ าการ 100 100 100 100 
5. อัตราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

90 98.10 96.95 100 

6. อัตราเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกัน
ไวรัสตับอักเสบ B 

100 100 100 100 

7. อัตราเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสมรรถภาพการ
มองเห็น ปอดและการได้ยิน  

80 N/A N/A 83.60 (หู) 
100 (ตา) 

8. อัตราเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ตามฤดูกาล 

80 81.32 96.19 100 

9. เจ้าหน้าที่มีภาวะเครียดระดับรุนแรง   0 0 0 0 
จุดเน้นในการพัฒนา 
 1. ติดตามการด าเนินการตามนโยบายเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยโรงพยาบาลลอง 
 2. สามารถลดและป้องกันการเกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานได้ 
 3. บุคลากรอยู่ในสิ่งแวดล้อมการท างานที่ดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
            * อัตราเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลองเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีร้อยละ 100   
   * บุคลากรโรงพยาบาลลอง (หน่วยงานที่มีความเสี่ยง จ านวน 61 คน) ได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน       
ร้อยละ 80.33 
   * เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลร้อยละ 100 
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
- เจ้ าหน้ าที่ ไม่ เข้ าใจ
และขาดทักษะในการ
ประเมินความเสี่ยงทาง
สุ ข ภ า พ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานในรงพยาบาล 

- มีการประเมินความเสี่ยงทาง
สุขภาพ  และสภาพแวดล้อม
ในการท างานในรงพยาบาล
โดยใช้แบบประเมิน RAH.01 
มาใช้ประเมินท าให้เจ้าหน้าที่
ไม่เข้าใจและใช้ความรู้สึกใน
การตัดสินใจ ท าให้ผลการ
ประเมินไม่ตรงกับความเป็น
จริง 

- อบรมฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับสิ่งคุกคาม
และโรคจากสิ่งแวดล้อมและการท างาน 
- บูรณาการ การประเมินความเสี่ยงทาง
สุขภาพ  และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานในรงพยาบาล  พร้อมทั้งให้แต่ละ
หน่วยงานจัดท าแผนแก้ไขความเสี่ยงที่
พบในหน่วยงานให้กับตัวแทนแต่ละ
หน่วยร่วมกับทีมบริหารความเสี่ยง 

จนท.เข้าใจและมี
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ป ร ะ เมิ น ค ว า ม
เสี่ยงด้านสุขภาพ  
และสิ่ งแวดล้อม
จากการท างาน
ร้อยละ 90 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร/์แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมหลัก : มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการท างานในโรงพยาบาล 
P63. ระดับความส าเร็จของการจัดบริการอาชีวอนามัยส าหรับโรงพยาบาลชุมชน ระดับพื้นฐาน 

กิจกรรมทีด่ าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
แผนงานที่ 1 พัฒนาการบริหารงานด้าน 
อาชีวอนามัย 
- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านอา
ชีว อนามัยและความปลอดภัย 
- จัดประชุมคณะกรรมการฯอย่างน้อย 2 เดือน/
ครั้ง 

 
 
- มีคณะกรรมการหรือคณะท างานด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดบั
อ าเภอ 

 

- จัดท าแผนงาน/โครงการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
- ทบทวนนโยบายด้านอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 
- สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายด้าน 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
ที่ก าหนดขึ้น ให้บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกัน 

- มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
 
 
 
- เผยแพร่ผ่าน Web Site ร.พ. 
- ปชส.ผ่านเสียงตามสายของ ร.พ. 
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กิจกรรมทีด่ าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- จัดท าข้อเสนอแนะ / มาตรการปรับปรุงแก้ไข
ความเสี่ยงที่ตรวจพบเสนอแก่ผู้บริหาร 
แผนงานที่ 2 พัฒนาความรู้และแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกันโรคจากการท างาน 
- ร่วมอบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย จากการท างาน 
- ฝ่าย/หน่วยงานส ารวจข้อบ่งชี้อันตรายที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
- ฝ่าย/หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติการควบคุม
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ  และสิ่งแวดล้อมจากการ
ท างาน 
- จัดท าบัญชีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยที่ส าคัญ
ของโรงพยาบาล 
- สนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการท างาน
ให้มีความปลอดภัย 
- เข้าร่วมกิจกรรม ENV  Tour 
- สนับสนุนและ ติดตามการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ การใช้ ear plug และ
การใช้ lumbar support 

 
 
- จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับสิ่งคุกคาม
และโรคจากสิ่งแวดล้อมและการท างาน 
ให้กับบุคลากรใน รพ. เมื่อวันที่ 29-30 
พฤษภาคม 2560 
- บูรณาการร่วมกับทีม RM ในการจัดท า 
Risk Profile และการจัดท า ปย.2 โดยให้
แต่ละงานพิจารณาความเสี่ยงจาก
กระบวนการท างาน 
-อัตราการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน 
เท่ากับ 1.54 % 
- ภาวะสี่ยงจากการท างานได้รับการแก้ไข
ร้อยละ80 
- การใช้ ear plug และการใช้ lumbar 
supportที่ห้องชันสูตร คลังยา  งานยาน
ยนต์ 

 
 

 - ในวันที่จัดกิจกรรม 
ได้จัดกิจกรรมใน
โรงพยาบาลลองและ
ตรงกับเวลาท างาน 
เจ้าหน้าที่บางท่านมา
เซ็นต์ชื่อเข้าอบรมแต่
ไม่อยู่ฟังการอบรม  
บางส่วนก็อยู่ฟังการ
อบรมแต่ไม่จบ
กระบวนการ 
 

แผนงานที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันและสร้าง
เสริมสุขภาพบุคลากร 
- ตรวจสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยง / ทางผ่าน
ความเสี่ยง/ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงโดยใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์(เพ่ิมเติม) 
- ตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงจากเสียง  
แสง  ปอด (การได้ยิน / การมองเห็น/ความจุ
ปอด) 
- ตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงจาก
สารเคมีต่างๆ 
 
- ประเมินความเครียดในเจ้าหน้าที่ 
 
- ตรวจสุขภาพประจ าปีเจ้าหน้าที่และพนักงาน
เอกชน 

 
 
- บูรณาการร่วมกับทีม ENV 
 
 
- บุคลากรโรงพยาบาลลอง(หน่วยงานที่มี
ความเสี่ยง จ านวน 61 คน) ได้รับการ
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 51คน คิดเป็น 
ร้อยละ 83.60 
 
 
- ไม่พบเจ้าหน้าที่มีความเครียดระดับ
รุนแรง 
- อัต ราการเข้ ารับการตรวจสุ ขภ าพ
ประจ าปี ร้อยละ 100 

 

- การรายงานการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุจากการ - จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ   สัมผัสเลือด/  
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กิจกรรมทีด่ าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ท างานของบุคลากร 
- การสอบสวนโรค/อุบัติเหตุจากการท างาน 
- การสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ 
 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง 

ได้แก่   วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่   วัคซีน
ป้องกันไวรัสตับอักเสบ B 

- สนับสนุนและติดตามกิจกรรมที่มีการส่งเสริม
สุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล 

สิ่งคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานเท่ากับ 0 
ครั้ง/ปี 
- ทีมวิศวกรรมความปลอดภัยเชียงใหม่เข้า

มาตรวจสอบให้ 
- ไม่ได้ด าเนินการ 
-  เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง ได้รับ 
* วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  

ร้อยละ  100 
* วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบร้อยละ 100 
 

- ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ  ความปลอดภัย
และการป้องกันความเสี่ยงในการท างานผ่านเสียง
ตามสายโรงพยาบาล จัดบอร์ดความรู้     

- มีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เดือนละ
ครั้ง  

แผนงานที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการ
สารสนเทศส าคัญด้านอาชีวอนามัย 
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญด้านอาชีวอนามัย 
- วิเคราะห์ประมวลผลและรายงานสารสนเทศ
ด้านอาชีวอนามัย 
- สนับสนุนการน าสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยไป
ใช้ประโยชน์ 

 
 
- มีฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้วิเคราะห์
สภาพปัญหาและวางแผนการรักษาถูกต้อง  
 

 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. จัดอบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากการ
ท างาน 

ครั้ง 1 1 1 

2. จัดท าบัญชีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยที่ส าคัญของโรงพยาบาล ครั้ง 1 1 1 
3. ตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยงจากเสียง  แสง  ปอด (การ
ได้ยิน / การมองเห็น/ความจุปอด) 

คน N/A N/A 51 

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

 
 
คู ่
ชิ้น 

 
 
0 
0 

 
 
0 
0 

 
 
0 
1 

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

ร้อยละ 
90 
100 

 
81.32 
100 

 
   96.19 

100 

 
100 
100 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
7. ออกคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ 
พร้อมทั้งประเมินด้านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและตรวจ
สมรรถภาพปอด 

ครั้ง/คน N/D 4/ 91 1/30 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

แผนภูมิแสดง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงปี
2558 - 2560 

0

20

40

60

80

100

  2558   2559   2560

             
    

Hep B

 

      จ าก ก ราฟ พ บ ว่ าผ ล ก ารส ร้ า ง เส ริ ม
ภูมิคุ้มกันโรคในเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงปี 2558 -
2560 ด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แสดงถึง
เจ้าหน้าที่มีความตระหนักและให้ความส าคัญใน
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ    

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยละความปลอดภัยในโรงพยาบาลยังขาดความรู้เกี่ยวกับระบบงาน         
อาชีวอนามัย 
 2. บุคลากรในโรงพยาบาลบางท่านไม่เห็นความส าคัญของ การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. บูรณาการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลพร้อมกับทีม ENV และทีม RM  
 2. จัดท าแผนแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่พบในรูปคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับงานอาชีวอนามัย  และ
จัดอบรมฟ้ืนฟูงานอาชีวอนามัยในโอกาสต่อไป  
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ        

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นายวชิรกร  แก่นเรณู  วันทีจ่ัดท า 1 ธันวาคม 2560 

 
เจตจ านง   

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  โรงพยาบาล
ลอง  อ.ลอง  จ.แพร่  มีหน้าที่ในการให้บริการในด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ ด้านสุขาภิบาลอาหาร การ
จัดการน ้าเสีย การจัดการระบบประปา การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ทั งในโรงพยาบาลและ
ในชุมชน อย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิชาการ  เพ่ือให้เกิดการจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่ดี ในเขตพื นที่รับผิดชอบ เอื อต่อการมีสุขภาพที่ดี ทั งด้านร่างกาย และจิตใจ  

เป้าหมาย 
มีการจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่ งแวดล้อมที่ดี ในพื นที่เขตรับผิดชอบ เอื อต่อการมีสุขภาพที่ดี ทั งด้าน

ร่างกาย และจิตใจ      

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

1. อัตราของสถานประกอบการจ้าหน่าย
อาหารที่ขอรับรองมาตรฐาน CFGT ผ่าน
มาตรฐานตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 75 91.53 88.46 90.00 

2. ร้อยละอาหารปลอดภัยจากสาร
ปนเปื้อน5 ชนิด 

ร้อยละ 95 100 ND ส่งตรวจแต่ไม่มีการ
รายงานผลกลับมา 

3. โรงครัวโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดี
มาก 

ผ่านระดับ     
ดีมาก 

ผ่านระดับ 
ดีมาก 

ผ่านระดับ 
ดีมาก 

ผ่านระดับดีมาก 

4. น ้าประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก้าหนด 

ร้อยละ 
100 

100 50 100 

5. น ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก้าหนด 

ร้อยละ 
100 

88.88 100 66.66 

6. ส้วมโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน HAS ผ่าน ผ่าน 4 จุด   
ไม่ผ่าน 1 จุด 

ผ่าน 4 จุด   
ไม่ผ่าน 1 จุด 

ผ่าน 4 จุด   
ไม่ผ่าน 1 จุด 

 
จุดเน้นในการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพการด้าเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการด้าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารในชุมชน 
3. พัฒนาระบบการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

100 



                                

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการด้าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย      
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ปีงบประมาณ  2560 ซึ่งได้มีการจัดอบรม พัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในชุมชน มี
การตรวจประเมินตามมาตรฐาน Clean Food Good Test และมีการให้สุขศึกษาแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย
จ้าหน่ายอาหาร เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลด้านสุขภาพของชุมชนตนเอง โดยให้ทีมเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารใน
ชุมชนจะเป็นแกนน้าส้าคัญในการท้าให้การด้าเนินงานสุขาภิบาลอาหารในชุมชนนั นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ น 
เกิดการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่ งแวดล้อมมากขึ น และเกิดเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงาน ที่
สามารถจัดการงานด้านนี ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาส

พัฒนา 
ระบบเดิมก่อนการ

ปรับปรุง 
การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1. การท างานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 
ในชุมชนยังไม่
ครอบคลุม 

- มีแกนน้าเฝ้าระวัง
อาหารปลอดภัยใน
ชุมชน แต่ยังมีการเฝ้า
ระวังด้านสุขาภิบาล
อาหารที่ไม่ครอบคลุม 

-   ประชุมท้างาน เพื่อหาแนว
ทางการด้าเนินงานร่วมกัน 

-   สร้างทีมในการด้าเนินงาน แต่
ละชุมชน  

-   อบรมพัฒนาความรู้และทักษะ
การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล แก่
แกนน้า 

-   ทีมออกเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล
ในพื นที่รับผิดชอบของตนเอง
ตามแผน 

-   สรุปประเมินผลการด้าเนินงาน 

- มีแกนน้าในการด้าเนินงานเฝ้า
ระวังด้านสุขาภิบาลในใน
พื นที่รับผิดชอบ โดย อสม.อ 
อาหาร ในพื นที่ 

- สามารถส้ารวจและเฝ้าระวัง
ด้านสุขาภิบาลอาหารได้ 60 
แห่งในปี 2560  

- ผลการประเมินร้านอาหาร/
แผงลอยจ้าหน่ายอาหารผ่าน
เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 90.00 

2. คุณภาพ
น้ าประปา และน้ า
เสีย – น้ าทิ้ง
ภายใน
โรงพยาบาลไม่ได้
มาตรฐาน 
 - เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้และ
ประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการ
ระบบ 

- การด้าเนินงานไม่ได้
ตรวจเช็คคู่มือที่แสดง
รายละเอียดข้อมูล
เบื องต้นของระบบ 
อย่างสม่้าเสมอท้าให้
ไม่สามารถบริหาร
จัดการระบบเมื่อเกิด
ปัญหาได้ 

 

- มีการตรวจเช็คคู่มือ ที่แสดงถึง 
ข้อมูลพื นฐานของระบบ เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

- บันทึกการด้าเนินงานประจ้าวัน
เพ่ือใช้ในการจัดการระบบ 

-   มีการสรุปผลการด้าเนินงาน  
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบ 

- ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า
ด้านกายภาพ และเคมี กับทาง
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ดังนี  

1. ตัวอย่างน ้าประปา ผ่าน
เกณฑ์  คิดเป็นร้อยละ 100 
(3/3 ครั ง)  

    2. ตัวอย่างน ้าทิ งครั ง ผ่าน
ตามเกณฑ์  คิดเป็นร้อยละ  
100 (2 /3 ครั ง) 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน  
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 

     1. พัฒนาการจัดบริการสุขภาพองค์รวมในระบบสุขภาพที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข 
2. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

กิจกรรมหลักทีด่ าเนินการ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 

1. ประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
และประชุมคณะท้างาน 

1. มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมด้าเนินงาน
ด้านสุขาภิบาลอาหารในชุมชน 

1. จัดประชุม พัฒนาเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อย ปีละ 2 ครั ง 

2. ด้าเนินการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาล
อาหาร 

1. อัตราร้านอาหาร และร้านแผง
ลอย ผ่านมาตรฐาน  CFGT เท่ากับ 
ร้อยละ 90.00 (54 /60) 

1. ส้ารวจข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ออกตรวจมาตรฐานร้านอาหาร และแผงลอย 2 ครั งต่อปี ร้าน 59 52 60 
2. เก็บตัวอย่างอาหารสด เพื่อตรวจสารปนเปื้อน  ตัวอย่าง 36 ND 20 
3. พัฒนาศักยภาพ อสม. เฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในพื นที่ คน 24 24 24 
4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและให้ค้าแนะน้าแก่ผู้ดูแล

ระบบประปา และน ้าเสีย 
ครั ง/เดือน 4 4 4 

5. ส่งตรวจคุณภาพน ้าประปา และน ้าทิ ง ทางแบคทีเรีย ที่ 
รพ.แพร่ เดือนละ 1 ครั ง 

ครั ง 9 ND ND 

6. ส่งตรวจคุณภาพน ้าประปา และน ้าทิ ง ทางเคมี –
กายภาพ ที่กรมอนามัย  

ครั ง 2 3 3 

7. ตรวจประเมินการจัดการขยะในหน่วยงานโรงพยาบาล หน่วยงาน 32 27 27 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2557 – 2559 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

- จากแผนภูมิที่แสดง แสดงให้เห็นผลการ
ด้าเนินงาน ด้านสุขาภิบาลอาหารในปี 2560 ได้มี
การด้าเนินการสุขาภิบาลอาหารในการให้ความรู้
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน ในพื นที่ อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ปี 2560 มีร้านอาหาร/แผงลอย
จ้าหน่ายอาหารผ่านมาตรฐานร้อยละ 90.00 
 
 
 

 
 
 

 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. ขาดการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
2. ขาดวัสดุอุปกรในการด้าเนินงานสุขาภิบาลอาหาร (ชุดตรวจ Si2, ชุดตรวจสารปนเปื้อน 5 ชนิดในอาหาร)  
3. ผู้ปฏิบัติงานระบบประปา – บ้าบัดน ้าเสีย ยังขาดทักษะและความรู้เฉพาะด้าน ในการปฏิบัติงาน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาศักยภาพแกนน้าให้สามารถดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารได้ในระดับชุมชน เช่นการดูแลสุขาภิบาลอาหารใน

เทศกาล และงานบุญต่างๆ 
2. ขอสนับสนุนวัสดุอุปกรในการด้าเนินงานสุขาภิบาลอาหารโดยใช้งบประมาณของเทศบาลทั ง 2 แห่ง 
3. พัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลเป็นไป

ตามมาตรฐาน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นายวชิรกร  แก่นเรณู  วันทีจ่ัดท า 1 ธันวาคม 2560 

 
เจตจ านง   
 งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลลอง   อ.ลอง จ.แพร่ มี
หน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นผู้ตระหนักถึงปัญหาของ
ชุมชนของตน เป็นผู้ก าหนดปัญหาสาธารณสุขของชุมชน  และเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน 
เพ่ือการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชน ที่จะต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
รับผิดชอบ การดูแลชีวิต และสุขภาพพ้ืนฐานได้ด้วยตนเอง โดยมีกระบวนการจัดการอย่างเป็นขั้นตอนและอาศัยความร่วมมือ
จากองค์กรต่าง ๆที่มีอยู่ในชุมชน  เพื่อให้เกิดหมูบ่้านที่มีการจัดการด้านสุขภาพ  

เป้าหมาย 
 การสนับสนุนให้ชุมชนมีกระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้านสุขภาพ มีการจัดการงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาด้านสุขภาพ  มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ และมีการสรุปประเมินผลการจัดการด้านสุขภาพ  เพ่ือให้ชุมชนมีการ
จัดการด้านสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ             

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

1. ร้อยละของหมู่บ้านได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพและ
มีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพ 

ร้อยละ 80 100 100 100 

2. ร้อยละของหมู่บ้านมีแผนจัดการสุขภาพชุมชน ร้อยละ 80 100 100 100 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1. การจัดท าแผนด้านสุขภาพในหมู่บ้าน 
2. การจัดการงบประมาณเพ่ือพัฒนาสุขภาพในหมู่บ้าน 
3. การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู่บ้าน 
4. การประเมินผลการจัดการสุขภาพ 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ตามโครงการพัฒนาการด าเนินงานหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ปีงบประมาณ  2560 ซึ่งได้มีการจัดอบรม พัฒนาศักยภาพประชาชน  ให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการดูแลด้านสุขภาพของชุมชนตนเอง โดยให้มีมีกระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้านสุขภาพ  มีการจัดการ
งบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ  มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ และมีการประเมินผลการจัดการด้านสุขภาพ ซึ่ง
นั่นก็คือมีการจัดการด้านสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ เป็นแนวทางส าคัญในการท าให้การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนให้มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพมากขึ้น เกิดเป็นเครือข่ายใน
การปฏิบัติงาน ที่สามารถจัดการงานด้านนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา 
ระบบเดิมก่อนการ

ปรับปรุง 
การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1. ความล่าช้าของการ
ส่งสรุปงาน
ประจ าเดือนของ อสม.
เพื่อรวบรวมส่ง สสจ.
แพร่ 

- การส่งสรุปงานของแต่
ละหมู่บ้านไม่มีการ
ก าหนดวันเวลาที่แน่นอน
และไม่มีบทลงโทษเม่ือ
ส่งงานล่าช้า 

- ประชุมคณะท างาน เพ่ือหา
แนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
โดยก าหนดวันเวลาที่แน่นอนใน
การส่งงาน และบทลงโทษเมื่อมี
การท าผิดข้อตกลง 

- มีข้อตกลงร่วมกันในการ
ส่งสรุปงานประจ าเดือน 
โดยต้องส่งก่อนวันที่ 20 
ของทุกเดือน 
 

2. ความไม่เป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล อสม.  

- การลาออก – เขา้ใหม่
ของ อสม. มีความล่าช้า
ในการส่งข้อมูล ท าให้
ข้อมูลไมม่ีความเป็น
ปัจจุบัน 

- ประชุมชี้แจงประธาน อสม.ใน
การส่งรายชื่อ อสม. ที่ลาออก -
เข้าใหม่ เพ่ือด าเนินการอัพเดต
ข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน 

 - ข้อมูล อสม.ใน
ฐานข้อมูลกลางในเวปไซต์ 
www.thaiphc.net มี
ความเป็นปัจจุบันมากข้ึน 
 

 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน  
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 

     1. พัฒนาการจัดบริการสุขภาพองค์รวมในระบบสุขภาพที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข 
2. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี

กิจกรรมหลักทีด่ าเนินการ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 

1. ลงทะเบียน 
1.1 จัดท าทะเบียนฐานข้อมูล อสม. โดยกรอก
ข้อมูลลงเวป ไซต์ www.thaiphc.net  และ
บันทึกลงใน โปรแกรม HosXp (แฟ้มที่ 8) 

 
- ทะเบียน อสม.ในเวปไซต์ 
www.thaiphc.net  และ 
โปรแกรม HosXp (แฟ้มที่ 8) 

 
 

- ปรับข้อมูลการลาออก-เข้า
ใหม่ของ อสม. ให้เป็น
ปัจจุบัน 

2. รับรองสิทธิ อสม. 
2.1 ตรวจสอบข้อมูล อสม. ในเวป ไซต์ 
www.thaiphc.net 
2.2 จัดท าหนังสือรับรองสิทธิของอสม. 

- ทะเบียน อสม.ในเวป ไซต์ 
www.thaiphc.net 

- ปรับข้อมูลการลาออก-เข้า
ใหม่ของ อสม.ให้เป็น
ปัจจุบัน 

3. สรุปการด าเนินงาน อสม. ประจ าเดือน 
3.1 รวบรมหลักฐานการปฏิบัติงานของ อสม.ทุก
หมู่บ้าน 

 
- ทะเบียนรายชื่อ อสม.ที่ออก
ปฏิบัติงานประจ าเดือน 

 
- ก าหนดวันเวลาและ
บทลงโทษร่วมกันกับ อสม. 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
3.2 สรุปผลการด าเนินงานของ อสม.ทุกเดือน 
พร้อมท ารายงานความก้าวหน้า ตามแบบฟอร์ม 
3.3 จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงินค่าป่วย
การ อสม.   
3.4 ท าการเบิกเงินจากธนาคารเพื่อเตรียมจ่ายให้ 
อสม. 
3.5 เตรียมการประชุม/เตรียมเอกสาร/
ประสานงานกับ อสม. 
3.6 ประชุมคณะกรรมการ อสม. ระดับต าบล 
เดือน ละ 1 ครั้ง 
3.7 จ่ายเงินค่าตอบแทน อสม./และรวบรวม
หลักฐานเพื่อส่งให้ อบจ.    

- แบบสรุปผลการด าเนินงานอ
สม.  
ประจ าเดือน 
- บันทึกข้อความขออนุมัติ
จ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.   
- หลักฐานการรับเงินค่าป่วย
การ 
- บันทึกรายงานการประชุม อส
ม.ประจ าเดือน 
 

เพ่ือลดความล่าช้าในการส่ง
สรุปผลงานประจ าเดือน  
- ส่งหลักฐานส่งเบิกค่าป่วย
การ อสม.ก่อนก าหนด 5 วัน
ท าการ 

4. ประกวด อสม ดีเด่น 
4.1 ประชุมคณะกรรมการ 
4.2 คัดเลือก อสม.ดีเด่น 
4.3 เป็นพี่เลี้ยงในการประกวด อสม.ดีเด่น 
 

 
- ปี 2560 อสม.เขตต าบลห้วย
อ้อไม่มีความประสงค์ที่จะเขา
ร่วมการประกวด อสม.ดีเด่น 

 
- แจ้งและเตรียมความพร้อม
ให้ อสม.ที่จะลงประกวดให้
มีความพร้อมตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ  

5. ประชุม อสม.ประจ าปี 
5.1 ประชุมคณะกรรมการ 
5.2 เจ้าหน้าที่สรุปผลการด าเนินงาน 
5.3 ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดศักยภาพในการ
จัดการปัญหาสุขภาพสู่การด าเนินงานหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ 
5.4 อสม.น าเสนอผลงาน 
5.5 มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน 

 
- ร้อยละของหมู่บ้านได้รับการ
ส่งเสริมให้มีศักยภาพและมี
ความเขม้แข็งในการจัดการ
สุขภาพ(ร้อยละ 100) 

- ร้อยละของหมู่บ้านมีแผน
จัดการสุขภาพชุมชน(ร้อยละ 
100) 

 
- ขอสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติทั้ง 2 
เทศบาลและด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 
 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 25560 

1. ประชุม อสม. ประจ าเดือน ครั้ง 11 11 10 
2. สรุปงาน อสม. ประจ าเดือน ครั้ง 12 12 12 
3. สรุปผลการด าเนินงาน อสม. ประจ าปี ครั้ง 1 1 1 
4. พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดการปัญหาสุขภาพสู่
การด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

คน 100 100 100 

5. ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพใน Web site ของ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

ครั้ง 1  1 1 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 25560 
6. ประเมินต าบลจัดการสุขภาพใน Web site 
ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

ครั้ง 1 1 1 

 
        
    ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

11..  ประชาชนยังขาดความเข้าในต่อกระบวนการในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์
ปัญหาในชุมชนเพ่ือน าปัญหามาแก้ไข  

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

 
     แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

11..  เสริมสร้างกระบวนการในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพและการวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนเพ่ือน าปัญหามา
แก้ไข  

22..  เสริมสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อให้เกิดการตื่นตัวถึงภาวะสุขภาพ  
3. ด าเนินการโดยการดึงเอากลุ่มต่างๆในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข 

เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป 
4. ขอสนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนต่างๆ          
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
หน่วยงานแพทย์แผนไทย  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน งานแพทย์แผนไทย  วันที่จัดท า 10  พฤศจิกายน  2560 

 
เจตจ านง  

ให้บริการตรวจ  วินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย  เพ่ือบ าบัด  รักษา  ส่งเสริม  ป้องกัน และฟ้ืนฟูสุขภาพ  
ด้านแพทย์แผนไทยได้แก่  นวด  อบสมุนไพร  ประคบสมุนไพร  ตามมาตรฐานการแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้องปลอดภัย
เพ่ือให้ผู้รับบริการหาย หรือทุเลาจากอาการเจ็บป่วย และพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

เป้าหมาย   
- ให้บริการผู้รับบริการแพทย์แผนไทยท่ีถูกต้องมีความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

 - เครือข่ายได้รับการประสานงานที่ดี 
 - ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และชัดเจน 

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

1. อัตราผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บจาการนวด/การใช้เครื่องมือนวด 0% 0% 0% 0% 
2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
  2.1) ในหน่วยงาน 80% 81.4% 91.24%   97.35% 
  2.2) การสร้างเสริมสุขภาพของมารดาหลังคลอดบุตรใน
กรณีน  านมไม่มีหรือไม่ค่อยไหลโดยการให้สุขศึกษาและ
ประคบเต้านมด้วยลูกประคบสมุนไพร ในหญิงหลังคลอดที่
นอนพักฟ้ืนใน รพ.ลอง ณ ตึกผู้ป่วยใน 

80% 100% 100% 100% 

  2.3) ในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยคลินิกเบาหวาน
และความดันโดยการดื่มชาสมุนไพร 

80% 100% 100% 100% 

  2.4) การบริบาลหญิงหลังคลอดที่กลับไปพักฟ้ืนที่บ้านและ
นัดมารับบริการแพทย์แผนไทย ณ หน่วยงานแพทย์แผนไทย  

80% 89% 100% 100% 

3. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 18 2.72% 8.02% 15.57% 

4. การใช้ยาสมุนไพร     
  4.1) ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ร้อยละ 10 1.36% 1.59% 3.13% 
  4.2) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีบริการแพทย์แผนไทย 
เน้นการใช้ยาพื นฐาน 5 รายการ 

ร้อยละ 70 100% 100% 100% 
 

5 งานบริการแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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จุดเน้นในการพัฒนา 
หน่วยงานแพทย์แผนไทย  ให้บริการนวดเพ่ือบรรเทาอาการ  บ าบัดรักษา  ส่งเสริมป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพ   

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
 

ด้านผู้มารับบริการ 
 1.  ให้การบริการด้านการแพทย์แผนไทย  นวด  อบสมุนไพร  ประคบสมุนไพร  บริบาลหลังคลอด ค าแนะน า สุข
ศึกษา ท่ากายบริหาร แก่ประชาชนทั่วไปในเขตพื นที ่อ.ลอง และพื นที่ใกล้เคียง ในกรณีเจ็บป่วยและหลังคลอด 
 2.  ให้สุขศึกษา ค าแนะน าวิธีปฏิบัติตัวเองแก่มารดาหลังคลอดบุตร รวมถึงงานบริบาลในมารดาหลังคลอด แก่มารดา
ที่คลอดบุตรและนอนพักฟ้ืนในรพ.ลอง ณ ตึกผู้ป่วยในและมารดาหลังคลอดที่กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว 

3.  ให้สุขศึกษา บริการชาสมุนไพรสาธิตในผู้รับบริการหน่วยงานแพทย์แผนไทยและ คลินิกพิเศษเบาหวาน และ
ความดัน รพ.ลอง 
 4.  ให้สุขศึกษา ท่ากายบริหารหลังการให้บริการแก่ผู้รับบริการ, ญาติ  เพ่ือป้องกันและบรรเทาอาการที่ก่อให้เกิด
โรค 
 5.  แนะน าและสาธิตการใช้อุปกรณ์ช่วยนวดด้วยตนเองในผู้รับบริการ, ญาติ  เพ่ือบ าบัด  และบรรเทาอาการปวด
เมื่อย 
 6.  ประชาสัมพันธ์ในผู้รับบริการ, ญาติ  ให้มีการน าสมุนไพรในชุมชนมาต้ม  เพ่ือท า สปาเท้า  ช่วยบ าบัดบรรเทา
อาการปวดเมื่อย และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพ  ช่วยให้หลับสบาย 

7.  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสื่อไวนิลแก่ผู้รับบริการ, ญาติ  ให้มีการน าพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นตามฤดูกาลมา
ปรุงเป็นอาหาร และรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน, สมุนไพรพื นบ้านลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน, สมุนไพรพื นบ้านช่วย
ลดไขมันในเลือด  
  

ด้านเจ้าหน้าที ่
 1.  ให้การบริการด้านการแพทย์แผนไทย  นวด  อบสมุนไพร  ประคบสมุนไพร  บริบาลหลังคลอด ค าแนะน า สุข
ศึกษา ท่ากายบริหาร แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย และหลังคลอด 
 2. การให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยผ่านสียงตามสาย  การจัดบอร์ด  และทางเว็บไซด์
รพ.ลอง 
 3. จัดท าคู่มือการใช้และสั่งจ่ายยาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์รพ.ลอง และเจ้าหน้าที่ผู้สั่งการรักษาในเครือข่าย
บริการสุขภาพ (รพ.สต.) 
 4. สืบค้น  รวบรวม  จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทย พร้อมทั งส่งมอบให้แพทย์ผู้ท าหน้าที่สั่ง
การรักษา และหน่วยบริการเครือข่าย รพ.สต. เพื่อประกอบการใช้และสั่งจ่ายยาสมุนไพร 
   
ด้านชุมชน 
 การให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยโดยการร่วมเป็นวิทยากรในเขตพื นที่ อ.ลอง, ต่าง
อ าเภอ และระดับจังหวัด   รวมถึงการให้สุขศึกษา   เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยผ่านหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน  ผ่านสื่อเอกสาร และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ในเครือข่ายบริการสุขภาพ (รพ.สต.) ในเขตพื นที่ อ.ลอง 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

-เนื่องจากมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและ
สนับสนุนการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ผสมผสาน(รพ.สส.พท.)
ประกอบด้วยเกณฑ์ 5 
ด้าน ดังนี        
 
 
1. ด้านสถานที่ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 

-หน่วยงานแพทย์แผนไทย เดิม
เปิดให้บริการ ณ ตึกผู้ป่วยในติด
กับห้องกายภาพบ าบัดซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของ ตึกผู้ป่วยใน ไม่สามารถ
ขยายพื นที่ในการให้บริการได้
เนื่องจากพื นที่ในการให้บริการ
จ ากัด 
 
 
1. ด้านสถานที่ 
 
 

-หน่วยงานแพทย์แผนไทย
ปัจจุบันได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนกลางใน
ด้านอาคารสถานที่ท าให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและ
สนับสนุนการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน (รพ.
สส.พท.) ดังนี    
1. ด้านสถานที่ 
 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับ
ดีมาก 
 

1.1 ที่พักคอยผู้รับบริการ  1.1 ใช้ที่พักร่วมกับท่ีพักญาติ
ผู้ป่วย 

1.1 ใช้ที่พักร่วมกับท่ีพักคลินิก 
PCU 

 

1.2 ห้องตรวจโรค 1.2 ไม่มีห้องตรวจโรค 1.2 มีห้องตรวจโรค  
1.3 ห้องหรือบริเวณเก็บ
ยา  

1.3 ห้องยานอก 1.3 ห้องยานอก  

1.4 ห้องหรือบริเวณปรุง
ยาแผนไทย  

1.4 ยังไม่มีการให้บริการ 1.4 ยังไม่มีการให้บริการ  

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

มาตรฐาน 
1.6 มหี้องอบสมุนไพร  

1.7 ห้องประคบสมุนไพร  1.7 ใช้ห้องร่วมกับห้องนวด 1.7 ใช้ห้องร่วมกับห้องนวด  
1.8 ห้องหรือบริเวณที่
เตรียมอุปกรณ์ในการทับ
หม้อเกลือ 

1.8 ไม่มีห้องหรือบริเวณท่ีเตรียม
อุปกรณ์ในการให้บริการทับหม้อ
เกลือ 

1.8 มบีริเวณท่ีเตรียมอุปกรณ์ใน
การให้บริการทับหม้อเกลือ 

 

1.9 ห้องเปลี่ยนเสื อผ้า  1.9 มีห้องเปลี่ยนเสื อผ้าแยกชาย-
หญิงชัดเจน 

1.9 มีห้องเปลี่ยนเสื อผ้าแยก
ชาย-หญิงชัดเจน 

 

1.10 ห้องอาบน  า 1.10 มีห้องอาบน  าแยก ชาย – 
หญิง 

1.10 มีห้องอาบน  าแยก ชาย – 
หญิง 

 

1.11 ห้องส้วม 1.11 ห้องส้วมแยกชาย-หญิง 1.11 ห้องส้วมแยกชาย-หญิง  
1.12 ตู้ส าหรับเก็บของ
หรือระบบรับฝากของใช้

1.12 มีตู้และกุญแจล็อคส าหรับ
เก็บของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ 

1.12 มีตู้และกุญแจล็อคส าหรับ
เก็บของใช้ส่วนตัวของ
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ส่วนตัวของผู้รับบริการ  โดยผู้รับบริการจะท าการล็อคตู้

และถือลูกกุญแจเอง 
ผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการจะ
ท าการล็อคตู้และถือลูกกุญแจ
เอง 

1.13 มีการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้
พิการ/ผู้สูงอายุตามความ
เหมาะสม 

1.13 มีห้องส้วมส าหรับผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ 

1.13 มีห้องส้วมส าหรับผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ 

 

2. ด้านบุคลากร ได้แก่    
2.1 หัวหน้างานการแพทย์
แผนไทย 

2.1 มีหัวหน้างานแพทย์แผนไทย
(แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ)  
จ านวน 1 คน 

2.1 มีหัวหน้างานแพทย์แผนไทย 
(แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ) 
จ านวน 1 คน 

 

2.2 ผู้ท าหน้าที่ซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค 
และสั่งการรักษา 

2.2 มีผู้ท าหน้าที่ซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการ
รักษา โดย แพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ 

2.2 มีผู้ท าหน้าที่ซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการ
รักษา โดย แพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ จ านวน 1 คน, นัก
วิชา การแพทย์แผนไทย จ านวน 
1 คน 

 

2.3 ผู้ให้บริการการแพทย์
แผนไทย 

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

2.3 มีผู้ให้บริการการแพทย์แผน
ไทยจ านวน 5 คน โดย แพทย์
แผนไทยปฏิบัติการจ านวน 1 
คน, นักวิชาการสาธารณสุข 
(แพทย์แผนไทย) จ านวน 1 คน, 
ผู้ช่วยแพทย์ แผนไทยหลักสูตร 
330 ชั่วโมง จ านวน 1 คน และ 
ลูกจ้างชั่วคราวประเภทแบ่ง
รายรับ จ านวน 2 คน 

 

2.4 ผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย 
หรือสาขาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ 

2.4 มีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยประเภทเวช
กรรมไทย, เภสัชกรรมแผนไทย, 
ผดุงครรภ์ไทย, นวดไทย (แพทย์
แผนไทยปฏิบัติการ) จ านวน 1 
คน 

2.4 มีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทย 
- ประเภทเวชกรรมไทย, เภสัช
กรรมไทย,  นวดไทย, ผดุงครรภ์
ไทย (แพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ) จ านวน 1 คน, 
(นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์
แผนไทย)) จ านวน 1 คน 
 

สามารถ ออก
ใบรับรองแพทย์
ด้านการแพทย์
แผนไทย, ตรวจ
วินิจฉัย ,สั่งการ
รักษา และ ให้
บริบาลทับหม้อ
เกลือในมารดา
หลังคลอดได้ 

111 



  

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
3. ด้านการปฏิบัติงาน    
3.1 การก าหนดขอบเขต
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

3.1 มีการก าหนดขอบเขต
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

3.1 มีการก าหนดขอบเขต
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

 

3.2 การก าหนดขั นตอน
และวิธีการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน 

3.2 มีคู่มือแนวทางและขั นตอบ
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

3.2 มีคู่มือแนวทางและขั นตอบ
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

 

4. ด้านการควบคุม
คุณภาพ 

   

4.1 การทบทวนเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จากการรับ
บริการ 

4.1  
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
กระบวนการในการท างานของ
หน่วยงานเพื่อหาแนวทางป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึง
ประสงค์จากการเข้ารับบริการ
แพทย์แผนไทยเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 
- มี Flow ระบบรายงานและวิธี
ปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยง
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

4.1  
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
กระบวนการในการท างานของ
หน่วยงานเพื่อหาแนวทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อัน
ไม่พึงประสงค์จากการเข้ารับ
บริการแพทย์แผนไทยเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
- มี Flow ระบบรายงานและวิธี
ปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยง
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

 

4.2 การก าหนดตัวชี วัด
ด้านคุณภาพบริการ 

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

4.2  มีการก าหนดตัวชี วัดด้าน
คุณภาพบริการที่ปรากฏเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนใน 
Service Profile, สรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ของ
หน่วยงาน และการประเมินผล
การด าเนินงานเฉพาะบุคคล  

 

5. ด้านการจัดบริการ    
5.1 การจัดบริการผู้ป่วย
นอก 

5.1 ม ีFlow ในการบริการผู้ป่วย
นอก 

5.1 ม ีFlow ในการบริการ
ผู้ป่วยนอก 

 

5.2 การจัดบริการผู้ป่วยใน 5.2 มี Flow ในการบริการผู้ป่วย
ใน 

5.2 มี Flow ในการบริการ
ผู้ป่วยใน 

 

5.3 การรักษาพยาบาล
และการฟ้ืนฟูสภาพ 

5.3 มีการให้บริการแพทย์แผน
ไทยเพ่ือการรักษาพยาบาลและ
การฟ้ืนฟูสภาพ ได้แก่ นวดเพ่ือ

5.3 มีการให้บริการแพทย์แผน
ไทยเพ่ือการรักษาพยาบาลและ
การฟ้ืนฟูสภาพ ได้แก่ นวดเพ่ือ
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การรักษา, นวดเพ่ือสุขภาพ, 
ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร 

การรักษา, นวดเพ่ือสุขภาพ, 
ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร, 
ทับหม้อเกลือในมารดาหลัง
คลอดบุตร 

5.4 การส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค 

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

5.4 มีการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ได้แก่ การให้สุขศึกษา, เผยแพร่
องค์ความรู้ผ่านสื่อเอกสาร, จัด
บอร์ด, เสียงตามสายในรพ.ลอง, 
แผ่นพับ, หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน,  ทางเว๊ปไซด์ 
รพ.ลอง, ทางเมล์ผู้รับผิดชอบ
งานแพทย์แผนไทย สสอ.ลอง
และ รพ.สต.ในเขตพื นที่ อ าเภอ
ลอง 

 

5.5 ระบบการรายงาน 5.5 มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- ส่งสสจ.แพร่ 1 ครั ง /เดือน 
- การลงข้อมูลในการให้บริการใน
โปรแกรม Hos XP  

5.5 การลงข้อมูลในการ
ให้บริการในโปรแกรม Hos XP 
งานข้อมูลจะดึงข้อมูลและ
รวบรวมส่งสสจ.เพ่ือด าเนินการ
รวบรวมจัดส่งในระดับสูงต่อไป 
รวมถึงรับการประสานจากสสจ.
แจ้งผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานจากส่วนกลาง ตาม
การจัดสรรจากงบประมาณตาม
ผลงานจาก สปสช. 

 

5.6 การท างานเชิงรุกใน
ชุมชน 

5.6 มีการจัดท ากิจกรรมการ
ท างานเชิงรุกในชุมชน 
ได้แก่ เป็นวิทยากร และการให้สุข
ศึกษา 

5.6  
-มีการจัดท ากิจกรรมการท างาน
เชิงรุกในชุมชนได้แก่ เป็น
วิทยากร และการให้สุขศึกษา  
-มีการส่งต่อผู้รับบริการเพ่ือให้
เข้ารับบริการต่อเนื่อง ที่รพ.สต.
ใกล้บ้านที่เปิดให้บริการแพทย์
แผนไทยและมีผู้ช่วยแพทย์แผน
ไทยประจ าการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย

 

113 



  

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ในการเดินทาง 
-ร่วมออกกจิกรรมเชิงรุกใน
ชุมชนร่วมกับเครือข่ายหน่วย
บริการด้านสุขภาพพื นที่ (PCC) 

5.7 การส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย 

5.7 มีกิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยได้แก่ รวมรวมรายชื่อหมอ
พื นบ้าน,รวบรวมต ารับต ารายา 
สมุนไพร, อบรม, ประชุม, ส ารวจ
พรรณพืชสมุนไพรในป่าชุมชน 

5.7 มีกิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยได้แก่ รวมรวมรายชื่อ
หมอพื นบ้าน, รวบรวม
ต ารับต ารายาสมุนไพร 

 

  

5.8 การฝึกอบรม 5.8 เป็นแหล่งรับฝึกงาน
ภาคปฏิบัติด้านการแพทย์แผน
ไทยของสถาบันต่าง ๆ เช่น วสส.
พิษณุโลก,  สาธารณสุขแพร่, 
สาธารณสุขล าปาง, วิทยาลัย
ชุมชน 

5.8 ในปีที่ผ่านมาไม่มีนักศึกษา
จากแหล่งฝึกดังกล่าวเข้ารับการ
ฝึกงาน 

 

- การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานบริการ
แพทย์แผนไทยใน
เจ้าหน้าที่ สถานที่ราชการ 
และชุมชน 

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

- ประชาสัมพันธ์งานบริการ
แพทย์แผนไทยผ่านสื่อช่องทาง
ต่าง ๆ อาธิเช่น บุคลากร
สาธารณสุข, อสม., ญาติและ
ผู้ป่วย, เสียงตามสายในรพ.ลอง, 
วิทยุชุมชน, 

-มีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารงาน
บริการแพทย์แผน
ไทยเพ่ิมมากขึ น
ในเจ้าหน้าที่รพ.
ลอง  เจ้าหน้าที่
ส่วนราชการอ่ืน
ในพื นที่ อ.ลอง 
โดยการสอบถาม
และโทรศัพท์จอง
คิวเพื่อเข้ารับ
บริการประชาชน
ในชุมชน 
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-ประชาสัมพันธ์เรื่องยา
สมุนไพรบัญชีรายการยา 
รพ.ลอง เพ่ือส่งเสริมให้มี
การใช้ในเจ้าหน้าที่และ
ชุมชน 

ใน รพ.ลอง 
-มีกิจกรรมการส่งเสริมการ
ใช้ยาสมุนไพรแก่เจ้าหน้าที่
ในรพ.ลอง โดยผ่านสื่อ
ช่องทาง 
-เสียงตามสายในรพ.ลอง  
-ปฏิทินภาพพลิกการใช้และ
การสั่งจ่ายยาสมุนไพรที่มีใช้
ใน รพ.ลอง ห้องยานอก 1, 
ห้องตรวจ NCD 1, ห้อง
ตรวจ OPD 2, Ward 1 
-จัดบอร์ดแนวทางการใช้
และสั่งจ่ายยาสมุนไพร จุดที่
มีการสั่งจ่ายยาเช่นห้อง
ตรวจแพทย์, ห้องฉุกเฉิน, 
ตึกผู้ป่วยใน 

 

ใน รพ.ลอง 
-มีกิจกรรมการส่งเสริมการ
ใช้ยาสมุนไพรแก่เจ้าหน้าที่
ในรพ.ลองโดยผ่านสื่อ
ช่องทาง  
-เสียงตามสายในรพ.ลอง,   
-เผยแพร่ข้อมูลสมุนไพรผ่าน
ทางเว็บไซด์ รพ.ลอง 
-ประชาสัมพันธ์การใช้ 
สมุนไพรในองค์กรแพทย์
ผ่านเวทีประชุม PTC 

 
-ได้รับการจัดสรรเงินจาก 
สปสช. ในการสั่งจ่ายยา
สมุนไพรโดยการสั่งจ่ายยา
สุมนไพร 1 รายการเท่ากับ 
1 แต้ม 
ร้อยละของมูลค่าการใช้ยา
สมุนไพรโดยคิดจากมูลค่า
การใช้ทั งหมด 
ปี 54 ร้อยละ 1.9 
   55 ร้อยละ 2.1  

 -สืบค้นหาข้อมูลตาราง
เปรียบเทียบยาสมุนไพรที่มี
ใช้ในรพ. ลอง กับยาแผน
ปัจจุบัน รวบรมจัดท าและ
ส่งมอบ ให้แก่องค์แพทย์ 
-ปรับปรุงตัวอย่างยา
สมุนไพร และสรรพคุณยา
สมุนไพรในตู้โชว์  หน้าห้อง
จ่ายยาผู้ป่วยนอก 

   56 (ต.ค.55-25ส.ค.56)        
ร้อยละ 1.3  

   57 ร้อยละ27.67 
   58 ร้อยละ 1.36 
   59 ร้อยละ 1.59 
   60 ร้อยละ 3.13 
ได้รับการจัดสรรเงินจาก 
สปสช. ในการสั่งจ่ายยา
สมุนไพรโดยการสั่งจ่ายยา
สุมนไพร 1 รายการเท่ากับ 
1 แต้ม 

หน่วยบริการเครือข่าย 
-ส่งมอบองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทยผ่าน
Internet  
-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เรื่องสมุนไพรในผู้ใช้และผู้มี
หน้าที่สั่งจ่ายยาสมุนไพร 
 

หน่วยบริการเครือข่าย 
มีกิจกรรมการส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพรแก่เจ้าหน้าที่ใน
รพ.สต.โดยผ่านสื่อช่องทาง  
-เผยแพร่ข้อมูลสมุนไพรผ่าน
ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผน
ไทยสสอ.ลองทางเอกสาร
และInternet 
-สืบค้นหาข้อมูลตาราง
เปรียบเทียบยาสมุนไพรที่มี
ใช้ใน รพ.ลอง กับยาแผน
ปัจจุบัน รวบรมจัดท าและ
ส่งมอบ ให้แก ่รพ.สต. 
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
-ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

-มีกิจกรรมในการรวมกลุ่ม
เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ค่อนข้างน้อย 

- เชิญหมอพื นบ้านร่วมงาน
มหกรรมสุขภาพด้าน
การแพทย์แผนไทยของ 7 
จังหวัดภาคเหนือ จัด ณ 
วสส.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
จัดโดยเขต 1    
- รับการอบรมชี แจงการขึ น
ทะเบียนหมอพื นบ้านจาก
ทีม สสจ. 

- มีการพัฒนา เพ่ิมพูนองค์
ความรู้ในด้านการแพทย์
แผนไทยและมีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ร่วมกับเครือข่ายหมอ
พื นบ้านของจังหวัดอ่ืน ๆ  
- ได้ส ารวจการขึ นทะเบียน
ของหมอพื นบ้าน 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
ด้านการปฏิบัติการ (งานบริการแพทย์แผนไทย) 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 
ด้านการปฏิบัติการ     
1.งานบริการแพทย์แผนไทย     
นวด ครั ง 2,248 2,305 2,305 
อบสมุนไพร ครั ง 12 143 605 
ประคบสมุนไพร ครั ง 2,356 2,489 2,700 
ทับหม้อเกลือ ครั ง 7 93 175 

 
 
 
ด้านการปฏิบัติการ (งานบริการแพทย์แผนไทย) 
 
  
  
     
   

 
  
                   
     พ.ศ. 2558                พ.ศ. 2559               พ.ศ. 2560 
แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานผลการด าเนินงานการแพทย์แผนไทยประจ าปีงบประมาณ 2558-2560  
                            ของรพ.ลอง ในโปรแกรม Hos XP 
 

แผนภมูิแสดงข้อมลูงานบริการแพทย์แผนไทย 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
 จากแผนภูมิแสดงข้อมูลประชากรได้รับบริการแพทย์แผนไทยในปี 2560 พบว่ามีจ านวนผู้รับบริการ  
 - การบริการนวดในปี 2558  มีจ านวนผู้มารับบริการ  2,248  ครั ง   ปี 2559  มีจ านวนผู้มารับบริการ 2,305 ครั ง  
ปี 2560 มีจ านวนผู้มารับบริการ 2,305 ครั ง จะเห็นได้ว่าปี 2560 จ านวนเท่ากับปี 2559 เท่ากับ 2,305  ครั ง และปี 2559 
เพ่ิมขึ นจากปี 2558 จ านวน 57 ครั ง  
 - การบริการอบสมุนไพรในปี 2558 มีจ านวนผู้มารับบริการ 12 ครั ง ปี 2559  มีจ านวนผู้มารับบริการ  143  ครั ง    
ปี 2560  มีจ านวนผู้มารับบริการ  605  ครั ง  ปี  จะเห็นได้ว่าปี 2560 มียอดเพ่ิมขึ นจากปี 2559 จ านวน 462 ครั ง และในปี 
2559 เพ่ิมขึ นจากปี 2558 จ านวน 131 ครั ง  
 - การบริการประคบสมุนไพรในปี 2558 มีจ านวนผู้มารับบริการ 2,356  ครั ง   ปี 2559  มีจ านวนผู้มารับบริการ 
2,489 ครั ง ปี 2560  มีจ านวนผู้มารับบริการ 2,700 ครั ง จะเห็นได้ว่าปี 2560 เพ่ิมขึ นจากปี 2559 เท่ากับ 211  ครั ง และปี 
2559 เพ่ิมขึ นจากปี 2558 จ านวน 133 ครั ง 
 - การบริการทับหม้อเกลือในหญิงหลังคลอเปิดให้มีการบริการใน ปี 2560 ปี มีจ านวนผู้รับบริการ 175  ครั ง  2559 
มีจ านวนผู้รับบริการ 93 ครั ง ปี 2558 มีจ านวนผู้มารับบริการ 7 ครั ง  จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้รับบริการมียอดเพ่ิมมากขึ น
เนื่องจากมีผู้ให้บริการเพ่ิมขึ นจาก ปี 2560 เพ่ิมขึ นจากปี 2559 เท่ากับ 82 ครั ง  และปี 2559 เพ่ิมขึ นจากปี 2558 จ านวน 
86 ครั ง 
 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าวเป็นโอกาสในการพัฒนาในเรื่องการเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยเพื่อเพ่ิมจ านวนครั งของ
การเข้ารับบริการในปีต่อไปในเรื่อง นวด อบสมุนไพร  ประคบสมุนไพร และการทับหม้อเกลือ  
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. พัฒนางานบริการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  
 2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการแพทย์แผนไทยในเจ้าหน้าที่ สถานที่ราชการ และชุมชน 
 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องยาสมุนไพรบัญชีรายการยา รพ.ลอง เพ่ือส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายและใช้ในสถานบริการ
เครือข่ายสุขภาพ  
 4. ประชาสัมพันธ์เรื่องยาสมุนไพรบัญชีรายการยา รพ.ลอง เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ในเจ้าหน้าที่และชุมชน 
      5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
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สรุปผลการดำเนิ นงานประจำปิ ิ2560 
หน่วยงานิิงานชันสูตรสาธารณสุขิิกลุิ่มงานิิเทคนิ คการแพทย์ิิโรงพยาบาลลองิ อ.ลองิจ.แพริ่ิ 

ผู้จิัดท ารายงานินางสาวิสุริ ยพ์ริทองหมิ ่นิวิันท ่จดัท าิ23ิพฤศจิ กายนิ2560ิ 
ผู้ตรวจสอบและริับรองรายงานินางสาวจารุณิ ิ จันทร์เด อนิวิันท ร่ิับรองิ27ิพฤศจิ กายนิ2560 

 

เจตจำนงิงานชั นสั ตรสาธารณสั ขัม ั งม ั นใหั บรั การตรวจวั เคราะหั ทางหั องปฏั บั ตั การทางการแพทยั อยั างมั คั ณภาพั
ภายใตั ระบบควบคั มัและประกั นคั ณภาพัรวมทั ้งสามารถรายงานผลการตรวจวั เคราะหั ไดั อยั างถั กตั องัทั นตั อความั
ตั องการัเพ่ือให เก ดประโยชนั ตั อผั  ร บบร การัและผั  ร บบร การเก ดความพึงพอใจ 

 

เป้าหมายิ1. ผั  ร บบร การไดั รั บผลการตรวจว เคราะห ทางห องปฏั บ ตั การทางการแพทย ทั ่ถ กตั องัแม นย าัเชัื่อถือไดั ัและั
ทั นตั อความตั องการใชั  

2. ผั  ร บบร การไดั ร บบร การท ด่ั ัม คั ณภาพัและม ความพึงพอใจในบร การ 
 

ติัวช ว้ิัดคุณภาพิ 

ติัวช ว้ิัดหลักิ(KPI) เปิ้าหมาย ปิ ิ 2558 ปิ ิ2559 ปิ ิ2560 

1. อ ตราการรายงานผลการตรวจว เคราะห ผั ดพลาด < 0.5 % 0.25 % 0.25 % 0.10 % 

2. อ ตราการผั านเกณฑ ของผลการประก นคั ณภาพัััั
ห องปฏั บ ตั การโดยองคั กรภายนอกทั กสาขา 

 

≥ 85 % 

 

86.96 % 

 

90.00 % 

 

100 % 

3. จำนวนคร ้งของการสั งตั วอย างตรวจซ า ≤ 5ัคร ้ง 10ัคร ้ง 3ัคร ้ง 2ัคร ้ง 

4. จำนวนคร ้งของการสั งมอบงานไดั ไม ทั นเวลาทั ่ก าหนด ≤ 5ัคร ้ง 2ัคร ้ง 1ัคร ้ง 0ัคร ้ง 

5. อ ตราความพึงพอใจของผั  ร บบร การเฉลั ่ย ≥ 80% 86.00 % 86.00 % 83.90 % 

6. จำนวนคร ้งของการสั งมอบผลงานผั ดหนั วยงาน 
ััััััหรอืผั  สั งตรวจไม ไดั ร บผล 

 

0ัคร ้ง 
 

0ัคร ้ง 
 

0ัคร ้ง 
 

0ัคร ้ง 

7. จำนวนคร ้งของการเตร ยมหรือจ ายโลห ตและ 
สั วนประกอบของโลห ตให ผั  ป่วยผั ดคนัผั ดชนั ดัผั ด 
ปร มาณและผั ดหม  เลัือด 

 
 

0ัคร ้ง 

 
 

0ัคร ้ง 

 
 

0ัคร ้ง 

 
 

0ัคร ้ง 

 

ผลการดำเนิ นงานประจำปิ งบประมาณิิ2560 

 ผลงานเดิ่นและความภาคภูมิ ใจของหน่วยงานิ(นวิัตกรรม/ผลงานวิ ชาการหริ อการจิัดการความริู้ในิ
หน่วยงาน) 

1.  สั งผลงานเขั าร วมประกวดในเวทั นำเสนอผลงานว ชาการโรงพยาบาลลองัประจำปีั2560ัประเภทโปสเตอร  
2ั เรื่องั คัือั Sticker ย นระยะเวลาั และการพั ฒนาระบบการสั งตรวจชั ้นเนัื้อั ไดั รั บรางวั ลชมเชยั ประเภทั
ผลงานดั านคลั นั กั เรื่องั Sticker ยั นระยะเวลาั ในการประกวดผลงานั นวั ตกรรมั และการออกแบบระบบั
บร การั(Human Factor Engineering) โครงการบ รณาการงานความเสั ่ยงปีั2ัประจำปีงบประมาณั2560 

2.  ผั านการร บรองซ้ าัมาตรฐานคั ณภาพห องปฏั บ ตั การทางการแพทย ักระทรวงสาธารณสั ขัในปีั2560-2563 
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 จุดเนิ้นในการพัฒนา 

1.  การบร หารจ ดการทร พยากรให เหมาะสมัเพ ยงพอก บปร มาณงาน 
2.  การพ ฒนาระบบบร หารค ณภาพห องปฏั บ ตั การตามมาตรฐานงานเทคนั คการแพทย ั2560 

 

 กิ จกรรมการพัฒนาคุณภาพท ่ไดิ้ดำเนิ นการของท ม/หน่วยงานไปแล้วในปิ ิ2560 

ปิัญหา/โอกาสพิัฒนา ระบบเดิ มกิ่อนการปรับปริุง การดำเนิ นการปรับปริุง ผลลัพธิ์ 
การประเม นสภาวะการ การคำนวณัeGFR ใชั ผล เปลั ่ยนการตรวจ สามารถให บร การตรวจหาคั า 
ทำงานของไตดั วยการ การตรวจัCreatinine โดย Creatinine เปั นหลั กการ Creatinine เพ่ือใชคั ค านวณคั า 
คำนวณัeGFR ย งไมั ไดั  หลั กการัmodified kinetic Enzymatic method eGFR โดยหลั กการ 

มาตรฐานทั ่ก าหนดไว  Jaffe reaction Enzymatic method 

ครอบคลั มั100% 

การรายงานผลการตรวจ คั ดลอกผลการตรวจจาก พ ฒนาระบบการพ มพ ผล รายงานผลการตรวจไดั ัถ กตั อง 
LAB ของผั  ป่วยเบาหวาน โปรแกรมัHOSxP ลงสม ด ลงบนสตั ๊กเกอร เพื่อตั ด ครบถั วนัและรวดเร วัและ 

และความดั นโลห ตสั ง ประจำตั วผั  ป่วยดั วยการ ในสม ดประจำตั วผั  ป่วย สะดวกตั อผั  ใชั ผลการตรวจใน 

ผั ดพลาดัไม ครบถั วน เขั ยนดั วยมือ แทนการคั ดลอกผล การอ านค าทั ่ชั ดเจนขึ้น 

ระบบฐานข อม ลห อง ม การใชั ระบบฐานข อม ล ปร บให ม ระบบฐานข อมั ล ระบบฐานข อม ลห องปฏั บ ตั การ 
ปฏั บ ตั การทางการแพทย  ห องปฏั บ ตั การทาการแพทย  ห องปฏั บ ตั การทาง ทางการแพทย ั(LIS) ม ความ 

(LIS) ย งไม สมบ รณั ทำให ม  (LIS) 2ัระบบ การแพทย ั(LIS) เตั ม สมบ รณั มากข้ึนัลดผลกระทบ 

ผลกระทบตั อการใหั บร การ ร ปแบบเพ ยงระบบเดั ยว จากการใชั งานทั ่หลากหลาย 

พ้ืนทั ่ปฏั บ ตั งานภ ม คั  มก น พ้ืนทั ่ปฏั บ ตั งานภ ม คั  มก น ดำเน นการขยายพ้ืนทั ่ พ้ืนทั ่ปฏั บ ตั งานภ ม คั  มก นว ทยา 
ว ทยาคลั นั กไม เปั นสั ดสั วน ว ทยาคลั นั กอย  รวมก บพ้ืนทั ่ ห องปฏั บ ตั การทาง คลั นั กเปั นสั ดสั วนชั ดเจน 

เตร ยมตั วอย าง การแพทย ัและแยก ถ กตั องผั านเกณฑ มาตรฐาน 

พ้ืนทั ่ปฏั บ ตั งาน ห องปฏั บ ตั การทางการแพทย  
ภ ม คั  มก นว ทยาคลั นั ก กระทรวงสาธารณสั ข 

ออกจากบร เวณเตร ยม 

ตั วอย าง 

ห องร บบร จาคโลหั ตไม เปั น ห องร บบร จาคโลหั ตอย  รวม แยกห องร บบร จาคโลหั ต ม ห องร บบร จาคโลหั ตเฉพาะ 

สั ดสั วน ก บพ้ืนทั ่สำนั กงานห อง ออกจากพ้ืนทั ่สำนั กงาน แยกออกจากพ้ืนทั ่อ่ืนชั ดเจน 

ปฏั บ ตั การทางการแพทย  
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 การดำเนิ นงานตามยุทธศาสตริ์/แผนปฏ บิัติ การของท ม/หน่วยงานิ(ถิ้ามิ )ิ
ยุทธศาสตริ์โรงพยาบาลท ่ิ1.ัพ ฒนาระบบบร การสั ขภาพใหั มั คั ณภาพั 
กิ จกรรมหลกัท ่ิพ ฒนาคั ณภาพห องปฏั บั ตั การตามเกณฑ มาตรฐานทั ่เก ่ยวข อง 

กิ จกรรมท ด่ำเนิ นการ ผลลัพธิ์/ติัวช ้วิัด โอกาสพิัฒนา 

พ ฒนาระบบบร หารค ณภาพ ไดั ร บการตรวจตั ดตามภายในเมื่อว นทั ่ั22 ร กษามาตรฐานและ
พ ฒนา ห องปฏั บ ตั การตามมาตรฐาน ม ถั นายนั2560ัและตรวจตั ดตามภายนอกโดย คั ณภาพอย างตั อเนื่อง 

ห องปฏั บ ตั การทางการแพทย  ศั นย ว ทยาศาสตร การแพทย ทั ่ั1/1ัเชั ยงรายัเมื่อ 

กระทรวงสาธารณสั ข ว นทั ่ั20ักรกฎาคมั2560ัเพ่ือตั ออายั การรั บรอง 
เป็นห องปฏั บ ตั การทางการแพทย ัทั ่ม ระบบบร หาร 

คั ณภาพห องปฏั บ ตั การตามมาตรฐาน 

ห องปฏั บ ตั การทางการแพทย กระทรวงสาธารณสั ข 

และข อก าหนดและเงื่อนไขการรั บรองัระบบ 

บร หารค ณภาพห องปฏั บั ตั การทางการแพทย  
กระทรวงสาธารณสั ข 

พ ฒนาคั ณภาพห องปฏั บ ตั การ ไดั เขั าร วมโครงการประเม นคั ณภาพโดยองคั กร พ ฒนาคั ณภาพ 

ทั กสาขาโดยสมั ครเขั าร วม ภายนอกทั กสาขางาน ห องปฏั บ ตั การโดยผั าน 

โครงการประเม นคั ณภาพโดย การประเม นคั ณภาพโดย 

องคั กรภายนอกัการท า องคั กรภายนอกทั กสาขา 
Inter-lab comparison งานัและมั การทำัInter- 
ระหว างโรงพยาบาลเครือข าย lab comparison 

และดำเน นการควบคั มคั ณภาพ ครอบคลั มทั กรายการ 

ในหน วยงาน ทดสอบทั ่เปั ดให บรั การ 
 
 

ยุทธศาสตริ์โรงพยาบาลท ่ิ4.ัพ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรมนั ษย ให ม ประสั ทธ ภาพ 
กิ จกรรมหลกัท ่ิ 1ัสั งเสร มให ับ คลากรไดั ร บการพ ฒนาองคั ความร  อย างตั อเนื่องัหลากหลายชั องทาง 

กิ จกรรมท ด่ำเนิ นการ ผลลัพธิ์/ติัวช ้วิัด โอกาสพิัฒนา 

สั งเสร มให บั คลากรในหน วยงาน 
ไดั ร บการพ ฒนาองคั ความร  อย าง 
ตั อเนื่องัหลากหลายชั องทาง 

บ คลากรในหน วยงานไดั ร บการพ ฒนา 
ความร  สมรรถนะั10ัว น/คน/ปี 

บ คลากรในหน วยงานไดั ร บการ 
พ ฒนาองคั ความร  ตาม 
Training need อย างตั อเนื่อง 
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สถ ติ งานบร การ/ก จกรรมของหน่วยงาน 
 

งาน 

 

รายการ ปิ งบประมาณ 
2558 

ปิ งบประมาณ 
2559 

ปิ งบประมาณ 
2560 

โลห ตว ทยาคลั นั ก ตรวจ 9,032 9,922 10,985 

ส่งติ่อ 127 143 99 

รวม 9,159 10,065 11,084 

จั ลทรรศนั ศาสตร คลั นั ก ตรวจ 11,895 10,048 11,156 

ส่งติ่อ 0 0 0 

รวม 11,895 10,048 11,156 

จั ลชั ววั ทยาคลั นั ก ตรวจ 1,404 1,700 1,902 

ส่งติ่อ 104 445 524 

รวม 1,508 2,145 2,426 

เคม คลั นั ก ตรวจ 52,503 70,268 76,267 

ส่งติ่อ 2,326 3,309 3,920 

รวม 54,829 73,577 80,187 

ภ ม คั  มก นว ทยาคลั นั ก ตรวจ 2,759 3,139 3,444 

ส่งติ่อ 520 470 531 

รวม 3,279 3,609 3,975 

ธนาคารเลัือด ตรวจ 622 662 724 

ส่งติ่อ 75 56 113 

รวม 679 718 837 

งานควบคั มการต ดเชัื้อใน 
โรงพยาบาล 

ตรวจ 119 119 249 

ส่งติ่อ 0 0 0 

รวม 119 119 249 

เซลลั ว ทยา ตรวจ 0 0 0 

ส่งติ่อ 211 170 128 

รวม 211 170 128 

งานเอกสาร/ธ รการ ตรวจ 704 705 928 

ส่งติ่อ 0 0 0 

รวม 704 705 928 

งานควบคั มคั ณภาพ 
(IQC+EQA) 

ตรวจ 1,311 1,672 1,332 

ส่งติ่อ 2 1 0 

รวม 1,313 1,673 1,332 
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ว เคราะห์ผลการดำเน นงานทิ ่ผ่านมาิ(กราฟ/แผนภิูมิ แสดงการเปริ ยบเทิ ยบผลงานปีิ2558ิ–ิ2560) 
ิแผนภูมิ ท ่ิ1ิ แสดงการเปร ยบเทั ยบผลการด าเน นงานโดยภาพรวมของหน วยงานระหว างปีงบประมาณั2558-2560 

 

วิ เคราะหข์ิ้อมิูลตามแผนภูมิ  

จากข อม ัลสถั ตั งานบรั การของหนั วยงานปั งบประมาณั2560ั(ตั ลาคมั2559ั–ักั นยายนั2560)ัโดยภาพรวม 
พบวั ามั อั ตราเพ ่มขึน้รั อยละั 34.61ั และั รั อยละั 9.42ั เมือ่เทั ยบก ับสถั ตั งานบรั การของปั งบประมาณั 2558ั
และปั งบประมาณั2559ัตามลำดั บั โดยงานบรั การเกัือบทั กสาขางานมั ปรั มาณเพ ม่ขึน้ั โดยเฉพาะงานัธนาคาร
เลัือดทั ่ม ปร มาณเพ ่มขัึ้นอย างเหั นไดั ชั ดั โดยเพ ่มข้ึนจากปีงบประมาณั 2559ั ร อยละั 16.57ั ในสั วนของงานธนาคาร
เลัือดทั ่เพ ม่ขึน้ั เนัื่องจากมั การสั งผั  ปั วยทั ่มั ภาวะซ ดั และตั องไดั รั บการเตั มเลัือดจากโรงพยาบาลแพรั มาเตั มเลัือดทั ่
โรงพยาบาลชั มชนเพ ่มขัึ้นั รวมทั ้งม การสนั บสนั นเลัือดและสั วนประกอบของเลัือดจากงานธนาคารเลัือดโรงพยาบาล
แพรั เพ ม่มากขึน้ั ทั ้งนั ้ั เปั นไปตามนโยบายการลดความแออ ดของผั  ป่วยในั โรงพยาบาลแพร ั โดยเพ ่มการกระจาย
ผั  ป่วยไปร บบร การใกลั บ าน 

 
 

ิแผนภูมิ ท ่ิ 2ิ แสดงอ ตราการรายงานผลผั ดพลาดจากการสั  มตรวจั10% ของการรายงานผลในโปรแกรมัHOSxP ใน
ปีงบประมาณั2560 (เป้าหมายของปีงบประมาณั2560ัคัือั< 0.50 %) 
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วิ เคราะหข์ิ้อมิูลตามแผนภูมิ  
อั ตราการรายงานการตรวจวั เคราะหั ผั ดพลาดของหั องปฏั บั ตั การัคั ดจากการสั  มตรวจการรายงานผล

10%ัของรายงานทั ้งหมดทั ่รายงานผั านโปรแกรมัHOSxP ในแตั ละวั นแลั วคำนวณเปั นรั อยละของการรายงานผล
ผั ดพลาดัพบว าในชั วงเดัือนตั ลาคมั2559ัถึงเดัือนก นยายนั2560ัย งม การรายงานผลผั ดพลาดอย  ัทั ้งนั ้ัอาจเก ดจาก
การท ไ่มั ม ัการัทบทวนผลการตรวจวั เคราะหั ทั ่รายงานใหั ถั กตั องกั อนัApprove ผลัหรัืออาจเกั ดจากการเรั งรั บใน
การรายงานผลั(ทั ่ตรวจพบสั วนใหญ เปั นการรายงานัPlatelet estimate และการรายงานัWBC differential ไม 
ครบหรือเก นั100ั%) 

 
 

แผนภูมิ ท ่ิ 3 : แสดงการเปร ยบเทั ยบผลงานดั านการควบคั มคั ณภาพภายนอกของหน วยงานระหว างัปีงบประมาณั
2558 - 2560 

 

 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

2558 2559 2560 
Chemistry 3.31 3.31 3.63 

Hematology 3.3 2.89 3.47 

Microscopy 3.61 4 3.83 

Microbiology 3.75 3.67 3.42 

Immunology 4 4 3.95 

Blood Bank 3.69 4 4 
 
 

หมายเหตั ั คะแนนเปั าหมายของการควบคั มคั ณภาพัคัือั4ัคะแนนั 
 คะแนนทั ่ยอมร บไดั ตั องอย  ในชั วงระหว างั2.5 - 4ัคะแนน 

 
 

วิ เคราะหข์ิ้อมิูลตามแผนภูมิ  
ผลงานดั านการควบคั มคั ณภาพภายนอกของหนั วยงานโดยภาพรวมั พบวั าั ทั กสาขางานผั านตาม

เกณฑั ทั ่ก าหนดไว ัซึ่งงานภ ม คั  มก นว ทยาังานจั ลทรรศนศาสตรั คลั นั กและงานจั ลชั ววั ทยาคลั นั กัผลงานภาพรวมใน
ปีั 2560ั ตั ำกวั าปีั 2559ั เนัื่องจากการรายงานั Titer syphilis  คลาดเคลัื่อนั (งานภั มั คั  มกั นวั ทยา)ั และการ
รายงานรั ปรั างของเชัื้อแบคทั เร ยผั ดพลาดั(งานจั ลชั ววั ทยา) 

123 



 

 
 

ิแผนภูมิ ท ่ิ 4  : แสดงอั ตราการผั านเกณฑั ของผลการประกั นคั ณภาพหั องปฏั บั ตั การัโดยองคั กรภายนอกทั ก

สาขาั(เป้าหมายัคัือั≥ 85 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิ เคราะหข์ิ้อมิูลตามแผนภูมิ  
ผลการเขั าร วมโครงการประกั นคั ณภาพหั องปฏั บั ตั การโดยองคั กรภายนอกั(External Quality 

Assessment, EQA) ผั านเกณฑ ทั ่ก าหนดไว ัคัือั≥ั85% 
 

ปิัญหาอิุปสรรค/โอกาสพิัฒนา 
1. การรายงานผลและการตรวจสอบผลให ถั กต องัทั ้งในใบรายงานผลและในโปรแกรมัHOSxP 
2. ฝนตกัน้ าร ่วใสั เครื่องตรวจว เคราะห ัทำให เครื่องตรวจว เคราะห เสั ยหาย 
3. ความลั าชั าในการใหั บร การัเนัื่องจากระบบการสั งตรวจโดยรวมทั ่ไม สั มพ นธ ก บการสั งผั  ป่วย 

 

แผนงาน/กิ จกรรมท จ่ะดำเนิ นการติ่อ 
1.  พ ฒนาและไดั ร บการร บรองระบบบร หารค ณภาพห องปฏั บ ตั การตามมาตรฐานงานเทคนั คการแพทย ั2560 
2.  พ ฒนาระบบการทำงานทั ้งในดั านของบั คลากรัดั านของเทคโนโลยั และเครื่องมัือั เพ่ือใหั ม ัประสั ทธั ภาพในการั

ทำงานทั ่ดั ขึ้นและสามารถตอบสนองความตั องการของผั  ร บบร การไดั มากข้ึน 

3.  พั ฒนาระบบบรั การคลั งเลัือดัเพ่ือใหั สามารถเปั นแบบอยั างของคล ังเลัือดระดั บโรงพยาบาลชั มชนใหั แก ั
โรงพยาบาลอ่ืนในจั งหว ดไดั  

4.  พ ฒนาคั ณภาพการตรวจทางห องปฏั บ ตั ของโรงพยาบาลสั งเสร มสั ขภาพต าบลให ผั านเกณฑั การประเมั นคั ณภาพั
ตามมาตรฐานกรมว ทยาศาสตร การแพทย ักระทรวงสาธารณสั ข 

5.  พั ฒนาระบบการบรั หารจั ดการคลั งพ ัสดั วั ทยาศาสตรั การแพทยั ใหั ไดั มาตรฐานัถั กตั องตามระเ บัั ยบพั สดั ทั ่ 
เก ่ยวข อง 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 
กลุ่มงานทันตกรรม   โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  ทพ.ธีระวัฒน์ สุริยาเดช  วันที ่  7 ธันวาคม 2560 
 
เจตจ านง     เพ่ือให้ประชาชนมีภาวะทันตสุขภาพที่ดีและพึงพอใจในบริการ 
เป้าหมาย      

1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็วและเสมอภาค 
2. ประชาชนและชุมชนได้รับบริการด้านทันตกรรมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่่าเสมอ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท่าหัตถการ < 0.1% 0 0 0.4 
2. อัตราการติดเชื้อหลังการถอนฟันหรือผ่าตัดในช่องปาก < 0.1% 0 0 0 
3. อัตราปราศจากฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน (3 ปี) > 45% 76.6% 74.8% 87.64% 
4. อัตราปราศจากฟันผุในเด็กประถม (12 ปี) > 45% 67.6% 69.79% 100% 

จุดเน้นในการพัฒนา  
 1.  ให้บริการและดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมที่เหมาะสม 
 2.  การส่งเสริมทันตสุขภาพภายใต้งบประมานส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติในกลุ่มเป้าหมายหลัก (หญิง
ตั้งครรภ์ เด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียนประถมศึกษา วัยท่างาน และผู้สูงอายุ)  
 3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการทันตกรรม 

ความท้าทาย 
 1.  การส่งเสริมทันตสุขภาพภายใต้กองทุนทันตกรรมในกลุ่มเป้าหมายหลักให้บรรลุเป้าหมาย 
 2.  การน่าร่องส่งเสริมสุขภาพในวัยท่างาน 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 
- ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของทีมงาน  
การพัฒนาระบบงาน “โครงการโรงเรียนอาหารคุณภาพและอ่อนหวานในโรงเรียน” 

งานทันตสาธารณสุขอ่าเภอลอง ได้ท่าโครงการเด็กอ่าเภอลองฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ปี 2557 เพ่ือพัฒนา
โรงเรียนให้มีการจัดระบบการแปรงฟันที่มีประสิทธิภาพ สร้างสุขนิสัยและฝึกทักษะการดูแลความสะอาดช่องปากให้แก่เด็ก
นักเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ คือเด็กนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 5 ในเขตอ่าเภอลองทั้งหมด 
ประมาณ 400 คน 32 แห่ง มีอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขภาพช่องปาก การบริโภคน้่าตาล ย้อมคราบจุลินทรีย์ สอนแปรงฟัน 
และประกวดแปรงฟันประกอบท่าเต้น ผ่านไป 1 เดือนเข้าประเมิน และมอบป้ายเชิดชูเกียรติ โดยประเมินการจัดเมนูอาหาร 
สัดส่วนอาหารที่เหมาะสมตามที่โภชนากรได้ให้ความรู้ และประเมินการจัดกิจกรรมแปรงฟันในโรงเรียน 
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กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

ขาดแคลนบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 
 

สืบเนื่องจากมีการย้ายไปบรรจุ
เป็นข้าราชการที่ รพสต.หัวทุ่ง
ของทันตาภิบาล จึงท่าให้เกิด
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ  

ขอทันตาภิบาลเพ่ิมจาก
ส่วนกลาง 

ได้รับนักวิชาการทันต
สาธารณสุข 1 ต่าแหน่ง 

ปัญหาจัดเครื่องมือผิด
เซ็ทและพบเครื่องมือที่
เป็นสนิม 
 
 

มีการด่าเนินงานตามรอยรวม
กับหน่วยจ่ายกลาง เพื่อค้นหา
สาเหตุที่ท่าให้เครื่องมือทางทัน
ตกรรมเสียหาย 

มีการพัฒนาระบบ โดย
คิดค้นนวัตกรรม ใช้แถบ
สีบอกเซ็ทเครื่องมือ 

ไม่พบเครื่องมือผิดเซ็ท แต่
ยังคงพบเครื่องมือที่เสียหาย 
จึงจะด่าเนินการส่งใบความ
เสี่ยงและหาแนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (Action plan) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2 .พัฒนางานบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap)  R3 : ร้อยละความส่าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด่าเนินงานโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหา
ส่าคัญของพ้ืนที่ 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มเป้าหมายหลัก 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

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

ร้อยละความส่าเร็จของ
กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากและ
การป้องกันโรคในช่อง
ปากในกลุ่มทุก
กลุ่มเป้าหมายหลัก 
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ 
100% 
 

 - ด่าเนินการติดตามเพ่ือให้
มีการพัฒนาและรักษา
ระดับของงานให้มีความ
ต่อเนื่องต่อไป 
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ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 3 .พัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap)  R13:  โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 
- กิจกรรมพัฒนางานคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ 

ร้อยละของตัวชี้วัด
ด้านงานคุณภาพที่
ได้รับมอบหมาย ใน
ภาพรวมของกลุ่ม
งานผ่านเกณฑ์ท่ี
ก่าหนด ร้อยละ 60   

ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ 98.18% 
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เป็น
ของทีม OCC คือ  
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาล ร้อยละ 80 

การเข้ารับวัคซีน
หรือไม่เป็นความ
สมัครใจส่วนบุคคล
ของบุคลากรใน
หนว่ยงาน ไม่
สามารถบังคับกันได้ 

ให้ข้อมูลและความม่ันใจ
ถึงความปลอดภัยจากการ
ใช้วัคซีน เพื่อประกอบการ
พิจารนารับวัคซีน 

 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Roadmap)  : 
R16. ระดับของความส่าเร็จของตัวชี้วัดด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ HR Scorecard 
R17. ดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
P80. ทุกหน่วยงานมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 1 มาตรการ 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ 
- กิจกรรมพัฒนางานคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
มีการน่าเสนอ
ผลงานหรือ
เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ/
นวัตกรรม/ 
งานวิจัยที่มี
คุณภาพและใน
ทุกระดับอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

หน่วยงานมีการ
น่าเสนอผลงาน
หรือเผยแพร่
ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม/ 
งานวิจัยที่มี
คุณภาพและใน
ทุกระดับอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

คิดค้นนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาการท่างาน 
- “สมุดแสตมป์ฟันดี” เพ่ือ
บันทึกและติดตามสภาวะช่อง
ปากในผู้ป่วย uncontrolled 
DM 
- “ท่าลายความลับ” เพ่ือ
ท่าลายเอกสารที่เป็นความลับ
ของผู้ป่วยไม่รั่วไหลสู่ภายนอก 

- “คลิปสีบอกวันหมดอายุ” 
เพ่ือบอกวันหมดอายุของ
เครื่องมือที่ได้รับการ sterilize 
ท าให้จัดเก็บและน ามาใช้
อย่างเป็นระบบ 

- เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานยังให้
ความส่าคัญกับการ
ท่างานประจ่า
ร่วมกับการท่า
ผลงานวิชาการ 
นวัตกรรมหรือ
งานวิจัยน้อย 
- มีการท่างานที่
เห็นถึงการปรับปรุง
และพัฒนาแต่ยัง
ขาดการบันทึก
รวบรวม 

น่าหลักการของ R2R มา
กระตุ้นเตือนและปฏิบัติใน
หน่วยงาน 
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กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์/
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ด าเนินงานต่อไป 
จัดท่ามาตรการ
ลดค่าใช้จ่ายของ
กลุ่มงานทันตก
รรม โดยเน้นการ
จัดการแผนการใช้
เงินบ่ารุงในการ
ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
ทางทันตกรรมให้
คุ้มค่าที่สุด 

หน่วยงานมี
มาตรการลด
ค่าใช้จ่ายอย่าง
น้อย 1 
มาตรการ (ลด
ค่าใช้จ่ายลง
10%) 

ลดค่าใช้จ่ายได ้15.78% ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่
มากนักเพราะ
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
ขึ้นกับจ่านวนผู้มา
รับบริการ 

ควรท่ามาตรการลด
ค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับ
มาตรการเพ่ิมรายรับ 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. หญิงมีครรภ์ได้รับทันตสุขศึกษา และตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

คน 269 273 277 

2. หญิงมีครรภ์ได้รับการรักษาทางทันตกรรม ครั้ง 213 324 128 
3. การถอนฟันน้่านม ราย/ซี่ 379/938 295/458 272/803 
4. การอุดฟันน้่านม ราย/ซี่ 276/976 271/516 194/560 
5. การถอนฟันแท้ ราย/ซี่ 2112/5170 2148/3341 2121/5773 
6. การถอนฟันโดยการผ่าตัด ราย/ซี่ 66/133 71/78 72/178 
7. Minor surgery ราย 47 52 22 
8. การอุดฟันแท้ ราย/ซี่ 730/1952 913/1387 639/2354 
9. รักษารากฟัน ราย 23 21 32 
10. ขูดหินปูน ราย 821 860 742 
11. ทันตกรรมประดิษฐ์ ชิ้น 245 336 341 
12. เคลือบหลุมร่องฟัน ราย/ซี่ 178/472 85/247 53/182 
13. เวชศาสตร์ช่องปาก ราย 5143 7200 9587 
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 - 2560  

00.20.40.60.81
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
ในปี 2560 มีแนวโน้มงานบริการที่เพ่ิมขึ้นชัดเจนคืองานเวชศาสตร์ช่องปาก ประชาชนมีการเข้าถึงบริการได้ดีขึ้น 

นอกจากนั้น งานอ่ืนๆที่เพ่ิม คือ minor surgery การผ่าตัดแต่งกระดูก และทันตกรรมประดิษฐ์ การให้บริการหญิงตั้งครรภ์ 
เนื่องจากมีทันตแพทย์เพ่ิมขึ้น 1 ต่าแหน่ง และมีสาขาเฉพาะทางศัลยกรรม 1 คน อีกทั้งรับการส่งต่อผู้ป่วยมาจาก
โรงพยาบาลวังชิ้น งานบริการเฉพาะทางในกลุ่มนี้ผู้รับบริการต้องเสียเงินเอง ใช้สิทธิ์เบิกได้หรือเบิกจ่ายตรง  ฉะนั้น การ
จัดระบบนัดรักษาผู้รับบริการในกลุ่มนี้ให้ชัดเจนจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมรายรับให้กับทางโรงพยาบาล และในกลุ่ม
วัยท่างานมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็นนโยบายของจังหวัด จึงท่าให้มีงบประมาณและมีโครงการ
รองรับ 

นอกจากนั้น งานบริการที่ลดลงคือ งานรักษารากฟัน เนื่องมาจากงานรักษารากฟันที่เป็นฟันกรามหลังส่วนมากจะ
refer ไปให้ทันตแพทย์เฉพาะทางท่า แต่หากเทียบกับปี 59 ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมาก 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การมีทันตแพทย์เพ่ิมขึ้นท่าให้สามารถให้บริการงานเฉพาะทางได้มากข้ึน และพร้อมได้ผู้ช่วยทันตแพทย์เพ่ิม ท่า

ให้มีโอกาสที่จะเพ่ิมงานบริการที่ได้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. ใช้แนวทางการบริหารจัดการและการด่าเนินงานทันตสาธารณสุขตามงบPPA เพ่ือด่าเนินงานส่งเสริม ป้องกันและ

รักษาในกลุ่มอายุต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตอ่าเภอลอง รวมถึงเน้นการท่างานแบบสหสาขาและการท่างานเป็ นทีม
ระดับอ่าเภออย่างต่อเนื่อง 

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

3. ปรับปรุง แก้ไขรหัสวินิจฉัยและรหัสหัตถการของงานทันตกรรม ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมโรคทางทัน
ตกรรม รวมถึงทันตกรรมหัตถการ 

4. ก่าหนดแนวทางเพ่ือเพ่ิมรายรับร่วมกับใช้มาตรการลดค่าใช้จ่าย 
5. สร้างความตระหนักในการจัดการความรู้ และน่า R2R มาใช้ร่วมกับการท่างานประจ่า 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
หน่วยงาน  รังสีวิทยา  กลุ่มงาน รังสีวิทยา โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง  จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นางอาริวรรณ   วังคะออม วันที่จัดท า 28 ธันวาคม 2560 

 
เจตจ านง 
      ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาแก่ผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย ทันเวลา เพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจ โดย
ให้บริการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัยทั่วไปแก่ผู้รับบริการ ตามค าสั่งแพทย์ ทั้งในและนอกเวลาราชการ  

เป้าหมาย  
      ผู้รับบริการได้รับบริการตรวจทางรังสีวิทยาอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย และทันเวลา   

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

1. จ านวนครั้งของการร้องเรียนการบริการ   0  0  0  0  
2. จ านวนครั้งของการเกิดความผิดพลาดในการระบุตัวผู้ป่วย  0  0  1  0  
3. อัตราบุคลากรได้รับรังสีเกินก าหนด  0  0  0  0  
4. จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของ
เจ้าหน้าที่   

< 5 ครั้ง/ป ี 0  0  0  

5. อัตราการเอกซเรย์ซ้ า  <  3 %  2.03  0.86  1.14  
6. อัตราการได้รับบริการภายใน 1 ชั่วโมง  > 80 % 100 100 100 
7. อัตราการได้รับบริการในผู้ป่วยฉุกเฉินภายใน 30 นาท ี > 90 % 100 100 100 
8. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ  > 80 % 90.34 91.03 88.60 
9. จ านวนครั้งของการสแกนผิดคน ผิดท่า ผิดต าแหน่ง  0  0  0  0  
10. หน่วยงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานรังสีวินิจฉัย >85% 

(ระดับดีเด่น) 
93.16 92.70 91.48 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ใน
หน่วยงาน) 
- การพัฒนางานตามเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 

2558 โดยผ่านการประเมินในระดับดีเด่น คะแนน 91.48 ( External Survey) 
- ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงาน นวตกรรม และการออกแบบระบบบริการ (Human Factors 

Engineering) เรื่อง “แบบสอบถามการตั้งครรภ์ในหญิงวัยเจริญพันธุ์” 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ช่วยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ (ข้อจ ากัดด้านบุคลากร) 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
การพัฒนาคุณภาพงาน
รังสีวินิจฉัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในรพ. แต่ขาดการ
แลกเปลี่ยนกับโรงพยาบาล
ข้างเคียง 

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

-สามารถน าจุดเด่นและข้อดี
ของแต่ละโรงพยาบาลมา
ปรับใช้ในการพัฒนางานและ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
มากขึ้น เกิดการพัฒนาไปใน
แนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 
-ผ่านการประเมินโดยทีม
ประเมินระดับจังหวัด ใน
ระดับดีเด่น (คะแนน 91.48) 

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

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การพัฒนาคุณภาพงานรังสี
วินิจฉัย 

ผ่านการประเมินในระดับดีเด่น คะแนน 
91.48 

พัฒนาส่วนขาดตามค าแนะน า
ของทีมตรวจประเมิน 

การสอบเทียบเครื่องมือ ด าเนินการสอบเทียบ แต่ผลการสอบเทียบ
บางตัวไม่ผ่านเกณฑ์ 

- ปรับตั้งค่าให้อยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยบริษัทผู้ผลิต 
- ท าการสอบเทียบทุกปี 

ความพร้อมใช้ของเครื่องมือ
ส าคัญในหน่วยงาน 

มีความพร้อมใช้งานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

รับการประเมินโดยทีมเครื่องมือ
(ENV) 

เอกสารระบบคุณภาพ เอกสารครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหน่วยงาน
ผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจโดยทีม
เอกสารระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 

ทบทวนเอกสารระบบคุณภาพ
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

5 ส  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มีความตระหนักและด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง การจัดการขยะ 

อัคคีภัย 
ระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

มีระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้
ภายในหน่วยงาน และมีการรายงานเมื่อเกิด
อุบัติการณ์ในหน่วยงาน 

ค้นหาและเฝ้าระวังความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นได้ 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งานถ่ายภาพรังสี ราย 5,346 8,199 8,449 
ภาพ 6,754 12,075 13,340 
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         วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 
 

จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ
จ านวนผู้รับบริการและจ านวน
ภาพถ่ายรังสี ของงานรังสีวิทยา จะ
เห็นว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนระบบ
ฟิล์มมาใช้ระบบ CR (เริ่มใช้ 8 ก.ค.
58) ท าให้การสั่งถ่ายภาพรังสีมี
จ านวนเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ  
  

    ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. จากผลการประเมินเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โดยทีมเยี่ยมประเมินภายนอก 

โรงพยาบาลลองได้คะแนน 91.48 % อยู่ในระดับดีเด่น แต่ยังมีส่วนขาดที่ต้องท าการพัฒนาต่อทั้ง 3 
ด้าน คือด้านความปลอดภัย ด้านบริการรังสีวินิจฉัย และด้านคุณภาพบริการ 

 
    แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. การพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีความต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายรังสีจังหวัดแพร่ 

2. ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีมคุณภาพต่างๆที่มอบหมายให้หน่วยงาน 
3. การขอเพ่ิมอัตราก าลังเพ่ือรองรับผู้รับบริการที่เพ่ิมมากข้ึน 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
กลุ่มงาน  เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน  คัทลียากรณ์ ไวโอเร็ต  วันทีจ่ัดท า  31  ตุลาคม 2560 
 
เจตจ านง 

1. พัฒนาระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลลองและหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
3. พัฒนาระบบการดูแลด้านยาในชุมชน 
4. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้านยา  

เป้าหมาย 
1. เพ่ือใหผู้้รับบริการได้รับบริการด้านยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม เพียงพอ ปลอดภัย ได้ผล 

และพึงพอใจ  
2. เพ่ือใหผู้้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และเกิดความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
3. เพ่ือใหเ้ครือข่ายผู้บริโภคในชุมชน/หน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข็มแข็ง  
4. เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถตนเองดูแลตนเองเบื้องต้นด้านยาได้ 

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

1. ความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอน
การจ่ายยา ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก  

≤0.0664 0.120 0.047 0.032 0.076 

2. ความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอน
การจ่ายยา ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน  

≤1.3703 ต่อ 1000  
วันนอน 

1.625 1.681 0.805 0.924 

3. ความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอน
การจัดยา ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก  

≤2.958 2.950 2.467 3.457 3.269 

4. ความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอน
การจัดยา ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน  

≤8.5064 ต่อ 1000 
วันนอน 

10.330 8.407 6.782 4.802 

5. ร้อยละของตัวชี้วัดการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล  (Optimizing 
medication therapy) ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด  

อย่างน้อย 75% 100 100 88.61 77.76 

6. ระยะเวลาในการรอคอยรับบริการงาน
บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกลดลง  

ลดลงจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

N/A 27.70 25.15 
 

30.25 

7. ตัวชี้วัดการบริการเภสัชสนเทศและการ
ให้การศึกษาด้านยาผ่านเกณฑ์  

ระดับความส าเร็จ 4 N/A N/A N/A 5 

8.ความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก  ≥ 80% N/A N/A 83.06 82.33 
9. ความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน  ≥ 80% 85.74 84.86 85.11 89.62 
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ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
10. จ านวนชุมชน/หมู่บ้าน มีกลไกเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยตาม
เป้าหมาย 

≥ 2 หมู่บ้าน  0 0 6  7 

11. ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาที่รับผิดชอบโดยกลุ่มงานเภสัช
กรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  

≥ 30% 29.81 34.74 29.62 64.91 

 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน)  
1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อค่า INR ในผู้ป่วยที่ใช้ยา warfarin งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 
รูปแบบการศึกษา/วิจัยเป็นการศึกษาแบบพรรณนา (Descriptive study) โดยศึกษาในประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

คือ ผู้ป่วยนอกที่ใช้ยา วาร์ฟารินทุกคนซึ่ง รับส่งต่อจากโรงพยาบาลแพร่หรือเริ่มยาใหม่ที่โรงพยาบาลลอง เพ่ือประเมิน
ผลการรักษาโดยการติดตามค่า INR และประเมินการรับประทานยาที่ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลอง ในช่วงเดือนมกราคม 
2560 ถึง พฤษภาคม 2560    จ านวน  33 คน มารับบริการ (visit) 87 ครั้งเครื่องมือที่ใช้เป็น แบบบันทึกการรับบริการ
คลินิก warfarin รายบุคคลซึ่งแสดงข้อมูล ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ เลขประจ าตัวผู้ป่วยนอก การวินิจฉัยโรคที่มีข้อบ่งชี้ในการ
ใช้ยาวาร์ฟารินและผู้ดูแลการใช้ยา และผลทางห้ องปฏิบัติการที่ แสดงค่า INR การเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โปรแกรม Hos-XP โดยเก็บข้อมูลพ้ืนฐานผู้ป่วย เช่น อาชีพระดับการศึกษา และโรคร่วม และการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อค่า INR ของผู้ป่วยคือการไม่ใช้ยาตามค าแนะน า (non-adherence)  เช่น 
การลืมรับประทานยา  การรับประทานยาผิดขนาดหรือผิดวิธี พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ อันตร
กิริยาระหว่างยากับยาวาร์ฟาริน  ยาวาร์ฟารินกับอาหาร  ยาวาร์ฟารินกับสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป้าหมายในการ
ดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยา วาร์ฟาริน คือร้อยละของจ านวนค่า INR ที่อยู่ในช่วงการรักษาต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 65 แต่ผล
การประเมินพบว่าการบริหารยา เช่น การรับประทานยาที่ถูกต้อง การลืมรับประทานยามีค่า INR ที่อยู่ในช่วงเป้าหมายน้อย
กว่า ค่าที่อยู่นอกช่วงเป้าหมาย ส่วนช่วงอายุของผู้ป่วยหรือการดูแลผู้ป่วยที่มี care giver หรือไม่มี care giver ไม่มีผลต่อค่า 
INR ให้อยู่ในช่วงเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรเพ่ิมระยะเวลาหรือจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. การพัฒนากระบวนการประสานรายการยา งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
จากการตามรอยปัญหาการบริหารจัดการด้านยาเดิมของผู้ป่วยใน พบว่า  ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่มารักษาด้วย

ภาวะแทรกซ้อนหรืออาการอ่ืนไม่ได้น ายาเดิมมารพ.  ท าให้ประวัติยาเดิมที่ได้จากรายการยาไม่ครบถ้วน และพบว่าบางส่วน
ไม่ใช่ข้อมูลการรักษาที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการบริหารยาที่ต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังพบปัญหามีการบันทึก 
Medication Reconcile น้อย จึงน าไปสู่การทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกิดจาก 1. ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลไม่ทราบว่าต้อง
น ายาเดิมมารพ.ด้วยทุกครั้ง 2. ขาดแนวทางกระตุ้นติดตามยาเดิมของผู้ป่วย 3. การตรวจสอบและคัดลอกรายการยาต้องใช้
เวลานานด้วยข้อจ ากัดของภาระงาน 

ดังนั้น งานบริการและบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน จึงน าบริบทของปัญหาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รพ.อ่ืนๆ  และ
จัดท าแนวทางการประสานรายการยาเดิมของผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลลองขึ้น รวมถึงมีการประยุกต์ใช้ระบบ
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สารสนเทศเข้ากับการด าเนินงาน Medication Reconciliation เพ่ือให้ได้ข้อมูลประวัติยาเดิมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมี
เป้าประสงค์หลักดังนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยที่ได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลได้รับการติดตามยาเดิมเพ่ิมขึ้น 
2. เพ่ือลดระยะเวลาการตรวจสอบและคัดลอกรายการยา  
 จากการด าเนินการพัฒนาแนวทาง Medication Reconcile รพ.ลอง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป พบว่า ผู้ป่วยที่เข้า

รับการรักษาในหอผู้ป่วยได้รับการประสานรายการยา มีการทบทวนเพ่ือติดตามยาเดิมเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ได้รับการรักษาอย่าง
ถูกต้องและต่อเนื่อง ดังแสดงตามแผนภูมิ 

              
3. นวัตกรรมกระติกเก็บความเย็นทั่วไปใช้ในงานกระจายวัคซีน  
เพ่ือให้ถังแช่เอนกประสงค์สามารถใช้จัดส่งวัคซีนได้ตามมาตรฐานช่วยลดการจัดซื้อกระติกวัคซีนที่มีมูลค่าสูงลง โดย

ศึกษาวิธีใช้ถังแช่เอนกประสงค์ในการจัดส่งวัคซีน ให้สามารถควบคุมอุณหภูมิวัคซีนได้ตามมาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค โดยศึกษาใน 3 วิธี พบว่า วิธีที่ 3 ใช้แลคน้ าแข็งแบบสั้น 14 อัน แลคยาว 1 อัน และฟิวเจอร์บอร์ดแบบเจาะรู 
ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในถังแช่เอนกประสงค์ เป็นวิธีที่ท าให้อุณหภูมิภายในอยู่ในอุณหภูมิ 2 – 8 °c ได้นานที่สุด เท่ากับ 6 
ชั่วโมง 20 นาที จึงใช้ในการเตรียมและกระจายวัคซีนให้กับหน่วยบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลลอง โดยใช้บรรจุ
วัคซีนเพ่ือน าส่งหน่วยบริการตามรอบ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง/รอบขนส่งครึ่งวัน/2-3 หน่วยบริการ 

          จุดเน้นในการพัฒนา  
1. ลดความคลาดเคลื่อนทางยาในงานบริการและบริบาลเภสัชกรรม 
2. ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  (Optimizing medication therapy)  
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริการเภสัชกรรม  
4. พัฒนาระบบจัดบริการผู้ป่วยนอกเพ่ือลดระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ 
5. พัฒนางานบริการเภสัชสนเทศด้านยา 
6. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย  
7. พัฒนาระบบการกระจายและการควบคุมยา (Medication distribution and control)  
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของหน่วยงานไปแล้วในปี 2560  
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
แนวทางการเข้า
ควบคุม ก ากับ 
ตรวจสอบ ยาใน
หน่วยงานรพ.ลอง ยัง
ไม่ชัดเจน และ
ครอบคลุม 

ไม่มีแนวทางการเข้าควบคุม 
ก ากับ ตรวจสอบ ยาใน
หน่วยงาน รพ.ลอง ที่ชัดเจน  

ก าหนดระบบทางการเข้าควบคุม 
ก ากับ ตรวจสอบ ยาในหน่วยงาน 
รพ.ลอง แยก 3 ส่วน คือ ระบบ
ดูแลโดยงานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก งานบริการ
และบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
และงานบริหารเวชภัณฑ์  

มีแนวทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

ระบบความปลอดภัย
ใ น ร า ย ก า ร ย า ใ ช้
ภายนอก ยังไม่ชัดเจน 
งานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 

ไ ม่ มี ร ะ บ บ เ พ่ิ ม ค ว า ม
ปลอดภัยในรายการยาใช้
ภายนอกเพ่ือป้องกันการใช้
ยาผิดวิธี 

เพ่ิมความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ใช้
ยาภายนอก โดยติด sticker สี
แดง ห้ามรับประทานบนบรรจุ
ภัณฑ์ของยารายการต่อไปนี้ คือ 
- Calamine lotion 
- Olive oil 
- Benzyl benzoate 

ไม่พบอุบัติการณ์การใช้
ยาผิดวิธีในยา 3 
รายการนี้ 

- ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
ระบบผู้ป่วยในที่มา
รักษาภาวะแทรกซ้อน
หรือ อาการอื่นไม่ได้น า
ยาเดิมมารพ. ประวัติ
ยาเดิมในรายการยาไม่
ครบถ้วน    ไม่ใช่ข้อมูล
การรักษาที่ เป็น
ปัจจุบัน ท าให้ไม่ได้รับ
การบริหารยาต่อเนื่อง 
- บันทึก Medication 
Reconcile น้อย 

- แนวทางการด าเนินงาน 
Medication Reconcile 
ไม่ชัดเจน 
- มีเพียงการบันทึกโดยการ
คัดลอกรายการยา 
 

- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รพ.
อ่ืนๆ  
- จัดท าแนวทางการประสาน
รายการยาเดิมของผู้ป่วย 
- ประยุกตร์ะบบสารสนเทศเข้า
กับระบบ Medication 
Reconciliation 
- ประสานชี้แจงแนวทาง การ
พัฒนา Medication 
Reconciliation ที่ปรับใหม่กับทุก
จุดบริการที่เก่ียวข้อง 
- จัดท าสติ๊กเกอร์ชี้บ่งรายการยา
เดิม ปรับตะกร้ายาเดิม  
- ก ากับ ติดตาม ประเมินผลทุก
เดือน  

1. มีระบบประสาน
รายการยาเดิมของ
ผู้ป่วยที่รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล 
2. ผู้ป่วยได้รับการ
ติดตามยาเดิมเพ่ิมข้ึน 
3. ลดระยะเวลาการ
ตรวจสอบและคัดลอก
รายการยา 
 

ยังไม่มีแนวทางการ
จัดการความไม่
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพ บริการสุขภาพ
และธุรกิจสุขภาพ 

ไม่มีแนวทางการจัดการ
ความไม่ปลอดภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพ บริการสุขภาพและ
ธุรกิจสุขภาพ อ าเภอลอง 

การหารือจัดท าแนวทางการ
จัดการความไม่ปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการสุขภาพ
และธุรกิจสุขภาพ อ าเภอลอง โดย
ความมืส่วนร่วมภาครัฐและภาค

มีแนวทางการจัดการ
ค ว า ม ไ ม่ ป ล อ ด ภั ย
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ า พ 
บริการสุขภาพและธุรกิจ
สุขภาพ อ าเภอลอง ที่
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ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
อ าเภอลอง  ประชาชน เกิดจากการหารือทุ ก

ภาคส่วน 
 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
R8. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัด ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยจากการใช้ยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
P40 จ านวน รพ.สต.ที่มีการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขครบ 4 ด้าน ทั้ง 14 แห่ง 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ตรวจประเมินและให้ค ำแนะน ำต
ำมเกณฑ์กำรประเมินระบบ ยำ 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุข 
จังหวัดแพร่ 
 

ผ่ำน 14 แห่ง - สร้ำงควำมเข้ำใจในเร ื่องกำรเฝ้ำระวังโฆษณำเกินจริง 
- ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเครือข่ำยภำคประชาชนและภาครัฐ 
แต่ละพ้ืนที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบลเกิดควำม 
ร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังและจัดกำรควำมไม่ปลอดภัยของผลิต
ภัณฑ์สุขภำพและบริกำรสุขภำพในพ้ืนที่ของตน  

P41 ระดับความส าเร็จของชุมชนในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ปลอดภัยในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย ระดับ 5  
กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 

การส ารวจแนะน าร้านช า
ในพ้ืนที่ร่วมกับ อสม 

ไม่พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยคือ
ยาปฏิชีวนะและยาไม่มีทะเบียน จ านวน 7 
หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 5 6 7 8 10 และ 13 

ส่งเสริมให้ไม่พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
ปลอดภัยคือยาปฏิชีวนะและยาไม่มีทะเบียน 
ทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลลอง 

R11. ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย 
P58. อัตราผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80  

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 7 คน ได้รับการเยี่ยม

บ้าน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ให้มีเภสัชเยี่ยมบ้านเฉพาะกลุ่มโรค 

P59. ร้อยละของระยะรอคอยเฉลี่ยของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลลดลง ร้อยละ 10  
กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 

มีการพัฒนากระบวนการให้บริการ  
1. ขั้นตอนการให้บริการ ตั้งแต่จุดรับใบสั่ง
ยา จุดจัดยาและจุดจ่ายยา  
2. การเตรียมความพร้อมของชั้นวางยา 
3. การ Pre-pack ยาโดยเพิ่มรายการให้
เหมาะสมกับการสั่งใช้ยาของแพทย์ 
4. ปรับระบบการส่งผู้ป่วยที่ต้องติดต่อ

ผลการด าเนิ น งานกิ จกรรม เพ่ื อลด
ระยะเวลารอคอย ได้ด าเนินการมา 3 ปี
ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 พบว่า ระยะเวลา
รอคอยปี  2558 เท่ ากับ  27.70 นาที 
ส่วนปี 2559 เท่ากับ 25.15 นาที ส่วนปี 
2560 เท่ากับ 30.25 ซึ่งมีระยะเวลารอ
คอยที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติติงาน

การพัฒนาระบบโปรแกรม 
Hos-XP ให้รองรับการส่ง
ข้อมูลรายการยาที่แพทย์สั่งให้
ลิงค์โดยสมบูรณ์กับโปรแกรม
การพิมพ์สติกเกอร์รายการยา
ที่ห้องจ่ายยานอก 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การเงิน (ผู้ป่วยช าระเงิน หรือเบิกจ่ายตรง) 
ให้พบห้องการเงินก่อนที่จะรอรับยา 
 

บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกมีจ านวน
ลดลง และรายการยาที่ต้องจัดมีจ านวน
มากขึ้น 

R12. ร้อยละของมาตรฐานงาน/ทีมมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด    
P65. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ EPI คุณภาพ ร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
พัฒนาระบบงาน EPI ใน
หน่วยงานเป้าหมายตาม
มาตรฐานการบริหารจัดการ
วัคซีนและระบบลูกโซ่ความ
เย็น 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเครือข่ายอ าเภอ
ลองผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริการด้วยค่า
คะแนนมากกว่าหรือเท่ ากับร้อยละ 80 ตาม
แนวทางของกรมควบคุมโรค ร้อยละ 100 

น าส่วนขาดในหน่วยงานมา
พัฒนา และหาโอกาสพัฒนาใน
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ เพ่ือให้
ทุกหน่วยงานผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุกปีงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
R15. ดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
P86. รายได้ของโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 10  

    กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
หน่วยงานมีการพัฒนาระบบบริการ
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอกเพ่ือลงข้อมูลยาที่
ครบถ้วน ถูกต้องอย่างน้อย 1 ระบบ 

มีการปรับปรุงข้อมูล ฉลากยาในระบบ
Hosxp ของยาจิตเวชที่ส่งต่อมาจากรพ.
แพร่ให้เป็นปัจจุบัน โดยระบุ ดังนี้ (รพ.
แพร่)…ชื่อยา…. 

ประเมินการใช้ฉลากยาจิตเวชที่
ปรับปรุงใหม่ในประเด็นความ
ปลอดภัยในการใช้ยา 

หน่วยงานมีการพัฒนาระบบงาน
บริการเภสัชกรรมเพ่ือการลงข้อมูลยา
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง อย่างน้อย  1 
ระบบ 

มีการพัฒนางานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 1 
ระบบ คือมีการสุ่มตรวจสอบการลงข้อมูล
ยาใน HOSxP ขณะ D/C โดยสุ่ม 30%
ของผู้ป่วยที่นอนรพ.มากกว่า 2 คืน คือมี
การสุ่มตรวจสอบ 

ขยายการสุ่มตรวจสอบให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลยาที่
ครบถ้วน ถูกต้องกรณีจ าหน่ายผู้ป่วย
กลับบ้าน  ของงานบริการและบริบาล
เภสัชกรรมผู้ป่วยใน 
- เพ่ิมการ Double check ความ
ครบถ้วนการลงข้อมูลยาใน HosXp 
กรณีจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน 
- ทบทวนรายการยาเดิมที่เหลือของ
ผู้ป่วย เพื่อน ามาหักลบจ านวนยาให้
ครบตามการรักษาของแพทย์ 

- ผลการด าเนินงานประเด็นมูลค่ายาอยู่
ระหว่างเริ่มด าเนินการก ากับติดตาม ใน
ปีงบประมาณ 2561 
- ผู้ป่วยที่ได้รับการจ าหน่ายกลับบ้านได้รับ
ใบรายการยาเดิม และแนะน าให้น ายาเดิม
กลับมารพ.ทุกครั้ง 100% 
- ความครบถ้วน ถูกต้องข้อมูลยา เท่ากับ 
99.52 
- ความถูกต้องการตรวจสอบสิทธิการ
รักษาของผู้ป่วย เท่ากับ 99.56 

- ทบทวน/ค้นหาความเสี่ยงเชิง
รุกของปัญหารายการยาเดิม
ของผู้ป่วยกับทุกจุดบริการที่
เกี่ยวข้องทุกเดือน 
- เพ่ิมช่องทางการ Cross 
check สิทธิการรักษากับงาน 
IPD และงานประกันสุขภาพ 
- เพ่ิมช่องทางทบทวนปัญหา
รายการยาเดิมกลุ่มโรคเรื้อรัง
ร่วมกับทีม PCT 
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    กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- เน้นผู้ป่วยที่มีรายการยาเดิมให้น ายา
กลับมา รพ.ด้วยทุกครั้ง ที่มารับบริการ 
- ช่วยตรวจสอบสิทธิการรักษาของ
ผู้ป่วยอีกครั้งก่อนจ าหน่าย 

 - จัดท าการคิดมูลค่ายาของ
รายการยาเดิมกรณีผู้ป่วย
จ าหน่ายกลับบ้าน (เริ่ม
ปีงบประมาณ 2561) 

R19. ระดับความส าเร็จของการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การประเมินของ FAI 
P91. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯของหน่วยงาน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 

    กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการยา
และเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อร่วมให้ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 

- ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบการจัดซื้อให้ระบุถึง
การจัดซื้อร่วมและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
- รายงานผลการจัดซื้อร่วมสรุปรายเดือนส่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานรายไตรมาส
น าเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลอง 
- ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เท่ากับร้อยละ 29.62 

- พัฒนาระบบการ
จัดการจัดซื้อร่วมให้
ครอบคลุมประเภท
เวชภัณฑ์ให้มากขึ้น และ
เพ่ิมจ านวนรายการซื้อ
ร่วมให้เพ่ิมขึ้น  
 

2. พัฒนาระบบการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม ผลการด าเนินงานจัดซื้อร่วม 

R16. อัตราความส าเร็จของการบริหารการเงินการคลังตามเกณฑ์การประเมินของ FAI 
P93. ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน ระดับ 5 

    กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายในตามมาตรฐาน (Internal 
Control : IC) 

ทุกหน่วยงานย่อยปฏิบัติตามระบบ
การตรวจสอบภายในฯ 100% 

พัฒนาระบบให้ครอบคลุมขั้นตอน
ทุกขั้นตอน ตาม Work Flow ของ
แต่ละงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
R20. อัตราบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 10 วันต่อคน/ปี 
P104. หน่วยงานมีการพัฒนาผลงาน ร้อยละ 50 

    กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มงานฯ
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง หลากหลายช่องทาง 

ร้อยละของหน่วยงานย่อยเข้าร่วมเวทีการ
ประกวด/น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ
โรงพยาบาลอย่างน้อย 50% ผลลัพธ์ 100% 

ส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มงานฯ
พัฒนาผลงานเพื่อน าเสนอใน
เวทีระดับต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตส านึกรักองค์กร 
R21. ร้อยละความส าเร็จดัชนีความสุขของคนโรงพยาบาลลองผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 
P105. อัตราความผูกพันของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง ร้อยละ 60 

    กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
ประชุมกลุ่ มงาน เภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิตส านึกรักองค์กร ตาม
แนวทางท่ีระดับองค์กรก าหนด 

กลุ่มงานมีการประชุมระดับกลุ่มงานฯ เพ่ือแจ้ง/
ชี้แจง นโยบาย/แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ครบทุกไตรมาส (ทั้งแบบเป็น
ทางการ และจัดช่องทางสื่อสารแบบกลุ่มไลน์) 

เพ่ิมจ านวนครั้งในการ
ประชุมในกลุ่มงานฯ 
ให้มากขึ้นในรอบไตร
มาส 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560) 
    กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

ห้องยานอก 
ความคลาดเคลื่อนทางยา 

 

  
 ข้อมูลตั้งแต่ปี 2558 - 2560 พบอัตราความ
คลาดเคลื่อนทางยาในภาพรวม ระบบผู้ป่วยนอกต่อ 
1000 ใบสั่งยา มีแนวโน้มลดลงดังกราฟที่แสดง ซึ่ง
ทุกครั้งที่พบความคลาดเคลื่อนทางยา หน่วยงานห้อง
ยานอกได้มี การพัฒนาระบบการจัดการความ
คลาดเคลื่อนทางยาและแก้ไขปัญหาร่วมกันใน
กิจกรรมทบทวน  โดยข้อมูลในปีงบประมาณ 2560 
พบอัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในภาพรวม ระบบ
ผู้ป่วยนอกต่อ 1000 ใบสั่งยา คงเหลือร้อยละ 0.56 
  

ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใน
ปีงบประมาณ 2558-2560 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใน
ปี งบ ป ร ะ ม า ณ  2558 จ า ก ร้ อ ย ล ะ  34.74 ล ด ล ง ใน
ปีงบประมาณ 2559 คงเหลือร้อยละ 29.62 เนื่องด้วยการ
จัดซื้อร่วมในปีงบประมาณ 2558 ได้เพิ่มจ านวนรายการยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพิ่มขึ้น  และในปีงบประมาณ 2559 
ได้มีการพัฒนาระบบการจัดซื้อร่วมครอบคลุมบริษัทท่ีส ารอง
รายการเวชภัณฑ์เฉพาะกรณีเวชภัณฑ์องค์การเภสัชกรรม
ขาดคราว โดยในปีงบประมาณ 2559 แต่มูลค่าจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ไม่ใช่รายการเวชภัณฑ์จัดซื้อร่วมมีมูลค่า
สูงขึ้นส่งผลต่อร้อยละการจัดซื้อร่วมในภาพรวมลดลง และใน
ปี งบประมาณ  2560 ได้ท าการเพิ่ ม รายการจั ดซื้ อ ให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เพิ่มจ านวนรายการยา วัสดุ
การแพทย์ และเพิ่มหมวดวัสดุเภสัชกรรม ส่งผลให้มูลค่า
จัดซื้อร่วมสูงขึ้นและช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาลง 
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ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดบางประเภทเวชภัณฑ์มีจ านวนรายการน้อย 
2. พัฒนาระบบส ารองยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในหน่วยงานให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 
3. ยังไม่มีระบบ Drug identification ที่ช่วยในการระบุรายการยาที่มีมากกว่า 1 บริษัท 
4. การรวบรวมฐานข้อมูล warfarin ยังไม่มีการรวบรวมในโปรแกรมของประเทศ 
5. ความสอดคล้องต่อเนื่องในการใช้ยาของผู้ป่วยยังไม่ครอบคลุมทุกจุดบริการ 
6. ความรู้และทักษะด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการ  
1. เพ่ิมจ านวนรายการในหมวดเวชภัณฑ์วัสดุทางเภสัชกรรมในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด 
2. พัฒนาระบบส ารองยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในหน่วยงานให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 
3. พัฒนางานสารสนเทศ Drug identification 
4. การเพ่ิมระบบความปลอดภัยการใช้ยาในผู้ป่วย warfarin โดยรวบรวมฐานข้อมูล และลงข้อมูลในโปรแกรม 

warfarin ของประเทศ 
5. ทบทวน/ค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกของปัญหารายการยาเดิมของผู้ป่วยในกับทุกจุดบริการที่เกี่ยวข้องทุกเดือน 
6. จัดท าการคิดมูลค่ายาของรายการยาเดิมกรณีผู้ป่วยผู้ป่วยในจ าหน่ายกลับบ้าน 
7. พัฒนาร้านช าต าบลประจ าต าบล 
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สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2560 
งานกายภาพบ าบัด     กลุ่มงาน   เวชกรรมฟื้นฟู  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน   นายธีระพงษ์    แจ้งใจ  วันที่ 3  ตุลาคม  2560 
 
เจตจ านง :   

งานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลลอง มุ่งมั่นให้บริการบ าบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับผู้ป่วยและผู้พิการทั้งในและนอกโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพและมีความพึงพอใจ 

เป้าหมาย :  
งานกายภาพบ าบัดได้ให้บริการในส่วนของการบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสริม

สุขภาพแก่ผู้ป่วยและผู้พิการทั้งในและนอกโรงพยาบาล ตลอดจนการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการทางกายภาพบ าบัดแก่
ประชาชน องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.  อัตราผู้รับบริการด้วยโรคทั่วไปท่ีได้รับการท า 
     กายภาพบ าบัด มีอาการทุเลาลง 

> 80% 90.02% 100% 98.69% 

2.  อัตราผู้รับบริการด้วยโรคที่รักษายากหรือเป็น 
     เรื้อรังมานานที่ได้รับการท ากายภาพบ าบัด มี 
     อาการทุเลาลง 

 
> 70% 

 
96.59% 

 
98.02 

 
98.58% 

3.  อัตราการมาตามนัดของผู้ป่วยกายภาพบ าบัด > 80% 81.89% 80.17% 79.01% 
4.  อัตราผู้รับบริการที่ได้รับอันตรายจากการท า 
    หัตถการ 

0% 0% 0% 0% 

5.  อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการทาง 
     กายภาพบ าบัด 

> 90% 92.17% 89.99% 92.13% 

6. อัตราการออกเยี่ยมผู้ป่วยกายภาพบ าบัดที่บ้าน 
    ตามแผน 

> 80% 85.19% 100% 100% 

จุดเน้นในการพัฒนา 
1.  การพัฒนาระบบการให้บริการทั้งผู้รับบริการภายนอกและภายใน 
2.  การให้บริการในเชิงรุก  โดยการออกเยี่ยมและให้สุขศึกษาค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติที่บ้านร่วมกับทีม 
     สหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลและสถานีอนามัยเครือข่าย 
3.  การด าเนินการตามตัวชี้วัดของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
4.  การให้ความรู้ทางด้านกายภาพบ าบัดแก่องค์กรต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
5.  การพัฒนาทางด้านทักษะความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 
6.  การด าเนินการในการขอขึ้นทะเบียนและท าบัตรประจ าตัวคนพิการ 
7.  การจัดหาอุปกรณ์/เครื่องช่วยคนพิการในรายที่จ าเป็น 
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  

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

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี  2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
ไม่ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วย
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 

ในการออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้
พิการที่บ้านไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้า 

มีการจัดท าแผนการออก
เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน 

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

ผู้พิการบางรายไม่
สามารถเดินทางไปขึ้น
ทะเบียนคนพิการ
หรือไม่สามารถ
ด าเนินการด้านเอกสาร
รับรองความพิการได้ 

เมื่อแพทย์ออกเอกสารรับรอง
ความพิการให้กับผู้พิการ ผู้
พิการบางรายไม่สามารถ
เดินทางไปได้หรือไม่สามารถ
ด าเนินเอกสารด้านความ
พิการได้ท าให้ขาดโอกาสใน
การขอขึ้นทะเบียนคนพิการ
และไม่ได้รับเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

หน่วยงานกายภาพบ าบัด
เป็นผู้ด าเนินการในการส่ง
เอกสารเพ่ือขอขึ้นทะเบียน
คนพิการให้กับผู้พิการที่ไม่มี
ญาติไม่สามารถเดินทางไป
เองได้ 

หน่วยงานกายภาพบ าบัดได้ไป
ด าเนินการในการขอขึ้น
ทะเบียนคนพิการและท าบัตร
คนพิการให้แก่ผู้พิการที่ไม่มี
ญาติดูแลหรือไม่สามารถไป
เองได้ในรอบปี 2560 ที่ผ่าน
มามีทั้งหมด 20 ราย 

ผู้พิการไม่มีอุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน 

ระบบการขอรับเครื่องช่วย
เดินต่างๆต้องให้ผู้พิการไปรับ
เองที่โรงพยาบาลแพร่ ท าให้ผู้
พิการบางรายที่ไม่สามารถ
เดินทางไปรับเองได้ ไม่มี
เครื่องช่วยเดิน ท าให้การ
ช่วยเหลือตนเองท าได้ไม่ดี 

มีการประสานงานในเวที
ประชุมของจังหวัด ในการ
เพ่ิมช่องทางในการมาขอรับ
เครื่องช่วยคนพิการ โดยให้
เจ้าหน้าที่สามารถมารับแทน
ได้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมารับเครื่องช่วยคน
พิการแต่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้เต็มที่เนื่องจาก
ยังติดเงือ่นไขต้องให้คน
พิการมารับเอง 

ในรอบปีที่ผ่านมาสามารถ
จัดหาเครื่องช่วยคนพิการได้
ทั้งหมด 12 ราย 
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 1 : จัดบริการสุขภาพองค์รวมในระบบสุขภาพที่ผู้ใช้บริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข 
กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน/โครงการ   พัฒนาการระบบให้บริการทางกายภาพบ าบัด  หน่วยงาน  งานกายภาพบ าบัด 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
การพัฒนาพ้ืนที่และระบบการ
ให้บริการเพื่อลดระยะเวลารอคอยของ
ผู้มารับบริการ 

อัตราความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการทุกไตรมาส ได้ 100% 

มีการวัดความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการทางกายภาพบ าบัดตามระยะเวลา
ที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

การให้บริการเชิงรุกโดยการออกเยี่ยม
ผู้ป่วยกายภาพบ าบัดที่บ้านร่วมกับสห
สาขาวิชาชีพ 

ออกเยี่ยมผู้ป่วยกายภาพบ าบัดที่
บ้าน ได้ 100% เกินเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 

มีการออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านตามแผนที่
ก าหนดและมีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
หน่วยงานเพื่อการให้บริการผู้ป่วยมี
ประสิทธิภาพ 

อัตราตัวชี้วัดด้านการให้บริการทาง
กายภาพบ าบัดผ่านเกณฑ์ 100% 

การด าเนินงานในการให้บริการผู้ป่วย
อย่างมีคุณภาพและให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.  การให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง 
     (Ultrasonic Diathermy : US) 

ราย / ครั้ง 694/2421 705/2521 730/2590 

2.  การให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าคลื่น 
    สั้น (Short Wave Diathermy : SWD) 

ราย / ครั้ง 322/1049 345/1119 401/1310 

3.  การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้า 
     (Electrical Stimulation :ES) 

ราย / ครั้ง 23/87 32/105 45/145 

4.  การรักษาด้วยการดึงหลัง 
     (Pelvic/ Lumbar Traction) 

ราย / ครั้ง 270/887 283/887 301/998 

5.  การรักษาด้วยการดึงคอ (Cervical  Traction) ราย / ครั้ง 94/337 102/368 126/396 
6.  การรักษาด้วยแผ่นประคบความร้อน 
     (Hot Pack) 

ราย / ครั้ง 1002/3300 1024/3401 1123/3601 

7.  การรักษาด้วยแผ่นประคบความเย็น 
     (Cold  Pack) 

ราย / ครั้ง 38/54 42/67 59/91 

8.  การรักษาด้วยพาราฟิน  
     (Paraffin Bath) 

ราย / ครั้ง 4/21 6/40 12/52 

9.  การรักษาด้วยการดัด ดึง ขยับข้อต่อ 
     (Mobilization) 

ราย / ครั้ง 87/392 92/402 112/487 

10.  การออกก าลังกายเพ่ือการรักษา 
     (Therapeutic Exercise) 

ราย / ครั้ง 458/1652 476/1698 501/1808 

11. การฝึกเดิน  (Ambulation/Gait  Training) ราย / ครั้ง 63/171 78/192 91/203 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
12. กายภาพบ าบัดทางระบบทรวงอก 
     (Chest  Physical Therapy) 

ราย / ครั้ง 45/106 57/156 69/183 

13. การทดสอบสมรรถภาพของปอด โดยใช้ 
      Spirometer 

ราย / ครั้ง 68/76 72/93 97/118 

14. การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ราย / ครั้ง 0 0 0 
15. การออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน  ราย 62/72 78/85 90/94 

รวม 3230/10,625 3392/11,134 3757/12,076 
 
ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 

1. บุคลากรมีจ านวนน้อย ประกอบกับภารกิจในด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากการให้บริการผู้ป่วยค่อนข้างมาก และจ านวน
ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ท าให้การให้บริการผู้ป่วยไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ 

2. ผู้พิการไม่มีอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ท าให้การช่วยเหลือตนเองท าได้ไม่เต็มที ่
 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1.  การหาแนวทางป้องกันเพ่ือลดกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาของผู้ป่วยที่มารับบริการทางกายภาพบ าบัด โดยการให้
ความรู้ค าแนะน าเพ่ิมเติม  จัดท าจุลสารแผ่นพับและเสียงตามสายให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลอง 
 2.  การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของหน่วยงานและแจกจ่ายตัวชี้วัดในระดับบุคลให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน 
 3.  การด าเนินการจัดเก็บตัวชี้วัดของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 4.  มีการวางแผนการออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
 5.  ด าเนินการด้านเอกสารรับรองความพิการให้กับผู้พิการอย่างต่อเนื่องในรายที่ไม่สามารถเดินทางไปได้หรือไม่มี
ญาติดูแล 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งาน.....แผนยุทธศาสตร์.....กลุ่มงาน...ประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์... 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน ....นางสาวกรรณิการ์  ก าเหมาะ.....วันที่จัดท า......16 ตุลาคม 2560.... 

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

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

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปี โรงพยาบาลลอง 

ระดับ 5  ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

2. ร้อยละของตัวชี้วัดด้านงานคุณภาพที่ได้รับ
มอบหมายผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 92 ร้อยละ 
93.33 

ร้อยละ 
92.86 

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงาน ระดับ 3  0 ระดับ 2 ระดับ 2 
4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพในระดับ
ทีมน า (ทีม IM) 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

5. วิกฤตทางการเงินของโรงพยาบาลลอง ไม่มีวิกฤต ไม่มีวิกฤต ระดับ 2 ระดับ 2 
6. โรงพยาบาลลองได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน (HA) 

ผ่านบันไดข้ัน 
2 

ผ่านบันไดข้ัน 
2 

ผ่านบันไดข้ัน 
2 

ผ่านบันไดข้ัน 
2 

7. ร้อยละของมาตรฐานงานที่ก าหนดผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด  

ร้อยละ 85 ร้อยละ 
84.21 

ร้อยละ 
94.74 

ร้อยละ 100 

8. ร้อยละความส าเร็จดัชนีความสุขของคน
โรงพยาบาลลองผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 

   8.1 ความพึงพอใจของคนท างาน ร้อยละ 80 ร้อยละ 
66.11 

ร้อยละ 
64.10 

ร้อยละ 80 

   8.2 ระดับความรักและผูกพัน ร้อยละ 80 ร้อยละ 
60.65 

ร้อยละ 
67.10 

ร้อยละ 
61.27 

   8.3 รอ้ยละของบุคลากรในโรงพยาบาล มีระดับ
ความเครียดในระดับปรับตัวได้ โดยไม่ต้องใช้ยา 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

   8.4 ความสมดุลของชีวิตและการท างาน ร้อยละ 80 ร้อยละ 
66.53 

ร้อยละ 
66.74 

ร้อยละ 
63.52 

9. ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สุขภาพของภาคีเครือข่าย 

ระดับ 3 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 
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ตัวช้ีวัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
10. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดระดับองค์กร (R) ร้อยละ 80  ร้อยละ 

83.33 
ร้อยละ 
57.89 

ร้อยละ 
31.58 

11. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดระดับ Profile (P) ร้อยละ 80 ร้อยละ 
81.13 

ร้อยละ 
82.52 

ร้อยละ 
78.79 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน) 
- มีการรายงานความเสี่ยงของหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
1. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนงานโครงการ เพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 
2. การติดตาม การประเมินผล และรายงานข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์ 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 

ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าทีร่ะดับ
ปฏิบัติงานรับรู้แผน
ยุทธศาสตร์ไม่ทั่วถึง 

ชี้แจงผ่านหัวหน้างาน  ประสานงานต่อไปยังหน้างาน และส่ง
แผนยุทธศาสตร์ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน
ในองค์ได้รับทราบ 

เจ้าหน้าทีร่ับรู้แผน
ยุทธศาสตร์มากขึ้น 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
R1. ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 100 

     P1. ร้อยละของหมู่บ้านได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งใน
การจัดการสุขภาพ 

ร้อยละ 80 100 

     P2. ร้อยละของหมู่บ้านมีแผนจัดการสุขภาพชุมชน  ร้อยละ 80 100 
R2. ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัดด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของ
ประชาชนทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 66.67 

     P3. ร้อยละของตัวชี้วัดด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของแต่
ละกลุ่มวัย ผ่านเกณฑ์   

ร้อยละ 80   77.45 

     P4. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ด้านยาของประชาชนและชุมชน   

ผ่านเกณฑ์ระดับ 
4 

ระดับ 4 

     P5. ร้อยละของตัวชี้วัดการส่งเสริมพฤติกรรมช่องปากท่ีเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 100 
R3. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อที่เป็น
ปัญหาส าคัญของพื้นที่ 

ร้อยละ 80 66.67 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
     P6. ร้อยละ 90 ของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง  

ร้อยละ 90 99.46 

     P7. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา   ร้อยละ 60 62.69 
     P8. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 
13.50 

     P9. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

48.30 

     P10. อัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูง  ไม่เกินร้อยละ 4 4.27 
     P11. อัตราเพ่ิมการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวาน  ลดลงร้อยละ 5 ลดลง 13.36 
     P12. อัตราเพ่ิมการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูง  ลดลงร้อยละ 5 ลดลง 28.87 
     P13. อัตราเพ่ิมการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรค COPD  ลดลงร้อยละ 5 ลดลง 6.5 
     P14. อัตราการรับเข้าห้องฉุกเฉินด้วยภาวะ Acute Exacerbation ในผู้ป่วย 
COPD  

ไม่เกินร้อยละ 13 7.35 

R4. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินงานโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาส าคัญของพื้นที่  

ร้อยละ 80 60 

     P15. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง เมื่อเทียบค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
(2555-2559)  

มากกว่าร้อยละ 
4 

100 (0 ราย) 

     P16. อัตราป่วยด้วยโรคปอดบวม  ไม่เกิน 19  ต่อ
แสนประชากร ใน

เขตพื้นท่ี 
(โรงพยาบาล) 

161.18 

     P17. อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง  ไม่เกิน 97  ต่อ
แสนประชากร ใน

เขตพื้นท่ี 
(โรงพยาบาล) 

338.47 

     P18. อัตราป่วยด้วยโรคฉี่หนู ไม่เกิน 15 ต่อแสน
ประชากร ในเขต

พื้นที่ 
(โรงพยาบาล) 

0 

     P19. อัตราการรักษาโรควัณโรคส าเร็จ  ร้อยละ 87 88.89 
R5. ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินการโรงพยาบาลสายใยรัก
แห่งครอบครัวที่เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่  

ร้อยละ 80 57.14 

     P20. อัตรามารดาที่ให้บุตรดื่มนมแม่อย่างเดียวนานมากกว่า 6 เดือน  ร้อยละ 60  42.51 
     P21. อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  ไม่เกินร้อยละ 7 8 
     P22. อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนขณะแรกเกิด ไม่เกิน 25 ต่อ

พันการเกิดมีชีพ  
20 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
     P23. อัตราตายปริก าเนิด ไม่เกิน 9 ต่อพัน

การเกิดทั้งหมด 
0 

     P24. อัตราหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี  น้อยกว่าร้อยละ 
10 

13.33 

     P25. อัตราหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห์  

ร้อยละ 60 70 

     P26. อัตราหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์คุณภาพ  ร้อยละ 60 66 
R6. ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดการด าเนินงานสุขภาพจิตและยา
เสพติดที่เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 75 

     P27. ร้อยละประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มารับบริการที่ รพ. ลอง  ได้รับ
การคัดกรองด้วย 2Q 

ร้อยละ 90 66.32 

     P28. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ  มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 31 

41.05 

     P29. อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิต  มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 60 

68.92 

     P30. ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม ไม่กลับไป
เสพซ้ า   

ร้อยละ 85 90.90 

R7. ร้อยละความส าเร็จของอัตราการป่วยตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของ
พื้นที่ 

ร้อยละ 80 87.50 

     P31. อัตราป่วยตายด้วยโรคปอดบวม ไม่เกิน 15.77 ต่อ
ประชากรแสนคน  

12.64 

     P32. อัตราตายผู้ป่วย Sepsis  ไม่เกิน 26.18 ต่อ
ประชากรแสนคน 

18.06 

     P33. อัตราตายผู้ป่วย MI  ไม่เกิน 27.40 ต่อ
ประชากรแสนคน 

54.19 

     P34. อัตราตายผู้ป่วย  Head  Injury   ไม่เกิน 16.83 ต่อ
ประชากรแสนคน  

9.03 

     P35. อัตราตายผู้ป่วย Stroke  ไม่เกิน 7 ต่อ
ประชากรแสนคน 

5.47 

     P36. จ านวนผู้ป่วยเสียชีวติโดยไม่คาดฝัน  ไม่เกิน 4 ราย/ปี 2 
     P37. อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก เป็น 0 0 
     P38. อัตราป่วยตายด้วยโรค Leptospirosis  เป็น 0 0 
R8. ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัด ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและความ
ปลอดภัยจากการใช้ยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 75 

     P39. จ านวน รพ.สต.ที่มีการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขครบ 
4 ด้าน 

ทั้ง 14 แห่ง 14 แห่ง 
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     P40. ระดับความส าเร็จของชุมชนในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
ปลอดภัยในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 
6 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 6 

     P41. อัตราตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ผ่านเกณฑ์   อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 

66.67 

     P42. อัตราของสถานประกอบการจ าหน่ายอาหารที่ขอรับรองมาตรฐาน CFGT 
ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์  

ร้อยละ 85 90 

     P43. อัตราของอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 5 ชนดิ  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

NA 

R9. ร้อยละความส าเร็จของระบบการแพทย์ฉุกเฉินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80 50 
     P44. ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉิน วิกฤติ (สีเหลืองและสีแดง ที่ได้รับ
ปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ)  

ร้อยละ 70 79.14 

     P45. อัตราการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข 1669  ร้อยละ 80 69.87 
R10. ร้อยละความส าเร็จระบบการเฝ้าระวังและควบคุมโรค  ร้อยละ 100 88.89 
     P46. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน MCATT คุณภาพ ระดับ 5  ระดับ 5 
     P47. โรงพยาบาลมีการด าเนินงาน SRRT คุณภาพ ผ่านระดับดี ระดับพ้ืนฐาน 
     P48. อัตราความครอบคลุมของหน่วยงานที่ส่งรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง 

ร้อยละ 80 100 

     P49. อัตราความครบถ้วนของผู้ป่วยที่รายงานด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ร้อยละ 80 100 
     P50. อัตราความทันเวลาของการรายงานโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  ร้อยละ 80 100 
     P51. อัตราความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายครบ ร้อยละ 80 100 
     P52. อัตราความทันเวลาของการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายครบ ร้อยละ 80 100 
     P53. อัตราความทันเวลาของการได้รับแจ้งข่าวการระบาดทันเวลา ร้อยละ 80 100 
     P54. อัตราความครบถ้วนของการสอบสวนการระบาดครบ  ร้อยละ 80 100 
R11. ร้อยละความส าเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคี
เครือข่าย 

ร้อยละ 80 50 

     P55. อัตราผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 80 82.87 
     P56. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล  น้อยกว่า 1 ชม. 

30 นาที 
1 ชม. 38 นาที 

     P57. รพสต. มีสัดส่วนผู้ป่วย DM HT ที่ดูแลรับการรักษา/บริการที่ รพสต. ร้อยละ 40 54.46 
     P58. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน  

ร้อยละ 18 16.84 

R12. ร้อยละของมาตรฐานงาน/ทีมมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 90 100 
     P59. การประเมินคลินิก  NCD คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านร้อยละ 

74.31 
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     P60.  อัตราความส าเร็จของตัวชี้วัดคลินิกวัณโรคคุณภาพ (Quality TB Clinic) 
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 90 96 

     P61.  ER คุณภาพผ่านการประเมินตามเกณฑ์  ร้อยละ 40 49.1 
     P62. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ EPI คุณภาพ ร้อยละ 80 96.6 
     P63. ระดับความส าเร็จของการจัดบริการอาชีวอนามัยส าหรับโรงพยาบาล
ชุมชน 

ระดับพื้นฐาน เริ่มต้นพัฒนา 

     P64. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ ร้อยละ 80 100 
     P65. ร้อยละของบริการห้องคลอดคุณภาพ ร้อยละ 80 100 
     P66. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ WCC คุณภาพ ร้อยละ 50 70 
     P67. ร้อยละศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ   ร้อยละ 80 100 
     P68. รอ้ยละของส้วมผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS  ร้อยละ 80 100 
     P69. ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานบริการกระทรวงสาธารณสุข  

ผ่าน ผ่าน 

     P70.  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ระดับดี 
(ร้อยละ 60) 

ระดับดี 
(ร้อยละ 60) 

     P71. หน่วยงานผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพงานบริการรังสีวินิจฉัย  ตาม
เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

≥ ร้อยละ 85 91.48 

     P72. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานแพทย์แผนไทย ระดับดี ระดับดีมาก 
     P73. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสุขศึกษา ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 
     P74. หน่วยงานทางการพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาล
ระดับ 3  

ร้อยละ 70 100 

     P75. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงครัวโรงพยาบาล ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
     P76. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานยาเสพติด ระดับ 5 ระดับ 5 
     P77. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานระบาดวิทยา ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
R13. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) Accredit รับรองบันได

ขั้น 2 
     P78. ร้อยละของเกณฑ์การประเมิน Scoring guide ผ่านเกณฑ์ ≥ 3 ร้อยละ 80 77.53 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
R14. ร้อยละการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสุขภาพผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 100 
     P79. ร้อยละของชุดข้อมูลสุขภาพมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
เข้าถึงง่าย 

ร้อยละ 90 99.29 

     P80. ร้อยละของตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอ้ือต่อการใช้
งาน 

ร้อยละ 80 100 
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     P81. ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ  

ร้อยละ 70 70.21 

     P82. ร้อยละของการตอบสนองต่อข้อมูลที่หน่วยงานร้องขอ ร้อยละ 70 97.38 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ  
R15. ดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 80 
     P83. รายได้ของโรงพยาบาลเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 เพ่ิมข้ึน 14.75 
     P84. รายจ่ายของโรงพยาบาล ลดลงร้อยละ 10 เพ่ิมข้ึน 5.45 
     P85. ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาล ≥ ร้อยละ 30 32.15 
     P86. ต้นทุนวัสดุบริหารเป็นไปตามแผนใช้เงินบ ารุง รพ. ร้อยละ 80 79.18 
R16. อัตราความส าเร็จของการบริหารการเงินการคลังตามเกณฑ์การประเมิน
ของ FAI 

ร้อยละ 100 80 

     P87. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ระดับ 5 ระดับ 4 
     P88. ระดับความส าเร็จของงานด้านการเงินและบัญชี ระดับ 5 ระดับ 5 
     P89. ร้อยละความส าเร็จของงานด้านพัสดุ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
     P90. ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ระดับ 5 ระดับ 5 
     P91. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการจัดท าต้นทุนบริการ ระดับ 5 ระดับ 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ     
R17. ระดับความส าเร็จของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HRSC ระดับดี ระดับดี 
     P92. ผลส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ตามแนวทาง 
HRSC ผ่านเกณฑ์ 

ระดับดี ระดับดี 

     P93. อัตราของหน่วยงานมีการจัดท าแผน training need ร้อยละ 100 100 
     P94. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 50 100 
     P95. ทุกหน่วยงานมีอัตราก าลังเพียงพอ ≥ ร้อยละ 80  100 
     P96. หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงมีอัตราก าลังเพียงพอ ร้อยละ 100 100 
R18. ระดับความส าเร็จของการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร   ระดับ 3 ระดับ 5 
     P97. อัตราบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 10 วันต่อคน/ปี ร้อยละ 90  100 
     P98. หน่วยงานมีการพัฒนาผลงาน ร้อยละ 50 73.3 
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตส านึกรักองค์กร     
R19. ร้อยละความส าเร็จดัชนีความสุขของคนโรงพยาบาลลองผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 75 
     P99. อัตราความผูกพันของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง  ร้อยละ 80 61.27 
     P100.  อัตราความพึงพอใจในบรรยากาศการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ลอง 

ร้อยละ 80 80 

     P101.  ร้อยละของบุคลากรในโรงพยาบาลมีระดับความเครียดในระดับที่
ปรับตัวได้ โดยไม่ต้องใช้ยา  

ร้อยละ 80 100 

153 



  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
     P102. อัตราความพึงพอใจของการรักษาดุลยภาพของชีวิตและการท างานของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลอง  

ร้อยละ 60 63.52 

   

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
  - 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560) 

  กราฟ การวิเคราะห์ 
ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ (R) ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน ในปี 2558 – 2560 มีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจาก ในแต่ละปีมีการทบทวนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
และปรับเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความท้าทาย และความ
ชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิผล ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางกระแสของ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
บางตัว ซึ่งไม่สามารถก าหนดให้วัดผลงานออกมาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และยากต่อการรวบรวมข้อมูล รวมถึงระดับ
ความส าคัญของตัวชี้วัดบางตัวไม่สามารถน ามาชี้วัดประเด็น
ส าคัญในการพัฒนาองค์กรได้ อีกท้ังยังสร้างภาระและความ
กดกันในการพัฒนาผลงานให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้   

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

 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 

1. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานข้อมูลย้อนกลับรายไตรมาสแก่คณะกรรมการบริหาร 
          

          
 

154 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
หน่วยงาน ประกันสุขภาพ กลุ่มงาน ประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง  จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน  นางสาววิชุดา  ใจเที่ยงตรง  วันที่จัดท า  31 ตุลาคม 2560 

เจตจ านง  :  ครอบคลุม  ถูกต้อง  ทันเวลา 
เป้าหมาย 
 งานประกันสุขภาพมีบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างของหลักประกันสุขภาพโดยมีดังนี้ การลงทะเบียนสิทธิการ
รักษาพยาบาลตามสิทธิของผู้รับบริการการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจ า  ปฐมภูมิ และรับส่งต่อการ
บริหารจัดการกองทุนต่างๆ การคุ้มครองสิทธิและการรับเรื่องร้องเรือน  ศูนย์เรียกเก็บรายได้  และการรายงานข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางแพทย์เพ่ือใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยบทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้ต้องท าให้ครอบคลุม  ถูกต้อง  
และทันเวลา 
ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 58 ปี 59 ปี 60 
1. ร้อยละของความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 99.50 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
99.50 

99.90% 99.98% 99.97% 

2. ร้อยละของหน่วยบริการในเครือข่ายได้รับการข้ึนทะเบียน
หน่วยบริการผ่านโปรแกรม CPP ของ สปสช.ได้ครบถ้วน 100% 

ร้อยละ 100 100% 100% 100% 

3. หน่วยบริการในเครือข่ายได้รับการจัดสรรเงินกองทุนต่างๆ ได้
ทันเวลา  

ร้อยละ 100 100% 100% 100% 

4. หน่วยบริการเรียกค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ได้
ครบถ้วนมียอดส่วนต่างในการเรียกเก็บและชดเชยเท่ากับ 0 

ร้อยละ 80 N/D 96.98% 98.25% 

5. ข้อมูลการเรียกเก็บที่ถูกปฏิเสธการจ่ายชดเชยได้รับการ
อุทธรณ์แก้ไขและเรียกเก็บได้ถูกต้อง 

ร้อยละ 90 N/D 100% 100% 

6. ร้อยละความทันเวลาในการส่งรายงานข้อมูลเรียกเก็บให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 80 100% 81.82% 100% 

7. อัตราการแก้ไขและส่งต่อ เรื่องราวร้องทุกข์ประชาชน ร้อยละ  100 100% 100% 100% 
8. อัตราความครบถ้วนทันเวลาและ ถูกต้องของหลักฐานการ
เรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

ร้อยละ  100 100% 100% 100% 

จุดเน้นในการพัฒนา 
 1. พัฒนาคุณภาพบริการของงานประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทุกสิทธิ์ของผู้มารับบริการให้ถูกต้อง เป็นธรรม 
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพของโรงพยาบาลลอง รพ.สต.ในเครือข่าย 
 3. พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้องเชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์และน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน 
 1. การข้ึนทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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 2. การข้ึนทะเบียนของหน่วยบริการในเครือข่ายผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยบริการ 100% 
 3. การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตรับผิดชอบได้ตามเป้าหมาย 
 4. การปรับระบบการปฏิบัติงานในการรับ – ส่งข้อมูล E- claim ที่ถูกต้อง ทันเวลา และมีส่วนต่างของค่า
รักษาพยาบาลระหว่างเบิกจ่ายจริง และการตั้งเบิกที่ได้รับให้น้อยที่สุด  
 5. การปรับกระบวนการปฏิบัติงานในการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปสช. กรมบัญชีกลาง 
รพ.แพร่ สสจ.แพร่ บริษัทประกันภัยต่างๆเก่ียวกับรายรับ - รายจ่าย ที่จัดส่งให้ถูกต้อง ทันเวลาในการเบิกจ่าย  

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
     1. ทบทวนระบบการเรียกเก็บเงินสดของโรงพยาบาล 
     2. ทบทวนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 
 3. ทบทวนระบบรายงานส าหรับการตั้งลูกหนี้งานการเงินและบัญชี 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงทีส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indication) 

การลงทะเบียนสิทธิ
การรักษาพยาบาล 

ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอลองได้รับการ
ลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลได้
คลอบคลุมและถูกต้อง 
ผู้ให้บริการสามารถก าหนดสิทธิการ
รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 

การลงทะเบียนผิดคน
หรือผิดสิทธิการรักษา 

ร้อยละของความครอบคลุมการ
มีหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
99.50 

การข้ึนทะเบียน
หน่วยบริการ 

หน่วยบริการในเครือข่ายได้รับการ
อนุมัติการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ  ประจ าและรับส่งต่อ ผ่าน
โปรแกรม CPP ได้ทันเวลา  

หน่วยบริการลงข้อมูล
ไม่ครบถ้วน 
หน่วยบริการที่ระบุใน
โปรแกรมอยู่นอก
เครือข่าย 

ร้อยละของหน่วยบริการใน
เครือข่ายได้รับการข้ึนทะเบียน
หน่วยบริการผ่านโปรแกรม 
CPP ของ สปสช.ได้ครบถ้วน 
100% 

การบริหารจัดการ
กองทุนต่างๆ  

หน่วยบริการในเครือข่ายได้รับการ
จัดสรรเงินกองทุนได้ถูกต้องและ
ทันเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ คปสอ. 
ก าหนด 

ข้อมูลในการจัดสรร
เงินผิดพลาด 
การจัดสรรเงินล่าช้า 

หน่วยบริการในเครือข่ายได้รับ
การจัดสรรเงินกองทุนต่างๆ ได้
ทันเวลา 100% 

ศูนย์เรียกเก็บ เรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทาง
การแพทย์ได้ถูกต้องและทันเวลา 
ได้รับการชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ที่ครบถ้วนและรวดเร็ว 

เรียกเก็บค่าชดเชย
ค่าบริการทาง
การแพทย์ผิดสิทธิ 
ได้รับการชดเชย
ค่าบริการทางการ
แพทย์ไม่ครบถ้วน
ตามจ านวน 

เรียกค่าชดเชยค่าบริการทาง
การแพทย์ได้คบถ้วนมียอดส่วน
ต่างในการเรียกเก็บและชดเชย
เท่ากับ 0 
ข้อมูลที่ถูกปฏิเสธการจ่าย
ชดเชยได้รับการอุทธรณ์แก้ไข
และเรียกเก็บได้ถูกต้อง 
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมหลักตัวชี้วัดหลักขององค์กรที่ 
R15. ดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
P87. ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (≥0.6) 
สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
-  การเรียกเก็บค่าบริการตามสิทธิผู้ป่วย 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ปริมาณงาน/ปี 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 
1 การลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ ราย 7,183 6,017 6,480 
2 การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ แห่ง 15 15 15 
3 การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ visit 102,637 103,412 115,086 
4 การคุ้มครองสิทธิและการรับเรื่องร้องเรียน ฉบับ 24 24 24 
5 รวบรวมข้อมูลและรายงานผล ฉบับ 728 1,216 1,566 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. การลงบันทึกในการให้สิทธิ์การรักษาพยาบาลควรได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ 100 % ใน Website www.nhso.go.th ทุก
ครั้งที่มีผู้มารับบริการ พร้อมทั้งลงบันทึกในโปรแกรม HOSxP ให้ถูกต้องครบถ้วนและจัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือหาโอกาสพัฒนาในส่วนที่ขาด และเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้ง รพ. 
2. การติดตามสิทธิว่างไม่ได้รับการแจ้งตอบกลับจากรพ.สต.เครือข่าย เนื่องจากบางรพสต.เปลี่ยนผู้รับผิดชอบนายทะเบียน
บ่อย และไม่ได้มีการส่งต่อข้อมูลเมื่อเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานใหม่  
3. ขาดการท าความเข้าใจกับผู้รับบริการในผู้รับบริการสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้านอกเขตจังหวัดแพร่ เนื่องจากการ
รักษาพยาบาลบางกรณีไม่ครอบคลุมตามสิทธินั้นๆ เช่น กรณีสามีหญิงตั้งครรภ์มารับบริการตรวจเลือดไม่ได้เรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลท าให้เบิกค่ารักษาพยาบาลคืนไม่ได้ 
แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
 1. พัฒนาระบบการลงทะเบียนสิทธิโดยให้นายทะเบียนแต่ละหน่วยบริการในเครือข่ายที่รับผิดชอบ ติดตาม
ประชากรในเขตรับผิดชอบมาลงทะเบียนการมีหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่บุคคลพึงมี 
 2. พัฒนาระบบการให้สิทธิในการรักษาพยาบาลโดยติดตั้งองค์ความรู้ ทบทวนสิทธิต่างๆ ความครอบคลุมตามสิทธิที่
พึงได้รับ และลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องภายในโรงพยาบาลลอง 
 3. พัฒนาระบบการลงบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานชุดข้อมูลมาตรฐานด้านสุขภาพ ตามนโยบายที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด  

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงทีส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indication) 

การรวบรวมราย
งายและวิเคราะห์
ข้อมูล 

รายงานและวิเคราะห์สถานการณ์การ
เรียกเก็บและการชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์เพ่ือให้แก่ผู้บริหาร
รับทราบได้ทันเวลา 

รายงานข้อมูล
คลาดเคลื่อนและไม่
ทันต่อสถานการณ์ 

ส่งรายงานข้อมูลเรียกเก็บให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 
หน่วยงาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ   กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 
ผู้จัดท ารายงาน นายธนพล  ใจน่าน  วันที่จัดท า  1 ตุลาคม 2560 

 
เจตจ านง  

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา อย่างรวดเร็วและประทับใจ     

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

ตัวชี้วัดคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลลัพธ์ 

2558 2559 2560 
1) ร้อยละของชุดข้อมูลสุขภาพมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน และเข้าถึงง่าย (43 แฟ้มมาตรฐาน) 
ร้อยละ 70           98.76 98.2 98.47 

2) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ 4 ระดับ 4  ระดับ 4  
3) อุบัติการณ์การล่ม ของระบบ HOSxP  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 

ครั้ง/ปี 
0 0 0 

4) อุบัติการณ์การล่ม ของระบบ e - Office 
 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 
ครั้ง/ปี 

0 0 0 

5) อุบัติการณ์การล่ม ของระบบ RMC  
 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 
ครั้ง/ปี 

0 0 0 

6) เมื่อเกิดอุบัติการณ์ล่มแล้วสามารถกู้ระบบคืนได้ใน
เวลา  

น้อยกว่า 60 นาที  0 0 0 

7) ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูลมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  

ร้อยละ 70 71.87 70.72 70.21 

8) จ านวนข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 0 ครั้ง/เดือน 0 0 0 

จุดเน้นในการพัฒนา 
 1. การจัดการให้เกิดการเรียนรู้ในหน่วยงาน : การส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  

 การให้ค าแนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานประจ าวัน 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

 การสอนทักษะในการดูแล/การแก้ไขเบื้องต้นระบบคอมพิวเตอร์ขณะปฏิบัติงาน  
 2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ 
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 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ การอบรม การประชุมวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 การจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์   
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน 
ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เปลี่ยนตัวควบคุมระบบเครือข่ายในโรงพยาบาล 
 ปรับปรุงห้องแม่ข่าย โดยการเปลี่ยนสถานที่เพ่ือปรับระบบเครือข่ายใหม่ ให้มีเสถียรภาพ และรองรับการใช้

งานได้มากขึ้น 
 เปลี่ยนระบบจัดการ Internet ทั้งโรงพยาบาล เพ่ือให้เกิดความเสถียรภาพต่อการจัดการระบบ และ

สอดคล้องกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 
ระบบการจัดการข้อมูล 
 แนะน าและทบทวนกระบวนการลงบันทึกข้อมูลของ 43 แฟ้มมาตรฐาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

งานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  งานผู้ป่วยนอก งานห้องคลอด งานแพทย์แผนไทย เป็นต้น  
 จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลให้แกห่น่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลเพื่อเอ้ือต่อการพัฒนางาน  

 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาส

พัฒนา 
ระบบเดิม 

ก่อนการปรับปรุง 
การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

 ก า ร ป้ อ ง กั น
ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า
ขัดข้อง และแก้ไข
ปั ญ ห า  ซึ่ ง อ า จ
สร้างความเสียหาย
แ ก่ ร ะ บ บ
สารสน เทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

 ไม่ มี ตู้ ควบคุ มไฟ
แยกเฉพาะของห้อง
แม่ข่าย 

 ไม่มีระบบสายดิน
ของห้องแม่ข่าย 

 จัดซื้ อ เครื่ องส ารองไฟฟ้าที่ มี
ความ สามารถปรับแรงดันไฟฟ้า
อัต โนมั ติ  เ พ่ื อป้ องกัน คว าม
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หรือการประมวล 
ผลของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งใน
ส่ วนของ เครื่ องแม่ข่ าย  และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล  

 ปรับปรุงระบบสายดินภายในห้องแม่
ข่าย 

 เครื่องส ารองไฟที่ส ารองเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส ารอง
ไฟฟ้าได้ประมาณ  70 นาท ี

 เครื่องส ารองไฟฟ้าที่ส ารอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ส ารองไฟฟ้าได้ประมาณ  5 -10 
นาท ี

 
 ก า ลั ง อยู่ ใ น ระหว่ า ง ก า ร

ด าเนินงานปรับปรุงห้องแม่ข่าย
ใหม ่

 การเปิดเผยข้อมูล
ของผู้ป่วย 

 ก าหนดสิทธิ  และ
ร หั ส ผ่ า น ข อ ง
บุ ค ล า ก ร ยั ง ไ ม่
ชัดเจน 

 ไม่มีแนวปฏิบัติการ
เก็บข้อมูล  
 

 ก าหนดสิทธิ และรหัสผ่านของ
บุคลากรเพ่ือเข้าสู่โปรแกรมการ
ปฏิบัติ งานและการเข้ าถึ ง เวช
ระเบียน  

 มีแนวทางปฏิบัติการเก็บข้อมูล
ผู้ ป่ วยที่ เปิดเผยแล้วเกิดความ
เสียหายต่อผู้ป่วย 

 ยังไม่พบการร้องเรียนเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรที่ 14. ร้อยละของชุดข้อมูลด้านสุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 
เป้าประสงค์ ระบบข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 แนะน าและทบทวนกระบวนการลง

บันทึกข้อมูลของ 43 แฟ้มมาตรฐาน 
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งาน
เวชปฏิบัติครอบครัวและบริการด้าน
ปฐมภูมิ  งานผู้ป่วยนอก งานห้อง
คลอด งานแพทย์แผนไทย เป็นต้น  
 

 ร้อยละของชุดข้อมูล
ด้านสุขภาพมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 

 
 

 จัดท า Smart Flow  ของการบันทึกข้อมูลต่างๆ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใจง่าย และ
สามารถน าไปใช้ได้จริง 

 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
ลงบันทึกข้อมูลใน โปรแกรม HOSxP และเพ่ิม
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกั นระหว่ าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมมากขึ้น 

ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรที่ 15 ศูนย์ข้อมูลผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 5 
เป้าประสงค์ ศูนย์ข้อมูลมีคุณภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่หน่วยงาน

ต่างๆในโรงพยาบาลเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนางาน  
 การด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลขาดความต่อเนื่อง 

และงบประมาณสนับสนุน 

 ศูนย์ข้อมูลผ่านเกณฑ์
การประเมิน ระดับ 4 

 

 มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการจัดท า
ศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงกันในระดับ    
คปสอ. 

 มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ 
ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรที่ 16 ร้อยละตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 
เป้าประสงค์ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 ระบบ HOSxP 
 มีการดูแล / ปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบในแต่

ละหน่วยงานตามความเหมาะสม และตาม
ก าลังความสามารถ  

 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย โดยการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ Hard Ware ภายใน ให้มี
ความเสถียรมากยิ่งขึ้น 

 อุบัติการณ์การล่ม 
ของระบบ HOSxP
เท่ากับ 0 ครั้ง/ปี 

 ระบบ HOSxP 
 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ HOSxP โดยผ่าน

การอบรม/ประชุมเพื่อติดตั้งองค์ความรู้ให้
สามารถตอบสนองต่อปัญหาการใช้งานได้มาก
ยิ่งขึ้น 

 ปรับระบบให้เข้ากับบริบทของโรงพยาบาล
ลอง 

 ระบบ e-office 
 ปรับปรุงระบบส ารองไฟ 

 อุบัติการณ์การล่ม ของ
ระบบ e-Office เท่ากับ 
0 คร้ัง/ปี 

 ระบบ E- office 
  มีแผนพัฒนาในการเปลี่ยนระบบ  e-office 

ใหม่ 

 ระบบ Internet  
 เพิ่มการติดตั้งระบบการจัดการ ของระบบแม่ข่าย

ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ใช้งาน 
 จั ด เ ก็ บป ระ วั ติ ก า ร เ ข้ า ใ ช้ ต า ม  พ รบ .

คอมพิวเตอร์ 2550 

 ร้อยละตัวชี้วัดด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 ระบบ Internet  
 ขยายโครงข่ายของระบบ Network ให้มี

ขนาดใหญ่ขึ้นและรองรับการใช้งานที่มี
ปริมาณมากข้ึนเรื่อย ๆ  
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 ระบบ HOSxP, ระบบ e-office และ 

ระบบ Internet  
 

 ก าหนดให้มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็น
แนวทางเดียวกันเมื่อระบบ ปฏิบัติการที่
ส าคัญ คือ HOSxP, e - office และ RMC 
ล่ม รวมทั้งน าวิธีปฏิบัติดังกล่าวลงสู่การ
ปฏิ บั ติ อย่ า งแท้ จ ริ งพร้ อมทั้ ง มี ก า ร
ประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความเป็นจริง และทันต่อเหตุการณ์ 

 
ตัวช้ีวัดหลักขององค์กรที่ 17 ระดับความส าเร็จของการใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลที่มีคุณภาพ ระดับ 3 
เป้าประสงค์ ข้อมูลสารสนเทศน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
 ตอบสนองการน าชุดข้อมูลไปใช้

พัฒนางานของแต่ละหน่วยงาน 
และตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 

 ระดับความส าเร็จของการ
ใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูล
ที่มีคุณภาพ ระดับ 3 

 หน่วยงานทุกหน่วยงานมีการบันทึกกิจกรรม
ของตนเองลงในระบบ HOSxP เพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์จากชุดข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน ซึ่งมี
ความน่าเชื่อถือที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี  2558 – 2560) 
แผนภูมิแสดงตัวชี้วัดการพัฒนาที่ส าคัญ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1  แผนภูมิแสดงอุบัติการณ์การล่ม ของระบบ HOSxP ระบบ e-Office  และระบบ RMC 
เปรียบเทียบเป็นรายปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2560 
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จากแผนภูมิที่ 1  แสดงอุบัติการณ์การล่ม ของระบบ HOSxP  ระบบ e - Office และ ระบบ RMC ในแต่ละปี ตั้งแต่ พ.ศ. 
2558 – 2560  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  ทุกระบบ พบอุบัติการณ์การล่มเท่ากับ 0 เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดูแลแก้ไข 
ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้เครื่องแม่ข่ายอย่างสม่ าเสมอ  จากการออกแบบการดูแล
บ ารุงรักษา และส ารองข้อมูลของระบบแม่ข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1) ระบบเครือข่ายยังต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้ เพ่ือง่ายต่อการซ่อมบ ารุงในอนาคต 
2) แม่ข่ายที่ให้บริการของโรงพยาบาลบางตัว ต้องวางแผนการปรับเปลี่ยน ในเรื่องของ Hardware โดยการท า Raid 0 หรือ 

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

อ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน รวมทั้งอบรมผู้ใช้งานให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเพ่ิมเติม เพ่ือลดปัญหาการใช้
งาน 

5) ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเอ้ือต่อการใช้งานที่มีความ
เหมาะสมเพียงพอ  

6) ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ 
และมีความเป็นปัจจุบัน 

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

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

  ปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ ภายในคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ให้รองรับต่อการให้งานโปรแกรมประยุกต์ ต่าง ๆ 
  มีแผนพัฒนาเพ่ือติดตั้งองค์ความรู้ในรูปแบบของการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการใช้ รวมถึงการดูแล/   

 บ ารุงรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของเจ้าหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ครอบคลุมมากขึ้น
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งานเวชระเบียน  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน .....นางสาวน  าฝน วงค์ปินตา.....วันที่จัดท า.......31 ตุลาคม 2560..... 
 
เจตจ านง  

ถูกต้อง  ครบถ้วน  พิทักษ์สิทธิ์   ปลอดภัย และได้รับความพึงพอใจ               

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

ตัวชี วัดคุณภาพ 
ตัวชี วัดหลัก (KPI) เป้าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อุบัติการณ์ระบุตัวผู้ป่วยผิดราย  
 

≤5 ราย 1 1 2 
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดเผย
ความลับผู้ป่วย  

 

 

0 0 0 0 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
(นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน) 

1. ทบทวนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ด้วยการเปิด-ปิด Visit number (VN) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ใช้โปรแกรม hosxp ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

2. การทบทวนเพื่อหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ในกรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล  

 จุดเน้นในการพัฒนา  
1. สร้างหน่วยงานให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 

ส่งเสริม และ พัฒนาบุคลากรหน่วยงานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นประจ าทุกวันโดย  ด าเนินการใช้
กระบวนการท างานหลักของหน่วยงานวิเคราะห์หาส่วนขาด จุดบกพร่อง  และร่วมกันทบทวนหาวิธีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหา แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ  า พัฒนาระบบการปฏิบัติงานประจ าวัน รวบรวมผลด าเนินการและการแก้ไข
ปัญหาที่พบ น าเสนอโดยการเล่าสู่กันฟังในหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และการเรียนรู้ขณะ
ปฏิบัติงานจริงร่วมกัน  เช่น การใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของบุคคลไร้สถานะและสิทธิ์  การขึ นทะเบียนแรงงานต่างด้าว  

2. การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP 
พัฒนากระบวนการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โดยการลงบันทึกข้อมูลให้มีความถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยการบันทึกในโปรแกรม HOSxP  ให้ถูกต้องตามแนวทางการบันทึก
ข้อมูล 43 แฟ้ม เพ่ือให้การประมวลผลข้อมูลต่างๆให้เป็นสารสนเทศที่มีความจ าเป็นส าหรับโรงพยาบาลลอง มีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และทันเวลา  
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ์ 
1. เจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
อ่ืนส่งตรวจคัดกรองเอง 

- เจ้าหน้าที่ ที่ลงข้อมูลคัดกรอง ส่ง
ตรวจและระบุสิทธิการรักษาเอง ซึ่ง
ในบางรายนั นยังบันทึกข้อมูลทั่วไป
ไม่ครบถ้วน รวมไปถึงการระบุสิทธิ
การรักษาไม่ถูกต้องด้วย 
- มีการส่งตรวจค้างไว้จ านวนมาก 
และไม่สามารถจัดการได้ทันในวัน
นั นๆ ท าให้มีรายชื่อผู้ป่วยค้างในโป
แกรมhosxp และต้องคอยลบออก
ทุกครั งที่ไม่สามารถจัดการข้อมูลได้
ทันเวลา 

- ให้เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียน 
เป็ นผู้ บั นทึ กข้ อมู ลการส่ ง
ต ร ว จ ให้ เท่ า นั น  โด ย ให้
เจ้ าหน้ าที่ งานคั ดกรองส่ ง
รายชื่อให้เป็นรายวัน และนับ
จ า น ว น ม า  ใน ป ริ ม าณ ที่
สามารถจัดการได้ทันในวัน
นั นๆ 

- ข้อมูลผู้ป่วยคัดกรอง 
ครบถ้วน ถูกต้องมาก
ขึ น และผู้รับผิดชอบ
สามมารถจั ดการได้
ทันเวลา 

2.การบันทึกสิทธิการ
รักษาไม่ถูกต้อง 

- ผู้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  ไม่ มี  User 
name/Plassword ใ น ก า ร
ตรวจสอบสิทธิ ต้องยืมใช้  User 
name/Plassword จ า ก น า ย
ทะเบียน 
- ไม่ มี เอ กส ารบั น ทึ ก ค วามจ า
เกี่ยวกับสิทธิการรักษาไว้ดู 

- ผู้มีสิทธิบันทึกข้อมูลทั่วไป
ของคนไข้ ท าการยื่นขอ User 
name/Plassword กั บ น า ย
ทะเบียน 
- โทรสอบถามยืนยันสิทธิการ
รักษากับนายทะเบียน ที่งาน
ประกันสุขภาพ 
- ท าเอกสารความจ าเกี่ยวกับ
การบันทึกสิทธิการรักษา และ
อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทุก
จากนายทะเบียนครั งหากมี
การเปลี่ยนแปลง 

- ผู้บันทึกข้อมูลทุกคน
มี 
Username/Plasswor
d ตัวเอง สามาเช็คสิทธิ
การรักษาได้ทันท ี
- เกิดความแมนย าใน
การระบุสิทธิการรักษา
มากขึ น 

 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของทีม/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี วัด โอกาสพัฒนา 

ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูล
พื นฐาน (แฟ้ม Person) ในโปรแกรม 
hosxp 

99.06 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มผู้บันทึกข้อมูล 
เพ่ือให้ทุกคนได้พูดคุย ถึงปัญหาที่เจอ รวมถึงวิธีการ
แก้ไข เพ่ือให้  มีความเข้าใจที่ตรงกัน และมีความ
ช านาญเพิ่มมากขึ น 

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอก ร้อยละ 90 

ผู้ป่วยนอกทั่วไป 
ผู้ป่วยนอกโรคเรื อรัง NCD 

 
 

93.15 
94.73 

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคน มีรู้ความและเข้าใจ
เกณฑ์การการบันทึกเวชระเบียน (เกณฑ์ Audit) 
เพ่ือที่จะสามารถลงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ ์
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี วัด โอกาสพัฒนา 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ผู้ป่วยนอกโรคเรื อรัง TB AIDS 

95.67 
90.23 

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวช
ระเบียนผู้ป่วยใน ร้อยละ 90 

90.94 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคน มีรู้ความและเข้าใจ
เกณฑ์การการบันทึกเวชระเบียน (เกณฑ์Audit) 
เพ่ือที่จะสามารถลงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ ์

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกรหัส 
ICD 10 ร้อยละ 80 
          ผู้ป่วยนอก 
          ผู้ป่วยใน 

 
 

99.86 
99.89 

ผู้ให้รหัสโรค ศึกษาและติดตามข่าวการพัฒนา หรือ
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงการให้รหัส ICD10 อย่าง
สม่ าเสมอ 

จ านวนผู้ป่วยคงค้าง จากการบันทึกผลการ
วินิจฉัย ในโปรแกรม hosxp  เป็น 0/วัน 

0 ห้องตรวจต่างๆ สามารถจัดการกับผู้ป่วยค้างหน้าจอ
เบื องต้นได้ด้วยตนเอง 

 สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลพื นฐาน (แฟ้ม 
Person) ในโปรแกรม hosxp 

80% 98.79 94.43 99.06 

จ านวนความผิดพลาด ของการระบุสิทธิการรักษาพยาบาล ไม่
ตรงกับ web สปสช. 

ไม่เกิน10
ครั ง/เดือน 

- 
เฉลี่ย 6 

ครั ง/เดือน 
เฉลี่ย 3 

ครั ง/เดือน 
จ านวนผู้ป่วยคงค้าง จากการบันทึกผลการวินิจฉัย ในโปรแกรม
hosxp  เป็น 0/วัน 

0 0 0 0 

อุบัติการณ์ความผิดพลาดจากการสแกนเอกสารเข้าในโปรแกรม 
hosxp (ใบแสดงความยินยอมรับการรักษา, ผลชิ นเนื อ, EKG, 
lab, Refer) 

ครั ง 0 0 0 

อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึก รหัสโรค ICD10 ผู้ป่วยนอก 90% 99.71 99.83 99.86 
อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึก รหัสโรค ICD10 ผู้ป่วยใน 90% 99.98 99.97 99.89 
รายชื่อผู้เสียชีวิตนอกสถานพยาบาล ได้รับการติดตามลงบันทึก
ข้อมูลสถานภาพในโปรแกรม hosxp (โดยบันทึกให้เป็นปัจจุบัน) 

90% 100% 100% 100% 

รายชื่อเด็กแรกเกิด ได้รับการติดตามลงบันทึกข้อมูลทั่วไป ใน
โปรแกรม hosxp (โดยบันทึกให้เป็นปัจจุบัน) 

90% 100% 100% 100% 

ค่าน  าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าเฉลี่ยแล้ว   
(Average Adjusted RWCMI : CMI) 

 0.59 0.61 0.69 
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 สถิติอื่นๆ 
1. 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปี 2560 

อันดับ ชื่อโรค 
จ านวน

ครั ง 
จ านวน

คน 

1 โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) 9,240 3,590 

2 โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus type2) 8,365 2,252 

3 อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) 2,005 1,442 

4 
การติดเชื อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน (Acute Upper respiratory 
infection) 

1,912 1,479 

5 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) 1,550 205 

6 อาการเวียนศรีษะ (Dizziness and Vertigo) 1,494 1,170 

7 โรคจิตเภท (Schizophrenia) 1,251 210 

8 โรคฟันผุ  (Dental caries) 1,158 801 

9 โรคปอดอุดกั นเรื อรัง (COPD) 868 233 

10 โรคไตวายเรื อรัง (Chronic renal failure) 857 74 

 
2. 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปี 2560 

อันดับ ชื่อโรค 
จ านวน

ครั ง 
จ านวน

คน 

1 โรคอุจาระร่วง (Diarrhea) 277 275 

2 โรคปอดบวม (Pneumonia) 180 150 

3 อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) 172 161 

4 โรคติดเชื่อในทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract infection) 142 126 

5 โรคปอดอุดกั นเรื อรัง (COPD) 139 60 

6 โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) 111 102 

7 โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus type2) 104 82 

8 ไข้ (Fever) 100 100 

9 อาการเวียนศรีษะ (Dizziness and Vertigo) 93 84 

10 โรคกรวยไตอักเสบ (Acute Pyelonephritis) 89 85 
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3. จ านวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ  

รายการ 
ปริมาณงาน/ปี 

ปี58 ปี59 ปี60 
จ านวนผู้ป่วยนอกทั งหมด (Visit/ครั ง) 107,028 105,916 110,620 

- จุดซักประวัติ   21161 
- ห้องตรวจ OPD   7042 
- ห้องตรวจคลินิกพิเศษ   20517 
- ทันตกรรม   9994 
- กายภาพบ าบัด   3885 
- แพทย์แผนไทย   3070 
- PCU   10066 
- คลินิกยาเสพติด   213 
- คลินิกรับยา ARV   1453 
- คลินิก TB   165 
- ส่งเสริมสุขภาพ FP   66 
- ส่งเสริมสุขภาพ OLD   19 
- ส่งเสริมสุขภาพ WCC   1476 

 
4. จ านวนผู้ป่วยในที่มารับบริการ แยกตามตึก 

ตึกผู้ป่วยใน 
ปี 2559 เฉลี่ยผู้ป่วยadmit/

วัน(ครั ง/365) 
ปี 2560 เฉลี่ยผู้ป่วยadmit/วัน

(ครั ง/365) ครั ง คน ครั ง คน 

Wardใหม ่      2,833       2,107  8 2,977 2,241 8 

Wardเก่า        102           91  0.27 1,233 1,041 3 

LR        277         228  1 256 222 1 

รวม      3,212       2,426  9 4,466 3,504 12 
 

5. อัตราการครองเตียง 
อัตราการครองเตียง 2558 2559 2560 

สูตรการค านวณ :              จ านวนวันนอนผู้ป่วยใน × 100 

                           จ านวนเตียงของโรงพยาบาล × จ านวนวันในปีนั น 

     9,029        8,626  11,331 

        365          365  365 

คิดจาก 60 เตียง =  41.23 39.39 51.74 
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6. Active Bed 
Active Bed 2558 2559 2560 

สูตรการค านวณ :   อัตราการครองเตียง × จ านวนเตียงตามกรอบ (60) 
                                              100 

25 24 31 

7. ข้อมูลอ่ืนๆ 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณงาน/ปี 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 
1 จ านวนผู้ป่วย Refer in (ครั ง) 1210 545 465 
2 จ านวนผู้ป่วย Refer out (ครั ง) 4733 4793 5907 
3 ค่าน  าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าเฉลี่ยแล้ว (CMI) 0.59 0.61 0.69 

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

 

 จากกราฟจะเห็นได้ว่าระดับความ
สมบูรณ์ของของมูลพื นฐาน ในปี 2560 นั น 
เพ่ิมขั นจากปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าข้อมูล
พื นฐานในโปรแกรม hosxp มีแนวโน้มที่ดีขึ น 
มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ขึ นเรื่อยๆตามล าดับ 

 
 
 

 

 จากกราฟความสมบูรณ์ของบันทึก
รหัสโรค ICD10 ผู้ป่วยนอก มีแน้วโน้มที่ดีขึ น
ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการบันทึก
รหัสโรคที่ดีขึ น อาจเป็นเพราะผู้บันทึกรหัสมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกรหัส  
มากขึ น 
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กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

99.8

99.85

99.9

99.95

100

          

                             

        ICD10          

                     

 

 จากกราฟความสมบู รณ์ ของการ
บันทึก รหัสโรค ICD10 ผู้ป่วยใน  ปี 2560 
ลดลงจากปีก่อน อาจจากความผิดพลาดของ
ผู้ให้รหัสโรคที่เกิดความสับสน เข้าใจผิด ใน
หลักการให้รหัสโรค เมื่อเป็นเช่นนี ผู้ให้รหัสโรค
ควรศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติมในประเด็นที่
ตนเองสับสน หรือเข้าร่วมประชุม อบรม 
หลักการให้รหัสโรคเมื่อมีโอกาส 

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

          

ค่าน  าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าเฉลี่ยแล้ว  
(Average Adjusted RWCMI : CMI)

                     

 

 จากกราฟค่าน  าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับ
ค่าเฉลี่ยแล้ว  (Average Adjusted RWCMI : 
CMI) อยู่ ในระดับที่ ดี ขึ น  เนื่ องจากมี การ
ทบทวนการสรุปการวินิจฉัยโรค ก่อนส่งข้อมูล
E-Claim โดยแพทย์และพยาบาล มี การ
ตรวจสอบการให้รหัสโรคโดยเวชสถิติ 2 คน 
และอาจเป็นเพราะทีมผู้ ให้การรักษา เห็น
ความส าคัญในการรักษา และวินิจโรค ให้
สอดคล้องกันเพื่อที่จะได้ค่า CMI ที่สูงขึ น  

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
 ความเร่งรีบและความหลงลืมของเจ้าหน้าที่ อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลได้ เช่น ระบุตัวผู้ป่วยผิด
คน ระบุสิทธิการรักษาผิด เป็นต้น ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี ล้วนเคยเกิดขึ นบ้าง แต่ไม่บ่อยนัก แต่ทางเจ้าหน้าที่งานเวช
ระเบียน ไม่ได้นิ่งเฉย พยายามที่จะหาสาเหตุและเหตุผล เพ่ือที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และเพ่ิมความระมัดระวังให้มาก
ขึ นในการบันทึกข้อมูล เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลของงานเวชระเบียนนี   

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. การส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจ า ได้แก่ การประชุม การสอน

ทักษะการปฏิบัติงานจริง 
2. การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีสมรรถนะที่สูงขึ นตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็น  Hosxp ได้แก่ 

การประชุมวิชาการ การอบรมวิชาการ ให้ครบตามเป้าหมาย 
3. การพัฒนากระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับผู้ป่วย 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
งาน  โภชนาการ  กลุ่มงาน  การจัดการ  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน   นางสาวอัจฉรา  อัศวะมงคล  วันที่จัดท า  29 ธันวาคม 2560 
 
เจตจ านง 
 บริการอาหาร ผู้ป่วยถูกต้องตามหลักโภชนาการ  โภชนบ าบัด    และสุขาภิบาลอาหาร  ให้ความรู้ด้านวิชาการกับ
ผู้ป่วย และบุคคลท่ัวไป ให้บริการความพึงพอใจ 

เป้าหมาย 
1. ให้ผู้ป่วยได้รับอาหารท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
2. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เรื่องโภชนาการ  โภชนบ าบัด เบ้ืองต้น 
3. ผู้ป่วย, ญาติและเจ้าหน้าท่ี มีความพึงพอใจต่อการรับบริการ 

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

1. อัตราความถูกต้องในการบริการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค 80% 98.31% 99.55% 99.91% 
2. จ านวนครั้งของส่ิงปนเป้ือนในอาหาร 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 
3. โรงครัวโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงครัว ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีเย่ียม 
4. อัตราผู้ป่วยได้รับสารอาหาร ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลัก
โภชนาการ 

100% 83.78% 99.95% 100% 

5. จ านวนครั้งการตรวจพบเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียในมือผู้
สัมผัสอาหาร 

5% 0% 1.2% 0% 

6. จ านวนครั้งการตรวจพบเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
อาหารปรุงสุก 

5% 0% 1.1% 0% 

7. จ านวนครั้งการตรวจพบเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
ภาชนะใส่อาหารผู้ป่วย 

5% 0% 0.8% 0% 

8. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ           80% 95.5% 88.04% 90% 
 
จุดเน้นในการพัฒนา 
 1.  ผู้ป่วยได้รับอาหารถูกต้องเหมาะสม  กับโรคท่ีเป็นอยู่และตรงตามหลักโภชนาการ 
 2.  ผู้รับบริการได้ค าแนะน า/ความรู้เกี่ยวกับอาหารและสามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
 3.  ทีมงานสามารถปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
 4.  การจัดการด้านความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงา 
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ผลการด าเนินงานประจ าป ี

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน  
1.  ได้รับการรับรองให้เป็นโรงครัวมาตรฐานโดยได้มาตรฐาน  การสุขาภิบาลอาหารของกรมอานามัย  2559 

 2.  ได้รับป้ายอาหารสะอาด  รสชาติอร่อย   Clean  Food   Good  Test  ปี 2559 
 3.  ได้รับป้ายโรงครัวอาหารปลอดภัย  Food  Softy  ปี  2559 
 4.  ได้รับเกียรติบัตร เรื่องรายละเอียดการรับอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลลอง 2559 
 5.  ได้รับเกียรติบัตร เรื่องบัตรอ่อนเค็ม อ่อนหวาน โรงพยาบาลลอง 2560 

- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ ์
บัตรก ากับอาหารของ
ผู้ป่วย 

บัตรก ากับอาหารไม่ได้ระบุ 
HN ของผู้ป่วยลงในบัตรก ากับ
อาหาร 

เพิ่ม HN ลงในบัตรก ากับ
อาหารของผู้ป่วย และเขียน
ลงไปอย่างถูกต้อง 

ลดอัตรากรส่งอาหารผู้ป่วย
ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อย
ท่ีสุด 

บัตรก ากับอาหารของ
ผู้ป่วย 

บัตรก ากับอาหารได้น าบัตรไป
เคลือบเพื่อน ากลับมาใช้เพื่อ
ลดการส้ินเปลืองกระดาษ แต่
อาจมีการติดเช้ือจากบัตรและ
เกิดความสกปรกจากบัตรได้ 

ท าบัตรก ากับอาหารใหม่โดย
การใช้ครั้งเดียวไม่น ากลับมา
ใช้ใหม่ 

ลดอัตราการติดเช้ือจาก
ภาชนะใส่อาหารผู้ป่วย  พบ
เช้ือเกินมาตรฐาน     

การผลิตอาหารทาง
สายยาง 

ทางฝ่ายโภชนาการจะผลิตเอง
โดยโภชนากรจะผลิตตาม
ค าส่ังแพทย์ 

ส่ังซื้ออาหารส าเร็จทาง
การแพทย์ 

เพื่อลดภาระงานลงและ
แก้ปัญหาเรื่องโครงสร้าง
ห้องผลิตอาหารทางสายยาง 

ใบส่ังยอดอาหารผู้ป่วย 
จากตึกผู้ป่วยใน 

ไม่ได้ระบุโรคประจ าตัวผู้ป่วย
ลงในใบส่ังอาหารผู้ป่วย 

ประสานกับตึกผู้ป่วยในและ
ตึกผู้ป่วยในได้เพิ่มช่องโรค
ประจ าตัวลงไปและเขียนให้
ถูกต้องครบถ้วน 

จัดส่งอาหารผู้ป่วยให้ถูกต้อง
กับโรคท่ีเป็นอยู่และถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการและ
โภชนบ าบัด 

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

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โอกาสพัฒนา 
- จัดท าเมนูอาหารให้ถูกต้องครบถ้วน

ตามหลักโภชนาการ 
- พัฒนาบุคลากร  ให้มีความรู้

ความสามารถ  ทักษะเฉพาะด้าน  
รวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการท่ีดี 

- อัตราความถูกต้องในการ
บริการอาหารผู้ป่วยเฉพาะ
โรค 

- เปล่ียนเมนูอาหารบางมื้อ 
เนื่องจากหาวัตถุดิบไม่ได้ 

- ทีมงานยังมีความรู้พื้นฐานไม่
มากนัก และขาดความตระหนัก
ถึงความส าคัญของงาน 

- ท าแผนการประเมินคุณภาพ  5ส. ใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

- จัดท ากิจกรรม 5ส. ทุกวัน 

- ผลการปฏิบัติงานถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล 

- ทีมงานรับภาระงานมากขึ้น 

- สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.  อาหารอ่อน (Soft diet)      ชุด 7,412 6,679 9,102 
2. อาหารท่ัวไป (Regular diet) ชุด 10,689 16,544 12,339 
3. โจ๊ก (congee) ชุด 92 107 64 
4. อาหารทางสายยาง (Tube feeding diet)  ชุด 548 1,162 861 
5. อาหารลดเค็ม (Low salt diet) ชุด 1,737 2,028 3,351 
6. อาหารเบาหวาน (DM) ชุด 2,472 3,168 4,360 
7. อาหารเพิ่มโปรตีน(High Prot) ชุด 63 167 308 
8. อาหารงดสัตว์ปีก (Gout) ชุด 26 27 20 
9. อาหารเหลว (liquid diet) ชุด 55 57 40 

กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560 
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 ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
1. ผู้ป่วยบางรายไม่ทานอาหารของโรงพยาบาลเนื่องจากจ ากัดรสชาติอาหารให้ถูกต้องกับโรคท่ีเป็นอยู่ ดังนั้นฝ่าย

โภชนาการ จะพัฒนาเรื่อง รสชาติอาหารให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้ทานอาหารของโรงพยาบาลท่ีถูกต้องตามหลัก
โภชนาการและสารอาหารท่ีครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย   

2. ผู้ป่วยบางรายขาดความรู้เรื่องโภชนาการ โภชนบ าบัด แผนพัฒนาต่อไป คือ โภชนากรจะขึ้นไปให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย
และญาติ ตามค าส่ังแพทย์  

  แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
1. พัฒนาบุคลากร  ให้มีทักษะความรู้ความสามารถ  รวมทั้งด้านพฤติกรรมบริการท่ีดี 
2. พัฒนาระบบให้บริการอาหารส าหรับผู้ป่วยให้ครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
3. พัฒนาระบบการติดตามประเมินภาวะโภชนาการแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตามรายโรค ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
4. พัฒนาระบบให้บริการอาหารส าหรับผู้ป่วยให้สะอาด  ปราศจากส่ิงแปลกปลอม ภายในหน่วยงาน ให้ครบถ้วน

ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
5. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 1 ครั้ง/ปีและทุกครั้งท่ีพบปัญหา 
6. ปรับปรุง Job Description 
7. ควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานจากตัวชี้วัดหน่วยงาน 
8. ขอรับการประเมิน อาหารสะอาด  รสชาติอร่อย   Clean  Food   Good  Test   ทุกป ี
9. ขอรับการประเมิน โรงครัวอาหารปลอดภัย  Food  Softy  ทุกปี 
10. ขอรับการประเมิน มาตรฐานโรงครัวโรงพยาบาล  2 ครั้ง/ป ี
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลลอง  อ.ลอง   จ.แพร่ 

ผู้จัดท ารายงาน นางณัฐธิกา  ศรีวิชัย  วันที่จัดท า 30 กันยายน 2560 
 
เจตจ านง  ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันเวลาและเกิดความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ                          

เป้าหมาย  หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการท้ังภายในและภายนอก
โรงพยาบาล  ท้ังเจ้าหน้าท่ีและประชาชนท่ัวไปด้วยความถูกต้อง  ทันเวลาและเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

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

1. อัตราความทันเวลาของการให้บริการเสียงตามสาย 90% 96.37% 97.45% 99.10% 
2. อัตราการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย
ทันเวลาท่ีก าหนด 

60% - 80% 
 

100% 

3. อัตราตัวชี้วัดคุณภาพท่ีได้รับมอบหมายผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย 

80% 92.29% 94.44% 
 

92.85% 

4. หน่วยงานมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 1 มาตรการ - - มี ม ี
5. อัตราความส าเร็จของการประสานเรียกรถ Refer /EMS 
ในเวลาราชการ 

90% - 97.88% 
 

97.61% 

6. เช็ควิทยุส่ือสารทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เวลา 10.00 น. 100% - - 100% 
7. อัตราการความถูกต้องของการ รับ/ส่ง โทรศัพท์ 90% - 97.32% 98.92% 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน (นวัตกรรม/ผลงานวิชาการหรือการจัดการความรู้ในหน่วยงาน) 
 1. ให้บริการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการติดต่อต้อนรับ ช้ีแจงข้อมูลท่ัวไปและช่วยให้ข้อมูลต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข 
 2. ให้บริการข้อมูลส่ือสารผ่านระบบส่ือสารและระบบสารระสนเทศต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ 
 3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจอันดี เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือ
ผลงานของหน่วยงานของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาล 
 4. น าเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมคุณภาพHACC เชียงราย เรื่อง  พลังภายใน เราท าได้ร่วมกัน และร่วม
กิจกรรมน าเสนอผลงานวิชาการในโรงพยาบาล 

 จุดเน้นในการพัฒนา  
1. การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่องานประชาสัมพันธ์ 
2. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้รุดหน้า 
3. การร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีส าคัญท้ังในองค์กรและนอกองค์กร 
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 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ได้ด าเนินการของทีม/หน่วยงานไปแล้วในปี 2560 
ปัญหา/โอกาสพัฒนา ระบบเดิมก่อนการปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ผลลัพธ ์
1.การสร้างภาพลักษณ์
ท่ีดีต่องาน
ประชาสัมพันธ์ 
 

จัดวางส่ิงของไม่เป็นระเบียบ 
ล้ินชักไม่ติดป้ายแสดงว่าเป็น
ล้ินชักส่วนตัวหรือส านักงาน
และไม่จัดหมวดหมู่แฟ้ม 

พัฒนาพื้นท่ีบริการให้มีระเบียบ
สวยงามสะดวกต่อผู้รับบริการจัด
วางแจกันดอกไม้ จัดหมวดหมู่แฟ้ม
และติดป้ายล้ินชัก 

อัตราความส าเร็จ
ของการประเมิน   
5ส. ผ่านเกณฑ์ 

2. การพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ให้
รุดหน้า 
 
 
 
 
 

แต่เดิมประขาสัมพันธ์จะ
ให้บริการอยู่ในเคาเตอร์ 
บริการแต่ปัจจุบันได้เดิน
ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ให้บริการของโรงพยาบาลและ
ช้ีแจงข้อมูลเบื้องต้นของการ
รับบริการโรงพยาบาลลอง 
คลินิก ต่างๆ                                                                                                                                                        

ประขาสัมพันธ์ในเชิงรุกปรับปรุง
ด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย
สะดวกต่อการใช้งาน 
 
 
 

ความพึงพอใจต่อ
งานประชาสัมพันธ์
ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 

3.การร่วมกิจกรรม
ต่างๆท่ีส าคัญท้ังใน
องค์กรและนอกองค์กร 
 

แต่เดิมงานประชาสัมพันธ์ ไม่
มีการออกร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานนอกองค์กร และ
กิจกรรมของทีมต่างๆ 

การร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีส าคัญท้ัง
ในและนอกองค์กรเช่น ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลอง
ออกอ าเภอเคล่ือนท่ีออกหน่วย
แพทย์ พอ.สว ออกบริการในเชิงรุก 
เน้นการบริการนอกสถานท่ี หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารนอกองค์กร 
ร่วมกับทีมต่างๆในโรงพยาบาลลอง
ในการท ากิจกรรม 

ความพึงพอใจต่อ
งานประชาสัมพันธ์
ผ่านเกณฑ์ 

สถิติงานบริการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. การรับ/ส่ง จดหมาย จากไปรษณีย์ท้ัง
ลงทะเบียนและ จดหมายธรรมดา 

ฉบับ 8,808 
 

8,791 
(ต.ค.58 – ก.พ.59) 

ND 

2. การรับ/โทร โทรศัพท์ท้ังสายนอก 
และภายใน 

ครั้ง 11,461 
 

12,439 
(ต.ค.58 - ก.พ.59) 

13,084 
(ต.ค59 - ส.ค.60) 

3. การเรียกรถ Refer และ Ems และ
อื่นๆ 

ครั้ง 514 
 

472 
(ต.ค.58 - ก.พ.59) 

580 
(ต.ค.59 - ส.ค.60) 

4. ให้บริการผู้รับบริการท่ัวไป คน 12,285 13,714 
(ต.ค.58 - ก.พ.59) 

26,648 
(ต.ค.59 - ส.ค.60) 

5. การให้เสียงตามสาย,ประกาศท่ัวไป
,จัดรายการเสียงตามสายให้ทีม  EDU                                            

ครั้ง 2,399 
 

2,586 
(ต.ค.58 - ก.พ.59) 

2,236 
(ต.ค.59 - ส.ค.60) 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 
6. การรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายทันเวลาท่ีก าหนด 

ครั้ง ND ND 11ครั้ง 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงานปี 2558 – 2560) 
กราฟ/แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนภูมิ 

  
 
 
 
 
 

 จากข้อมูลในปีงบประมาณ 58 ถึง
ปีงบประมาณ 60 จะพบว่าจ านวนครั้งในการรับส่ง
โทรศัพท์ในหน่วยงาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทาง
หน่วยงานจึงมีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานรับผิดชอบหน้าท่ีในการรับส่งโทรศัพท์
ในหน่วยงาน และมีการบันทึกข้อมูลทุกครั้งในการ
รับส่งโทรศัพท์ 
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 จากข้อมูลในปีงบประมาณ 58 ถึง
ปีงบประมาณ 60 จะพบว่าจ านวนครั้งการให้
ข้อมูลบริการผู้ป่วยท่ัวไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทาง
หน่วยงานจึงจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการและ
ให้ข้อมูลผู้ป่วย การให้บริการท่ีสุภาพ เพื่อรองรับ
จ านวนผู้รับบริการท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

ปัญหาอุปสรรค/โอกาสพัฒนา 
     1. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
     2. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ ์

แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อ 
      1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ท่ีทันสมัยเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่างๆ เผยแพร่ไปยังหน่วยงาน             
ต่าง ท้ังในและนอกองค์กรได้รวดเร็วขึ้น 
      2. จัดให้เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์อบรมพื้นฟทัูกษะงานประชาสัมพันธ์ 
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