
 

   

1 รายงานการประเมินตนเอง รพ. โรงพยาบาลเคียนซา 

I-1 การน าองคก์ร 
เป้าหมาย/ประเดน็คุณภาพทีส่ าคญั: ผูน้ าระดบัสงูสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิผลการด าเนินงานทีด่ีและบคุลากรทุก
หน่วยงานมคีวามเขา้ใจและมกีารท างานสู่จุดมุ่งหมายเดยีวกนั ท าใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ต่ีอผูใ้ชบ้รกิาร 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
โรงพยาบาลผ่านการรบัรองคุณภาพ HA ผ่านระดบั 

3 
2 2 2 

จ านวนตวัชีว้ดัของโรงพยาบาลทีบ่รรลุวตัถุประสงค ์ 70% 45.92 39.80  53.06 
บริบท: โรงพยาบาลเคยีนซาเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดบัปฐมภมู ิและทุตยิภมูริะดบัตน้ ขนาด 30 เตยีง ระยะทาง
ห่างจากโรงพยาบาลสุราษฎรธ์านีประมาณ 50 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการส่งต่อผูป้ว่ยประมาณ 45 นาท ีมปีระชากรที่
รบัผดิชอบจ านวน 46,756 คน โดยมปีระชากรแฝง แรงงานต่างดา้ว และประชากรเขตรอยต่อในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง มี
บรกิารเชื่อมกบัภาคเีครอืขา่ย ในกรณีเกนิศกัยภาพจะสง่ต่อโรงพยาบาลศนูยส์ุราษฎรธ์านีและโรงพยาบาลสวน
สราญรมย ์
วิสยัทศัน์: ตน้แบบ “การดแูลโรคเรือ้รงัอยา่งครบวงจร ” ของจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี ภายในปี พ.ศ. 2559 
ค่านิยม: PEACE 
              Patient Focus                          สนองความตอ้งการ โดยยดึผูป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง 
              Empowerment                         การเสรมิพลงัในเจา้หน้าที ่
              Agility                                    การตอบสนองผูร้บับรกิารอยา่งรวดเรว็และยดืหยุ่น 
              Community Responsibility          การตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชน 
              Ethical Professional Practice      การตดัสนิใจบนพืน้ฐานจรยิธรรมและมาตรฐานวชิาชพี 
กระบวนการ: ก าหนดทศิทางทีช่ดัเจนขององคก์ร และแนวทางการด าเนินงานไปสู่จุดมุง่หมาย พรอ้มทัง้ถ่ายทอด
ไปยงับุคลากร ทุกหน่วยงาน ทุกระดบั เพื่อสรา้งความเขา้ใจและพฒันาไปในทศิทางเดยีวกนั 
การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลจากวสิยัทศัน์ขององคก์ร: 
               มกีารก าหนดจุดเน้นขององคก์รร่วมกนั เพื่อใหเ้หน็ภาพของวสิยัทศัน์ทีช่ดัเจน และเป็นจุดมุง่หมาย
เดยีวกนั สามารถก าหนดเป้าหมายชดัและวดัผลได ้ในหน่วยงาน ท าใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัประโยชน์และความพงึ
พอใจสงูสุด 
บทบาทของผูน้ าในการสรา้งสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อสิง่แวดลอ้มและการพฒันาและบทเรยีนทีเ่กดิขึน้: 
 ผูน้ ายอมรบัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และยอมรบัการตดัสนิใจ จากหวัหน้างานและหวัหน้าทมีคร่อมสายงาน

ในการพฒันางาน 
 มกีารปรบัเปลีย่นผูป้ระสานงานคณุภาพและกรรมการทมีพฒันาคุณภาพตามความเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถ

ตดิตามผลการด าเนินงานใหด้ยี ิง่ขึน้ 
 มกีารเสรมิสรา้งก าลงัใจแกผู่ป้ฏบิตังิาน เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการท างาน เช่น การพจิารณาบุคลกรดเีด่น หรอื

หน่วยงานดเีด่นประจ าปี 



 

   

2 รายงานการประเมินตนเอง รพ. โรงพยาบาลเคียนซา 

 มกีารส่งเสรมิการท าวจิยัในหน่วยงานอยา่งน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่องต่อปี 
 ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัในการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนองคก์ร โดยมกีารสง่เสรมิใหม้กีจิกรรมร่วมกนั เช่น 

กจิกรรมสนัทนาการ ออกก าลงักาย มุมคลายเครยีด 
 ดา้นผูร้บับรกิาร ในแต่ละหน่วยงานมกีารปรบัปรุงและพฒันาสิง่แวดลอ้มในหน่วยงาน ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้เช่น 

จดับอรด์ใหค้วามรู ้แผ่นพบั , รถเขน็นทิาน , วดีโิอสุขศกึษา , เสยีงตามสาย 
บทบาทของผูน้ าในการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัและบทเรยีนทีเ่กดิขึน้: 
 ทมีน าทางคลนิิก ก าหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพบรกิารทางคลนิิก ใหห้น่วยงานน าไปปฏบิตัแิละสะทอ้น

ปญัหากลบั เพื่อน ากลบัไปพฒันาแกไ้ข ไดแ้ก่ ทมีดแูลผูป้ว่ยเบาหวานความดนัโลหติสงู ทมีเยีย่มบา้น ทมีงาน
อนามยัแม่และเดก็ ทมีอุบตัเิหตุฉุกเฉิน 

 มกีารปรบัปรุงการรายงานอุบตักิารณ์ความเสีย่งโปรแกรมความเสีย่ง และการตอบกลบัแนวทางและวธิกีาร
แกไ้ข จงึท าใหม้อุีบตักิารณ์การรายงานเพิม่ขึน้ 

 ส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกคนปฏบิตัติามกฎหมายจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี โดยชีแ้จงในการปฐมนิเทศ
เจา้หน้าทีใ่หม่ การประชุมเจา้หน้าทีป่ระจ าเดอืน รวมทัง้มกีารตดิประกาศสทิธผิูป้ว่ย ใหเ้จา้หน้าทีย่ดึถอืปฏบิตัิ
ทุกหน่วยงาน  

 โรงพยาบาลก าหนดนโยบายใหเ้จา้หน้าทีทุ่กคนเป็นแบบอยา่งในการสวมหมวกกนัน็อกและคาดเขม็ขดันิรภยั 
และเป็นสถานบรกิารสุขภาพทีป่ลอดบุหรีร่อ้ยเปอรเ์ซน็ต ์            

การส่ือสารและจดุเน้นขององคก์ร 
จุดเน้นขององคก์ร และวธิกีารสื่อสาร เสรมิพลงั จงูใจใหน้ าจุดเน้นดงักล่าวไปสู่การปฏบิตั:ิ 
 การสื่อสารในองคก์ร สามารถสื่อสารไดโ้ดยตรงกบัทุกหน่วยงานและทมีคร่อมสายงาน เพื่อใหผู้ป้ฏบิตัไิดร้บั

ทราบและมกีารประชุมประจ าเดอืน เช่น ประคณะกรรมการบรหิาร ประชมุทมีน า ประชุมเจา้หน้าทีทุ่กคน  
 การสื่อสารจุดเน้นขององคก์ร โดยทมีน าถ่ายทอดเขม็มุง่ใหก้บัหวัหน้าฝา่ย หวัหน้างาน แลว้ใหทุ้กหน่วยงาน

ก าหนดจุดเน้นของหน่วยงานทีส่อดคลอ้งกบัของโรงพยาบาล 
 มกีารประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การตดิประกาศบอรด์ขา่วสาร HA การใชเ้อกสารบอกโดยตรง การสื่อสารผ่าน

ทาง line face book และเวบ็ไซตข์องโรงพยาบาล 
การก ากบัดแูลกิจการ 
การปรบัปรุงระบบงานทีเ่ป็นขอ้เสนอแนะจากระบบก ากบัดแูลกจิการ: 
 การวเิคราะหร์ะบบควบคุมภายในอยา่งต่อเนื่อง โดยการวเิคราะห ์Unit cost และควบคุม/ลดรายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็น

เช่น ค่ายา ค่าเวชภณัฑห์อ้งตรวจปฏบิตักิารทางการแพทยท์ีส่งูผดิปกต ิเป็นตน้ 
 มกีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ ของทางราชการ เชน่ ระเบยีบทางการเงนิและพสัดุ ระเบยีบดา้นบุคลากร 

ยาและเวชภณัฑท์ีไ่ม่ใช่ยา 
 มกีารก ากบัดแูลการพฒันางาน เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจทัง้ต่อหน่วยงานและภาพรวมของโรงพยาบาล โดยใช้
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วธิกีารตอบแบบสอบถามและไดม้กีารปรบัปรุงผลการด าเนินงานทุกเดอืน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบติัตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
บทเรยีนในการตอบสนองต่อการคาดการณ์ความเสีย่ง/ความห่วงกงัวลของสาธารณะ: 
 การก าจดัน ้าเสยี มกีารปรุงปรุงระบบโดยไม่ปล่อยน ้าทิง้ออกสู่ชุมชน โดยมรีะบบบ่อบ าบดัน ้าเสยีทัง้หมด 3 จดุ 
ผลการสง่น ้าตรวจกบับรษิทั ผ่านเกณฑ ์ตัง้แต่ปี 55 จนถงึปจัจุบนั 
 มกีารเกบ็แยกขยะตดิเชือ้ ขยะทัว่ไป ขยะรไีซเคลิ โดยขยะตดิเชือ้ ทางโรงพยาบาลมเีตาเผาขยะ ส่วนขยะทัว่ไป
ส่งใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลทีไ่ดร้บัอนุญาตเป็นผูก้ าจดั ส่วนขยะตดิเชือ้จากชุมชน เช่น สถานพยาบาล คลนิิก
ส่วนตวั ขยะท าแผลทีบ่า้น ถุงน ้ายาลา้งไตทางหน้าทอ้ง เขม็ฉีดยาอนิซลูนิ ขยะใน รพสต. ใหน้ ามาก าจดัทีเ่ตาเผา
ขยะของโรงพยาบาล 
บทเรียนในการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าและรกัษาส่ิงแวดล้อม 
 มนีโยบายการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า 
  1.การเพิม่รายรบั : ทบทวนการส่งรายงานตามเกณฑค์ณุภาพของ สปสช. เพิม่ความครอบคลุมตามสทิธบิตัร UC 
จดัท าแนวทางการตรวจสุขภาพในแรงงานต่างดา้ว 
  2.ลดรายจ่าย มกีารรณรงคก์ารใชท้รพัยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า : การเปิด – ปิด เครื่องใชไ้ฟฟ้า นโยบาย
ประหยดัน ้า ควบคุมการใชเ้วชภณัฑแ์ละวสัดุการแพทย ์ควบคุมการใชร้ถราชการ ควบคุมการใชว้สัดุส านกังาน 
 มแีผนพฒันาระบบการเรยีกเกบ็หนี้ การตดิตามหนี้ใหค้รอบคลุม สรา้งระบบบรหิารจดัการทีโ่ปรง่ใส ตรวจสอบ
ได ้มกีารใชท้รพัยากรอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า 
 มกีารปรบัเปลีย่นอุปกรณ์ เครื่องใชเ้พื่อใหเ้กดิความคุม้คา่และรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น การเปลีย่นก๊อกน ้า เพื่อ

ความสะดวกและประหยดัน ้า การเปลีย่นจากผา้เชด็มอืเป็นกระดาษเชด็มอืบางส่วน เพื่อประหยดัน ้าและไฟใน
การซกัลา้ง 

 ก าหนดใหม้คีณะกรรมการสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั เพื่อด าเนินงานตามนโยบาย และก ากบัดแูลในดา้น
สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัครอบคลุมทัง้ ผูร้บับรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร องคก์ารและชุมชน 

บทเรยีนในการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและกฎหมาย: 
 การรณรงคว์นิยัในการขบัขีใ่นบุคลากร  ไม่สบูบุหรีใ่นสถานทีร่าชการ  
 การปฏบิตัใินการจดัซือ้จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัดุ การก่อสรา้งต่างๆ  
บทเรียนในการก ากบัดแูลเรื่องจริยธรรม: 

 มกีารตดิตามก ากบั และด าเนินการต่อพฤตกิรรมทีฝ่า่ฝืนหลกัจรยิธรรมโดยองคก์รวชิาชพี มกีารสง่เสรมิ
พฤตกิรรมโดยการจดัอบรมจรยิธรรมและพฤตกิรรมบรกิารแก่เจา้หน้าทีทุ่กคน 

 รายงานความกา้วหน้าต่อผูน้ าระดบัสงู กรณีทีเ่ป็นปญัหาดา้นจรยิธรรมรา้ยแรง เพื่อใหม้กีารแกไ้ขอยา่งจรงิจงั 
และป้องกนัไมใ่หเ้กดิปญัหาอยา่งต่อเนื่อง 

ผลการพฒันาทีส่ าคญั: 
 การปรบัโครงสรา้งการบรหิารโรงพยาบาล โดยการมสี่วนร่วมของภาคเีครอืขา่ย จนไดร้บัรางวลัเครอืขา่ยสุขภาพ
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การดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน ในปี พ.ศ.2556 ทีจ่งัหวดัสงขลา และตน้แบบการดแูลเทา้ในผูป้ว่ยโรคเบาหวานของ จ.สุ
ราษฎรธ์านี ในปี พ.ศ.2556 

 
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

ผูน้ าระดบัสงูชีน้ าองคก์ร 2.5 แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูบ้รหิารองคก์รอื่นทีป่ระสบความส าเรจ็ 
การส่งเสรมิผลการด าเนินงานทีด่ ี 3 การน าเสนอผลงานทีเ่ป็นเลศิ 
การสื่อสาร ใหอ้ านาจตดัสนิใจ จงูใจ เน้นที่
การปฏบิตั ิ

2.5 การสมัมนากลุ่มยอ่ยเพื่อสรา้งการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุก
ฝา่ย 

ระบบก ากบัดแูลกจิการ การประเมนิผูน้ า 2.5 พฒันาระบบควบคุมภายใน ใหต้อบสนองไดจ้รงิ 
ความรบัผดิชอบต่อสาธารณะและการ
ด าเนินงานอยา่งมจีรยิธรรม 

2.5 ร่วมกบัชุมชนในการสรา้งคนตน้แบบการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม 

 
I-2 การบริหารเชิงกลยทุธ ์
ประเดน็คุณภาพ: ตอบสนองความทา้ทายขององคก์ร และสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการด าเนนิงานขององคก์ร 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
จ านวนตวัชีว้ดัของโรงพยาบาลทีบ่รรลุวตัถุประสงค ์ 70% 45.92 39.80  53.06 
รอ้ยละของแผนงานโครงการทีไ่ดป้ฏบิตังิานไดบ้รรลุ
เป้าหมายตามตวัชีว้ดัทีก่ าหนด 

 80% 52% 56% 69% 

บริบท: โรงพยาบาลใชห้ลกัการบรหิารโดยคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลร่วมกบัคณะกรรมการทมีน า
พฒันาคุณภาพโรงพยาบาล ในการก าหนดทศิทางขององคก์ร มกีารจดัท าแผนกลยทุธป์ระจ าปี ทบทวน
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม ของโรงพยาบาลทุกปี เพื่อปรบัแผนปฏบิตักิารและแผนงานโครงการใหบ้รรลุแผน
ยทุธศาสตร ์
ความทา้ทายเชงิกลยทุธ:์ สนบัสนุน สง่เสรมิการเป็นตน้แบบการดแูลโรคเรือ้รงั 8 โรคอยา่งครบวงจร และ
บรหิารภายใตภ้าวะวกิฤตทิางการเงนิ และบุคลากร  
ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ:์ มแีพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั มพียาบาลวชิาชพีเฉพาะทางโรคเรือ้รงั มแีพทยแ์ผน
ไทย มนีกักายภาพบ าบดั ในสดัส่วนประชากรทีเ่พยีงพอ ท าใหก้ารบรหิารจดัการในเครอืขา่ยและการ
ประสานงานท าไดง้่ายสะดวก  
ปจัจยัความส าเรจ็ทีส่ าคญั: ผูบ้รหิารใหก้ารสนบัสนุนในกาพฒันางานคุณภาพ ในทุกงานและทุกดา้น อยา่ง
จรงิจงั และความร่วมมอืร่วมใจของบุคลากรในโรงพยาบาล 
กระบวนการ: 
กระบวนการจดัท ากลยทุธ:์ 
บทเรยีนเกีย่วกบักระบวนการจดัท ากลยทุธ:์ โรงพยาบาลมกีารจดัท าแผนกลยทุธ ์คอื แผนปฏบิตักิารทุกปีและ
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แผนปฏบิตักิารระยะยาว 5 ปี โดยมกีารก าหนดการทบทวนทุกปี เพื่อใหไ้ดผ้ลตามเป้าหมาย การด าเนินงาน
เน้นการมสี่วนร่วมกบัผูเ้กีย่วขอ้งทุกส่วน คอื หวัหน้าหน่วยงาน และหวัหน้าทมีระบบงานต่างๆ เพื่อวาง
แผนการก าหนดกลยทุธใ์นการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในปี พ.ศ. 2555 ไดม้กีารจดัท ากล
ยทุธโ์ดยการมสี่วนร่วมของภาคเีครอืขา่ยสุขภาพในชุมชน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน และสรา้ง
การมสี่วนร่วมในการด าเนินการ และไปศกึษาเครอืขา่ยหนองหญ้าไซ ในการพฒันาปฐมภมู ิและไดท้ าแผน
ยทุธศาสตร ์มกีารตดิตามเป็นระยะๆ สรุปวเิคราะหป์ลายปีงบประมาณ เพื่อวางแผนปีต่อไป  
บทเรยีนเกีย่วกบัการวเิคราะหข์อ้มลูและปจัจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการก าหนดกลยทุธ:์ ความเสีย่งส าคญัของ
อ าเภอทีท่ าใหค้นปว่ยและตายมากคอืโรคเรือ้รงั เชน่ โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู  โรคถุงลมโปง่พอง ไต
เสื่อม โรคหวัใจ  และจากการจดับรกิารโรคเรือ้รงัยงัมขีอ้บกพร่อง หากไม่ด าเนนิการจะยิง่เพิม่ทัง้จ านวนและ
ความรุนแรงมากขึน้  มรีายจ่ายทีส่ าคญัคอืค่ายา และค่าน ้ายา lab โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัโรคเรือ้รงั 
วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์

ความทา้ทา้ย วตัถุประสงค ์ เป้าหมายและกรอบ
เวลา 

ตวัชีว้ดัทีใ่ชต้ดิตาม 

1.พฒันาการดแูล
ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

เพื่อลดอตัราการปว่ย/ตาย 
จากโรคเรือ้รงั 
 
  
  

เพื่อใหผู้ป้ว่ยโรคเรือ้รงั
ไดร้บัการดแูลสุขภาพ
ครอบคลุม เป็นองค์
รวมโดยทมีสหวชิาชพี 
และชุมชนมสี่วนร่วม 

อตัราการควบคุมระดบั
น ้าตาล/ระดบัความดนั
โลหติใหอ้ยูใ่นเกณฑ์
ปกต ิ

2.ลดภาวะวกิฤติ
ทางการเงนิ 

มสีภาพคล่องทางการเงนิ  
 

การบรหิารจดัการดา้น
ทรพัยากรไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

ค่าเวชภณัฑย์า/ไม่ใช่
ยาลดลง > 10% 

การถ่ายทอดกลยทุธส์ู่การปฏิบติั 
บทเรยีนในการน าประเดน็ทีท่า้ทาย: การมุ่งเน้นผูป้ว่ยเป็นศนูยก์ลางท าใหเ้รามองขา้มอุปสรรคของตนเอง และ
การท างานเป็นทมีท าใหไ้ม่เหนื่อย สนุก มเีพื่อนร่วมงานช่วยกนัคนละไม ้คนละมอื แต่การพฒันาคนตอ้งค่อย
เป็นค่อยไป   การวเิคราะหค์วามเสีย่งทางการเงนิของโรงพยาบาล ในรปูแบบคณะกรรมการ ประโยชน์จาก
การวเิคราะหต์น้ทุน ท าใหม้แีนวทางการแกไ้ขเช่น การใชย้า ส ัง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม ลดการ
สญูเสยีทีเ่ช่น ยาหมดอาย ุการใชย้าสมนุไพรเกนิจ าเป็น น ้ายาทีต่อ้งทิง้ การสง่ตรวจภายนอก เป็นตน้ 
บทเรยีนในการสรา้งความยัง่ยนืของการพฒันา:  น าวธิกีาร PDSA มาใชใ้นการขบัเคลื่อนละปฏบิตัใินการ
ท างานประจ า โดยทมีน ากระตุน้เป็นการด าเนนิกจิกรรม PDSA/3P ผ่านกจิกรรมหรอืการประชุมของ
โรงพยาบาล เช่น จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้หม้กีารน าเสนอผลงาน การเล่าสู่กนัฟงัถงึผลงานทีท่ า/ภาคภมูใิจ
ในเวทปีระชุมประจ าเดอืน เป็นตน้ พบวา่บุคลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ในการพฒันาและมกีารน าผลงานมา
น าเสนออยา่งมคีวามสุข   การถ่ายทอดการพฒันาทีไ่ดผ้ลลพัธท์ีด่ไีปสู่ชุมชน ดงึเอาภาคเีครอืขา่ยเขา้มามสี่วน
ร่วมในการด าเนินการ เช่น โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกรรมสุขภาพของหมู่ 3 โดยใชเ้งนิกองทนุสง่เสรมิ
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สุขภาพ จดัตัง้กองทุนเพื่อช่วยเหลอื/ดแูลผูต้ดิเชือ้เอดส ์ปจัจุบนัมเีงนิหมุนเวยีนประมาณ 4 แสนบาท เป็นตน้ 
บทเรยีนในการจดัการทรพัยากรบุคคลเพื่อปฏบิตัติามกลยทุธ์: มกีารจดัตัง้ NCD board ของเครอืขา่ย มทีมี 
PCT เฉพาะของโรคเรือ้รงั โดยบรูณาการทรพัยากรทัง้โรงพยาบาล โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล ทอ้งถิน่ 
มพีนกังานวเิคราะหต์น้ทุน Unit cost ช่วยในการลดช่องโหวท่างดา้นการเงนิ และการส่งพยาบาลไปช่วยเหลอื 
รพ.สต. คลองศลิา เพื่อดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัในพืน้ทีห่่างไกล  
บทเรียนในการจดัการทรพัยากรอ่ืนๆ เพ่ือปฏิบติัตามกลยทุธ:์   สนบัสนุนทรพัยากรต่าง ๆ   
  - ภายในองคก์ร  :    สนบัสนุนคน สถานที ่สื่อ อุปกรณ์การแพทยต่์าง ๆ  
  - ภายนอกองคก์ร:    มกีารแบ่งปนัทรพัยากรต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการโอนงบลงทุนของโรงพยาบาล รพ.สต. 
ใชป้รบัปรุงระบบงาน ซือ้อุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม สนบัสนุนงบจากหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล
เคยีนซาลงทุนสถานทีใ่หส้ าหรบัดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัในพืน้ทีต่ลาดเคยีนซา  องคก์ารบรหิารส่วนต าบล  หรอื
จากตวัผูป้ว่ยเองมธีนาคารอุปกรณ์เยีย่มบา้น เป็นตน้ 
บทเรยีนในการตดิตามความกา้วหน้า:  มกีารตดิตามความกา้วหน้าการด าเนินงานทุก 2 เดอืน เพื่อประเมนิ
แนวโน้มของอตัราความส าเรจ็ในการด าเนนิการตามแผน ส่งผลใหทุ้กหน่วยงานมกีารพฒันาอยา่งต่อเนื่อง  
การคาดการณ์และเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงาน  
การคาดการณ์และเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
บทเรยีนในการตอบสนองต่อผลการด าเนินการทีไ่ม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์:   การเงนิของโรงพยาบาล ไดม้ี
การเพิม่รายไดจ้ากการส่งขอ้มลู และลดรายจ่ายไปทางหอ้งปฏบิตักิารโดยเปลีย่นวธิกีารจ่ายเป็นคดิตาม Unit 
cost แทนการซือ้น ้ายา   
 
ผลการพฒันาทีส่ าคญั:  มรีะบบการตดิตามยทุธศาสตร ์แต่ละดา้นเป็นรปูธรรม เช่น การเงนิ  เป็นตน้  

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
กระบวนการจดัท ากลยทุธแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู 3 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัท ากลยทุธ ์
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธท์ีต่อบสนองความทา้ทาย
และครอบคลุม HP 

3 การวางแผนกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบัปญัหา
สุขภาพในพืน้ที ่

การถ่ายทอดกลยทุธส์ู่การปฏบิตั ิ 2.5 การประเมนิการรบัรูก้ลยทุธข์องบุคลากร 
การวางแผนและจดัสรรทรพัยากร 2.5 วางแผนการใชเ้งนิบ ารงุใหร้ดักุม 
การคาดการณ์ การวดัผล และตดิตาม
ความกา้วหน้า 

2.5 การเปรยีบเทยีบผลลพัธก์ารด าเนินงานกบั
โรงพยาบาลทีเ่ป็นเลศิ 
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I-3 การมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รบัผลงาน 
เป้าหมาย/ประเดน็คุณภาพทีส่ าคญั: ความพงึพอใจของผูร้บัผลงาน 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
อตัราความพงึพอใจโดยรวมของ
ผูป้ว่ยนอก 

90% 80% 82% 78% 

อตัราความพงึพอใจโดยรวมของ
ผูป้ว่ยใน 

90% 89.47% 90.00% 91.36% 

อตัราความพงึพอใจของบุคลากร    80% 81% 87% 88% 
อตัราความพงึพอใจของภาคี
เครอืขา่ย 

   90% 82.1% 89% 93% 

บริบท: โรงพยาบาลเคยีนซามกีารพฒันาคุณภาพบรกิารโดยทมีสหวชิาชพีร่วมกบัภาคเีครอืขา่ย เพื่อให้
ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ ปลอดภยั และไดร้บัการดแูลอยา่งมคีุณภาพ ภายใตค้่านิยมของโรงพยาบาลที่
เน้นผูป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง (Patient center) การตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและภาคเีครอืขา่ย 
(Community response)  มกีารสอบถามและแลกเปลีย่นความตอ้งการของผูร้บับรกิารและผูร้บัผลงานอยา่ง
ต่อเนื่อง ทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การเขา้ร่วมประชุมหมู่บา้น ประชมุผูน้ าทอ้งถิน่ หวัหน้า
หน่วยงาน การท าประชาคม การท า Focus group ในกลุม่โรคเฉพาะ เช่น ผูป้ว่ยเบาหวาน ผูป้ว่ยโรคถุงลม
โปง่พอง เป็นตน้ และน าประเดน็ทีไ่ดไ้ปใชใ้นการพฒันาระบบบรกิารอยา่งต่อเนื่อง 
กลุ่มผู้รบับริการท่ีส าคญั: 

กลุ่มผู้ป่วย ความต้องการ 
 1. กลุ่มโรคเรือ้รงั  
  
  
2. กลุ่มโรคตดิต่อ  
 
3. กลุ่มโรคฉุกเฉิน  
4. กลุ่มอนามยัแม่และเดก็  
 5. กลุ่มผูส้งูอาย ุ 
  
6. กลุ่มผูป้ว่ยจติเวช  
  
7. กลุ่มผูร้บับรกิารบ าบดัสารเสพตดิ 

 - บรกิารทีง่่ายต่อการเขา้ถงึ และไดร้บัยาทีม่คีุณภาพ 
การลดระยะเวลาการรอคอยในการรบับรกิาร ใหบ้รกิาร
ตามล าดบั  
- มพีืน้ทีบ่รกิารเฉพาะกลุ่มผูร้บับรกิาร และใหบ้รกิาร
ดุจญาตมิติร  
- บรกิารทีร่วดเรว็ ถูกตอ้ง ปลอดภยั 
-ลกู และแม่ แขง็แรง สมบรูณ์ 
- มพีืน้ทีเ่ฉพาะกลุ่ม บรกิารรวดเรว็และปลอดภยั - มี
เครื่องมอืพรอ้มบรกิาร  
- บรกิารรวดเรว็ เป็นกนัเอง ใหค้วามเคารพในศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย ์ 
- ความเขา้ใจ เป็นกนัเอง สามารถระบายหรอืผ่องถ่าย
ความทุกขใ์จได ้ความเขา้ใจ การยอมรบั บรกิารที่
อบอุ่น เป็นกนัเอง 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: 

ผู้รบัผลงานอ่ืน ความต้องการ 
 1. ชุมชน,เทศบาล   การประสานงานและความสมัพนัธท์ีด่ ี 

การจดัการขยะ น ้าเสยีทีป่ลอดภยัสู่ชุมชน  
มกีารบรกิารทีม่คีุณภาพ สถานทีส่ะอาดได ้ 
มกีารใหข้อ้มลู ความรูเ้กีย่วกบัสุขภาพ  

 2. ส่วนราชการในอ าเภอเคยีนซา  การตดิต่อประสานงานทีด่ ีรวดเรว็ เป็นกนัเอง  
 3. ชมรมผูส้งูอาย/ุชมรม อสม.   การสนบัสนุนทางดา้นวชิาการ การมสี่วนร่วมใน

กจิกรรมสง่เสรมิสุขภาพ  
 4. สถานศกึษาในอ าเภอเคยีนซา  การดแูลสุขภาพเดก็วยัเรยีน   
 5. สถานบรกิารในเครอืขา่ย (สสอ./รพ.สต.)   มกีารประสานงานทีด่ ีเป็นแหล่งขอ้มลูทีด่ ีความรูท้าง

วชิาการ การสนบัสนุนยาและเวชภณัฑม์ใิช่ยาทีม่ี
คุณภาพ เพยีงพอและพรอ้มใช ้อตัราก าลงั  

 6. โรงพยาบาลศนูยส์ุราษฎรธ์าน ี  การลงบนัทกึขอ้มลูทีค่รบถ้วนและการประสานงาน
ก่อนส่งตวัผูป้ว่ยฉุกเฉิน  

 7. สปสช./ส านกังานประกนัสงัคม   ใหบ้รกิารมคุีณภาพ ผูป้ว่ยมคีวามปลอดภยั มกีาร
พฒันาคุณภาพบรกิาร/เบกิ-จ่ายถูกตอ้ง รายงาน
ทนัเวลา การเขา้ถงึบรกิารของประชาชน  

 8. ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั   การด าเนินการตามนโยบาย  
 9. กระทรวงสาธารณสุข   มคีุณภาพตามมาตรฐานบรกิารสาธารณสุข 

 
กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีความส าคญั: โรคเรือ้รงั 8 โรค 
กระบวนการ: 
ความรู้เก่ียวกบัผู้ป่วย/ผู้รบัผลงาน 
วธิกีารรบัฟงัขอ้คดิเหน็และความตอ้งการ:  โรงพยาบาลไดร้บัฟงัขอ้คดิเหน็และความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
โดยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง  
        1. เชงิรบั : มอบหมายใหก้รรมการรบัฟงัความคดิเหน็/ขอ้รอ้งเรยีน ท าแบบสอบถามเพื่อสอบถาม
ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร (ผูป้ว่ย/ญาต)ิ ทัง้ผูป้ว่ยใน ผูป้ว่ยนอก  
                - ตูร้บัฟงัความคดิเหน็  
                - การสมัภาษณ์ผูม้ารบับรกิาร มกีารปรบัปรุงดา้นการขยายคลนิิกโรคเรือ้รงั เพื่อลดความแออดั   
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        2. เชงิรุก  
              - จบัเขา่คุยกนักบักลุ่มผูน้ าชุมชนในเวทต่ีาง ๆ สิง่ทีน่ ามาปรบัปรุงคอื พฤตกิรรมบรกิาร   
              - การน าการพดูคุยกบักรรมการบรหิารภาคประชาชน สิง่ทีน่ ามาปรบัปรุง คอื ดา้นพฤตกิรรม
บรกิาร การใหบ้รกิารกลุ่มผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ปรบัปรุงหอ้งน ้าสาธารณะ 
วิธีการสร้างความสมัพนัธก์บัผู้ป่วย/ผู้รบัผลงาน: 

กลุ่ม วิธีการสร้างความสมัพนัธ ์
- กลุ่มผูป้ว่ย . ส ารวจ/ประเมนิผลความพงึพอใจ โดย  

    1.1 ส ารวจเมื่อมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลเคยีนซา ทัง้ในระบบผูป้ว่ยใน 
และระบบผูป้ว่ยนอก  
    1.2 ส ารวจเชงิรุก โดยการสอบถามไปยงัหน่วยงานต่างๆ  ไปสมัภาษณ์
ตอนเขา้ประชุมทีอ่ าเภอ 
2. เปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ยมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ  
3. จดัท าสื่อนิทรรศการใหข้อ้มลูขา่วสารต่าง ๆ   
4. จดัอบรมใหค้วามรูท้างวชิาการ 
5. น าขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ/ค าแนะน าทีไ่ดจ้ากการรวบรวมความคดิเหน็ 
น ามาปรบัปรุง 

 - กลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  
  1. ชุมชนในพืน้ที่
รบัผดิชอบ  

 1. ผูร้บัผดิชอบหมู่บา้นเขา้ร่วมการประชุมประจ าเดอืนของหมู่บา้นต่างๆ 
เพื่อรบัฟงัและสง่ขา่ยสารต่างๆ ใหชุ้มชนทราบ 
2. ใหก้ารสนบัสนุน สง่เสรมิ กจิกรรมต่าง ๆ ในชุมชน  
3. จดัอบรมใหค้วามรูท้างวชิาการ แก่ อสม. และกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  
4. น าขอ้มลู ขอ้เสนอ/ค าแนะน าทีไ่ดจ้ากการรวบรวมความคดิเหน็ น ามา
ปรบัปรุง  
5. ส ารวจ/ประเมนิความพงึพอใจ  

 2. โรงพยาบาลชุมชนต่าง 
ๆ /โรงพยาบาลศนูย ์ 
สุราษฎรธ์านี  

 1.การเขา้ร่วมหรอืเชญิมาเขา้ร่วมการประชมุ  
ต่าง ๆ ทีส่่วนจงัหวดัจดัประชุม 
2. จดัประชุมชีแ้จง/จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมอื  
ระหวา่งโรงพยาบาล  
3. น าขอ้มลู ขอ้เสนอ/ค าแนะน า มาปรบัปรุง  
4. ใหก้ารสนบัสนุน สง่เสรมิ กจิกรรมต่าง ๆ เช่น  
กฬีาสาธารณสุข  
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การสร้างความสมัพนัธก์บัผู้ป่วย/ผู้รบัผลงาน 
การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน: ในเชงิรบัจะมจีติอาสา เพื่อช่วยในการประสานงาน ระหวา่ง
เจา้หน้าทีก่บัผูร้บับรกิาร  ในเชงิรุกมกีารสรา้งเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพ ลงพืน้ที ่เยีย่มบา้น ประชุมหมู่บา้น 
งานศพ  
ช่องทางการค้นหาข้อมลู:  
 ผ่านตูร้บัฟงัความคดิเหน็/ขอ้รอ้งเรยีน จ านวน  10  ตู ้(จากจุดบรกิารต่าง ๆ ในโรงพยาบาล)  
 ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน โดยจะเป็นการรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากการเดนิเขา้มารอ้งเรยีนโดยตรง  
 เสยีงสะทอ้นจากผูน้ าชุมชน/อาสาสมคัรสาธารณสุข  
 การรอ้งเรยีนทางโทรศพัทส์ายตรงผูอ้ านวยการ  0850696808  , 1669 การแพทยฉุ์กเฉิน  
 สายด่วนใหค้ าปรกึษาการรบัยาของผูป้ว่ย ARV / ผูป้ว่ยซมึเศรา้ 
ช่องทางการเข้ารบับริการ: มบีอรด์ตดิไวท้ีอ่าคาร/เสยีงตามสาย/website โรงพยาบาลเคยีนซา ทีแ่สดง
ดงันี้ 
 รบับรกิารโดยตรงทีห่น่วยงานต่างๆ ในเวลาราชการ  08.00 น.-16.00 น.  
 บรกิารตรวจนอกเวลาราชการ  16.00 น.-20.00 น.  
 วนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  08.00 น.-16.00 น.  
 อุบตัเิหตุ/ฉุกเฉิน  24 ชัว่โมง โทร. 1669  
 การใหบ้รกิารเยีย่มบา้น  
ช่องทางการร้องเรยีน:   ผูร้บับรกิารสามารถใชช้่องทางการรอ้งเรยีนในโรงพยาบาลไดด้งันี้  
1. ตูร้บัฟงัความคดิเหน็และขอ้รอ้งเรยีน จ านวน  16  ตู ้และจากจุดบรกิารต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลอกี 9 
ตู ้เปิดตูทุ้กวนัศุกร ์ 
2. ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน โดยจะเป็นการรบัเรื่องรอ้งเรยีน จาก  
- การเดนิเขา้มารอ้งเรยีนโดยตรง  
- การรอ้งเรยีนทางโทรศพัท ์ 
- การรอ้งเรยีนทางจดหมาย/หนงัสอืราชการ  
3. Website ของโรงพยาบาล  
4. โทรสายตรงผูอ้ านวยการ ซึง่เป็นช่องทางทีใ่ชบ่้อย 
ผลการวิเคราะหล์กัษณะของค าร้องเรียนและแนวโน้ม:  ในปี พ.ศ. 2555 พบขอ้รอ้งเรยีนในเรื่องระบบ
บรกิาร จ านวน  35  ครัง้  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการใหบ้รกิารล่าชา้ จงึไดม้กีารปรบัปรุงระบบบรกิาร ของผูป้ว่ย
เบาหวาน เป็น One Stop Service ท าใหผู้ร้บับรกิารพงึพอใจ เพิม่มากขึน้   ในปี พ.ศ. 2555 พบขอ้
รอ้งเรยีนดา้นบุคลากร จ านวน  27  ครัง้ เป็น เรื่องพฤตกิรรมบรกิาร จากขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว ไดป้ระชุม
ร่วมกนัและไดม้กีารอบรมพฤตกิรรมการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่100 %    ในปี พ.ศ. 2555 พบขอ้รอ้งเรยีน
ในเรื่องระบบบรกิาร จ านวน  29  ครัง้ เป็นเรื่องการใหบ้รกิารล่าชา้ โดยเฉพาะรอคอยแพทย ์ท าใหม้กีาร
ปรบัปรุงระบบบรกิาร โดยมแีพทยม์าตรวจ OPD  8:30 น. มแีพทยแ์ผนไทยมาช่วยตรวจผูป้ว่ยบางกลุ่มโรค 
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โรคเฉพาะกแ็ยกเลย เชน่ ANC,ARV,สงูอาย,ุCOPD จติเวช ฯลฯ  
ขอ้มลูแสดงประสทิธภิาพในการจดัการกบัค ารอ้งเรยีน: มกีารปรบัระบบบรกิาร โดยมรีะบบ One Stop 
Service ในคลนิิกบรกิารต่าง ๆ เพิม่ขึน้ และได ้ และน าขอ้เสนอแนะมาพฒันาระบบงาน ท าใหผู้ร้บับรกิาร
พงึพอใจมากขึน้   มกีารอบรมเจา้หน้าทีใ่นทุกหน่วยงาน เกีย่วกบัการเจรจาไกล่เกลีย่ พฤตกิรรมบรกิารทีด่ ี
โดยมวีทิยากรจากกรุงเทพฯ มาจดัอบรมให ้ปรากฏวา่ท าใหห้ลายคนเปลีย่นตวัเองได ้เขา้ใจผูอ้ื่นมากขึน้  
การประเมินความพึงพอใจ 
ความครอบคลุมในการรบั prompt actionable feed back: ประชาสมัพนัธใ์นบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ 
 คณะกรรมการประสานงานชุมชน  
 แจง้ผ่านสถานีวทิยชุุมชน  
การเปลีย่นแปลงและนวตักรรมทีแ่สดงวา่องคก์รมกีารมุ่งเน้นผูป้ว่ย / ผูร้บัผลงานมากขึน้: จากขอ้มลูต่าง ๆ 
ทีไ่ดจ้ากช่องทางความคดิเหน็ / ขอ้เสนอแนะ จากผูร้บับรกิาร ไดม้กีารน ามาใชใ้นการพฒันาและปรบัปรงุ
งาน โดยการทบทวนของหน่วยงาน เชน่ การดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย นวตักรรมคุณชายอุม้ทอ้ง  
สิทธิผู้ป่วย 
บทเรียนในการสร้างความตระหนักให้แก่บคุลากร:  
             มแีนวทางใหแ้ต่ละหน่วยงานก าหนดการพทิกัษ์สทิธผิูป้ว่ยทีส่อดคลอ้งกบับรบิทงานของตนเอง 
เช่น การรกัษาความลบัในผูป้ว่ย ARV , การใหข้อ้มลูและร่วมตดัสนิใจในการดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยของ
แผนกผูป้ว่ยใน เป็นตน้  
บทเรยีนในการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยทีเ่ป็นประเดน็ส าคญัของ รพ.: พฒันาศนูยพ์ึง่ได ้โดยทมีน าสนบัสนุนใหม้ี
การปฏบิตัติามแนวทางการป้องกนั และพทิกัษ์สทิธขิองผูใ้ชบ้รกิาร ในกลุ่มผูร้บับรกิารถูกล่วงละเมดิ  
ผลลพัธ ์ ไม่มขีอ้รอ้งเรยีนเรื่องการรกัษาความลบัของผูป้ว่ย ใน 
บทเรยีนในการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยระยะสุดทา้ย:  ทมีสหวชิาชพี มกีารประเมนิ PPS เพื่อใหก้ารดแูลผูป้ว่ย
และครอบครวัตามระดบัความรุนแรง ตามปญัหา และความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูป้ว่ยตามสทิธขิองผูป้ว่ยตามทีต่อ้งการ ใหผู้ป้ว่ยและญาตเิป็นผูต้ดัสนิใจในเรื่อง Living will , Place to 
death ฯลฯ 
บทเรยีนในการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยทีช่่วยเหลอืตนเองไมไ่ด ้(เดก็ ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร): การดแูลเดก็ ตอ้งมกีาร
ยนิยอมจากผูป้กครอง และเน้นการใหญ้าตมิสี่วนร่วมดแูลอยา่งใกลช้ดิ ทุกแผนกมอุีปกรณ์ช่วยชวีติพรอ้มใช้
ส าหรบัเดก็โดยเฉพาะ มกีารจดัชุดพ่นยา เพื่อดงึดดูความสนใจของเดก็ โดยใชเ้ป็นรปูสตัว ์ สนบัสนุนใหม้ี
มุมส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ รถเขน็นิทานส าหรบัผูป้กครองไดใ้ชเ้วลาอ่านหนงัสอืใหล้กูฟงั 
บทเรยีนในการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยทีต่อ้งแยกหรอืผกูยดึ: ฝา่ยการพยาบาลจดัท าแนวทางการผกูยดึผูป้ว่ย 
เพื่อใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการรกัษาพยาบาลตามแผนการรกัษาแต่ตอ้งใหผู้แ้ทนผูป้ว่ย/ญาต ิมอี านาจและส่วนร่วม
ในการตดัสนิใจผกูยดึผูป้ว่ยทุกครัง้ พยาบาลจะประเมนิอาการผูป้ว่ยและแจง้ใหแ้ก่ญาตทิราบเหตุผล ความ
จ าเป็นของการผกูยดึ มกีารเฝ้าระวงัอาการเปลีย่นแปลง และภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ทุกเวร และถอด
การผกูยดึทนัททีีห่มดความจ าเป็น จากขอ้มลูการรอ้งเรยีน ไม่พบประเดน็การรอ้งเรยีนจากการผกูมดัผูป้ว่ย 
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ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
การปรบัปรงุการรบัฟัง สร้างความสมัพนัธ ์ติดต่อ ประเมินความพึงพอใจ ติดตามข้อมลูป้อนกลบั 
การปรบัปรุงการรบัฟงั สรา้งความสมัพนัธ ์ตดิต่อ ประเมนิความพงึพอใจ ตดิตามขอ้มลูป้อนกลบั  
 การจดัแพทยอ์อกตรวจทัง้  3 หอ้ง ทีห่อ้งตรวจทัว่ไป ซึง่สามารถใหบ้รกิารตรวจรกัษาไดม้ากขึน้ ในเวลา
ราชการ 8.30 ‟ 16.00น. และเปิดบรกิารนอกเวลา ตัง้แต่เวลา 16.00 ‟ 20.00 น.   
   - ในวนัหยดุ เสาร ์อาทติย ์ใหบ้รกิารตรวจรกัษา ตัง้แต่เวลา  08.30 น.-16.00 น. และสามารถตามแพทย์
เวรฉุกเฉินไดต้ลอด  24  ชัว่โมง  
   - ส่วนในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ มแีพทยม์าช่วยตรวจเพิม่อกี 1 คน ในช่วงเวลา 08.00 น.-12.00 น.  
 การเปิดบรกิารระบบนดัใหก้บัผูป้ว่ยทนัตกรรม และเปิดบรกิารทนัตกรรมนอกเวลา  16.00 น.-20.00 น. 
(วนัจนัทร-์วนัพฤหสับด)ี  
 ปรบัการใหบ้รกิารคลนิิกเบาหวาน โดยปรบัเวลาใหเ้จา้หน้าทีห่อ้งชนัสตูรขึน้ปฏบิตังิาน เวลา   
     06.00 น. และพยาบาลขึน้ปฏบิตังิานเวลา 07.00 น.  
การปรบัปรงุเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย  ม ีแนวทางการปกป้องและพทิกัษส์ทิธขิองผูใ้ชบ้รกิาร   
แนวทางและระบบการรกัษาความลบัของผูป้ว่ยกลุ่มเฉพาะ  และแนวทางการเขา้ถงึเวชระเบยีน การยมืเวช
ระเบยีน  
 

มาตรฐาน Scor
e 

ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

การรบัฟงั/เรยีนรูค้วาม
ตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูร้บับรกิาร
แต่ละกลุ่ม 

2.5 พฒันาเชงิรุกโดยเพิม่การรบัฟงัและการประชาสมัพนัธผ์า่นหอกระจาย
ขา่วของชุมชนในเขตรบัผดิชอบและคณะกรรมการประสานชุมชน 

การสรา้งความสมัพนัธ ์
ช่องทางการตดิต่อ การ
จดัการค ารอ้งเรยีน 

3 พฒันาระบบและก าหนดผูร้บัผดิชอบทีต่อบสนองความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิารโดยตรง 

การประเมนิความพงึ
พอใจ การรบัขอ้มลู
ป้อนกลบั การน ามา
ปรบัปรุง 

3 มกีารน าผลกระเมนิความพงึพอใจ การรบัฟงัขอ้มลูป้อนกลบั และผล
การปรบัปรุง สะทอ้นกลบัสูชุ่มชน 

การคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ย
โดยทัว่ไป 

3 พฒันาการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยในทุกข ัน้ตอนของการดแูลและทุกจุด
บรกิาร ตดิตามตวัชีว้ดัในประเดน็คุณภาพเรื่องสทิธผิูป้ว่ยทีช่ดัเจน 
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การคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ย
ทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะ  

3 พฒันาแนวทางปฏบิตักิารคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยทีม่คีวามตอ้งการเฉพาะ 

เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั: ความพงึพอใจ  
ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 

ความพงึพอใจโดยรวมของผูป้ว่ยนอก 90% 80% 82% 78% 
ความพงึพอใจโดยรวมของผูป้ว่ยใน 90% 89.47% 90% 91.36% 
อตัราขอ้รอ้งเรยีนไดร้บัการตอบสนองในเวลา
ทีก่ าหนด 

100% 93% 100% 100% 

จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัสทิธผิูป้ว่ย <5 ครัง้ 6 15 14 
วิธีการสร้างความสมัพนัธก์บัผู้ป่วย/ผู้รบัผลงาน: 

กลุ่ม วิธีการสร้างความสมัพนัธ ์
- กลุ่มผูป้ว่ย . ส ารวจ/ประเมนิผลความพงึพอใจ โดย  

    1.1 ส ารวจเมื่อมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลเคยีนซา ทัง้ในระบบผูป้ว่ยใน 
และระบบผูป้ว่ยนอก  
    1.2 ส ารวจเชงิรุก โดยการสอบถามไปยงัหน่วยงานต่างๆ  ไปสมัภาษณ์
ตอนเขา้ประชุมทีอ่ าเภอ 
2. เปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ยมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ  
3. จดัท าสื่อนิทรรศการใหข้อ้มลูขา่วสารต่าง ๆ   
4. จดัอบรมใหค้วามรูท้างวชิาการ 
5. น าขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ/ค าแนะน าทีไ่ดจ้ากการรวบรวมความคดิเหน็ 
น ามาปรบัปรุง 

 - กลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  
  1. ชุมชนในพืน้ที่
รบัผดิชอบ  

 1. ผูร้บัผดิชอบหมู่บา้นเขา้ร่วมการประชุมประจ าเดอืนของหมู่บา้นต่างๆ 
เพื่อรบัฟงัและสง่ขา่ยสารต่างๆ ใหชุ้มชนทราบ 
2. ใหก้ารสนบัสนุน สง่เสรมิ กจิกรรมต่าง ๆ ในชุมชน  
3. จดัอบรมใหค้วามรูท้างวชิาการ แก่ อสม. และกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  
4. น าขอ้มลู ขอ้เสนอ/ค าแนะน าทีไ่ดจ้ากการรวบรวมความคดิเหน็ น ามา
ปรบัปรุง  
5. ส ารวจ/ประเมนิความพงึพอใจ  

 2. โรงพยาบาลชุมชนต่าง 
ๆ /โรงพยาบาลศนูย ์ 
สุราษฎรธ์านี  

 1.การเขา้ร่วมหรอืเชญิมาเขา้ร่วมการประชมุต่าง ๆ ทีส่ว่นจงัหวดัจดัประชมุ 
2. จดัประชุมชีแ้จง/จดัท าขอ้ตกลงความร่วมมอืระหวา่งโรงพยาบาล  
3. น าขอ้มลู ขอ้เสนอ/ค าแนะน า มาปรบัปรุง  
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4. ใหก้ารสนบัสนุน สง่เสรมิ กจิกรรมต่าง ๆ เช่น กฬีาสาธารณสุข  
การสร้างความสมัพนัธก์บัผู้ป่วย/ผู้รบัผลงาน 
การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน: ในเชงิรบัจะมจีติอาสา เพื่อช่วยในการประสานงาน ระหวา่ง
เจา้หน้าทีก่บัผูร้บับรกิาร  ในเชงิรุกมกีารสรา้งเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพ ลงพืน้ที ่เยีย่มบา้น ประชุมหมู่บา้น 
งานศพ  
ช่องทางการค้นหาข้อมลู:  
 ผ่านตูร้บัฟงัความคดิเหน็/ขอ้รอ้งเรยีน จ านวน  10  ตู ้(จากจุดบรกิารต่าง ๆ ในโรงพยาบาล)  
 ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน โดยจะเป็นการรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากการเดนิเขา้มารอ้งเรยีนโดยตรง  
 เสยีงสะทอ้นจากผูน้ าชุมชน/อาสาสมคัรสาธารณสุข  
 การรอ้งเรยีนทางโทรศพัทส์ายตรงผูอ้ านวยการ  0850696808  , 1669 การแพทยฉุ์กเฉิน  
 สายด่วนใหค้ าปรกึษาการรบัยาของผูป้ว่ย ARV / ผูป้ว่ยซมึเศรา้ 
ช่องทางการเขา้รบับรกิาร: มบีอรด์ตดิไวท้ีอ่าคาร/เสยีงตามสาย/website โรงพยาบาลเคยีนซา ทีแ่สดงดงันี้ 
 รบับรกิารโดยตรงทีห่น่วยงานต่างๆ ในเวลาราชการ  08.00 น.-16.00 น.  
 บรกิารตรวจนอกเวลาราชการ  16.00 น.-20.00 น.  
 วนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  08.00 น.-16.00 น.  
 อุบตัเิหตุ/ฉุกเฉิน  24 ชัว่โมง โทร. 1669  
 การใหบ้รกิารเยีย่มบา้น  
ช่องทางการร้องเรยีน:   ผูร้บับรกิารสามารถใชช้่องทางการรอ้งเรยีนในโรงพยาบาลไดด้งันี้  
1. ตูร้บัฟงัความคดิเหน็และขอ้รอ้งเรยีน จ านวน  16  ตู ้และจากจุดบรกิารต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลอกี 9 
ตู ้เปิดตูทุ้กวนัศุกร ์ 
2. ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน โดยจะเป็นการรบัเรื่องรอ้งเรยีน จาก  
- การเดนิเขา้มารอ้งเรยีนโดยตรง  
- การรอ้งเรยีนทางโทรศพัท ์ 
- การรอ้งเรยีนทางจดหมาย/หนงัสอืราชการ  
3. Website ของโรงพยาบาล  
4. โทรสายตรงผูอ้ านวยการ ซึง่เป็นช่องทางทีใ่ชบ่้อย 
ผลการวิเคราะหล์กัษณะของค าร้องเรียนและแนวโน้ม:  ในปี พ.ศ. 2555 พบขอ้รอ้งเรยีนในเรื่องระบบ
บรกิาร จ านวน  35  ครัง้  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการใหบ้รกิารล่าชา้ จงึไดม้กีารปรบัปรงุระบบบรกิาร ของผูป้ว่ย
เบาหวาน เป็น One Stop Service ท าใหผู้ร้บับรกิารพงึพอใจ เพิม่มากขึน้   ในปี พ.ศ. 2555 พบขอ้
รอ้งเรยีนดา้นบุคลากร จ านวน  27  ครัง้ เป็น เรื่องพฤตกิรรมบรกิาร จากขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว ไดป้ระชุม
ร่วมกนัและไดม้กีารอบรมพฤตกิรรมการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่100 %    ในปี พ.ศ. 2555 พบขอ้รอ้งเรยีน
ในเรื่องระบบบรกิาร จ านวน  29  ครัง้ เป็นเรื่องการใหบ้รกิารล่าชา้ โดยเฉพาะรอคอยแพทย ์ ท าใหม้กีาร
ปรบัปรุงระบบบรกิาร โดยมแีพทยม์าตรวจ OPD  8:30 น. มแีพทยแ์ผนไทยมาช่วยตรวจผูป้ว่ยบางกลุ่มโรค 
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โรคเฉพาะกแ็ยกเลย เชน่ ANC,ARV,สงูอาย,ุCOPD จติเวช ฯลฯ  
ข้อมลูแสดงประสิทธิภาพในการจดัการกบัค าร้องเรียน: มกีารปรบัระบบบรกิาร โดยมรีะบบ One Stop 
Service ในคลนิิกบรกิารต่าง ๆ เพิม่ขึน้ และได ้  และน าขอ้เสนอแนะมาพฒันาระบบงาน ท าใหผู้ร้บับรกิาร
พงึพอใจมากขึน้   มกีารอบรมเจา้หน้าทีใ่นทุกหน่วยงาน เกีย่วกบัการเจรจาไกล่เกลีย่ พฤตกิรรมบรกิารทีด่ ี
โดยมวีทิยากรจากกรุงเทพฯ มาจดัอบรมให ้ปรากฏวา่ท าใหห้ลายคนเปลีย่นตวัเองได ้เขา้ใจผูอ้ื่นมากขึน้  
การประเมินความพึงพอใจ 
ความครอบคลุมในการรบั prompt actionable feedback: ประชาสมัพนัธใ์นบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ 
 คณะกรรมการประสานงานชุมชน  
 แจง้ผ่านสถานีวทิยชุุมชน  
การเปลีย่นแปลงและนวตักรรมทีแ่สดงวา่องคก์รมกีารมุ่งเน้นผูป้ว่ย / ผูร้บัผลงานมากขึน้: จากขอ้มลูต่าง ๆ 
ทีไ่ดจ้ากช่องทางความคดิเหน็ / ขอ้เสนอแนะ จากผูร้บับรกิาร ไดม้กีารน ามาใชใ้นการพฒันาและปรบัปรงุ
งาน โดยการทบทวนของหน่วยงาน เชน่ การดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย นวตักรรมคุณชายอุม้ทอ้ง  
สิทธิผู้ป่วย 
บทเรียนในการสร้างความตระหนักให้แก่บคุลากร:  
             มแีนวทางใหแ้ต่ละหน่วยงานก าหนดการพทิกัษ์สทิธผิูป้ว่ยทีส่อดคลอ้งกบับรบิทงานของตนเอง 
เช่น การรกัษาความลบัในผูป้ว่ย ARV , การใหข้อ้มลูและร่วมตดัสนิใจในการดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยของ
แผนกผูป้ว่ยใน เป็นตน้  
บทเรียนในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยท่ีเป็นประเดน็ส าคญัของ รพ.: พฒันาศนูยพ์ึง่ได ้ โดยทมีน า
สนบัสนุนใหม้กีารปฏบิตัติามแนวทางการป้องกนั และพทิกัษส์ทิธขิองผูใ้ชบ้รกิาร ในกลุ่มผูร้บับรกิารถูกล่วง
ละเมดิ  ผลลพัธ ์ ไม่มขีอ้รอ้งเรยีนเรื่องการรกัษาความลบัของผูป้ว่ย ใน 
บทเรยีนในการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยระยะสุดทา้ย:  ทมีสหวชิาชพี มกีารประเมนิ PPS เพื่อใหก้ารดแูลผูป้ว่ย
และครอบครวัตามระดบัความรุนแรง ตามปญัหา และความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูป้ว่ยตามสทิธขิองผูป้ว่ยตามทีต่อ้งการ ใหผู้ป้ว่ยและญาตเิป็นผูต้ดัสนิใจในเรื่อง Living will , Place to 
death ฯลฯ 
บทเรียนในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (เดก็ ผู้สงูอาย ุผูพิ้การ): การดแูลเดก็ ตอ้ง
มกีารยนิยอมจากผูป้กครอง และเน้นการใหญ้าตมิสี่วนรว่มดแูลอยา่งใกลช้ดิ ทุกแผนกมอุีปกรณ์ช่วยชวีติ
พรอ้มใชส้ าหรบัเดก็โดยเฉพาะ มกีารจดัชุดพ่นยา เพื่อดงึดดูความสนใจของเดก็ โดยใชเ้ป็นรปูสตัว ์ 
สนบัสนุนใหม้มีุมส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ รถเขน็นิทานส าหรบัผูป้กครองไดใ้ชเ้วลาอ่านหนงัสอืใหล้กูฟงั 
บทเรยีนในการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยทีต่อ้งแยกหรอืผกูยดึ: ฝา่ยการพยาบาลจดัท าแนวทางการผกูยดึผูป้ว่ย 
เพื่อใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการรกัษาพยาบาลตามแผนการรกัษาแต่ตอ้งใหผู้แ้ทนผูป้ว่ย/ญาต ิมอี านาจและส่วนร่วม
ในการตดัสนิใจผกูยดึผูป้ว่ยทุกครัง้ พยาบาลจะประเมนิอาการผูป้ว่ยและแจง้ใหแ้ก่ญาตทิราบเหตุผล ความ
จ าเป็นของการผกูยดึ มกีารเฝ้าระวงัอาการเปลีย่นแปลง และภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ทุกเวร และถอด
การผกูยดึทนัททีีห่มดความจ าเป็น จากขอ้มลูการรอ้งเรยีน ไม่พบประเดน็การรอ้งเรยีนจากการผกูมดัผูป้ว่ย 
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ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
การปรบัปรงุการรบัฟัง สร้างความสมัพนัธ ์ติดต่อ ประเมินความพึงพอใจ ติดตามข้อมลูป้อนกลบั 
การปรบัปรุงการรบัฟงั สรา้งความสมัพนัธ ์ตดิต่อ ประเมนิความพงึพอใจ ตดิตามขอ้มลูป้อนกลบั  
 การจดัแพทยอ์อกตรวจทัง้  3 หอ้ง ทีห่อ้งตรวจทัว่ไป ซึง่สามารถใหบ้รกิารตรวจรกัษาไดม้ากขึน้ ในเวลา
ราชการ 8.30 ‟ 16.00น. และเปิดบรกิารนอกเวลา ตัง้แต่เวลา 16.00 ‟ 20.00 น.   
   - ในวนัหยดุ เสาร ์อาทติย ์ใหบ้รกิารตรวจรกัษา ตัง้แต่เวลา  08.30 น.-16.00 น. และสามารถตามแพทย์
เวรฉุกเฉินไดต้ลอด  24  ชัว่โมง  
   - ส่วนในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ มแีพทยม์าช่วยตรวจเพิม่อกี 1 คน ในช่วงเวลา 08.00 น.-12.00 น.  
 การเปิดบรกิารระบบนดัใหก้บัผูป้ว่ยทนัตกรรม และเปิดบรกิารทนัตกรรมนอกเวลา  16.00 น.-20.00 น. 
(วนัจนัทร-์วนัพฤหสับด)ี  
 ปรบัการใหบ้รกิารคลนิิกเบาหวาน โดยปรบัเวลาใหเ้จา้หน้าทีห่อ้งชนัสตูรขึน้ปฏบิตังิาน เวลา   
     06.00 น. และพยาบาลขึน้ปฏบิตังิานเวลา 07.00 น.  
การปรบัปรงุเก่ียวกบัการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย  ม ีแนวทางการปกป้องและพทิกัษส์ทิธขิองผูใ้ชบ้รกิาร   
แนวทางและระบบการรกัษาความลบัของผูป้ว่ยกลุ่มเฉพาะ  และแนวทางการเขา้ถงึเวชระเบยีน การยมืเวช
ระเบยีน  
 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การรบัฟงั/เรยีนรูค้วาม
ตอ้งการและความคาดหวงั
ของผูร้บับรกิารแต่ละกลุ่ม 

2.5 พฒันาเชงิรุกโดยเพิม่การรบัฟงัและการประชาสมัพนัธผ์า่นหอ
กระจายขา่วของชุมชนในเขตรบัผดิชอบและคณะกรรมการประสาน
ชุมชน 

การสรา้งความสมัพนัธ ์
ช่องทางการตดิต่อ การ
จดัการค ารอ้งเรยีน 

3 พฒันาระบบและก าหนดผูร้บัผดิชอบทีต่อบสนองความตอ้งการของ
ผูร้บับรกิารโดยตรง 

การประเมนิความพงึพอใจ 
การรบัขอ้มลูป้อนกลบั การ
น ามาปรบัปรุง 

3 มกีารน าผลกระเมนิความพงึพอใจ การรบัฟงัขอ้มลูป้อนกลบั และผล
การปรบัปรุง สะทอ้นกลบัสูชุ่มชน 

การคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ย
โดยทัว่ไป 

3 พฒันาการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยในทุกข ัน้ตอนของการดแูลและทุกจุด
บรกิาร ตดิตามตวัชีว้ดัในประเดน็คุณภาพเรื่องสทิธผิูป้ว่ยทีช่ดัเจน 

การคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยทีม่ ี
ความตอ้งการเฉพาะ  

3 พฒันาแนวทางปฏบิตักิารคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยทีม่คีวามตอ้งการ
เฉพาะ 
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I-4 การวดั วิเคราะห ์performance ขององคก์ร และการจดัการความรู้ 
เป้าหมาย/ประเดน็คุณภาพทีส่ าคญั: ขอ้มลูมคีุณภาพ ทนัเวลา ผลงานเด่น 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
รอ้ยละตวัชีว้ดัระดบัโรงพยาบาล ทีม่ผีลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

 80% 54.16 45.83 50.00 

Information systems Down time <10ครัง้  4 3 2 
Information systems Response time  <60 นาท ี 0 0 0 
ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบ IT  80% 85 85 90 

บริบท: 
     คณะกรรมการจดัการความรูข้ององคก์รส ารวจความตอ้งการใชข้อ้มลูทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  วางแผน
และออกแบบ   เตรยีมขอ้มลูใหพ้รอ้มใช ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ:์ จากแผนยทุธศาสตร ์ มกีารพฒันาการจดัเกบ็สารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  มกีารพฒันา
ประสทิธภิาพคอมพวิเตอร ์ เพื่อความพรอ้มใชส้ะดวกและมปีระสทิธภิาพ  มกีารพฒันาประสทิธภิาพ Software 
เพื่อประมวลผลขอ้มลูและสามารถนาไปใชป้ระโยชน์ได ้ การพฒันาศกัยภาพผูใ้ชง้านขอ้มลูเพื่อเพิม่ศกัยภาพ
ความรูค้วามเขา้ใจผูใ้ชง้านโปรแกรม  การพฒันาประสทิธภิาพระบบเครอืขา่ยและอนิเตอรเ์น็ต    
กระบวนการ:  กระบวนการในการวดั การวเิคราะห ์performance องคก์รไดร้วบรวม จดัท า KPI Template 
ทัง้หมดทีม่อียูใ่น รพ. เพื่อความสะดวกในการคน้หาและการน าไปใช ้ดา้นการจดัการระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลก าหนดใหม้คีณะกรรมการจดัการความรูข้ององคก์รของโรงพยาบาล ท าหน้าทีใ่นการวางแผน 
ออกแบบระบบ ประสานงาน ก ากบั ดแูล แนะน า และด าเนินการเกีย่วกบัระบบสารสนเทศทัง้หมด ท าหน้าทีใ่น
การเฝ้าระวงั ตดิตามการด าเนินงานประเมนิผลของหน่วยงานต่างๆตามตวัชีว้ดัทีก่ าหนด 
การวดัผลงาน 
กลุ่มตวัช้ีวดัท่ีมี alignment ทัว่ทัง้องคก์ร :  
     การเสยีชวีติในโรงพยาบาลทุกประเภท , ระยะเวลาการรอคอยผูป้ว่ยนอก , การรกัษาคนไขผ้ดิคน , จ านวน
ผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน, การตดิเชือ้ในโรงพยาบาล , กลุ่มตวัชีว้ดั ดา้น Patient Safty Goal , ตวัชีว้ดักลุ่มงาน
คลนิิกพเิศษ เช่น DM , HT ,  COPD 
ตวัอย่างการตดัสินใจ/นวตกรรมท่ีเป็นผลจากการติดตามตวัช้ีวดั: 
     ไดม้กีารทบทวนตวัชีว้ดัในเรื่อง ผูป้ว่ยเบาหวาน ผูป้ว่ยความดนัโลหติสงู ส่งผลใหเ้กดิการคดักรองและคน้หา
กลุ่มเสีย่งทัง้ในโรงพยาบาล/ชุมชน เกดิระบบป้องกนัและแนวทางการรกัษาทีเ่ป็นแนวทางเดยีวกนัทัง้อ าเภอ มี
การเชื่อมโยงขอ้มลูของผูป้ว่ยใหท้มีสุขภาพรบัทราบ และสามารถเฝ้าระวงัไดอ้ยา่งต่อเนื่อง ผลลพัธใ์นชุมชน มี
การคน้พบผูป้ว่ยเบาหวานรายใหม่ในชุมชนมากขึน้  
การวิเคราะห ์ทบทวน และปรบัปรงุ performance ขององคก์ร 
ประเดน็ส าคญัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลู performance ขององคก์รในรอบปีทีผ่่านมา:   
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    วเิคราะหข์อ้มลูทางคลนิิกทุก 6 เดอืน โดยดแูนวโน้มการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัระดบัโรงพยาบาล ซึง่
ประกอบดว้ยงาน PCT , RM , HRD , IC , ENV และตกึผูป้ว่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
     วเิคราะหอุ์บตักิารณ์การตดิเชือ้ในโรงพยาบาลทุก 1 เดอืน 
ล าดบัความส าคญัเพ่ือการปรบัปรงุ performance ขององคก์ร: 
มกีารปรบัปรุงดงันี้ 
     1.ปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิาร 
     2.ปรบัปรุงแนวทางการประเมนิความพงึพอใจ 
     3.ปรบัปรุงแนวทางการดแูลผูป้ว่ย 8 อนัดบัโรค ไดแ้ก่ DM , HT , MI , Stroke , HI , PPH , COPD , TB  
การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ 
IT module ท่ีมีใช้งานอยู่ในปัจจบุนั: 
   1. ดา้น Hardware  
 มเีครื่องแม่ขา่ยทัง้หมด 4 เครื่อง  ไดแ้ก่ โปรแกรม HI 1 ตวั, เครื่องแม่ขา่ยหลกัโปรแกรม HOSxP (Main 
Server),เครื่องแม่ขา่ยส ารองโปรแกรม HOSxP (Slave Server) 1ตวั, Data center  1 ตวับรกิารขอ้มลูให ้รพ.
สต.   
 มเีครื่องลกูขา่ยทัง้หมด  83  เครื่อง ครอบคลุมการใชง้านทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล  
    2. ดา้น Software  
 ใชโ้ปรแกรม HOSxP ส าหรบัการใหบ้รกิารผูม้ารบับรกิารของโรงพยาบาล , HIS ใหบ้รกิารขอ้มลู Data Center 
 ระบบอนิเตอรเ์น็ตใชร้ะบบ Lead line  ควบคุมการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตของโรงพยาบาล  
 มโีปรแกรมสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกแยกใชต้ามระบบงาน เชน่ งานสทิธเิบกิไดใ้ช ้ 
โปรแกรมของส านกังานกลางสารสนเทศบรกิารสุขภาพ,งานสทิธ ิUC ใชโ้ปรแกรมของส านกัหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ เป็นตน้  
IT module ท่ีก าลงัพฒันาหรือมีแผนท่ีจะพฒันาในอนาคต: 
    1. ดา้น Hardware    
คณะกรรมการจดัการความรูข้ององคก์ร ไดน้ าผลการส ารวจความตอ้งการใชง้านดา้นคอมพวิเตอรข์อง  
บุคลากรของโรงพยาบาล  มาจดัท าแผนพฒันาและปรบัปรุงระบบ Hardware ของโรงพยาบาล ในปี 2556 ในการ
จดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอรจ์ านวน 6 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดมิทีห่มดอายกุารใชง้าน 
   2. ดา้น Software 
พฒันาระบบ Software เพื่อรองรบัการพฒันาของระบบ เช่น โปรมแกรมวดัค่า GFR, และโปรแกรมผูป้ว่ย
เบาหวาน , Data Center เป็นตน้ 
ความพรอ้มใชง้านต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน: มรีะบบการส ารองฐานขอ้มลูการใหบ้รกิารลง External hard disk ทุก
วนัและมเีครื่องส ารอง HOSxP 1 เครื่องไวส้ ารองเมื่อเครือ่งใหบ้รกิารหลกัเกดิขดัขอ้ง 
การจดัการความรู้ขององคก์ร 
การจดักจิกรรมการจดัการความรู:้ มกีจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเรื่องทีเ่ป็นจุดเน้นของโรงพยาบาล เช่น การ
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แลกเปลีย่นความรูก้ารคดักรองผูป้ว่ยเบาหวาน การแลกเปลีย่นเรยีนรูผู้ป้ว่ยเบาหวาน และผูป้ว่ย Asthma 
,COPD 
การน าความรูม้าออกแบบระบบงาน/สรา้งนวตักรรม: การปรบัหน้าบนัทกึของ HOSxP ใหส้ามารถบนัทกึประวตัิ
การสบูบุหรี ่เตอืนเรื่องผลเลอืดทีผ่ดิปกต ิหรอืเตอืนการคา้งช าระค่าบรกิารได ้ ท าใหท้ างานไดง้่ายขึน้  
คณุภาพของข้อมลู สารสนเทศ ความรู ้
บทเรยีนในการจดัการความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ: โรงพยาบาลเคยีนซาประสบปญัหาความไม่เสถยีร
ของเครื่องแม่ขา่ย HOSxP เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง แต่ไม่รนุแรง ผูร้บัผดิชอบขาดความรูค้วามเขา้ใจในการ
วางระบบเครอืขา่ย จงึไดร้บับุคลากรเพื่อดแูลระบบและวางระบบเครอืขา่ยและศกึษาจากโรงพยาบาลใกลเ้คยีงทีม่ี
ประสบการณ์ทางดา้นนี้โดยเฉพาะ มรีะบบการจดัการส ารองขอ้มลูทีด่ขี ึน้ 
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
การปรบัปรุงระบบการวดั Performance ขององคก์ร: พฒันาและตดิตามตวัชีว้ดัจากขอ้มลูรายงาน 21 แฟ้ม ใน
การด าเนินงานขององคก์รและการจดัการรายไดจ้าก สปสช.  
การปรบัปรงุการจดัการความรู้ :  มเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูค้รอบคลุมทัง้บุคลากรทางการแพทย ์สาธารณสุข 
กลุ่มผูป้ว่ย กลุ่มผูด้แูลผูป้ว่ยและชุมชน สง่ผลใหเ้กดิกระบวนการดแูลผูป้ว่ยแบบบรูณาการ  
การปรบัปรุงความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ   
1.ปรบัปรุงโครงสรา้งของระบบ Software ของโปรแกรม HOSxP จาก Version 3.56.10.22 ส่งผลใหค้วามคลอบ
คลุม 21 แฟ้มมากขึน้ 
2.เปลีย่นระบบส ารองขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้เพื่อ สนบัสนุนการส ารองขอ้มลูกรณีทีม่ปีญัหา 
3.รบับุคลกรนกัวชิาการคอมพวิเตอรเ์พิม่ขึน้เพื่อสนบัสนุนงาน MIS และพฒันาระบบ Peopleware 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
ระบบการวดัผลการด าเนินงาน 2.5 มกีารทบทวนตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นถงึความส าเรจ็ขององคก์รในดา้น

การดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 
การวเิคราะหข์อ้มลู และการ
ทบทวนผลการด าเนินงาน 

3 ร่วมกบัชุนชนในการทบทวนการด าเนินงานดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั  

การจดัการสารสนเทศ 2.5 จดัท าฐานขอ้มลูสุขภาพพฒันาสารสนเทศในคลนิิกโรคเรือ้รงั 
การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 2.5 พฒันาระบบ Software และเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตใหเ้หมาะสม 

และม ีData center ของเครอืขา่ยทีด่ ี
การจดัการความรู ้ 3 สนบัสนุนนวตักรรมการดแูลสุขภาพในชุมชน 
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I-5 การมุ่งเน้นทรพัยากรบคุคล 
เป้าหมาย/ประเดน็คุณภาพทีส่ าคญั:  บุคลากรมคีวามสุข มคีวามรูเ้พยีงพอ และสุขภาพด ี

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
ความพงึพอใจของบุคลากรต่อองคก์ร >80% 81 87 88 
อตัราบุคลากรทีไ่ดร้บัการตรวจสุขภาพประจ าปี 100 94 100 100 
อตัราบุคลากรกลุ่มปกต ิ >70% 56 46 71.25 
อตัราบุคลากรกลุ่มเสีย่ง <20% 42 48 26.25 
อตัราบุคลากรกลุ่มปว่ย <10% 2 6 2.5 
จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุสมัผสัเลอืด สารคดัหลัง่ 0 1 2 0 
อตัราบุคลากรทีไ่ดร้บัการอบรม 10 ครัง้ต่อปี >80% NA 32.37 38.85 
อตัราการลาออกและยา้ย <10% 16.81 13.18 8.54 
อตัราการคงอยู่ >90% 83.19 86.82 91.46 
บริบท: โรงพยาบาลเคยีนซาเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตยีง รบัผดิชอบดแูลบุคลากรโรงพยาบาล 169คน 
เป็นขา้ราชการ 55คน ลกูจา้งประจ า 9 คน พนกังานราชการ 1คน พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 75 คน 
ลกูจา้งชัว่คราว 19 คน ลกูจา้งเหมารายเดอืน 2 คน ลกูจา้งรายวนั 8 คน 

กระบวนการ:  
การเพ่ิมคณุค่าบคุลากร 
บทเรียนในการสร้างวฒันธรรมองคก์รเพ่ือให้บคุลากรท่ีมีผลงานท่ีดี: 

 วฒันธรรมดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองมกีารรบัสง่เวรประจ าวนัในหอผูป้ว่ย โดยหวัหน้างานมี
ส่วนร่วม และมกีารน าปญัหาต่างๆ ทบทวน พรอ้มทัง้มกีารน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารงาน
คุณภาพโรงพยาบาล มกีารถ่ายทอดความรูท้ ีห่น้างาน (On the job training) มกีารอบรมทัง้ภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล มกีารส่งเสรมิใหม้โีอกาสน าเสนอผลงานทัง้ในระดบั โรงพยาบาลและ
หน่วยงานภายนอก แต่ละหน่วยงานมผีลงาน CQI  และ R2R และมกีารประกวดหน่วยงานพฒันา
คุณภาพดเีด่นในโรงพยาบาล 

 วฒันธรรมดา้นคุณธรรม ไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหเ้จา้หน้าทีม่คีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามรกัใน
องคก์รมากขึน้ เช่น กจิกรรมท าบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ทุกเดอืน มชีมรมจรยิธรรมกจิกรรม
กฬีาส ีกจิกรรมรบัน้องใหม่  

 วฒันธรรมการสื่อสารแบบ 2 ทาง คอื ระหวา่งผูป้ฏบิตักิบัผูบ้รหิาร ไดแ้ก่ การประชุมหน่วยงาน
ประจ าวนั/สปัดาห/์เดอืนการประชุมประจ าเดอืนระหวา่งผูบ้รหิารกบับุคลากร บุคลากรสามารถแสดง
ความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเปิดเผย ตรงไปตรงมา 

 วฒันธรรมการตดิตามงาน มกีารท า Grand Round ,Quality Round  และ Hospital Round ของ
ผูบ้รหิาร 
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 วฒันธรรมการสรา้งขวญัก าลงัใจ มกีารโหวตคนดศีรเีคยีนซาประจ าทุก ๖ เดอืน มกีารมอบของขวญั
ในเดอืนคลา้ยเดอืนเกดิของเจา้หน้าที ่ 

 วฒันธรรมการสรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ใีนการท างาน มกีารประกวด 5 ส ระหวา่งหน่วยงาน 
 
บทเรียนในการใช้ performance management system: 

 ระบบการบรหิารผลการปฏบิตัริาชการทีโ่รงพยาบาลเคยีนซาน ามาใชน้ัน้เป็นระบบทีส่อดคลอ้งกบั
แนวทางทีค่ณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนก าหนดไวต้ามพระราชบญัญตัขิา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 
2551คอืการประเมนิตามผลสมัฤทธิข์องงานซึง่ก าหนดโดยตวัชีว้ดัและค่าเป้าหมาย รวมถงึ
พฤตกิรรมซึง่แสดงออกในการปฏบิตัริาชการซึง่ก าหนดโดยสมรรถนะ (Competency) ในการ
ประเมนิจะน าคะแนนการประเมนิผลสมัฤทธิส์่วนหนึ่ง กบัคะแนนการประเมนิสมรรถนะอกีส่วนหนึ่ง 
เมื่อน ามาคดิค านวณรวมกนัจะไดค้ะแนนผลการปฏบิตัริาชการ จุดเด่น คอื มคีวามโปรง่ใส และเป็น
ธรรมแก่ผูร้บัการประเมนิ สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลการท างานของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งชดัเจนแต่
กม็จีุดดอ้ย คอื  ในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาธารณะ หรอืงานทีไ่มไ่ดก้ าหนดในตวัชีว้ดั ท าใหเ้ป็นผลงาน
ทีไ่ม่มกีารประเมนิ ซึง่ผลงานนี้ในอนาคตอาจจะหายไป 

การพฒันาบคุลากรและผู้น า 
learning need ท่ีส าคญัของบคุลากรกลุ่มต่างๆ และวิธีการพฒันา/เรียนรูท่ี้จดัให้: 

กลุ่มบคุลากร Learning need ท่ีส าคญั วิธีการพฒันา/เรียนรู ้
องคก์รแพทย์
(แพทย ์ทนัต
แพทย ์นกัการ
แพทยแ์ผนไทย 
นกั
กายภาพบ าบดั) 

1. การอลัตราซาวดท์างสตูนิารเีวช 
2. ทบทวน update ความรูท้ ี่

เกีย่วกบั Clinical tracer  
3. การดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย 
4. การรกัษาโรคผวิหนงัทีพ่บ

บ่อยๆ 
 

- การคน้ควา้จากสื่อต่างๆ เช่น 
website ทางการแพทย ์
หนงัสอื ฯลฯ  

- การประชุมวชิาการภายใน
โรงพยาบาล 

- การไปประชุม อบรมภายนอก  

งานเภสชักรรม  ความรูเ้รื่องการใชย้าในผูป้ว่ย
โรคเรือ้รงั 

 ทกัษะการสื่อสารกบัผูป้ว่ย 
 การพฒันาบุคลกิภาพ 
 เทคนิคการใหค้ าปรกึษาเฉพาะ

โรค 

- การประชุมวชิาการภายใน
โรงพยาบาล 

- การไปประชุม อบรมภายนอก 

กลุ่มงาน
พยาบาล 

 การดแูลฟ้ืนชวีติ(CPR) 
 การดแูลโรคเฉพาะในกลุ่มโรค

- การคน้ควา้จากสื่อต่างๆ เช่น 
website ทางการแพทย ์
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ส าคญัตาม Clinical tracer 
 การใหค้ าปรกึษา 
 ภาวะโภชนาการในผูป้ว่ย 
 การท างานวจิยั 

หนงัสอื ฯลฯ  
- การประชุมวชิาการภายใน

โรงพยาบาล 
- การไปประชุม อบรมภายนอก 

กลุ่มงานบรหิาร  การพฒันาระบบวเิคราะห์
ตน้ทุน 

 การบรหิารงานพสัดุ ระบบ
จดัซือ้จดัจา้งดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิคE-qp 

 การวเิคราะหก์ารเงนิ บญัช ี
 ระเบยีบการเบกิ-จ่ายการเงนิ

การคลงั 

- การคน้ควา้จากสื่อต่างๆ เช่น 
website ทางการแพทย ์
หนงัสอื ฯลฯ  

- การประชุมวชิาการภายใน
โรงพยาบาล 

- การไปประชุม อบรมภายนอก 

งานชนัสตูร  การตรวจเชือ้มาลาเรยีและ
พยาธลิ าไส ้

 การตรวจ slide AFB 
 การพฒันาคุณภาพ LA 

- การคน้ควา้จากสื่อต่างๆ เช่น 
website ทางการแพทย ์
หนงัสอื ฯลฯ  

- การประชุมวชิาการภายใน
โรงพยาบาล 

- การไปประชุม อบรมภายนอก 
งานเอกซเรย ์  พฒันาเป็นนกัรงัสเีทคนิคระยะ

สัน้ 
 การป้องกนั ความเสีย่งจากรงัส ี

- การคน้ควา้จากสื่อต่างๆ เช่น 
หนงัสอื ฯลฯ  

- การประชุมวชิาการภายใน
โรงพยาบาล 

- การไปประชุม อบรมภายนอก 
 
บทเรียนในการก าหนด leaning need : บทเรยีนในการก าหนด leaning need (รวมทัง้การเชื่อมโยงกบั
ขอ้มลูผลการดแูลผูป้ว่ย):  

 มกีารวางแผนอบรมพฒันาบุคลากรในทุกระดบั โดยเรยีนรูจ้ากขอ้มลูความเสีย่ง ขอ้รอ้งเรยีนการ
ทบทวนทางคลนิิก เช่น  

- จากการทบทวนผลการด าเนินงาน และปญัหาการท างานในฝา่ยบรหิารทัว่ไป   พบวา่ปญัหาที่
เกดิขึน้ในการปฏบิตังิานเป็นเพราะเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัขิาดความรูแ้ละทกัษะ เช่น ในงานพสัดุ  การ
จดัซือ้จดัจา้ง มรีะบบ E-GP เกดิขึน้ ซึง่เป็นระบบใหมใ่นการด าเนินงานพสัดุ  แต่เจา้หน้าทีไ่ม่เคย
ไดร้บัการอบรมท าใหไ้มส่ามารถปฏบิตังิานไดถู้กตอ้ง  ดงันัน้จงึสง่เจา้หน้าทีพ่สัดุไปอบรม ระบบ E-
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GP ซึง่จดัโดย สมาคมบรหิารทัว่ไป   กระทรวงสาธารณสุข   ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื เจา้หน้าทีม่คีวามรู ้
และความสามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตัจิรงิและถูกตอ้งตามระเบยีบของทางราชการ  ลดความเสีย่ง
ในการปฏบิตัผิดิระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุ 

- จากการตรวจสอบความสมบรูณ์ของการบนัทกึเวชระเบยีนในหน่วยงานผูป้ว่ยในพบวา่ มกีารบนัทกึ
ถูกตอ้งครบถ้วนคดิเป็น 70.64% จงึมกีารท า RCA ภายในหน่วยงาน ผลการท า RCA พบวา่
บุคลากรในหน่วยงานยงัขาดองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการบนัทกึเวชระเบยีนใหถู้กตอ้งและครบถ้วน 
สมาชกิทมี IM ในหน่วยงานจงึน าแนวคดิการจดัอบรมพฒันาองคค์วามรูเ้รื่องเวชระเบยีนใหท้มี IM 
ของโรงพยาบาลรบัทราบ และไดม้กีารจดัอบรมหลกัสตูรความสมบรูณ์ของการบนัทกึเวชระเบยีน 

- แผนกกายภาพบ าบดั มปีญัหาจากการใชเ้วลาในการซกัประวตัแิละตรวจร่างกาย ผูป้ว่ยรายใหม่ 
โดยใชร้ะยะเวลาในการตรวจประเมนินานเกนิไป ท าใหผู้ป้ว่ยทีน่ดัมารอควิตรวจเพื่อท าการรกัษาใช้
เวลานาน เนื่องจากนกักายภาพบ าบดั ขาดความเชีย่วชาญ และทกัษะในการตรวจประเมนิร่างกาย 
เพื่อแยกแยะปญัหา รวมถงึการวนิิจฉยัใหค้รอบคลุมกบัปญัหาของผูป้ว่ย เท่าทีค่วร ดงันัน้ทางแผนก
กายภาพบ าบดัจงึส่งนกักายภาพบ าบดัไปอบรมและประชุมวชิาการ ทกัษะความช านาญเกีย่วกบั
การตรวจประเมนิและวนิิจฉยัโรคทางระบบกลา้มเนื้อและกระดกู ผลลพัธท์ีไ่ดห้ลงัจากการไปอบรม
ประชุมวชิาการ ท าให ้นกักายภาพบ าบดัมทีกัษะในการวนิิจฉยัโรคและการตรวจประเมนิร่างกาย
ผูป้ว่ยรายใหม่ ไดถู้กตอ้งแม่นย ามากขึน้ และใชร้ะยะเวลาต่อคนลดลง ท าใหส้ามารถรองรบัผูป้ว่ย
นอก ไดเ้พิม่ขึน้ และลดระยะเวลาการรกัษาต่อ 1 คอรส์ของผูป้ว่ยไดอ้กีดว้ย 

- จากการทบทวนปญัหางานเวชระเบยีนแผนกผูป้ว่ยนอกพบวา่มปีญัหาความไม่สมบรูณ์ของเวช
ระเบยีนเช่นการลงประวตั ิไมถู่กตอ้งครบถ้วน ขาดการบนัทกึใหค้ าแนะน าการใหก้ารพยาบาล
เบือ้งตน้ การบนัทกึขอ้มลู การตรวจร่างกายของแพทย ์จงึมกีารสง่เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานทุกคนเขา้
อบรมเรื่องการบนัทกึเวชระเบยีนในโรงพยาบาลเคยีนซาและส่งตวัแทนผูร้บัผดิชอบไปอบรมเรื่อง
งานเวชระเบยีนทีโ่รงแรมแกว้สมุยรสีอรท์และไดม้าพฒันาการบนัทกึเวชระเบยีน ผลลพัธท์ีไ่ด ้มกีาร
ปรบัปรุงการบนัทกึเวชระเบยีนทีถู่กตอ้งในส่วนของการลงประวตั ิมอีาการส าคญั อาการเจบ็ปว่ย
ปจัจุบนั ประวตัแิพย้า ประวตัโิรคประจ าตวัประวตักิารรบัวคัซนีในเดก็ 0-6ปี ประวตั ิสบูบุหรี ่ดื่มสุรา 
การบนัทกึ V/S  การบนัทกึการใหค้ าแนะน า การใหก้ารพยาบาลเบือ้งตน้การลงบนัทกึ ตรวจ
ร่างกายในส่วนของแพทยท์ีค่รอบคลุมมากขึน้ 

- การดแูลผูป้ว่ยหอบหดื COPD เป็น Learning need ร่วมกนัของแพทย ์พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน และ
งานผูป้ว่ยใน ไดจ้ดัใหม้กีารพฒันา โดยเชญิเจา้หน้าทีม่าอบรมภายในโรงพยาบาลและสง่
ผูร้บัผดิชอบไปอบรม มกีารจดัตัง้ Easy asthma clinic ผลลพัธท์ีไ่ด ้สามารถดแูลผูป้ว่ยหอบไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ลดการ Re-admission ในผูป้ว่ยรายใหม่ได ้คุณภาพชวีติของผูป้ว่ยดขีึน้ 
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การปรบัระบบการพฒันาและเรียนรู้ส าหรบับคุลากรให้มีความสมดลุย่ิงขึ้น (จดุใดท่ีได้รบั
ความส าคญัมากขึ้น):  

 ปรบัระบบการเรยีนรูท้ ีเ่ป็นทางการเช่นการส่งอบรมภายนอกเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัทศิทางขององคก์ร 
และผูท้ ีไ่ปอบรมกลบัมาจะจดัการอบรมภายในใหแ้ก่บุคลากรทีส่นใจ แต่เรื่องทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งรู้
และมทีกัษะทุกหน่วยงาน เช่น การช่วยฟ้ืนคนืชพี การซอ้มแผนอคัคภียัและอุบตัเิหตุหมู่ จะมกีารจดั
อบรมเป็นประจ าทุกปีและบุคคลากรทุกคนตอ้งเขา้รบัการอบรม และมกีารเรยีนรูท้ ีไ่ม่เป็นทางการ
เช่นการเรยีนรูจ้ากหวัหน้างานระบบพีเ่ลีย้งการสอนหน้างานในทุกระดบับุคลากร 
  

บทเรียนเก่ียวกบัการประเมินผลการพฒันาและเรยีนรู้:  

 มกีารประเมนิผลการพฒันาและการเรยีนรูโ้ดยหวัหน้างาน โดยการสงัเกต หรอืจากรายงานความ
เสีย่ง วา่มกีารพบปญัหาในการท างานลดลงความสามารถจดัการกบัปญัหาดขีึน้ ทกัษะในการ
ปฏบิตังิานถูกตอ้งและช านาญมากขึน้ 

ความผกูพนัของบคุลากร 
การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนั/ความพงึพอใจของบุคลากร และผลการศกึษา:  
                 จากการวเิคราะหแ์บบสอบถามแรงจงูใจ ขวญัก าลงัใจ และความพงึพอใจในการท างานของ
บุคลากรโรงพยาบาลเคยีนซาปี 2556พบวา่ บุคลากรส่วนใหญ่จะตอบในขอ้ปานกลางทัง้ค าถามแรงจงูใจ 
ขวญัก าลงัใจและความพงึพอใจ 
             3 อนัดบัแรกทีบุ่คลากรโรงพยาบาลเคยีนซาสว่นใหญ่เหน็วา่เป็นแรงจงูใจ ขวญัก าลงัใจในการ
ท างาน  คอื 

1. หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
2. ความส าเรจ็ในงานทีป่ฏบิตั ิ
3. การไดร้บัความยอมรบันบัถอืจากผูร้่วมงาน ผูบ้รหิาร 

3 อนัดบัเรื่องแรกทีบุ่คลากรโรงพยาบาลเคยีนซาส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน คอื 
1. ความสมดุลระหวา่งงานและชวีติส่วนตวั 
2. ภาระงานทีเ่หมาะสม 
3. หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

            ส่วน 3 อนัดบัเรื่องแรกทีบุ่คลากรโรงพยาบาลเคยีนซาส่วนหนึ่งใหค้วามเหน็วา่ไมม่คีวามพงึพอใจ
เลยในการปฏบิตังิาน คอื 

1. นโยบายการพฒันาบุคลากร/งานของผูบ้รหิาร 
2. การบรหิารงานทีเ่ป็นธรรม 
3. ความกา้วหน้าในต าแหน่งการงาน 
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บทเรียนในการปรบัปรงุระบบงานเพ่ือสร้างความผกูพนักบับคุลากร: 
- จดัเวทใีหม้กีารน าเสนอความรูท้างวชิาการมากขึน้ เช่น ในเวทกีารจดัประชุมฝา่ยประจ าเดอืน เวที

งานวชิาการประจ าเดอืน 
- จดัอบรมการท างานวจิยัส าหรบัเจา้หน้าทีท่ ีส่นใจโดยจดัรว่มกบัโรงพยาบาลเคยีนซาและเชญิ

วทิยากรจากภายนอก 
- จดัอบรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบับุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล เช่น การช่วยฟ้ืนคนืชพี

เบือ้งตน้ การซอ้มแผนอคัคภียัและอุบตัเิหตุหมู่ 
- จดักจิกรรมเพื่อสรา้งความสามคัคแีละความผกูพนัในโรงพยาบาล เช่น กจิกรรมรบัน้องใหม่ 

กจิกรรมกฬีาส ีงานเลีย้งฉลองวนัขึน้ปีใหม่ กจิกรรมท าบุญตกับาตรทุกวนัพุธแรกของเดอืน กจิกรรม 
5ส ประจ าหน่วยงานและกจิกรรม Big cleaning day 

- มกีารก าหนดตวัชีว้ดัทีช่ดัเจนส าหรบับุคลากรแต่ละรายและมกีารแจง้แนวทางการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรใหท้ราบล่วงหน้า 

- มกีารส ารวจอตัราก าลงัและภาระงานของบุคลากรแต่ละฝา่ย เพื่อจดัจา้งใหเ้หมาะสมและเพยีงพอ 
ขีดความสามารถและความเพียงพอ 
ผลการประเมินขีดความสามารถและความเพียงพอ และการตอบสนอง:  

 โรงพยาบาลไดก้ าหนดใหบุ้คลากรทุกต าแหน่งม ีJob Description มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
จากตวัชีว้ดัทีก่ าหนดและมกีารพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้มสีมรรถนะทีต่อ้งการสอดคลอ้งกบั
จุดเน้นของการพฒันา  โรงพยาบาลไดจ้ดัแบบประเมนิสมรรถนะปีละ2ครัง้โดยใหพ้นกังานประเมนิ
ตนเองก่อน เสรจ็แลว้รวบรวมให ้หวัหน้าฝา่ย/งานประเมนิตามล าดบัชัน้ซ ้าอกีครัง้เพื่อสรุปหาส่วนที่
ขาด  แลว้น าส่วนทีข่าดมาท าเป็นแผนพฒันารายบุคคล  น าไปสู่การพฒันาตามเกณฑ์
ฝึกอบรม  หรอืตามแผนกลยทุธข์ององคก์ร  ส่วนอตัราก าลงับุคลากรและระดบัความมากน้อยของ
บุคลากร    องคก์รประเมนิตามปรมิาณงาน   Workload  และตามระบบ GIS  ของกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศ์าสตรข์ององคก์รดว้ย 

บทเรียนในการบริหารและจดัระบบบคุลากรเพ่ือให้งานขององคก์รประสบความส าเรจ็: 

 ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานบุคลากร มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานทุก 6 เดอืน 
- กลุ่มขา้ราชการพนกังานราชการลกูจา้งประจ าน าไปเป็นโอกาสพฒันาและการพจิารณา

บ าเหน็จ 
- กลุ่มลกูจา้งชัว่คราวน าไปเป็นโอกาสพฒันาและการพจิารณาจา้งต่อ 

 แต่ละหน่วยงานจดัท าแผนอตัราก าลงัส ารองกรณีเจา้หน้าทีไ่ม่เพยีงพอ เชน่ เวร EMS ถ้ามี
เจา้หน้าทีล่าหรอืไม่สามรถมาปฏบิตังิานได ้จะมแีผนเรยีกเจา้หน้าทีค่นที ่2, 3 ขึน้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน  
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การวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงความต้องการและการตอบสนอง: 

 ผ่านการวเิคราะหโ์ดยกรรมการบรหิารทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงบุคลากร โดยยดึวสิยัทศัน์ และ
เป้าหมายของโรงพยาบาล และงานในฝา่ยต่างๆ เป็นหลกั ยกตวัอยา่งเช่น การเพิม่นกั
กายภาพบ าบดั และนกัการแพทยแ์ผนไทย เพื่อใชใ้นการดแูลผูป้ว่ยพกิาร และการฟ้ืนฟสูุขภาพทัง้
ในโรงพยาบาลและในชุมชน  

บรรยากาศการท างาน 
นโยบาย บริการ สิทธิประโยชน์:  

 โรงพยาบาลมนีโยบายในเรื่องของการพฒันาสิง่แวดลอ้มในการท างาน เพื่อใหบุ้คลากรและผูป้ว่ยได้
ท างานอยา่งมคีวามสุข ผูป้ว่ยและญาตมิารบับรกิารในสิง่แวดลอ้มทีด่ ีน่าอยู ่เช่น กจิกรรม 5 ส. การ
ซอ้มแผนอคัคภียั อุบตัเิหตุหมู่ การส ารวจขอ้มลูร่วมกบัศนูยว์ศิวกรรม และความปลอดภยั  

 สวสัดกิารทีจ่ดัใหบุ้คลากรไดแ้ก่การตรวจสุขภาพประจ าปี กระเชา้เยีย่มไข ้การปรบัปรงุบา้นพกั
อาศยั 

การสนบัสนุนสง่ฝึกอบรมภายนอกหน่วยงานงานเลีย้งสงัสรรคปี์ใหม่และของขวญัปีใหม่ งานรบัน้องใหม่ 
งานแขง่ขนักฬีาส ี 

สขุภาพบคุลากร 
บทเรียนเก่ียวกบัการสร้างเสริมสขุภาพของบคุลากร:  

 การสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพเช่น ม ีfitness ในเขตบา้นพกัเจา้หน้าทีซ่ึง่เจา้หน้าทีแ่ละ
ครอบครวัสามารถไปใชบ้รกิารได ้ การจดัซือ้อุปกรณ์กฬีา การตัง้ชมรมกฬีา เพื่อสนบัสนุน ชกัชวน
กนัมาออกก าลงักาย การแขง่กฬีาส ีกฬีาโซน มนีโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี ่เหลา้  เป็นตน้ 

บทเรียนเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการกบัความเส่ียงต่อสขุภาพ:  

 มกีารส ารวจความเสีย่งในหน่วยงานโดยทมีอาชวีอนามยั ร่วมกบัศนูยว์ศิวกรรม และน ามาวางแผน
แกไ้ขในแต่ละจุดทีย่งัมปีญัหาเช่น ความสวา่งของศนูยส์ง่ต่อ ทีเ่กบ็ถงัออกซเิจน เสาไฟฟ้าแรงสงู  
ทางหนไีฟ มาตรการป้องกนัเขม็ต ามอื การรณรงคส์วมหมวกนิรภยั 100%  มกีารประเมนิสมรรถนะ
ดา้นต่างๆ เพื่อดคูวามเหมาะสมกบังานทีท่ าอยู ่ 

บทเรียนเก่ียวกบัการดแูลความเจบ็ป่วยจากการท างาน:  

 การวเิคราะหข์อ้มลูความเจบ็ปว่ยของเจา้หน้าทีจ่ากใบลาปว่ย และการพดูคุยกนัของเจา้หน้าที ่เพื่อ
หาสาเหตุ เชน่ อุบตักิารณ์เขม็ทิม่ต า ซึง่ทมีอาชวีอนามยัไดร้่วมกบัทมี IC สรา้งแนวทางป้องกนั การ
ใหค้วามรู ้ประเมนิทกัษะการใชเ้ขม็ ความเสีย่งในผูป้ว่ยบางกลุ่มทีต่อ้งระวงั เป็นตน้  มแีนวทางการ
รกัษาหากเกดิขอ้ผดิพลาดใหแ้ต่ละหน่วยงานรายงาน และแจง้แพทยเ์พื่อดแูลต่อไป 

ความครอบคลมุของการให้ภมิูคุ้มกนัโรค:  

 โรงพยาบาลด าเนินการใหว้คัซนีทีจ่ าเป็นแก่บุคลากร เชน่ วคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ วคัซนีโรค
คอตบีและวคัซนีป้องกนัโรคตบัอกัเสบบ ี
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ผลการพฒันาทีส่ าคญั:  พฒันาพยาบาล Case manager of chronic disease  เพื่อมาดแูลผูป้ว่ยกลุ่มโรค
ดงักล่าว 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
ความผกูพนัและความพงึพอใจ 3.0  การสรา้งกจิกรรมทีเ่น้นการมสี่วนร่วมของเจา้หน้าที่

มากขึน้ 
ระบบค่าตอบแทนและแรงจงู 3.0  มกีารพจิารณาค่าตอบแทนและแรงจงูใจใหเ้หมาะสม 

กบัหน้าที ่ความรบัผดิชอบเพื่อบุคลากรจะไดม้ี
แรงจงูใจทีจ่ะสรา้งผลงานทีด่ ี

ระบบพฒันาและเรยีนรูส้ าหรบับุคลากร
และผูน้ า 

3.0  มกีารกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูผ้่านการประชุม
วชิาการ ภายในใหม้ากขึน้  

 .ใช ้R2R เพื่อใหเ้กดิการพฒันา 
 ส่งหวัหน้าฝา่ยไปเรยีนรูเ้รื่องงานบรหิารใหม้ากขึน้ 

การบรหิารและจดัระบบบุคลากร 2.5  ตอ้งมกีารทบทวนการใชท้รพัยากรต่างๆ และระบบ
การตดิตามทีร่ดักุม การประเมนิความเสีย่งในการ
บรหิารงาน 

สุขภาพของบุคลากร 3.0  ลดจ านวนบุคลากรที ่BMI มากกวา่ 25  
 ควบคุมกลุ่มปกตไิม่ให ้BMI เกนิ25 ( เท่าเดมิหรอื
ลดลง) 

 ส่งเสรมิการออกก าลงักาย 
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I-6 การจดัการกระบวนการ 
เป้าหมาย/ประเดน็คุณภาพทีส่ าคญั: คุณค่าแก่ผูป้ว่ย/ผูร้บัผลงาน ความส าเรจ็ขององคก์ร การเรยีนรู ้

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
อตัราความครอบคลุมของการคดักรองโรคเบาหวานในประชากร
กลุ่มเสีย่งอาย ุ15 ปี ขึน้ไป 

>90% 93 97 98 

การซอ้มแผนรบัสาธารณภยั   1 ครัง้/ปี 0 1 ครัง้ 0 
จ านวนนวตักรรม/วจิยั   2 เรื่อง/ปี 8 11 8 
บริบท: โรงพยาบาลเคยีนซาไดพ้ฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของ
โรงพยาบาล โดยมกีารท างานร่วมกบัชุมชนอยา่งต่อเนื่อง 
Core competency ขององคก์ร: การดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัแบบองคร์วม เน้นการท างานร่วมกบัภาคี
เครอืขา่ย  
กระบวนการ: 
Core competency: 
การพฒันาหรือเพ่ิมพนู core competency ขององคก์ร:จดัตัง้คณะกรรมการทมีสหวชิาชพีในการดแูล
ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั (NCD board) รวมทัง้พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีโ่ดยจดัสง่เจา้หน้าทีไ่ปอบรมเพิม่เตมิเฉพาะ
ทางดา้นการดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั  สรา้งและพฒันาเครอืขา่ยในชุมชน เพื่อดแูลกลุ่มผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั  การ
พฒันา สนบัสนุน Functional competency ของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลและภาคเีครอืขา่ย เพื่อมี
การส่งต่อทีเ่หมาะสม  
การออกแบบระบบงานโดยรวม และสร้างนวตักรรมให้กบัระบบงานโดยใช้ทรพัยากรจากภายนอก: 
มนีโยบายการพฒันาในรปูแบบเครอืขา่ยสุขภาพระดบัอ าเภอ (โรงพยาบาล-รพ.สต.- สสอ. ‟ทอ้งถิน่- ชุมชน) 
ใชท้รพัยากรร่วมกนั  และคนืขอ้มลูโรคเรือ้รงัใหก้บัทมีงานและภาคเีครอืขา่ยทราบ ท าใหก้ารดแูลผูป้ว่ยโรค
เรือ้รงัสามารถประสานไดค้รบทุกดา้นทัง้การคดักรอง รกัษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  จนไดเ้ป็นตน้แบบการดแูล
ผูป้ว่ยเบาหวาน ความดนัในรปูแบบเครอืขา่ย (DHS) ของจงัหวดัสุราษฏรธ์านี ปจัจุบนัก าลงัด าเนนิงาน
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทัง้อ าเภอในโครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโครงการ(ODOP) 
ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  
ภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉินที ่รพ.มโีอกาสเผชญิ: อคัคภียั อุบตัเิหตุหมู่  ภยัแลง้  
บทเรียนท่ีได้รบัจากการฝึกซ้อมครัง้ล่าสดุ และการปรบัปรงุท่ีเกิดขึ้น: โรงพยาบาลเคยีนซาฝึกซอ้ม
แผนรบัสาธารณภยัอคัคภียัในพืน้ทีต่ลอดล่างซึง่เป็นชุมชนเก่าแก่ บา้นเรอืนเป็นไม ้อยูต่ดิๆ กนั บทเรยีนที่
ไดจ้ากการฝึกซอ้มแผนพบวา่ 1. ปญัหาการประสานงานระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่ในการแจง้เหตุ
เกดิขอ้ผดิพลาด ท าใหไ้ม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว ้มแีนวทางการไขแกป้ญัหาโดยก าหนดใหม้กีาร
ประสานงานทีช่ดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร 2. ปญัหาในการใชเ้ครื่องมอืสื่อสารของหน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมซอ้ม
แผนทีใ่ชค้วามถี่คลืน่วทิยคุนละความถี่ การปรบัปรุงแกไ้ขโดยก าหนดใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใชค้ลื่นความถี่
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วทิยทุีเ่ป็นคลื่นความถี่เดยีวกนั 3. ปญัหาเรื่องการสัง่การ การฝึกซอ้มแผนรบัสาธารณภยัมผีูส้ ัง่การหลาย
หน่วยงานท าใหผู้ป้ฏบิตัเิกดิความสบัสน แกป้ญัหาโดยก าหนดใหม้ผีูส้ ัง่การโดย Commander สงูสุดเพยีงคน
เดยีว คอื นายอ าเภอ 
การออกแบบ จดัการ และปรบัปรงุกระบวนการท างาน 
บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA ในโครงการพฒันาคณุภาพและงานประจ า:  
                กลุ่มโรคส าคญัทีโ่รงพยาบาลเน้นย า้ เช่น ในกลุ่มผูป้ว่ย เบาหวาน ความดนัโลหติสงู COPD 
ในกลุ่มผูป้ว่ยเบาหวานและความดนัโลหติสงู เน้นเรื่องการคดักรองใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มอาย ุในกลุ่มผูป้ว่ย
ความดนัเน้นการควบคุมระดบัน ้าตาล ป้องกนัการเกดิภาวะแทรกซอ้น เช่น ตา ไต เทา้ จากปีทีผ่่านมา
พบวา่ มอีตัราการตรวจคดักรองตามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ส่วนไต มกีลุ่มเบาหวานส่วนหนึ่งพบภาวะไตเสื่อม 
ดว้ยกนัคดักรองโดยใชค้่า eGFR ในการตรวจการท างานของไตซึง่มคีวามละเอยีดกวา่การตรวจ Cr เพยีง
อยา่งเดยีว  
ในกลุ่ม COPD ที ่re-admit บ่อย หลงัจากการท า PDSA/Clinical tracer highlight พบวา่ อตัราการ re-
admit ของผูป้ว่ย COPD ภายใน 28 วนั ลดลง  
บทเรยีนจากการใช ้3P หรอื PDSA ในการบรหิารหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และการตดิตามก ากบังาน:   
               ในหน่วยงานไดม้กีารน าหลกั 3P / PDSA มาใชบ้รหิารและตดิตามก ากบังาน เช่น หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในการดแูลผูป้ว่ย มกีารก าหนดและตดิตามตวัชีว้ดัและผลด าเนินงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
โดยมกีารมอบหมายการรบัผดิชอบเกบ็ตวัชีว้ดัของหน่วยงาน น ามาทบทวนเหตุการณ์หรอืปญัหาต่างๆที่
เกดิขึน้ ระหวา่งการปฏบิตังิาน ในทีป่ระชุมประจ าเดอืนของคณะกรรมการทมีพฒันาคุณภาพของ
โรงพยาบาล 
การเช่ือมโยง นวตักรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู:้  
             การจดัเวทกีารน าเสนอผลงานพฒันาคุณภาพของหน่วยงาน (CQI) ของทุกหน่วยอยา่งต่อเนื่อง มี
การคดิคน้ นวตักรรม ของแต่ละหน่วยงานมาน าเสนอ ทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาล  ตวัอยา่ง
หน่วยงานชนัสตูรน าเสนอคอื นวตักรรมดา้นความปลอดภยัของบุคลากร   
การพฒันาคุณภาพทีม่กีารขยายผลไปใชท้ ัว่ทัง้ รพ.:  

- ทบทวนการเขยีน Service profile 
- การท า R2R  
- หน่วยงานม ีclinical tracer ในโรคทีส่ าคญั 
- มแีละใช ้CPG ในแต่ละหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงานต่างๆ 
- มแีบบฟอรม์และใชป้ระเมนิความเจบ็ปวดโดยใช ้Pain score  

ผลการพฒันาท่ีส าคญั:  

 การปรบัโครงสรา้งการบรหิารโรงพยาบาล โดยการมสี่วนร่วมของภาคเีครอืขา่ย จนไดร้บัรางวลัเครอืขา่ย
สุขภาพการดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน ในปี พ.ศ.2556 ทีจ่งัหวดัสงขลา และตน้แบบการดแูลเทา้ในผูป้ว่ย
โรคเบาหวานของ จ.สรุาษฎรธ์านี ในปี พ.ศ.2556 
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มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

การก าหนดงานทีเ่ป็นความเชีย่วชาญ
พเิศษขององคก์รและการออกแบบ
ระบบงานโดยรวม 

3 พฒันาการดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัแบบองคร์วม
ใหเ้ป็นตน้แบบในจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

 
ความพรอ้มส าหรบัภาวะฉุกเฉินและภยั
พบิตัต่ิางๆ 

3 การเตรยีมความพรอ้มของทมีอยา่งสม ่าเสมอ 
เน้นการมสี่วนร่วมของเครอืขา่ยใหม้ากขึน้ 
โดยเฉพาะในชุมชนเอง   

การจดัการและปรบัปรุงกระบวนการ
ท างาน 

3 ออกแบบกระบวนการท างานทีท่ าใหบุ้คลากรมี
ความสุขในการท างานมากขึน้ ผูป้ว่ยและ
ครอบครวัพงึพอใจ 
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II-1 การบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ 
เป้าหมาย/ประเดน็คุณภาพทีส่ าคญั:  มรีะบบบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยั  ทีม่คีุณภาพ 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินงานบรหิารความเสีย่ง 3.5 2.5 2.5 2.5 
จ านวนความเสีย่งทีไ่ดร้บัรายงาน (ทัง้หมด/รุนแรง) 
ความเสีย่งทัว่ไป 
ความเสีย่งทางคลนิกิ 

เพิม่ขึน้ 
 

510 
358 
152 

1939 
1350 
589 

2183 
1245 
938 

สดัส่วนของการรายงานเหตุการณ์ near miss >70% 74.5 78.1 84.7 
รอ้ยละของอุบตักิารณ์ GHI/4 ไดร้บัการแกไ้ขหาRCA >70% 72 67 100 
จ านวน AE ทีพ่บจากการใช ้trigger tools >50 ครัง้ NA 52 127 
บริบท:  
     โรงพยาบาล เคยีนซามคีณะกรรมการคณะกรรมการความเสีย่ง  ประกอบดว้ย แพทย ์ ทนัตแพทย ์  
หวัหน้าฝา่ย  หวัหน้างานทุกงาน  ร่วมกบัผูอ้ านวยการ ก าหนดนโยบายความเสีย่ง มาตรฐานความเสีย่ง  
กจิกรรมและระบบการบรหิารความเสีย่ง  และก าหนดใหม้ผีูจ้ดัการความเสีย่งในระดบัผูป้ฏิบตังิานจากทุก
งาน ท าหน้าทีค่น้หารายงาน และจดัการความเสีย่งเบือ้งตน้ รวบรวมอุบตักิารณ์ส่งทมีตาม Flow chart 
วเิคราะหค์วามรุนแรงและจดัลงโปรแกรมความเสีย่งทัง้ 7 โปรแกรม โดยผ่านทางช่องทางต่างๆไดแ้ก่ ตูร้บั
ขอ้รอ้งเรยีน  การรายงานประจ าวนั การรายงานสง่เวร การเขยีนใบอุบตักิารณ์ เพื่อใหค้รอบคลุมอนัตรายที่
อาจเกดิขึน้  รวมทัง้สรา้งเป็นวฒันธรรม  ความปลอดภยัภายในองคก์ร 
         นโยบายดา้นความเสีย่งเป็นนโยบายหลกัของโรงพยาบาลและแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งซึง่ประกอบดว้ย หวัหน้างานและตวัแทน สหวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งโดยมีรปูแบบการด าเนินงานทัง้เชงิรุก
และเชงิรบั กระตุน้ รวบรวม วเิคราะหข์อ้มลูความเสีย่งของโรงพยาบาล  ทมีท าการรวบรวมและประมวลผล
ขอ้มลูความเสีย่งเป็น 7 โปรแกรม โดยแบ่งประเภทความเสีย่งเป็น 2 ประเภท คอื Clinical risk 
 ( Specific Clinical risk และ Common Clinical risk ) มคีวามรุนแรง 9 ระดบั และ non-clinical risk มี
ความรุนแรง 4 ระดบั 
ความเส่ียงส าคญั: 
 1. Common clinical risk   
- การบนัทกึเวชระเบยีนผดิพลาด        - ความคลาดเคลื่อนทางยา      -ลื่นลม้หรอืตกเตยีง   
2. Specific clinical risk  
- COPD with Respiratory Failure - การ Re-admit ของผูป้ว่ย COPD -  PPH - Hypo-Hyperglycemia 
3. Non-clinical risk  
- สภาพคล่องทางการเงนิ   - ความพรอ้มใช ้เพยีงพอของเครื่องมอืและอุปกรณ์  
- โครงสรา้งกายภาพและสิง่แวดลอ้ม - ทรพัยส์นิสญูหาย - ญาตแิละผูร้บับรกิารไม่พงึพอใจระยะการรอคอย 
4.Sentinel event  มจี านวน 12 รายการ ดงันี้-อคัคภียั อุบตัภิยัเช่นแก๊สระเบดิ น ้าท่วม ทรพัยส์ญู
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หาย>10000 บาท ไฟฟ้าดบันาน>30 นาท ี อุบตัเิหตุหมู่ เกดิการเสยีชวีติโดยไม่คาดหมาย เกดิอนัตรายต่อ
ผูป้ว่ยถงึข ัน้ทุพลภาพถาวร ส่งทารกผดิ/ลกัพาทารก ผูป้ว่ยฆ่าตวัตาย/พยายามฆ่าตวัตาย ผูป้ว่ยและ
เจา้หน้าทีถู่กท ารา้ย เหตุการณ์ทีเ่สีย่งต่อการฟ้องรอ้งและเสื่อมเสยีชื่อเสยีง ผูป้ว่ยหนีออกจากโรงพยาบาล 
ซึง่หากเกดิเหตุการณ์จะตอ้งรายงานผูอ้ านวยการทนัท ี
กระบวนการ: การคน้หาความเสีย่งในเชงิรบันอกจากจะใหม้กีารรายงานผ่านใบอุบตักิารณ์แลว้ยงัไดพ้ฒันา
แบบฟอรม์ในการรายงานทีง่่ายและลดขัน้ตอนการรายงานท าใหส้ามารถรายงานอุบตักิารณ์ในระดบั A-B 
หรอื ระดบั 1 ไดเ้พิม่มากขึน้ และการคน้หาความเสีย่งในเชงิรุกกระตุน้ใหม้ ีRound  ของทมีบรหิารความ
เสีย่ง ,การทบทวนขา้งเตยีง , การทบทวนเหตุการณ์ส าคญัหรอืการทบทวน Dead case ,การท าTrigger 
tool, IC round , QA round ,ประชุมกบัผูน้ าหมู่บา้น ประชุมประจ าเดอืนผูส้งูอาย,ุเจา้หน้าที ่อสม. 
- การประเมนิความเสีย่ง  สรา้งระบบรายงานความสีย่งโดยรายงานตามระดบัความรุนแรงของความเสีย่งที่
ไดป้ระเมนิ (A-I หรอื เกอืบพลาด-รุนแรงสงู) โดยการถ่ายทอดองคค์วามรูต่้อไป ท ากจิกรรมฐานความรูเ้รื่อง
งานคุณภาพ  
- สรา้งระบบป้องกนัความเสีย่ง โดยทมีหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยพยายามวเิคราะหห์าสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ 
แลว้ด าเนินการแกไ้ข เช่น เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละกลอ้งวดีโีอสญูหาย แกไ้ขโดยตดิกลอ้งวงจรปิด มกีาร
ตรวจสอบตามวนัเวลาทีเ่กดิเหตุ มเีวรยามคอยดแูลความปลอดภยั  เป็นตน้ 
การสนับสนุนจากผู้น าและการเช่ือมโยง 
บทเรียนเก่ียวกบัการสนับสนุนและติดตามการพฒันาคณุภาพโดยผู้น าระดบัสงู:  น าความเสีย่งที่
วเิคราะหแ์ลว้น าเสนอในวาระการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลของกรรมการบรหิารและเป็นวาระการประชุม
เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลอยา่งสม ่าเสมอ ( เดอืนละ 1 ครัง้ )  การสนบัสนุนและสรา้งแรงจงูใจในการพฒันางาน
คุณภาพ เช่น การมอบประกาศแก่บุคลากรทีท่ างานคุณภาพโดดเด่น , การมอบประกาศแก่หน่วยงานที่
ไดร้บัรางวลัในการพฒันาคุณภาพ , การมอบรางวลัในกรณีการประกวดนวตักรรมระดบัโรงพยาบาล , การ
มอบรางวลัใหห้น่วยงานทีม่กีารรายงานความเสีย่งมากทีสุ่ด เป็นตน้  สนบัสนุนงบประมาณ เช่น การ
ปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้าเสยีใหไ้ดม้าตรฐาน การปรบัปรุงภมูทิศัน์ เพื่อสรา้งความปลอดภยัและตอบสนอง
ความตอ้งการทัง้ผูร้บับรกิาร ญาต ิและบุคลากร (ปรบัเสน้ทางจราจร, เพิม่ลานจอดรถ, สวนหยอ่ม, ทีพ่กั
ญาต,ิ หอ้งน ้า,ทีพ่กัอาศยัของบุคลากร ) , การปรบัปรุงอาคารสถานที ่(ขยายหอ้งฉุกเฉิน, ปรบัปรุงอาคาร
หน่วยจ่ายกลาง,สรา้งอาคารแพทยแ์ผนไทย, จุดบรกิารOne stop Service), การปรบัปรุงระบบน ้าประปา 
โทรศพัท ์และระบบไฟฟ้า  การสนบัสนุนการฝึกอบรมบุคลากรในดา้นการพฒันาคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอไม่
วา่จะเป็นการอบรมในจงัหวดัหรอื หน่วยงานอื่นเป็นผูจ้ดั   
บทเรียนในการเช่ือมโยงระบบบริการความปลอดภยั ความเส่ียง คณุภาพ รวมทัง้แผนกลยทุธ:์ 
 ท า SWOT ประเดน็ความปลอดภยัในโรงพยาบาล แลว้ก าหนดเป็นยทุธศาสตร ์นโยบายหลกั เป้าหมาย, 
ตวัชีว้ดั และผูร้บัผดิชอบชดัเจน   
 การสรา้งเครื่องมอืในการด าเนนิงานคณุภาพในโรงพยาบาลโดยสรา้งเป็นเอกลกัษณ์ของโรงพยาบาล เพื่อ
ง่ายในการสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจของบุคลากร  
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 การก าหนด กรอบในการบรหิารความเสีย่งโดยยดึกรอบแนวคดิ Patient Safety Goal   
 ก าหนดวสิยัทศัน์ “องคก์รตน้แบบในการดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั ภายในปี 2559”  
การท างานเป็นทีม 
บทเรียนเก่ียวกบัการก ากบัดแูลทิศทางของการพฒันาโดยทีมน าทางคลินิก/ทีมน าของระบบงาน: 
               เคยมขีอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการตรวจล่าชา้ผูป้ว่ยรอนาน ทางทมี RM ไดป้ระสานทมี PCT และ
องคก์รแพทย ์ไดแ้กไ้ขดงันี้คอื จดัแพทยร์บัผดิชอบคลนิกิ และจุดตรวจต่างๆ ทีช่ดัเจน และลดระยะการรอ
คอยผูป้ว่ยบางประเภทใหเ้หมาะสม ผลลพัธใ์นปี 2556 มขีอ้รอ้งเรยีนเรื่องดงักล่าว เพยีง 3 ครัง้ 
การประเมินตนเอง 
บทเรียนจากการใช้เครื่องมือประเมินตนเองต่างๆ: การท า Gap Analysis  ในเรื่อง P1: Patients 
Identification ท าใหห้น่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลด าเนินการตามแนวทางในการ Identification  เช่น การ
ก าหนดกลุ่มผูร้บับรกิารทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่งชดัเจน เช่น กลุ่มผูป้ว่ยไม่รูส้กึตวั , ทารกแรกเกดิ , เน้นการบ่งชี้
ผูป้ว่ยอยา่งน้อย 2 ตวั คอื ชื่อสกุลและ ชื่อบดิา-มารดา และหน่วยงานมคีวามตระหนกัในการ Identification 
มากยิง่ขึน้ พบวา่ มกีารรายงานความเสีย่ง ในเรื่องการระบุตวัผูป้ว่ยเพิม่ขึน้ จากเดมิปี 2554  112 ครัง้ เพิม่
เป็น 279  ครัง้ในปี 2555 แต่ในปี 2556 ลดลง 128 ครัง้ 
ระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยั 
การบรูณาการระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่ง:  การบรูณาการ DHS wide safety goal  ไปสู่
หน่วยงาน/ระบบงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัความเสีย่งในภาพรวมขององคก์ร  ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ตดิตามได้
จากตวัชีว้ดัของในแต่ละหน่วยงาน/ระบบงาน  การบรูณาการระบบการดแูลผูป้ว่ยในขณะนอนโรงพยาบาล
กบัการประเมนิความเสีย่ง โดยการประเมนิความเสีย่งในดา้น Common Clinical Risk และ Specific 
Clinical Risk  และจดบนัทกึลงใน Progress Note โดยทีทุ่กวชิาชพีสามารถลงขอ้มลูได ้ซึง่มกีารปฏบิตัจิน
เป็นงานประจ า ท าใหร้ะบบการซกัประวตัผิูป้ว่ยแพย้าและประวตักิารใชย้าเดมิของผูป้ว่ยท าไดค้รอบคลุม 
100%, มรีะบบการวางแผนจ าหน่ายทีช่ดัเจนและเป็นช่องทางในการสื่อสารระหวา่งวชิาชพี  
บทเรยีนในการรบัรูร้ายงานอุบตักิารณ์/การสง่เสรมิรายงานทีส่มบรูณ์:  ใน 2555 จากการประเมนิการแยก
ระดบัความรุนแรงของอุบตักิารณ์ พบวา่ เจา้หน้าทีแ่ยกระดบัความรุนแรงของอุบตักิารณ์ถูกตอ้ง 54.20% 
ด าเนินการสรา้งความเขา้ใจ, ระบุรายละเอยีดของการประเมนิระดบัความรุนแรงไวใ้นใบอุบตักิารณ์ และ ใช้
ใบอุบตักิารณ์เพยีงใบเดยีวในการรายงานไม่วา่จะเป็น Clinical Risk หรอื Non-Clinical Risk ปจัจุบนั
เจา้หน้าทีส่ามารถแยกระดบัความรุนแรงไดถู้กตอ้งเพิม่ขึน้ 
ตวัอย่างบทเรยีนการวิเคราะห ์RCA / การก าหนดมาตรการป้องกนัความเส่ียงท่ีรดักมุ / การใช้ 
human factor engineering:  มอุีบตักิารณ์เดก็ตายปรกิ าเนิด1 รายในปี 2555 คณะกรรมการ  PTC แม่
และเดก็ ท าการทบทวนและหาแนวทางป้องกนัความเสีย่งโดยวเิคราะห ์RCA ใน 4 ดา้น ไดม้าตรการ
ป้องกนัความเสีย่งดงันี้  ประเมนิการเกดิภาวะ Fetal Distress, พฒันาศกัยภาพบุคลากรโดยการอบรมการ
ช่วยฟ้ืนคนืชพีทารกแรกเกดิปีละครัง้, เพิม่การซอ้มกลุ่มยอ่ยทุก 3 เดอืนและ จดัหาอุปกรณ์เครื่องมอืที่
จ าเป็นส าหรบัการช่วยฟ้ืนคนืชพีทารก ไดแ้ก่ เครื่องตรวจออกซเิจนในเลอืดส าหรบัเดก็ทารก, Ambu ส าหรบั
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ทารกหลงัคลอด 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงและการตอบสนองท่ีเกิดขึ้น: การคน้หาความ
เสีย่ง : ความเสีย่งถูกรายงานเขา้ระบบบรหิารความเสีย่งไดม้ากขึน้แต่เป็นความเสีย่งในเชงิรบั แต่การคน้หา
ความเสีย่งในเชงิรุกยงัคน้หาไดน้้อย โดยเฉพาะความเสีย่งทางคลนิิก จงึด าเนินการกระตุน้การคน้หาความ
เสีย่งในเชงิรุก โดยการท า Trigger tools เพิม่มากขึน้และสม ่าเสมอ แต่ในปจัจุบนัการคน้หา AE กย็งัมี
รายงานน้อย  
คณุภาพการดแูลผู้ป่วย 
บทเรียนในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทบทวนคณุภาพในงานประจ า:  การด าเนินการทบทวน 12 
กจิกรรมทบทวน ในงานประจ าของทกุหน่วยงาน พบวา่ไดเ้กดินวตักรรม/แนวทางปฏบิตั ิเช่น  
-การทบทวนขอ้รอ้งเรยีนกรณีการไม่ไดร้บัยาตามล าดบัควิในคลนิิกโรคเรื้อรงั ของงานเภสชักรรมด าเนนิการ 
สรา้งบตัรควิเฉพาะในการรอรบัยาเพื่อสื่อสารกบัผูป้ว่ยใหต้รงกนั แต่กย็งัพบวา่ยงัมผีูป้ว่ยรอ้งเรยีนการไมไ่ด้
รบัยาตามล าดบัควิแต่พบน้อยลง  
-การทบทวนวชิาการในการสัง่ใชย้าฉีดพษิสุนขับา้ เนื่องจากค าส ัง่ใชไ้มช่ดัเจนและแนวทางในการใหย้าไม่
เป็นแนวทางเดยีวกนั แกไ้ขโดยท าค าส ัง่ใชย้าทีช่ดัเจนในการสัง่ฉีดยาวา่เป็นแบบทัง้ Cause หรอื เป็นแบบ
กระตุน้ และสื่อสารการใหย้าเป็นแนวทางเดยีวกนั พบวา่ อุบตักิารณ์ในการยนืยนัการสัง่ใชย้าพษิสนุขับา้
น้อยลง  
บทเรียนในการใช้เครื่องมือพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ป่วยท่ีหลากหลาย: ในแต่ละ PCT/ระบบงาน
ส าคญั ด าเนินการทบบวนกระบวนการดแูลผูป้ว่ยดว้ยการใช ้Gap Analysis โดยไดเ้ริม่ด าเนินการในกรอบ
แนวคดิของ Patient Safety Goals : SIMPLE และบรูณาการสู่การท า Clinical Tracer  ในแต่ละโรคส าคญั 
โดยมกีารใช ้Care Process เป็นกระบวนการหลกัในการทบทวนและมกีารเทยีบเคยีงกบัโรงพยาบาลทีม่ี
ศกัยภาพใกลเ้คยีงกนั   โดยมรีายละเอยีดตาม Clinical  Tracer High light ใน แต่ละ PCT   
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
การพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงและความปลอดภยั: 
-  อุบตักิารณ์เขา้สู่ระบบบรหิารความเสีย่งเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะมกีารคน้หาความเสีย่งในระดบั A-B ,1 ที่
เพิม่ขึน้        
การพฒันาระบบบริหารคณุภาพ: 
-  การพฒันาระบบบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร ( TQM ) เพื่อความยัง่ยนืในการพฒันาคุณภาพ  
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การพฒันาคณุภาพทางคลินิก: 
-  ตดิตามตวัชีว้ดัทางคลนิิก        

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การสนบัสนุนจากผูน้ า การเชื่อมโยงและ
ประสานงาน 

2.5 สรา้งนวตักรรมการจดัการความเสีย่ง ทีแ่กป้ญัหาเรื่อง 
Under report 

การท างานเป็นทมี 3 ส่งเสรมิการประสานงานเชื่อมโยงเพื่อใหเ้กดิการ
พฒันาระบบต่าง ๆไปในทศิทางเดยีวกนั  

การประเมนิตนเอง 3 ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาคุณภาพโดยการใชเ้ครื่องมอืที่
หลากหลาย 

ระบบบรหิารความเสีย่งและความ
ปลอดภยั 

3 ส่งเสรมิใหม้กีารบรูณาการระบบงานและระบบขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมและมี
ความต่อเนื่อง 

การทบทวนการใหบ้รกิารและการดแูล
ผูป้ว่ย  

3 การตดิตามผลลพัธก์ารทบทวนอยา่งต่อเนื่องและ
น ามาทบทวนสู่การพฒันาคณุภาพอยา่งต่อเนื่อง 

การพฒันาคุณภาพการดแูลผูป้ว่ยใน
ลกัษณะบรูณาการ 

2.5 การพฒันาคุณภาพทางคลนิิกอยา่งต่อเนื่องมกีาร 
Bench Marking อยา่งเหมาะสม 
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II-2.1 การก ากบัดแูลวิชาชีพด้านการพยาบาล 
เป้าหมาย/ประเดน็คุณภาพทีส่ าคญั: คุณภาพชวีติ ปลอดภยั ประสทิธภิาพ มาตรฐานและจรยิธรรม  

ขอ้มลูตวัชีว้ดั เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 

ปี2554 ปี2555 ปี2556 

1.รอ้ยละของแผนงาน/โครงการทีบ่รรลุตามเป้าหมาย ≥80% 65% 30%
(5โครงการ) 

20% 

2.จ านวนอุบตักิารณ์ระบุตวัผูใ้ชบ้รกิารผดิคน 0 ครัง้ 1 ครัง้ 0 ครัง้ 1 ครัง้ 

3. Administrattion error  (IPD) 0 ต่อ 
1000 วนั
นอน 

1.16 3.05 2.49 

4. อตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล ≤1:1000 

วนันอน 

0.49 1.1 0.63 

5. อุบตักิารณ์เกดิภาวะ Hypo-Hyper ในผูป้ว่ย  DM      
- อุบตักิารณ์การเกดิ  Hypoglycemia 0 ครัง้ 18 ครัง้ 44 ครัง้ 80 ครัง้ 
- อุบตักิารณ์การเกดิ  Hyperylycemia 0 ครัง้ 29 ครัง้ 22 ครัง้ 39 ครัง้ 

6. อตัราความสมบรูณ์ของการบนัทกึทางการ
พยาบาล 

≥80% 88.11 % 84.06% 90.00% 

7. จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัพฤตกิรรมบรกิารของ 
บุคลากรทางการพยาบาล 

0 ครัง้ 3% 5% 8% 

8. จ านวนอุบตักิารณ์การเกดิภาวะขาด O2 
เนื่องจาก   Birth  Asphysia   

< 
30:1000 

การเกดิมี
ชพี 

26.70% 24.50% 28.7 : 
1000การ
เกดิมชีพี 

9. รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อบรกิาร
ผูป้ว่ยใน 

≥85% 91.39% 90.10% 89.80% 

10. รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อบรกิาร
พยาบาล   

≥85% 86.60% 87% 88% 
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บริบท: 
จ านวนบคุลากรทางการพยาบาล:  โรงพยาบาลเคยีนซา ประกอบดว้ย  
1.ดา้นหน่วยงานดงันี้ งานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน งานผูป้ว่ยใน งานผูป้ว่ยนอก งานหอ้งคลอด งานหอ้งผ่าตดั 
งานจ่ายกลางและซกัฟอก งานป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล งานดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย  
กลุ่มงานเวช งานใหค้ าปรกึษา  งานคลนิิกโรคเรือ้รงั  
2.ดา้นบุคลากร ประกอบดว้ย พยาบาลวชิาชพี 47 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน เจา้หน้าทีเ่วชกจิฉุกเฉิน 2 คน 
ผูช้่วยเหลอืคนไข ้11 คน พนกังานเปล 4 คน เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์1 คน เจา้หน้าทีธุ่รการ 1 คน ผูช้่วย
เหลอืพยาบาล 1 คน พนกังานซกัฟอก 2 คน  เจา้หน้าทีห่น่วยจ่ายกลาง 4 คน พนกังานประจ าตกึ 1 คน 
 พยาบาลทีส่ าเรจ็การศกึษาเฉพาะทางเวชปฏบิตัทิ ัว่ไป 4 เดอืน จ านวน 32 คน  
 พยาบาลทีส่ าเรจ็การศกึษาเฉพาะเฝ้าระวงัและควบคุมการตดิเชือ้ จ านวน 1 คน 
 พยาบาลส าเรจ็การศกึษาเฉพาะทางดา้นการดแูลผูป้ว่ยเบาหวานจ านวน 1 คน  
3.ดา้นโครงสรา้ง ประกอบดว้ย อาคารผูป้ว่ยนอก 1 อาคาร อาคารผูป้ว่ยใน 1 อาคาร โดยเปิดใหบ้รกิาร
ตลอด 24 ชัว่โมง  โดยจดัอตัราก าลงัเป็นเวรผลดั 8 ชัว่โมง  

พนัธกิจของกลุ่มการ 

1. พฒันาคุณภาพบรกิารพยาบาลทัง้เชงิรบัและเชงิรุก ประสานความร่วมมอืกบัเครอืขา่ยและชุมชน เพื่อ
ตอบสนองปญัหาสุขภาพและความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  

๒. พฒันาบรกิารพยาบาล  ใหค้รอบคลุมทัง้ในดา้นการรกัษา สรา้งเสรมิสุขภาพป้องกนัโรค และฟ้ืนฟู
สุขภาพ แบบองคร์วมตามมาตรฐานวชิาชพี 

๓. พฒันาบุคลกรทางการพยาบาลใหค้วามรูค้วามสามารถดา้นบรกิารพยาบาลและมคีุณภาพชวีติทีด่แีละมี
ความสุขในการท างาน 

เป้าหมาย   
1. ผูร้บับรกิารไดร้บับรกิารพยาบาลทีม่คีณุภาพ  และพงึพอใจในการบรกิาร 
2. ชุมชนมสี่วนร่วมในการดแูลสุขภาพ 
3. ผูร้บับรกิารไดร้บับรกิารพยาบาลทีค่รอบคลุมดา้นการรกัษา สรา้งเสรมิป้องกนัและฟ้ืนฟูสภาพ แบบ

องคร์วมตามมาตรฐานวชิาชพี 
4. บุคลากรทางการพยาบาล มคีวามรูค้วามสามารถดา้นบรกิาร พยาบาลและมคีวามสุขในการท างาน 

เข้มมุ่ง 

1. พฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ยกลุ่มโรคเรือ้รงั (DM,COPD,HT) 
2. พฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ย  5  กลุ่มโรคส าคญั 
3. พฒันาระบบทางการแพทยฉุ์กเฉิน 
4. พฒันาความรูแ้ละทกัษะเชงิวชิาชพีของเจา้หน้าทีทุ่กระดบั  
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กระบวนการ: 
การบริหารการพยาบาล 
บทเรียนเก่ียวกบัการจดัทีมผู้บริหาร:  
1. ผูบ้รกิารทางการพยาบาลทุกระดบัเป็นพยาบาลวชิาชพี มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์
เพยีงพอทัง้ดา้นการพยาบาลและดา้นการบรหิารทางการพยาบาล 
2.ผู้น าทีมการพยาบาลทุกระดบั เป็นพยาบาลวชิาชพี มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้าน
ปฏบิตักิารพยาบาล และดา้นบรหิารการพยาบาล   
     โดยมกีารก าหนดคุณสมบตัแิละสมรรถนะพยาบาลวชิาชพี ระดบัหวัหน้าพยาบาล  หวัหน้างาน และ
ระดบัปฏิบตัิการไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร และก าหนดบทบาทหน้าที่ คุณสมบตัิและความสามารถของ
พยาบาลเหมาะสมกบัลกัษณะงานและต าแหน่งหน้าทีร่บัผดิชอบ  
 มกีารประเมนิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ของผูน้ าทมีทางการพยาบาลทุกระดบัและด าเนินการ
พฒันาในส่วนขาด รวมทัง้การพฒันาตนเองของผูน้ าทมีทางการพยาบาลในรอบ 1-2 ปี ทีผ่่านมา ดงันี้ 

หวัหน้าพยาบาล มีความรู้และประสบการณ์ ดงัน้ี 
 เป็นพยาบาลวชิาชพีระดบัช านาญการ มปีระสบการณ์ในการเป็นพยาบาลวชิาชพีมา 22 ปีและได้รบั
การอบรมทีผ่่านมาดงันี้  
 - อบรมการบรหิารการพยาบาลในยคุแห่งการเปลีย่นแปลง อบรมการนิเทศทางการพยาบาล, อบรม
ฟ้ืนฟูการตรวจรกัษาโรคเบื้องต้น ,อบรมกากรพฒันาสถานพยาบาลด้วยระบบพี่เลี้ยง อบรมหลกัสูตรครูพี่
เลี้ยง อบรมการเจรจาไกล่เกลี้ยคนกลาง อบรมการถ่ายทอดยุทธศาสตร์บรกิารระดบัประเทศ อบรมการ
ประเมนิสมรรถนะวชิาชพีการพยาบาล  อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัตน้ 
 - เป็นกรรมการบริหารงานต่างๆ เช่น กรรมการบริหารโรงพยาบาล   กรรมการและเลขา
คณะกรรมการบรหิารงานเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอเคยีนซา (คบสอ.) กรรมการพฒันางานอนามยัแม่
และเด็กระดบัอ าเภอ  คณะกรรมการทีมน าพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล  คณะกรรมการบริหารยาและ
เวชภณัฑ์ของโรงพยาบาล คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงโรงพยาบาล คณะกรรมการพฒันาบุคลากร 
หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ  เป็นตน้ 
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หวัหน้าหน่วยงานมีความรู้และประสบการณ์ ดงัน้ี 
ต าแหน่ง ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ การพฒันาส่วนขาด 

หวัหน้างานผูป้ว่ยนอก - บริหารและปฏบิตักิาร
พยาบาล OPD 
ระยะเวลา 20 ปี 
- การคดักรองและการ
จดัการในภาวะฉุกเฉิน 
 

-ก า ร บ ริห า ร จัด ก า ร
ผูป้ว่ยกลุ่มโรคเรือ้รงั 
- การคดักรองตอ้กระจก 
-ก า ร นิ เ ท ศ ท า ง ก า ร
พยาบาล 
-การบรหิารจดัการความ
เสีย่ง 
-การพัฒนาคุณภาพ
ทางการพยาบาล 

- การอบรมการนิเทศ
ทางคลนิิก 
- การบันทึกทางการ
พยาบาล 
- ระบบการใหค้ าแนะน า
ในกลุ่มโรคทีเ่ป็นปญัหา 
 
 
 

หัวห น้างานอุบัติ เห ตุ
และฉุกเฉิน 

บริหารและปฏิบัติการ
พยาบาล ERระยะเวลา 
18 ปี 
- ผ่านการอบรมเวช
ปฏบิตัทิ ัว่ไป 4 เดอืน 
- ผ่านการอบรมพฒันา
สมรรถนะพยาบาลกูช้พี 

-การพัฒนาระบบการ
ดแูลผูป้ว่ยฉุกเฉิน 
-การบรหิารจดัการความ
เสีย่ง 
-การพฒันาคุณภาพ
ทางการพยาบาล 
-ก า ร นิ เ ท ศ ท า ง ก า ร
พยาบาล  

- การอบรมการนิเทศ
ทางคลนิิก 
- การบันทึกทางการ
พยาบาล 
-การดูแลผู้ป่วยในภาะ
วกิฤต ิ
 

หวัหน้างานผูป้ว่ยใน บริหารและปฏิบัติการ
พยาบาลงาน Ward 
ระยะเวลา 18 ปี 
- ผ่านการอบรมเวช
ปฏบิตัทิ ัว่ไปหลกัสูตร 4 
เดอืน  
- การอบรมการประเมนิ
สมรรถนะ  
-อบรมมาตรฐาน
ทางการพยาบาล 
-อบรมการบนัทกึ
ทางการพยาบาล  
-สายใยรกัแห่ง
ครอบครวั 

-ก า ร บ ริห า ร จัด ก า ร
ผูป้ว่ยกลุ่มโรคเรือ้รงั 
-ก า ร นิ เ ท ศ ท า ง ก า ร
พยาบาล 
-การบรหิารจดัการความ
เสีย่ง 
-การพัฒนาคุณภาพ
ทางการพยาบาล 

- การอบรมการนิเทศ
ทางคลนิิก 
- การบันทึกทางการ
พยาบาล 
- การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดทา้ย 
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หวัหน้างานหอ้งคลอด บริหารและปฏิบัติการ
พยาบาลงาน  LR 
ระยะเวลา1 ปี 
- ผ่านการอบรมเวช
ปฏบิตัทิ ัว่ไป 
-ผ่านการอบรมสายใย
รกั  

-การบรหิารจดัการภาวะ
ฉุกเฉินทางสตูกิรรม 
-การพัฒนาคุณภาพ
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร
พยาบาล 
-การบรหิารความเสีย่ง 
-การพัฒนาคุณภาพ
ทางการพยาบาล 

-การพัฒนาระบบการ
ดู แ ล ผู้ ป่ ว ยที่ มีภ า ว ะ
ฉุก เฉินทางสูติกรรม 
ได้แก่ PPH, PIH, Birth 
asphysia 
- การฟ้ืนฟูการนิเทศ
ทางคลนิิก 
- การบันทึกทางการ
พยาบาล 

หวัหน้างาน   IC 
 

บริหารและปฏิบัติการ
พยาบาลงาน  IC 
ระยะเวลา 3 ปี 
- ผ่านการอบรมเวช
ปฏบิตัทิ ัว่ไป 
- ผ่านการอบรม
หลกัสตูรการพยาบาล
การป้องกนัและควบคุม
การตดิเชือ้ใน
โรงพยาบาล 4 เดอืน 
 

-การป้องกนัและควบคุม
การตดิเชือ้ 
-การบรหิารความเสีย่ง 
-การพัฒนาคุณภาพ
ทางการพยาบาล 

-ระบบการเฝ้าระวงัการ
ตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
- การบรหิารความเสีย่ง 
-การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 

บทเรียนเก่ียวกบัการจดัอตัราก าลงั โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงสงู หรือขาด
แคลนบคุลากร: 
1. มกีารวางแผนจดัอตัราก าลงัทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน จดัอตัราก าลงัทดแทนบุคลากรทีข่าด 
รวมทัง้มแีผนเสรมิอตัราก าลงัในกรณีฉุกเฉินหรอืเพิม่ในหน่วยงาน ในเวรทีม่ีภาระงานเกนิ รวมทัง้พจิารณา
เกลีย่อตัราก าลงัในแต่ละเวรแต่ละหน่วยงาน โดยใหห้น่วยงานสามารถบรหิารอตัราก าลงัไดด้ว้ยตนเองตาม
ภาระงานในแต่ละวนั 
  ส าหรบัหน่วยงานทีม่คีวามเสีย่งสงู ไดแ้ก่ ER LR  จะไม่จดัใหบุ้คลากรทีย่งัไม่มปีระสบการณ์ในการ
ปฏบิตังิานน้อยกวา่ 2 ปีมาปฏบิตังิานประจ า ผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งผ่านการประเมนิสมรรถนะเฉพาะในการ
ปฏบิตังิาน (specific competency) ก่อนการจดับุคลากรใหไ้ปปฏบิตังิานในหน่วยงานทีม่คีวามความเสีย่งสงู 
โดยมกีารจดัอตัราก าลงัในหน่วยงานทีม่คีวามเสีย่งสงูดงันี้  
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หน่วยงาน อตัราก าลงั ภาวะเส่ียง แนวทางปฏิบติั การพฒันาความรู้
บคุลากร ช บ ด 

ER 3 2 2  เกดิอุบตัภิยัหมู่ 
 มผีูป้ว่ยหนกั > 1 คน 
 มผีูป้ว่ยเกนิขดี 
       ความสามารถของรพ. 
 ช่ ว ง เ ท ศ ก า ล แ ล ะ

วนัหยดุราชการ 
 สาธารณภยัและภัยพิบัติ

ทางธรรมชาต ิ

 ก า ร เ รี ย ก
อตัราก าลงัรวม
พล กรณี เกิด
อุบตัภิยัหมู่และ
สาธารณภยั 

 ก า ร เ รี ย ก
อั ต ร า ก า ลั ง
ส ารองทีช่ดัเจน
ทงัในเวลาและ
น อ ก เ ว ล า
ราชการ 

 ก า ร เ รี ย ก
อตัราก าลงัส่ง
ต่อทีช่ดัเจน 
 

 ก า ร ป ร ะ เ มิ น
แ ล ะ ก า ร แย ก
ประเภทผูป้ว่ย 

 การช่วยฟ้ืนคืน
ชพี 

 ทักษะการท า
หั ต ถ ก า ร ที่
ซบัซอ้น 

 ทักษะการอ่าน 
EKG 

 การประเมนิ  
Coma score 

 ทกัษะการตรวจ
รกัษานอกเวลา 

LR 2 2 2  รอคลอด > 2 คน 
 มภีาวะคลอดผดิปกต ิ, 

คลอดก่อนก าหนด 
 มคีวามผดิปกตริะหวา่งรอ

คลอด ขณะคลอดและหลงั
คลอด 2 ชัว่โมง 

 

 การรายงาน
แพทย ์

 การเรยีก
อตัราก าลงั
ส ารองทีช่ดัเจน 

 การเรยีก
อตัราก าลงัส่ง
ต่อทีช่ดัเจนทัง้
ในเวลา
ราชการและ
นอกเวลา
ราชการ 

 แ น วท า ง ก า ร
ประเมินผู้ป่วย
ระหวา่งรอคลอด 
ขณะคลอดและ 
หลงัคลอด 

 การช่วยฟ้ืนคนื
ชพีในทารกแรก
เกดิ 

 ทกัษะการเยบ็
ซ่อมฝีเยบ็ 

 

 2. บุคลากรทุกคนในกลุ่มการพยาบาลตอ้งผ่านการประเมนิสมรรถนะทุก 6 เดอืน ช่วง 3 ปี  ผลการประเมนิ
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สมรรถนะผ่านเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะเฉพาะในงานรอ้ยละ 100   
 3. มกีารก าหนดตวัชีว้ดัใหบุ้คลากรทางการพยาบาลไดร้บัการพฒันาตนเองเกีย่วกบังานทีป่ฏบิตั ิ 
 4. กลุ่มการพยาบาลมกีารจดัอตัราก าลงัเสรมิเวรสง่ต่อและเวรเสรมิกรณีฉุกเฉินไวทุ้กหน่วยงาน 
บทเรียนเก่ียวกบัการก ากบัดแูลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ: 
1. มกีารตรวจสอบคุณสมบตัเิบือ้งตน้ของบุคลากรพยาบาลในการประกอบวชิาชพี โดยเริม่ตัง้แต่ตรวจสอบ
คุณสมบตัแิรกรบัมาปฏบิตังิานและมกีารปฐมนิเทศเจา้หน้าทีใ่หม่ระดบัโรงพยาบาล 
 2. ระบบการบรหิารการพยาบาลสรา้งความมัน่ใจวา่พยาบาลมคีวามรู ้ความสามารถ โดยก าหนดให้
บุคลากรทางการพยาบาลไดร้บัการพฒันาความรูท้างการพยาบาลอยา่งต่อเนื่อง ตอ้งไดร้บัการต่อใบอนุญาต
ใบประกอบโรคศลิป์ 
3. มกีระบวนการควบคุมก ากบัใหบุ้คลากรปฏบิตัติามมาตรฐานจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพี 
โดยการนิเทศควบคุมก ากบัของหวัหน้าหน่วยงานการเฝ้าระวงัความเสีย่งทางจรยิธรรม ไดแ้ก่  
การใหข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบัของผูป้ว่ย การเปิดเผยร่างกาย การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการรกัษา  
 4. มแีนวทางปฏบิตัเิรื่องจรยิธรรมของบุคลากรพยาบาลตดิไวทุ้กหน่วยงาน 
 5. มกีารประเมนิจรยิธรรมของบุคลากรทางการพยาบาลปีละ 2 ครัง้ โดยใชแ้บบประเมนิของสภาการ
พยาบาล ผลการประเมนิจรยิธรรมบุคลากรพยาบาลพบวา่ผ่านเกณฑ ์100% 
 6. มคี าประกาศสทิธผิูป้ว่ยทุกหน่วยงาน ทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 
 
บทเรียนเก่ียวกบัการนิเทศ ก ากบัดแูลปฏิบติัการทางการพยาบาล: 
1. ก าหนดระบบการนิเทศตดิตาม ก ากบัดแูลและสง่เสรมิการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัในการดแูล
ผูป้ว่ย โดยแบ่งการนิเทศเป็น 2 ระดบั คอื  
 1.1 นิเทศระดบัองคก์รนิเทศโดย หวัหน้าพยาบาลและทมีบรหิารทางการพยาบาล นิเทศผูป้ฏบิตังิานทุกวนั 
 1.2 นิเทศระดบัหน่วยงานนิเทศโดย หวัหน้าหน่วยงานทุกวนั  
 2. ก าหนดประเดน็ในการนิเทศ ไดแ้ก่ การน ากระบวนการพยาบาลมาใช ้การบนัทกึทางการพยาบาล การ
เฝ้าระวงัความเสีย่ง ระบบยา การควบคุมและการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ อตัราก าลงั , พฤตกิรรม
บรกิาร , การดแูลผูป้ว่ยเฉพาะโรค   
     จากการนิเทศทางการพยาบาลพบปญัหาดงันี้  
1.บุคลากรขาดความรูแ้ละทกัษะเชงิวชิาชพีในโรคเรือ้รงัทีซ่บัซอ้น 
2. ผูน้ิเทศขาดประสบการณ์และความช านาญในการนิเทศ 
3.ขาดการนิเทศทีต่่อเนื่อง 
     การปรบัปรุงแกไ้ข 

- มกีารปรบัปรุงการนิเทศการพยาบาล 
- ทบทวนแนวทางการนิเทศทางการพยาบาล 
- จดัท าคู่มอืการนิเทศ   
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- ปรบัปรุงแบบฟอรม์ในการนิเทศ 
- มกีารก าหนดประเดน็ในการนิเทศ 
- ก าหนดวธิกีารนิเทศ 
- สรุปการนิเทศ 

บทเรียนเก่ียวกบัการส่งเสริมการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั: 
1. กลุ่มการพยาบาลมนีโยบายใหทุ้กหน่วยงานมกีารประกนัคุณภาพในประเดน็ทีเ่ป็นความเสีย่งของ
หน่วยงาน  
 2. สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัของหน่วยงาน เน้นผูป้ว่ยเป็นศนูยก์ลางโดยการใชเ้ครื่องมอืต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
กจิกรรมทบทวน 12 กจิกรรม กจิกรรม IC Round  5 ส. ENV Round เป็นตน้ 
3. มคีวามเสีย่งเดมิเกดิขึน้ในหน่วยงาน ไดแ้ก่ ผูป้ว่ยรอ้งเรยีนเรื่องพฤตกิรรมบรกิารของพยาบาล ER LR 
Ward ทมีความเสีย่งรายงานใหอ้งคก์รพยาบาลน าไปวเิคราะห ์และแกไ้ขโดยการจดัอตัราก าลงัใหเ้พยีงพอ 
ตกัเตอืนรายบุคคล ตกัเตอืนในการประชุมประจ าเดอืนของหน่วยงานและโรงพยาบาล จดัอบรมปรบั
พฤตกิรรมบรกิาร    
4.ระบบบรหิารความเสีย่ง ใชร้ะบบเดยีวกบัของโรงพยาบาล โดยมหีวัหน้างานของทุกงานร่วมเป็น
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของโรงพยาบาล 
บทเรียนเก่ียวกบัการส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาล: 
1. กลุ่มการพยาบาลก าหนดนโยบายใหทุ้กหน่วยงานบรกิารพยาบาลน ากระบวนการพยาบาลมาใช ้ในการ
ดแูลผูป้ว่ย โดยยดึผูป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง 
2. มกีารพฒันาคุณภาพการบนัทกึคุณภาพพยาบาลโดยปรบัเปลีย่นแบบฟอรม์การบนัทกึใหเ้อือ้ต่อ การใช้
กระบวนการพยาบาล  และตรวจสอบคุณภาพเวชระเบยีนดว้ยการใหท้มีเวชระเบยีนตรวจสอบ 
3. จดัส่งเจา้หน้าไปอบรมความรูเ้รื่องการใช้กระบวนการพยาบาลและบนัทกึทางการพยาบาล  มรีะบบ
นิเทศตดิตามโดยหวัหน้างาน  
บทเรียนเก่ียวกบัการส่งเสริมการตดัสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม: 
1. จดัท า clinical nursing practice guideline ในกลุ่มโรคส าคญั   
2. จดัท าแนวทางการเฝ้าระวงั Specific clinical risk ในแต่ละกลุ่มโรค โดยเฉพาะกลุ่มโรคที ่โรงพยาบาล
เน้นย า้โดยทมี PCT  
3. ร่วมกบัทมีสหสาขาวชิาชพีในการก าหนดแนวทางในการรายงานแพทยแ์ละใชแ้บบ SBAR ในการรายงาน 
4.การใชโ้ปรแกรม HOS-xP 
5. สนบัสนุนและส่งเสรมิการท าวจิยัทางการพยาบาล การใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ และน าผล  
การศกึษามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจและเลอืกวธิทีีเ่หมาะสมกบัผูป้ว่ยแต่ละราย  
บทเรียนเก่ียวกบัการควบคมุดแูลบคุลากรท่ีอยู่ระหว่างการฝึกอบรมหรือมีคณุวฒิุต า่กว่าเกณฑ์: 
1. มกีารปฐมนิเทศก่อนการปฏบิตังิาน  On the job training ในระหวา่งการปฏบิตังิาน โดยพยาบาลวชิาชพี
อาวโุสเป็นพีเ่ลีย้งในการปฏบิตังิาน ตดิตามประเมนิผลทกุเดอืน จ านวน 3 ครัง้โดยหวัหน้าหน่วยงานและ
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พยาบาลวชิาชพีอาวโุส พยาบาลวชิาชพีประจ าการตอ้งมปีระสบการณ์ปฏบิตังิานในหน่วยงานอยา่งต ่า 2 ปี 
จงึจะไดป้ฏบิตังิานเป็นหวัหน้าเวร  
 2. นกัศกึษาพยาบาลทีอ่ยูร่ะหวา่งการฝึกปฏบิตังิาน ก าหนดใหห้วัหน้างานและพยาบาลวชิาชพีเป็นผู้
ปฐมนิเทศ และก ากบัดแูลการฝึกปฏบิตังิาน  
3.มรีะบบพีเ่ลีย้ง 
บทเรียนเก่ียวกบัการจดัการความรู้และการส่งเสริมการวิจยั: 
1.มกีารจดัการความรูโ้ดยส่งเจา้หน้าทีอ่บรมทัง้ภายนอกและภายใน  ในส่วนทีข่าด  
2. การจดัตัง้คณะกรรมการวชิาการของกลุ่มการพยาบาล  
3.. การส่งเสรมิการท าวจิยั(R2R)/นวตักรรมทางการพยาบาลหน่วยงานละ 1 เรื่อง/ปี  ปี 2555 ได ้11 เรื่อง 
4.. การส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ชิาการภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  
5.. การน าเสนอผลงาน CQI/นวตักรรม ของหน่วยงาน  
6.. หน่วยงานผูป้ว่ยนอกมงีานวจิยั 2เรื่อง เกีย่วกบัการดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั  
ปฏิบติัการพยาบาล 
ผลการศกึษาเกีย่วกบัการใชก้ระบวนการพยาบาล: 
-ทุกหน่วยงานบรกิารพยาบาลมกีารน ากระบวนการพยาบาลมาใช ้โดยจดัใหม้หีารอบรมกบัหน่วยงานจาก
ภายนอก 
-มกีารปรบัปรุงแบบฟอรม์การบนัทกึทางการพยาบาลมาใชใ้น  
ผลการศึกษาเก่ียวกบัสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ: 
1. ทุกหน่วยงานใหก้ารพยาบาลผูป้ว่ยโดยเคารพในสทิธผิูป้ว่ยตามค าประกาศสทิธผิูป้ว่ย 10 ประการและยดึ
หลกัจรรยาบรรณและจรยิธรรมวชิาชพีของสภาการพยาบาลมาใชใ้นการปฏบิตักิารพยาบาล  
 2. มกีารวางระบบเพื่อคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ย เชน่ ใหผู้ป้ว่ยและญาตมิสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเลอืกแนว
ทางการรกัษา การใชแ้บบฟอรม์ใหเ้ซน็ตย์นิยอมการรกัษาและการปฏเิสธการรกัษา  การก าหนดการเขา้ถงึ
เวชระเบยีนผูป้ว่ย การจดัเกบ็เวชระเบยีนทีร่ดักุมในกลุ่มเสีย่ง การจดัหอ้งพกัผูป้ว่ยเป็นสดัส่วน  
 3. มกีารสื่อสารใหบุ้คลากรทราบบทบาทในการคุม้ครองสทิธผิูป้ว่ยโดยผ่านการประชุม ตดิบอรด์ประกาศ
สทิธผิูป้ว่ย  มแีนวทางการพทิกัษ์สทิธผิูป้ว่ย เช่น การรกัษาความลบัในกลุ่มผูป้ว่ย Rape การปฏบิตัติาม
แนวทางปฏบิตัติามสทิธผิูป้ว่ยทีก่ าหนดขึน้ ไดแ้ก่ การใหข้อ้มลูการรกัษา การใหโ้อกาสเลอืกวธิกีารรกัษา 
เป็นตน้  
 4. มกีารจดัตัง้ตูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนและตัง้ทรีบัเรื่องรอ้งเรยีนระดบัโรงพยาบาล โดยมหีวัหน้าพยาบาลเป็น
กรรมการ 
ผลการศึกษาเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ: 
1. ก าหนดการท ากจิกรรม Pre ‟ Post Conference ทุกวนั และเน้นการทบทวนการดแูลเฉพาะรายโดยใช ้
C3THER มกีารสรุปผลการเรยีนรูจ้ากการท ากจิกรรม และมกีจิกรรม Case Conference การทบทวน 12 
กจิกรรม  การก าหนดแบบประเมนิแรกรบัใหส้อดคลอ้งกบัผูป้ว่ยแต่ละโรค โดยใชแ้นวคดิของ Gordon   
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 2. มกีารน า Evidence base practice มาใชใ้นการท าแนวปฏบิตัทิางคลนิิก ไดแ้ก่  เรื่อง Pain 
Management (การบรหิารจดัการความปวดในผูป้ว่ยระยะเจบ็ครรภค์ลอด) ทุกหน่วยงานม ีPain Score ใน
การประเมนิความปวด  
3.มกีารอบรมใหค้วามรูท้างวชิาการ 100% ดงันี้  

ข้อมลูตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
1. รอ้ยละของบุคลากรไดร้บัการอบรมอคัคภิยั 100% 100% 100% 100% 
2. รอ้ยละของบุคลากรไดร้บัการอบรมการฟ้ืนฟู CPR 100% 100 100 100 
3. รอ้ยละของบุคลากรไดร้บัการอบรมสายใยรกั 100%  100% 100% 100% 100% 
4. รอ้ยละของบุคลากรผ่านเกณฑส์มรรถนะหลกั ≥80% 100% 100% 100% 
5. ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐาน
จรยิธรรมวชิาชพี 

100% 100% 100% 100% 

ผลการศึกษาเก่ียวกบัการดแูลท่ีเป็นองคร์วม สอดคล้องกบัภาวะสขุภาพ วิถีชีวิต และบริบททาง
สงัคม: 
      1. โดยมกีารวางแผนการดแูลต่อเนื่องตัง้แต่แรกรบัจนหลงัจ าหน่ายร่วมกบัทมีสหวชิาชพี 
      2. การดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย การเคารพสทิธผิูป้ว่ยและญาต ิโดยใหม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจใน
แผนการรกัษา 
      3. มกีารตอบสนองทางดา้นจติใจ โดยสง่เสรมิใหม้กีารประกอบพธิกีรรมทางศาสนาในผูป้ว่ยระยะ
สุดทา้ย การจดัใหม้หีิง้พระและพระพุทธรปูในตกึผูป้ว่ยและหอ้งพเิศษ จดักจิกรรมตกับาตรในตกึผูป้ว่ย 
     4. มกีารดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วมอยา่งต่อเนือง โดยประสานกบัทมีเยีย่มบา้นและเครอืขา่ยบรกิาร 
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
การพฒันาการบริหารการพยาบาล: 

มกีารบรหิารจดัการทางการพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพ 
1. ความพงึพอใจในการท างานของบุคลากรทางการพยาบาล 

2. รอ้ยละของบุคลากรพยาบาลทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิสมรรถนะ 

3. ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อบรกิารพยาบาล 
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การพฒันาปฏิบติัการพยาบาล 

อุบตักิารณ์ เป้าหมาย ปี 2556 สาเหตุ โอกาสพฒันา 
1. อตัราความคลาดเคลื่อนใน

การบรหิารยา(ADMiN) ในตกึ
ผูป้ว่ยใน 

0:1000 วนันอน 1.74 ขาดความ
ตระหนกั 

ปฏบิตัติามแนวทางทีท่มี 
PCT ก าหนด 

2. อุบตักิารณ์การรกัษาพยาบาล
ผูป้ว่ยผดิคน 

0 ครัง้ 1 ครัง้ ไม่ไดถ้ามชื่อซ ้า ใหถ้ามผูป้ว่ยทุกครัง้วา่ชื่อ
อะไร 

3. อตัราความสมบรูณ์ของการ
บนัทกึทางการพยาบาล 

≥ 80% 90.00 ขาดความรูใ้นการ
ใชก้ระบวนการ
พยาบาล 

ส่งเจา้หน้าทีอ่บรมกบั
องคก์รภายนอก 

 
การพฒันาปฏิบติัการพยาบาล: 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
ระบบบรหิารการพยาบาล 3.0 1. พฒันาศกัยภาพหวัหน้าหน่วยงานดา้นบรหิารอยา่ง

ระบบ 
2. พฒันาระบบนิเทศทางคลนิิก 
3. สนบัสนุนการวจิยัทางการพยาบาล/การใชค้วามรู้
เชงิประจกัษใ์นการปฏบิตักิารทางพยาบาล 

ปฏบิตักิารทางการพยาบาล 3.0 1. พฒันาคุณภาพงานบรกิารพยาบาลเพื่อใหผ้่านการ
รบัรองจากส านกัการพยาบาลผ่านระดบั 3  
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II-2.2 การก ากบัดแูลวิชาชีพด้านการแพทย ์
เป้าหมาย/ประเดน็คุณภาพทีส่ าคญั: คุณภาพชวีติของผูป้ว่ยและครอบครวั ประสทิธภิาพมมีาตรฐาน 
จรยิธรรม   

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
ระยะเวลารอคอยของผูป้ว่ยนอก ≤ 60 นาท ี 46 60 77 
บริบท: องคก์รแพทยโ์รงพยาบาลเคยีนซาประกอบดว้ย บุคลากร  10 คน ม ีนายแพทยช์ านาญการวฒุบิตัร
เวชศาสตรค์รอบครวั และแพทยเ์วชปฏบิตัทิ ัว่ไป 3 คน ซึง่เป็นแพทยใ์ชทุ้นปี 2 จ านวน  2 คน ปี 3 จ านวน 
1 คน ทนัตแพทยป์ฏบิตักิาร 2 คน แพทยแ์ผนไทย 4 คน มนีายแพทยพ์ชิติ สุขสบาย เป็นประธานองคก์ร
แพทย ์
กระบวนการ: 
บทเรยีนเกีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละวธิกีารท างานขององคก์รแพทย ์
- มกีารหมุนเวยีนแพทยด์แูลแผนกต่างๆของโรงพยาบาล ยกเวน้คลนิิกโรคเรือ้รงัทีจ่ะมแีพทยป์ระจ า 
- ท างานแบบแลกเปลีย่นความรูซ้ ึง่กนัและกนั มกีารช่วยเหลอืเกือ้กลูแบบพีน้่อง และปรกึษาขอ้มลู แผนการ
รกัษาร่วมกนั   
- การสื่อสารภายในองคก์รแพทย ์ใชว้ธิกีารแบบไมเ่ป็นทางการ คอืมกีารรบัประทานอาหาร  
ร่วมกนั และน าเสนอความคดิเหน็ต่างๆ โดยมอบหมายใหม้เีลขาองคก์รแพทย ์1 คน เป็นผูบ้นัทกึขอ้มลู 
ระหวา่งการพดูคุยร่วมกนั  ปรกึษาทางโทรศพัทบ์า้ง  line หากนับา้งเพราะสะดวก รวดเรว็  
- มกีารแบ่งการท างานของแพทยท์ัง้ 10 คนใหค้รอบคลุมประเดน็การท างานคณุภาพของ โรงพยาบาลทัง้
เป็นประธาน เช่นทมี PCT , PTC , RM , IC , HRD เป็นตน้ และเป็นกรรมการ เช่นทมี ENV , IM เป็นตน้ 
บทเรยีนเกีย่วกบัการตรวจสอบและประเมนิคณุสมบตัขิองแพทย ์
- ทมีแพทยท์ีท่ างานทีโ่รงพยาบาลเคยีนซาไดร้บัการตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
100% ทุกคนไดผ้่านการทบทวนและการฝึกทกัษะความรู ้หลงัจากจบปีแรกทีโ่รงพยาบาลศนูยส์ุราษฎรธ์านี
และเมื่อออกมาท างานโรงพยาบาลชุมชนไดม้กีารพดูคุยแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัแพทยร์ุ่นพีอ่ยา่ง
ต่อเนื่อง ในกรณีทีแ่นวโน้มจะมปีญัหาหรอืมโีอกาสทีจ่ะเกดิปญัหา เช่น การออกชนัสตูรนอกสถานทีใ่นพืน้ที่
เสีย่ง จะมกีารประสานใหแ้พทยผ์ูช้ายออกไปกบัต ารวจและไป 2-3 คน และหากเป็นเวลายามวกิาลจะ
ประสานใหต้ ารวจน าศพมาชนัสตูรทีโ่รงพยาบาล กรณีมปีญัหากบัญาตหิรอืมแีนวโน้มทีจ่ะมกีารฟ้องรอ้ง จะ
มกีารประสานทมีไกล่เกลีย่หรอืแจง้ใหผู้อ้ านวยการทราบ 
- กรณีมอบหมายใหแ้พทยน์อกโรงพยาบาลมาปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน ตอ้งมกีารหารอืภายในองคก์ร  
แพทย ์เพื่อความเหมาะสม เช่น พจิารณาแพทยจ์ากสถานพยาบาลราชการใกลเ้คยีงเป็นอนัดบัสอง และ
แพทยฝึ์กหดัจากโรงพยาบาลศนูยเ์ป็นอนัดบัหนึ่ง เนื่องจากทุกโรงพยาบาลชุมชนขาดแคลนแพทย ์ 
บทเรยีนเกีย่วกบัการก าหนดสทิธกิารดแูลรกัษาผูป้ว่ยของแพทยแ์ต่ละคน 
- เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลชุมชน แพทยท์ุกคนจงึตอ้งท าไดเ้ท่าเทยีมกนั แบ่งความรบัผดิชอบตามกลุ่ม
ผูป้ว่ยทีส่ าคญั คอื ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั หญงิตัง้ครรภ ์โรคตดิต่อ โรคฉุกเฉิน โรคจติเวช ซึง่หากมปีญัหาในการ
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ดแูลทีพ่เิศษใหป้รกึษาผูอ้ านวยการเสมอโดยเฉพาะกรณทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการสื่อสารของแพทยก์บัเจา้หน้าที ่
ผูป้ว่ย ญาต ิ  
- หากเกนิขดีความสามารถใหป้รกึษาแพทยเ์ฉพาะทาง เพื่อการส่งต่อทีเ่หมาะสมต่อไป  
บทเรยีนเกีย่วกบัการศกึษาต่อเนื่องของแพทย ์และการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- มแีนวทางสนบัสนุนการเพิม่พนูทกัษะในการดแูลผูป้ว่ยของแพทยท์ุกคน โดยจะพจิารณาตาม  
กลุม่โรคทีต่นเองรบัผดิชอบ และสนใจ 
- มกีารทบทวนกรณีศกึษาทีน่่าสนใจ เพื่อแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งวชิาชพี  
บทเรยีนเกีย่วกบัการก ากบัดแูลมาตรฐานและจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพี 
- เปิดรบัขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัผ่านทางคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง น ามาพจิารณาทบทวน   
โดยเขา้ร่วมพจิารณาในการประชุมองคก์รแพทย ์ รบัฟงัเหตุผลทุกฝา่ย 
บทเรยีนเกีย่วกบัการก ากบัดแูลการทบทวนและพฒันาคุณภาพการดแูลผูป้ว่ย 
- จากกจิกรรมการทบทวนการดแูลโดยผูช้ านาญกวา่ของผูป้ว่ยเวรบ่าย/ดกึ และน าไปพฒันาศกัยภาพของ
พยาบาลวชิาชพีทีต่อ้งรบัผดิชอบดแูลผูป้ว่ย จากการทบทวนพบวา่ปญัหาทีเ่จอบ่อยคอืการใชย้าเกนิความ
จ าเป็น จ่ายยาซ ้าซอ้น ให ้Antibiotic ไม่ smart use การบนัทกึบาดแผล เป็นตน้ ซึง่ไดป้รบัปรงุโดยการสอน
ในเวทปีระชุมวชิาการ การใหถ่้ายรปูเกบ็ไว ้โดยเฉพาะผูป้ว่ยคด ีเป็นตน้  
- กจิกรรม C3THER-HELP ใน IPD พบปญัหาการวางแผนจ าหน่าย และการดแูลต่อเนื่องท าใหผู้ป้ว่ย 
COPD นอนโรงพยาบาลซ ้าบ่อย จงึไดม้รีะบบพฒันาการวางแผนจ าหน่าย และศนูยเ์ยีย่มบา้นประจ าอ าเภอ
ขึน้ เพื่อสรา้งเครอืขา่ยในการดแูลต่อเนื่อง 
บทเรียนเก่ียวกบัการก ากบัดแูลคณุภาพเวชระเบียน 
- มแีนวทางการปฏบิตัใินการบนัทกึเวชระเบยีนทีช่ดัเจนใหแ้พทยท์ีม่าใหม่ทราบ และผูอ้ านวยการ(เป็น
Auditor ระดบัจงัหวดั)จะตรวจสอบเวชระเบยีนอกีรอบก่อนบนัทกึขอ้มลู ส่งผลใหอ้ตัราความสมบรูณ์ของเวช
ระเบยีน  และ Sum Adj RW อยูใ่นระดบัทีด่ ีและเพิม่รายไดใ้หโ้รงพยาบาล 
- ร่วมทบทวน Trigger tool กบัทมีเพื่อน าไปปรบัปรุงกระบวนการดแูลผูป้ว่ย 
- แพทยต์อ้ง Audit เวชระเบยีน 3 ราย/เดอืน ส่งใหท้มี Audit ของโรงพยาบาล 
บทเรียนเก่ียวกบัการส่งเสริมการตดัสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
-มกีารส่งเสรมิการตดัสนิใจทางคลนิิกระหวา่งภายในองคก์รแพทยแ์ละแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญในโรงพยาบาลศนูย์
โดยใชร้ะบบ line ,  internet เช่น การส่งผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดหวัใจ (STEMI/chest pain) , ผลการการตรวจ
คดักรองจอประสาทตาในผูป้ว่ยเบาหวาน เป็นตน้ 
-องคก์รแพทยจ์ะเป็นทีป่รกึษา/ผูร้่วมเสนอการปรบัแนวทางการดแูลทีต่อ้งปรบัเปลีย่นเช่น การดแูล
โรคเบาหวานในรพ.สต. ส าหรบัพยาบาล การจดัซือ้อุปกรณ์การแพทย ์เชน่ Phototherapy เครื่อง U/S เป็น
ตน้ 
บทเรยีนเกีย่วกบัการควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของแพทยท์ีอ่ยูร่ะหวา่งการฝึกอบรม แพทยเ์วรทีไ่ม่ใช่
แพทยป์ระจ า 
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              แพทยใ์ชทุ้นจะไดร้บัการปฐมนิเทศจากผูอ้ านวยการ และหวัหน้าฝา่ยการ นอกจากนี้ส าหรบั
แผนกอื่นๆ จะเป็นการปฐมนิเทศอยา่งไม่เป็นทางการ และสามารถปรกึษาไดต้ลอดเวลา  ส าหรบัผูป้ว่ยที่
อาจจะมปีญัหาใหป้รกึษาผูอ้ านวยการทนัท ี 
ผลการพฒันาทีส่ าคญั: มกีารจดัแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแพทยต่์อกลุ่มโรคส าคญัต่างๆของ
โรงพยาบาลท าใหแ้นวทางการรกัษาชดัเจนมากขึน้ และผูป้ว่ยไดร้บัการดแูลอยา่งต่อเนื่อง 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
องคก์รแพทย ์ 3 - พฒันาการใหย้าละลายลิม่เลอืดในผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

- ใหแ้พทยไ์ดท้ างานเชงิรุกร่วมกบัทมีเยีย่มบา้น 
- การแปลผลทกัษะการอ่าน spirometer 
- ทกัษะการสื่อสารระหวา่งแพทยก์บัผูป้ว่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II-3 ส่ิงแวดล้อมในการดแูลผู้ป่วย 
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เป้าหมาย/ประเดน็คุณภาพทีส่ าคญั: ปลอดภยั ประสทิธภิาพ เยยีวยา 
ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
ผลการตรวจน ้าทิง้ผ่านเกณฑม์าตรฐานน ้าทิง้  ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
อุบตักิารณ์การเกดิอุบตัเิหตุจากโครงสรา้งทางกายภาพและ
สิง่แวดลอ้ม  

0 ครัง้ 0 0 0 

จ านวนครัง้การซอ้มแผนอคัคภียั  1 ครัง้ 0 1 1 
รอ้ยละของเจา้หน้าใหม่ไดร้บัความรูด้า้นอคัคภียั  100% 100% 100% 100% 
ผลการตรวจน ้าบรโิภคผ่านเกณฑม์าตรฐาน  100 100 100 100 
อตัราการคดัแยกขยะถูกตอ้ง 80% 74 78 82 
บริบท: บทบาทหน้าทีก่ าหนดแผน การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
คุณภาพของโรงพยาบาลใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ค านงึถงึความปลอดภยัต่อผูใ้ชบ้รกิารเจา้หน้าที่และชุมชน 
กระบวนการ: 
ความปลอดภยัและสวสัดิภาพ 
ผลการตรวจสอบและการปรบัปรุงโครงสรา้งอาคารสถานทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย เอือ้ต่อความปลอดภยั/
ประสทิธภิาพ 
            ผลการตรวจสอบและการปรบัปรงุโครงสรา้งอาคารสถานทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย เอือ้ต่อความ
ปลอดภยั/ประสทิธภิาพ    
-  มคีณะกรรมการ ENV Round ประจ าเดอืน และในแต่ละปีจะร่วมกบัศนูยว์ศิวกรรมที ่ไดม้กีารส ารวจตรวจ
สภาพโครงสรา้งอาคารสถานทีต่่างๆและรายงานการเสนอการปรบัปรุงตามความเร่งด่วนเพื่อความเหมาะสม
ในการใชง้านของผูป้ว่ยและผูป้ฏบิตังิานมรีะบบการการฝ้าระวงัส ารวจ อยา่งน้อย1ครัง้/ปี ผลการตรวจสอบ
ในปี 2555 มกีารด าเนินการปรบัเปลีย่นเช่น ระบบสายไฟฟ้าทีม่คีวามเสีย่ง แสงสวา่งในการท างาน ทีก่ ัน้จุด
เสีย่งต่างๆ ราวบนัได เป็นตน้    
ระบบบริหารอาคารสถานท่ีและการรกัษาความปลอดภยั 
          ทมี ENV มกีารก าหนดความถีใ่นการตรวจสอบความเสีย่ง และการปฏบิตัทิีไ่ม่ปลอดภยัโดยแยก
ตามระดบัความเสีย่งสงู ใหต้รวจทุกวนั   ระดบัไมส่งูตรวจสอบทุกเดอืน โดยมรีะบบ Check lists ในปี 2555 
พบวา่ มจีกัรยานยนตส์ญูหาย 2 คนั ในช่วงเวลากลางคนื และมวียัรุ่นเขา้มาดื่มเหลา้ในโรงพยาบาล ทาง
คณะกรรมการบรหิารจงึใหม้กีารจดัเวรยามในช่วงเวรบ่าย ดกึ และไดม้กีารตกัเตอืนกลุ่มวยัรุ่นดงักล่าว ใน
พืน้ทีเ่สีย่งมกีารตดิไฟใหส้วา่ง เพื่อความปลอดภยัของเจา้หน้าทีแ่ละญาตทิีม่าเยีย่มในเวลากลางคนื เป็นตน้ 
ปจัจุบนั 1 ปีทีผ่่านมายงัไม่มอุีบตักิารณ์จกัรยานยนตส์ญูหาย และไมม่กีารดื่มเหลา้ในโรงพยาบาลอกีเลย 
การตรวจสอบความเสีย่ง/การปฏบิตัทิีไ่ม่ปลอดภยั (ความถี่ สิง่ทีพ่บ การปรบัปรงุ) 
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          การน าขอ้มลูอุบตักิารณ์ดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มมาพจิารณาตามความเร่งด่วน ไดแ้ก่ 
อบุติัการณ์ การป้องกนั/การแก้ไข 

 น ้าร ัว่ซมึนอกอาคาร   -  ซ่อมแซมโครงสรา้งอาคารทีช่ ารุด ตดิตัง้กนัสาดและรางน ้าฝน  
 -  ซ่อมแซมระบบประปา  

 อุปกรณ์การแพทยบ์างชนิดไฟรัว่  -  ตดิตัง้สายกราวดส์ าหรบัใชไ้ฟฟ้าทุกจุดในอาคาร  

 เตาเผาขยะไม่ไดม้าตรฐาน ในการ
พกัขยะตดิเชือ้  

 -  ปรบัปรุงโครงสรา้งทีพ่กัขยะตดิเชือ้ และบรเิวณโดยรอบ  

             วางมาตรการป้องกนัความปลอดภยัจากบุคคลภายนอกจากอุบตักิารณ์ทีเ่คยเกดิขึน้ ไดแ้ก่        
-  ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดทัว่ทัง้อาคาร ลานจอดรถ หน้าประต ูทางเขา้-ออก ภายในอาคาร        
-  จดัท าป้ายเตอืน หา้มบุคคลภายนอกเขา้ในบรเิวณบา้นพกันอกเวลาราชการ         
-  ในหอผูป้ว่ยและหอ้งพเิศษ และมรีะบบใหฝ้ากของมคี่าไวก้บัเจา้หน้าที ่

ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญัและการป้องกนั 
            ปญัหาการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ในปี 2555 มเีจา้หน้าทีป่ว่ยเป็นไขเ้ลอืดออก 2 ราย ซึง่จาก
การสอบสวนโรค ส่วนหนึ่งคอืการพกัอาศยัอยูใ่นโรงพยาบาล และมลีกูน ้าในบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยั ดงันัน้ทางทมี 
ENV ไดป้ระสานกบัทมี SRRT ในการรณรงคก์ารก าจดัลกูน ้า ยงุลายในพืน้ทีโ่รงพยาบาล และบา้นพกั ผล
การตดิตาม HI หลงัจากรณรงค ์1 เดอืนค่า HI = 0   
การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม  

วนัที ่ เนื้อหา จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
26-28 June 13 - การจดัอบรมและซอ้มแผนการป้องกนัอคัคภียัใน

โรงพยาบาลและในชุมชน  
156 คน 

วสัดแุละของเสียอนัตราย 
วสัดุและของเสยีอนัตรายทีส่ าคญั มาตรการป้องกนั บทเรยีนการจดัการเมื่อเกดิอุบตักิารณ์ 
             จดัท าคู่มอืแนวทางปฏบิตัแิละการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ เมื่อเกดิอุบตักิารณ์ ใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตัิ
เกีย่วขอ้งสารพษิเคมต่ีางๆ เช่น งานรงัส ี งานซกัฟอก หน่วยจ่ายกลาง  มกีารตดิตามการเกดิอุบตักิารณ์
และรายงานต่อหวัหน้าหน่วยงาน  กรรมการIC และกรรมการRM โดยให ้บุคลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
แนวทางปฏบิตัเิมื่ออุบตักิารณ์ อยา่งน้อยรอ้ยละ 80 จากการประเมนิพบวา่ ปี2556  คดิเป็นรอ้ยละ 84  
การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน 
ภาวะฉุกเฉินหรอืภยัพบิตัทิีม่โีอกาสประสบ ผลกระทบ/ความตอ้งการบรกิาร บทเรยีนการน าแผนไปปฏบิตัิ 
            มกีารซอ้มแผนเฝ้าระวงัและการจดัการอุบตัเิหตุหมู่ทุกปี เนื่องจากพืน้ทีใ่กลเ้สน้ทางด่วน และปี 
2554 เคยมอุีบตัเิหตุหมู่รถทวัรข์องชาวต่างชาตคิว ่าประมาณ 5 กโิลเมตรจากโรงพยาบาล จากการทบทวน
พบวา่มปีญัหาการเขา้ถงึทีเ่กดิเหตุ การจดัการ Triage ดงันัน้จงึมกีารตัง้คณะกรรมการจดัการการแพทย์
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ฉุกเฉินระดบัอ าเภอขึน้เพื่อบรหิารทรพัยากรร่วมกนั ประสานงานไดร้วดเรว็ขึน้   
ความปลอดภยัจากอคัคีภยั 
ประเดน็ส าคญัของแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั ผลการส ารวจความพรอ้ม บทเรยีนจากการซอ้มแผน การ
ปรบัปรุง 
            ส่วนในพืน้ทีต่ลาดล่างเป็นโครงสรา้งบา้นไมแ้บบเก่า ซึง่เสีย่งต่อการเกดิเพลงิไหม ้ทางทมีระดบั
อ าเภอจงึมกีารซอ้มแผนจรงิในปีทีผ่่านมา ทัง้ในโรงพยาบาลและในชมุชน เป็นเวลา 3 วนั ผลการซอ้ม
บุคลากรมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ และปฏบิตัไิดจ้รงิ 86% การปรบัปรุงคอืยงัมบุีคลากรส่วนน้อยไม่ไดเ้ขา้ร่วม และ
ไม่ไดล้งมอืปฏบิตัทิุกคน เมื่อเกดิเหตุการณ์จรงิอาจตื่นเตน้ ท าไมถู่กได ้ 
เครื่องมือ 
ผลการประเมนิความเพยีงพอและแผนการจดัหา 
               ทมีเครื่องมอืไดจ้ดัใหทุ้กหน่วยงาน ส ารวจความตอ้งการใชเ้ครื่องมอืประจ าปี ตามภาระงาน เพื่อ
น าไปจดัท าแผนการจดัหาเครื่องมอืใหม้ปีรมิาณเพยีงพอ  หน่วยงานจดัท าทะเบยีนลงรหสัหมายเลข
เครื่องมอื ส่วนระบบส ารองเฉพาะเครื่องมอืส าคญัทีไ่ม่ทมีใชว้ธิกีารท าแผนการยมืจากแผนกต่างๆ ส่วน
เครื่องมอืส าคญัก าลงัด าเนินการจดัซือ้ใหเ้พยีงพอ 
การบรหิารจดัการเพื่อใหม้เีครื่องมอืทีจ่ าเป็นพรอ้มใช ้
              ในเรื่องการพรอ้มใชม้รีะบบตรวจสอบตามความเสีย่งของเครื่องมอื  การสอบเทยีบเครื่องมอื
ประจ าปีโดยศนูยว์ศิวกรรม ส่วนระบบการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัไดใ้หห้น่วยงานท าแผนการบ ารุงรกัษา ซึง่
ก าลงัด าเนินการรวบรวม  
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัระบบบรหิารเครื่องมอื 
               ผลด าเนินการพบวา่ปี 2555 ยงัไม่พบอุบตักิารณ์รอ้งเรยีนเกีย่วกบัเครื่องมอื        
ระบบสาธารณูปโภค 
การวเิคราะหค์วามตอ้งการ การตรวจสอบความพรอ้มของแหล่งส ารองและการปนเป้ือน การปรบัปรุง 
             จากการทบทวนพบวา่ปญัหาน ้าประปาไมไ่หล ไม่ไดคุ้ณภาพ  จงึแกไ้ขโดยการสรา้งระบบการเฝ้า
ระวงั ปรบัโครงสรา้งโรงประปา ระบบส ารองน ้า มกีารตรวจคุณภาพน ้าอยา่งสม ่าเสมอ ผลการตรวจคณุภาพ
น ้าใชปี้ 2555 ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ระบบไฟฟ้าส ารอง (ความครอบคลุม ระยะเวลาทีส่ ารองได ้สมรรถนะของระบบ) 
             ไดจ้ดัระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลใชเ้ครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด  300  KW กรณีไฟฟ้าขดัขอ้งระบบ
ส ารองจะท างานไดภ้ายใน 10 วนิาท ี  จดัใหเ้จา้หน้าทีร่บัผดิชอบระบบไฟฟ้าส ารองมกีารตรวจสอบการ
ท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอยา่งสม ่าเสมอ 
แผนการพฒันาและปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 
         - ปรบัปรุงแหลง่น ้าดบิทีม่คีณุภาพ สะอาด ปลอดภยั 
         - ระบบไฟฟ้าปรบัปรุงเฟสไฟใหเ้พยีงพอ และสายไฟแรงสงูใหใ้ชส้ายทีม่ฉีนวน  มรีะบบตรวจสอบ
คุณภาพสายไฟจากภายนอก  
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ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพ 
บทเรยีนเกีย่วกบัการก าหนดหรอืรบัรองนโยบายทีเ่กีย่วกบัการดแูลผูป้ว่ย 
การสบูบุหรีใ่นกลุ่มผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั จงึไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่เอือ้ต่อสบูบุหรีใ่นโรงพยาบาลตดิป้ายหา้มสบู
บุหรี ่รณรงคไ์มส่บูบุหรี ่จดับอรด์ใหค้วามรูเ้รื่องบุหรี ่โดยเฉพาะวนังดสบูบุหรีโ่ลกจะมนีิทรรศการณรงค ์
ประชาสมัพนัธท์ ัง้ภายใน/ภายนอก ส าหรบัผูท้ ีต่อ้งการเลกิบุหรีก่ม็คีลนิิกใหค้ าปรกึษา ยาช่วยเลกิ ยา
สมุนไพร เป็นตน้ ผลการด าเนินงานม ีปี 2555 มผีูป้ว่ยเขา้รบับรกิารเลกิบุหรี ่81  คน เลกิส าเรจ็ 10  คน 
การพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
บทเรียนเก่ียวกบัการก าหนดหรือรบัรองนโยบายท่ีเก่ียวกบัการดแูลผู้ป่วย: 
               มมีาตรการในการแยกขยะ น าขยะ Recycle ไปขาย ขยะทีย่อ่ยสลายไดเ้ช่น ใบไม ้ใหน้ าไปท า
ปุ๋ย ส่วนน ้าเสยีใหน้ าไปรดน ้าตน้ไม ้ หอ้งแยกมรีะบบควบคุม Negative pressure และระบบฆ่าเชือ้ทีไ่ด้
มาตรฐาน  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
-  ผลการตรวจน ้าทิง้ผ่านเกณฑม์าตรฐาน      -  ผลการตรวจน ้าดื่มผ่านเกณฑม์าตรฐาน   
 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
โครงสรา้งและสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 2.5 แผนการจดัเตรยีมสถานทีใ่หบ้รกิารผูป้ว่ยอยา่ง

ทัว่ถงึ 
การก ากบัดแูลและบรหิารความเสีย่งดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

3 จดัท าแผนบรหิารความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและ
การกระจายแผนลงสู่การปฏบิตัทิ ัว่ทัง้องคก์ร 

การจดัการกบัวสัดุและของเสยีอนัตราย 2.5 การวางแนวทางการปฏบิตัใิหค้รอบคลุม
อนัตรายทุกดา้นโดยเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผูป้ว่ยและผูป้ฏบิตังิาน 

การจดัท าแผน ฝึกซอ้ม ตรวจสอบระบบ 
เพื่อป้องกนัอคัคภียั 

3 การจดัท าแผนการปรบัปรุงโดยใชฐ้านขอ้มลูจาก
การประเมนิผลในปีทีผ่่านมา 

เครื่องมอื 2.5 การน าขอ้มลูการซ่อมบ ารุงวางแผนบรหิาร
เครื่องมอืแผนการจดัหาทดแทน 

ระบบสาธารณูปโภค 2.5 -การควบคุมคุณภาพน ้าใชจ้ากศนูยว์ทิยาศาสตร์
การแพทย ์ 

สิง่แวดลอ้มเพื่อการสรา้งเสรมิสุขภาพ 2.5 จดัมุมเรยีนรูโ้รคส าคญัในสถานบรกิาร 
การพทิกัษส์ิง่แวดลอ้ม 2.5 -รณรงคก์ารก าจดัของเสยีอยา่งถูกตอ้งแก่ จนท.  

-จดักจิกรรม และการมสี่วนร่วมในการรกัษา
สิง่แวดลอ้มระหวา่งโรงพยาบาลและชุมชน 
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II-4 การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ 
เป้าหมาย/ประเดน็คุณภาพทีส่ าคญั: ปลอดภยั ประสทิธภิาพ 

เป้าหมาย : ปลอดภยั ประสทิธภิาพ 
ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 

 อตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล  < 1:1000 วนันอน 0.49 1.1 0.63 
 อตัราการตดิเชือ้แผล Episiotomy  0 % 0 0.5 0 
 อตัราการตดิเชือ้สะดอืทารกแรกเกดิ  0 % 0.28 0.6 0 
 อตัราการตดิเชือ้ SSI (การท าหมนั)  0% 0 0 0 
 อตัราการเกดิ Phlebitisจากการใหย้า  สาร
น ้า 

0:1000 วนันอน 0.21 0.06 0.06 

 อตัราการลา้งมอืถูกตอ้งตามขัน้ตอน  >80 % 78 80 85 
อตัราการใช ้PPE เหมาะสม >90% 82 85 89 
อตัราการคดัแยกขยะ 80% 74 78 82 
อตัราการRe-sterile  เครื่องมอืแพทย ์ ≤2% 1.2 1.5 0.8 

บริบท: 
จ านวนเตียง/ผู้รบับริการ 
          โรงพยาบาลเคยีนซา มขีนาด  30 เตยีง ผูร้บับรกิารทีแ่ผนกผูป้ว่ยนอก 329  คนต่อวนั  แผนก
อุบตัเิหตุฉุกเฉิน 66 คนต่อวนั  มารดาคลอด  1  คนต่อวนั  จ านวนผูร้บับรกิารทีแ่ผนกผูป้ว่ยใน 10 คนต่อ
วนั  วนันอนเฉลีย่  4.18  วนั  ใหบ้รกิารตรวจรกัษาทัว่ไป  ผ่าตดัเลก็  ท าคลอดปกติ 
บริการท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ :  
          ก าหนดการตดิเชือ้ทีม่คีวามส าคญัทีต่ าแหน่งส าคญัทีม่กีารตดิเชือ้การเฝ้าระวงัในกลุ่ม Target  
surveillance ดงันี้   
 - อตัราการอกัเสบของหลอดเลอืดด าจากการใหส้ารน ้า       
 - อตัราการตดิเชือ้ทีต่า       
 - สะดอืทารกแรกเกดิ 
 - อตัราการตดิเชือ้ในแผลฝีเยบ็                                        
 - อตัราการตดิเชือ้ในการทนัตกรรม 
 - อตัราการตดิเชือ้จากการคาสายสวนปสัสาวะ                    
 - อตัราการตดิเชือ้ในกระแสโลหติ 
 - อตัราการตดิเชือ้ทีป่อด (Pneumonia ) 
„ มกีารเฝ้าระวงัผูป้ว่ยทีเ่ขารบับรกิารเป็นผูป้ว่ยในแบบ Targeted Surveillance ยงัพบมอีตัราการ  
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เกดิการตดิเชือ้ของแผล Episiotomy และการเกดิ Phlebitis จากการใหย้า สารน ้า ผลไม่เกนิ KPI  ทีก่ าหนด 
„ ผูป้ว่ยนอกมกีารเฝ้าระวงัโดยการนดัตดิตามและการรายงานความเสีย่งพบ การตดิเชือ้ของแผล  
เยบ็ซ่อมแซม การตดิเชือ้ของการฉีดวคัซนีในเดก็  
ความรนุแรงของผู้ป่วย:   จากการเฝ้าระวงัพบวา่ผูป้ว่ยวณัโรคปอดรายใหม่ ยงัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ บางราย
ไม่ยอมนอนพกัรกัษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลเป็นเวลานาน บางรายปว่ยดว้ยโรคเอดสร์่วมดว้ย ท าใหก้ารรกัษา
มคีวามซบัซอ้น และตอ้งตดิตามอยา่งใกลช้ดิ ทีส่ าคญัในระบบทางเดนิหายใจซึง่เสีย่งต่อแพร่กระจายการตดิ
เชือ้ของOPD 
โอกาสรบัผู้ป่วยติดเช้ือจากสถานพยาบาลอ่ืน:  มกีารรบั Refer ผูป้ว่ยจากโรงพยาบาลสุราษฎรธ์านีมา
ดแูลต่อเนื่อง ซึง่ในบางรายเป็นผูป้ว่ยทีม่เีชือ้ดือ้ยาทีส่ามารถแพร่กระจายไดเ้นื่องจากผูป้ว่ยมาฉีดยา 
Antibiotic  ต่อใหค้รบ ทีร่พช.เช่น ผูป้ว่ยทีม่เีชือ้ E.coli ESBL,MRSA,A.baumannii  ดงันัน้โรงพยาบาลจงึ
ตอ้งพฒันาระบบเฝ้าระวงั โดยการสรา้งมาตรการ Precautionทีเ่ขม้งวด  เพื่อลดอตัราเสีย่งต่อการทีจ่ะ
แพร่กระจายเชือ้ต่อไป    
การติดเช้ือส าคญัท่ีมีโอกาสแพร่กระจายในสถานพยาบาล:  ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา (2554 - 2556) ดา้น
การเฝ้าระวงัในผูป้ว่ยอตัราการตดิเชือ้ลดลง อยูใ่นเกณฑด์พีอควรและไดน้ าขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ลว้จงึไดป้รบั
การเฝ้าระวงั จาก Hospital wide มาเป็น Targeted Surveillance  post discharge Surveillance พบอตัรา
การตดิเชือ้ทีเ่ป็นปญัหาตามล าดบัคอื แผล Episiotomy และ  Phlebitis   จงึมกีารท า CQI ท าให ้ผลอตัรา
การตดิเชือ้ลดลง   
นอกจากนี้ยงัมผีูป้ว่ยทีม่ารบับรกิารทีม่กีารแพร่กระจายเชือ้เช่น วณัโรค อสีุกอใีส มอืเทา้ปาก  ไขห้วดัใหญ่   
ซึง่มกีารเฝ้าระวงัการแพร่กระจายเชือ้ในโรงพยาบาล  
จ านวน ICN และการศึกษาอบรม: ม ีICN ทีผ่่านการอบรมหลกัสตูรการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้
หลกัสตูรระยะสัน้ 4 เดอืน จ านวน 1 คน   
กระบวนการ: 
การออกแบบระบบ 
วตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธข์องงาน IC 
          นโยบายและเป้าหมายของโรงพยาบาล  คอืมุ่งเน้น ใหผู้ป้ว่ยและบุคลากรทีเ่ขา้มารบับรกิารไดร้บั
ความปลอดภยั  ลดอตัราการตดิเชือ้  สิง่แวดลอ้มสะอาด  อุปกรณ์ปราศจากเชือ้  ลดค่าใชจ้่ายทีส่ ิน้เปลอืงที่
เกดิจากการตดิเชือ้ 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อลดอตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลของผูร้บับรกิาร  เจา้หน้าที ่ สิง่แวดลอ้มและชมุชน 
2. เพื่อใหเ้จา้หน้าทีทุ่กระดบัในโรงพยาบาลมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถปฏบิตัติามแนวทางการ

ป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้และการแพร่กระจายเชือ้ในโรงพยาบาลไดถู้กตอ้ง 
3. เพื่อใหอุ้ปกรณ์เครื่องมอืปราศจากเชือ้ 
4. เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้จากการท างานของเจา้หน้าที ่
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กลยทุธ ์

1. คณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลมกีารวางนโยบายและมกีารน าโยบาย
ไปใช ้ และมกีารตดิตามเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลในผูร้บับรกิาร  เจา้หน้าที ่ สิง่แวดลอ้ม
และชุมชน 

2. มกีารตรวจสุขภาพประจ าปีในการตดิตามสุขภาพของเจา้หน้าทีใ่นโรงพยาบาล 
3. มแีนวทางการตดิตามสุขภาพในเจา้หน้าทีท่ ีเ่กดิอุบตัเิหตุทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้ 
4. ทบทวนและก าหนดมาตรการการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ใหค้รอบคลุมทุกหน่วยงาน 
5. ประเมนิประสทิธภิาพการปฏบิตัติามมาตรฐานการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ทุกหน่วยงาน 
6. จดัหาอุปกรณ์การลา้งมอื  เครื่องป้องกนัตนเองใหเ้พยีงพอต่อการใชง้าน 

จากขอ้มลูการตดิเชือ้ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 2554-2556  มดีงันี้ 
 ดา้นการเฝ้าระวงัอตัราตดิเชือ้ในผูป้ว่ย  เป็น Target  surveillance  ยงัพบมอีตัราการเกดิ 

Phlebitis  ผลยงัอยูใ่นเกณฑต์ามทีต่ ัง้ไว ้ ของขอ้มลูการเฝ้าระวงัอตัราการในโรงพยาบาล
มาตลอด 3 ปีและมแีนวโน้มทีล่ดลง 

 ดา้นการเฝ้าระวงับุคลากร จ านวนผูท้ีถู่กเขม็ทิม่ต าและสมัผสัสารคดัหลัง่ 1,2,0 ตามล าดบั  
และไม่พบการตดิเชือ้ภายหลงัถูกเขม็ทิม่ต าและสมัผสัสารคดัหลัง่  จากการทบทวนร่วมกบั
ทมีความเสีย่งพบวา่สาเหตุมาจาก เจา้หน้าทีไ่ม่ปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนด  และทัง้นี้ไม่
พบรายงานวา่เจา้หน้าทีต่ดิเชือ้ TB,HBV,HIV และไขห้วดัใหญ่สายพนัธใ์หม่ 2009  จากการ
ปฏบิตังิาน  และบุคลากรไดร้บัวคัซนีภมูคิุ้มกนั(DT,ไขห้วดัใหญ่) รอ้ยละ 99,95,75 
ตามล าดบั 

 ดา้นสิง่แวดลอ้ม  ไม่พบการปนเป้ือนของเชือ้ก่อโรค  ในหน่วยงานกลุ่มเสีย่ง  ส่วนใหญ่ผ่าน
เกณฑท์ีก่ าหนด  ทัง้ในงาน CSSD ,งานซกัฟอก,งานจดัการขยะในโรงพยาบาล หน่วย
บรกิารผูป้ว่ยต่างๆ 

 ดา้นการตดิเชือ้เพื่อความคุม้ทุน  ทางคณะกรรมการพบวา่ทางโรงพยาบาลมปีญัหาเรื่อง
ของการคดัแยกขยะผดิประเภท ท าใหส้ญูเสยีค่าใชจ้่ายไปมาก ๗งไดม้กีารจดัใหม้กีาร
รณรงคก์ารทิง้ขยะถูกประเภท เพื่อลดค่าใชจ้่ายของโรงพยาบาล 

การติดเช้ือท่ีเป็นจดุเน้นของการป้องกนัและควบคมุ : 
            การตดิเชือ้ทางเดนิปสัสาวะจากการคาสายสวนปสัสาวะพบวา่ปี 2554 = 0 ครัง้/1000 วนัใสส่าย
สวน  ปี 2555 = 0   ปี 2556 = 0    การตดิเชือ้บรเิวณต าแหน่งทีไ่ดร้บัสารน ้าทางหลอดเลอืดด าส่วนปลาย  
พบวา่ปี 2554 = 0.21 ครัง้/1000วนัทีค่าสายสวนหลอดเลอืดด าส่วนปลาย  ปี 2555 = 0.06  ปี 2556 =0.06   
และพบเชือ้วณัโรคระยะตดิต่อในแผนกผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน  ทีย่งัมอีตัราสงูอยู ่
บทเรียนการน า scientific evidence มาใช้ในงาน IC 
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            มนีโยบายในการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลอยา่งชดัเจน  และในส่วนของการ
ปฏบิตั ิ มกีารจดัท าคู่มอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน IC  ซึง่ยดึหลกัมาตรฐานสากลตาม CDC Guideline,
สมาคมโรคตดิเชือ้แห่งประเทศไทย, SIMPLE เช่น  
การลา้งมอืตามหลกั My 5  moments  : WHO มาใชป้ระเมนิการลา้งมอืของบุคลากร ท าใหบุ้คลากรเขา้ใจ
วธิกีารลา้งมอื และปฏบิตัไิดม้ากกวา่ 80%  
แนวทางปฏบิตัป้ิองกนั Sharp injury : CDC  จดัท าแนวทางป้องกนัอุบตัเิหตุทางการแพทย ์เขม็ต า การ
สมัผสั เลอืดและสารคดัหลัง่ ในปี 2556 ไม่พบอุบตักิารณ์เขม็ต าเลย 
บทเรียนในการขยายพื้นท่ีงาน IC ให้ครอบคลมุพื้นท่ีต่างๆ : 
              เสีย่งต่อการตดิเชือ้ในพืน้ทีต่่างๆ ทีส่ าคญั และมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ทีก่ าหนดขึน้ 
OPD : เสีย่งต่อการตดิเชือ้โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคทีต่ดิต่อจากการสมัผสั  มาตรการป้องกนัไดแ้ก่  คดั
กรองผูป้ว่ยก่อนเขา้พืน้ที ่OPD แจกหน้ากากอนามยั ใหล้า้งมอื  ใหค้วิด่วน  จดัหอ้งตรวจแยกโรค  ให้
ความรูเ้รื่องการแพร่กระจายเชือ้ ในส่วนของผูใ้หบ้รกิารใชม้าตรการการลา้งมอื ก่อนและหลงัสมัผสัผูป้ว่ย  
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเอง 
ER : เสีย่งต่อการตดิเชือ้โรคระบบทางเดนิหายใจ  และการไดร้บัอุบตัเิหตุเขม็ต า  การสมัผสัสารคดัหลัง่จาก
ผูป้ว่ย จงึไดพ้ฒันาระบบการคดักรอง เน้นการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทีเ่หมาะสม การลา้งมอืก่อน-หลงัท า
หตัถการ  การจดั Zoning  
LR :  เสีย่งต่อการตดิเชือ้ของแผลฝีเยบ็มารดาหลงัคลอด มมีาตรการ ปรบั Zoning  เน้น Hand hygiene 
การจดัการอุปกรณ์ทีป่ราศจากเชือ้ใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานงานจ่ายกลาง 
OR : เสีย่งต่อการตดิเชือ้แผลผ่าตดั ปรบั Zoning ,เน้น Hand hygiene การจดัการอุปกรณ์ที ่ปราศจากเชือ้
ใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานงานจ่ายกลาง  
IPD : เสีย่งต่อการตดิเชือ้โรคระบบทางเดนิหายใจ  โรคจากการสมัผสั เน้นการลา้งมอื จดั Zoning   แยก
ขยะ ทิง้ของมคีมอยา่งถูกตอ้ง 
ทนัตกรรม : เสีย่งการตดิเชือ้จากการผ่าฟนัคุด ศลัยกรรมในช่องปาก   จดั Zoning , Hand  hygiene การ
จดัการอุปกรณ์ทีป่ราศจากเชือ้ใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานงานจ่ายกลาง  
CSSD และซกัฟอก : เสีย่งต่อการไดร้บัอุบตัเิหตุของมคีมทิม่ต า การสมัผสัสิง่ปนเป้ือนเชือ้โรค 
พฒันาระบบศนูยจ์่ายกลาง  Zoning ทีถู่กตอ้ง  การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล  การตรวจสุขภาพประจ าปี  
ผลการตรวจตดิตามการปฏบิตั ิ    ผลการตรวจ IC Round พบวา่ 
การลา้งมอื  มกีารลา้งมอืก่อนจบัตอ้งตวัผูป้ว่ย   เพิม่ขึน้จากปี 54-56 จาก78  %  เป็น  80 %  และ85 %
ตามล าดบั ในหอผูป้ว่ยในมกีารลา้งมอืหลงัปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัผูป้ว่ย  การปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้  ประสาน
กบังานบรหิารในการสนบัสนุนอุปกรณ์ในการลา้งมอืใหเ้พยีงพอต่อการใชข้องเจา้หน้าทีใ่นโรงพยาบาล 
บทเรียนในการเช่ือมประสานระบบงาน IC กบัระบบงานพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั : 
              การเชื่อมประสานกบั RM  เรื่องการรายงานอุบตักิารณ์การตดิเชือ้  ผลงาน อตัราการตดิเชือ้ใน
โรงพยาบาลลดลงตามเกณฑ ์เช่น set ไม่ Sterile แกไ้ขโดยปรบัปรุงกระบวนการให ้set แหง้ วางของไม่
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แน่นเกนิไป ดแูลเครื่องอบใหท้ างานดทีุกวนัโดยการตรวจสอบเบือ้งตน้ทุกวนั  
เชื่อมประสานกบัทมี PCT  เรื่องกระบวนการดแูลผูป้ว่ย  การคดักรองผูป้ว่ยเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้  
ผลงานไม่มกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล  และทบทวนเรื่อง Phlebitis  ผลงานอตัราการตดิเชือ้
บรเิวณต าแหน่งทีไ่ดร้บัสารน ้าทางหลอดเลอืดด าส่วนปลายลดลง   ทบทวนเรื่องการฝึกทกัษะเยบ็แผลฝีเยบ็  
ผลงานอตัราการตดิเชือ้แผลฝีเยบ็ลดลง  เริม่ท าการทบทวนเรื่องการตดิเชือ้ทางเดนิปสัสาวะจากการคาสาย
สวนปสัสาวะ      เนื่องจากพบวา่อตัราการตดิเชือ้เพิม่สงูขึน้    
เชื่อมประสานกบัทมี ENV  เรื่องการจดัโซนทีเ่หมาะสมในการดแูลผูป้ว่ยโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ 
มาตรฐานหอ้งแยก เป็นตน้ 
บทเรียนจากการติดตามการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการติดเช้ือท่ีส าคญั : 
                 จากการนเิทศงาน IC Round  ซึง่พบวา่ มาตรการส าคญัในหน่วยงานคอื การลา้งมอื การจดั 
Zoning การแยกขยะ  การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล การจดัการผา้เป้ือน  การปฏบิตัเิมื่อไดร้บัอุบตัเิหตุ
ทางการแพทย ์ การท าลายเชือ้และการท าใหป้ราศจากเชือ้ 
การแยกขยะ บางหน่วยงานยงัแยกขยะและทิง้ขยะไม่ถูกตอ้ง  การปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้ ประสานกบั ENV  
จดัท าเรื่องการจดัการขยะมลูฝอย  ใหป้ฏบิตัไิดถู้กตอ้งเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเอง  ยงัมเีจา้หน้าทีบ่างส่วนละเลยการใชเ้ครื่องป้องกนัตนเอง ไม่ถนดัในการสวม
ถุงมอืยางหนาในการปฏบิตังิานแม่บา้น  เช่น  ลา้งหอ้งน ้า  เกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย   บุคลากร ทีท่ าหน้าที่
คดักรองไมไ่ดใ้ส่ผา้ปิดปาก-จมกูตลอดระยะเวลาทีต่อ้งคดักรองผูป้ว่ย  หลงั IC Round  เจา้หน้าทีใ่ชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัตนเองมากขึน้ บุคลากร ใส่ผา้ปิดปากจมกู 
การจดัการและทรพัยากร 
การตดัสินใจท่ีส าคญัของคณะกรรมการ IC รวมทัง่การตอบสนองต่อการประเมินผลระบบ IC : 
            - การพฒันางานจ่ายกลางเป็นศนูยล์า้งเครื่องมอื โดยรบัเครื่องมอืจากทุกหน่วยบรกิารมาลา้งที ่
หน่วยจ่ายกลาง  ( ยกเลกิ pre‟wash ) รวมถงึหน่วยงานทนัตกรรม   
            - การจดัการระบบผา้เป้ือน ใหม้กีารแยกถงัใส่ การขนตอ้งมฝีาปิดมดิชดิ สลบัช่วงเวลาใหเ้หมาะสม  
            - การประเมนิผลระบบป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ รวมทัง้การปฏบิตัติามมาตรการต่างๆใช ้IC 
round  ในการประเมนิผล การตอบสนองของคณะกรรมการ IC ร่วมมอืกนัเป็นอยา่งดแีละหน่วยงานพรอ้ม
รบัการตรวจ 
จดุเน้นในการท างานของ ICN ในแต่ละปี ใน 3 ปีท่ีผ่านมา : 
            - เน้นทีก่ารประสานงานกบัหน่วยต่างๆเกีย่วกบันโยบาย/มาตรการต่างๆ และตดิตามประเมนิผล  /
การเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ทัง้ในผูร้บับรกิารและบุคลากร/การพฒันาความรูบุ้คลากร เป็นทีป่รกึษาใหห้น่วยงาน 
            - ส าหรบัผูป้ว่ยทีต่อ้งดแูลต่อเนื่องทีบ่า้น มกีารสรา้งเครอืขา่ยกบั รพ.สต. และตดิตามนิเทศเป็น
ระยะๆ  ผลลพัธปี์ 2554-2556 รพ.สต สามารถดแูลเครื่องมอืทางการแพทยไ์ดเ้อง ไม่พบการตดิเชือ้ทีส่่ง
ต่อมาจาก รพ.สต.  
บทเรียนในการปรบัปรงุทรพัยากรท่ีจ าเป็นส าหรบัระบบ IC : 
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- จดัท าเพิม่จุดลา้งมอืในโรงพยาบาลตามจุดต่างๆ 
-  เพิม่จุดคดักรองส าหรบัผูป้ว่ยตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ ในหน่วยงานสนบัสนุนเช่น กายภาพ แผนไทย และ
ทนัตกรรม  รวมถงึในรพ.สต.ต่างๆ 
-  จดัซือ้อุปกรณ์ทางการแพทยใ์หก้บั รพ.สต. ทุกแหง่ และตดิตามดแูล 
-  จดัอบรมการดแูลเครื่องมอืต่างๆ ใน รพ.สต. ใหพ้ยาบาลวชิาชพี 
-  มกีารขยายหอ้ง Supply และแบ่งสดัส่วนพืน้ทีก่ารท างานใหเ้หมาะสม  
ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในระบบ IC : 
           ระบบ HosXp สามารถใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูการวนิิจฉยัทีเ่กีย่วกบัการตดิเชือ้ และน าขอ้มลูมา
วเิคราะหก์ารตดิเชือ้ทีพ่บบ่อย และการใชท้รพัยากรในการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้  
บทเรียนในการฝึกอบรมบคุลากรเก่ียวกบังาน IC : 
          เดมิมกีารอบรมทุกปี แต่จากการประเมนิผลลพัธห์ลงัอบรมพบวา่ไดผ้ลน้อย  ดงันัน้จงึประสานทมี 
HRD ในการวางแผนการจดัการความรูด้า้นงาน IC ใหต้รงจุดมากขึน้ โดยการส ารวจ และท าแบบทดสอบ
เกีย่วกบังาน IC และเพื่อใหท้ราบวา่บุคลากรขาดความรู้ดา้นใด และทีส่ าคญัเรื่องทกัษะใดทีย่งัไม่สามารถ
ปฏบิตัไิด ้กใ็หท้มี ICWN  ช่วยกนันิเทศตดิตาม 
บทเรียนในการให้ข้อมลูและเสริมพลงัแก่ครอบครวั/ชุมชนเก่ียวกบั IC : 
          กลุ่มเป้าหมายส าคญั  เป็นผูป้ว่ยเรือ้รงัทีต่อ้งมอุีปกรณ์ตดิกลบัไปบา้นดว้ย เช่น สายสวนปสัสาวะ  
สายใหอ้าหาร  หรอืผูป้ว่ยทีม่แีผลกดทบั   ผูป้ว่ย TB   โดยบรรจุแนวทางการใหข้อ้มลูไวใ้นการวางแผน
จ าหน่าย ในเรื่องการสอน สาธติ และใหป้ฏบิตัภิายใตก้ารดแูลของบุคลากร จนสามารถปฏบิตัเิองได้   โดย
ใชท้มีเยีย่มบา้นเป็นผูด้ าเนินงานและประสาน รพสต. ประเมนิผูด้แูลผูป้ว่ยขณะเยีย่มบา้น ญาตผิูด้แูลผูป้ว่ยมี
แผล  สามารถท าแผลใหผู้ป้ว่ยไดถู้กตอ้ง    ญาตผิูด้แูลผูป้ว่ยมสีายต่างๆ  สามารถดแูลสายต่างๆไดถู้กตอ้ง  
ญาตผิูป้ว่ย TB เป็นพีเ่ลีย้งในการรกัษาจดัยาใหผู้ป้ว่ยทานสม ่าเสมอจนครบ 
การป้องกนัการติดเช้ือ 
ผลการติดตามประเมินการปฏิบติัตามมาตรการท่ีส าคญัและการปรบัปรงุท่ีเกิดขึ้น : 
การใช ้Standard precaution และ Isolation precaution 
          แนวทางการป้องกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลใชห้ลกั Standard Precaution ในการดแูลผูป้ว่ยทุก
ราย และใชห้ลกั Transmission based precaution ในกรณีทีผู่ป้ว่ยมโีอกาสแพร่กระจายเชือ้ และมกีาร
ดดัแปลงหอ้งพเิศษเป็นหอ้งแยก มกีารจดัอบรมฟ้ืนฟูความรูทุ้กปีและจดัใหค้วามรู ้Isolation precaution ทาง 
สื่อต่างๆ คู่มอื (PR , WI) ของโรงพยาบาล จดัท าคู่มอืการป้องกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล  และแนวทาง
ปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล   
         ดา้นบุคลากรมแีนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัการตดิเชือ้ในระบบต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีาร
สอนและสาธติ ใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตัไิดถู้กตอ้ง เฝ้าระวงัการปฏบิตัโิดย ICWN และมกีารจดั PPE ใหเ้พยีงพอ
ส าหรบัการปฏบิตังิานกบัเจา้หน้าทีแ่ละผูป้ว่ยทุกคน เช่น ถุงมอื รองเทา้ หมวก Mask เสือ้กาวน์ แวน่ตา 
เป็นตน้ 
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         ด้านโครงสร้างอาคารและสถานท่ี : ทุกหน่วยงานมกีารใช ้5 ส ในการจดัสิง่แวดลอ้มใหป้ลอดภยั
กรณีหน่วยงานพเิศษ มกีารปรบัโครงสรา้งเป็น One way Flow ประกอบดว้ย หน่วยจ่ายกลาง หน่วย กรณี
หอผูป้ว่ยมกีารจดัหอ้งแยก จดั Zone ในผูป้ว่ยกลุ่มเสีย่งต่อการแพร่กระจายเชือ้ เช่น เอดส ์วณัโรค และ
ผูป้ว่ยภมูติา้นทานต ่า 
         ส าหรบัในส่วนของโรคอุบตัใิหม่อุบตัซิ ้าไดร้อด าเนินการจดัท าแผนการจดัท าแนวทางทีช่ดัเจนในการ
รบัผูป้ว่ย ตัง้แต่ OPD และ ER จนถงึรบัผูป้ว่ยไวใ้นโรงพยาบาล มกีารอบรมใหค้วามรู ้การซอ้มแผน 
ทบทวนแนวทางต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ มกีารซอ้มแผน และรบัการนิเทศระดบัอ าเภอร่วมกบั 
หน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ และน าผลการด าเนินงานปรบัปรุงแนวทางการคดักรอง การรบั การดแูลเพื่อให้
เกดิความปลอดภยัมากทีสุ่ด 
การท าความสะอาด การท าลายเชือ้ และการท าใหป้ราศจากเชือ้ มกีารปฏบิตัดิงันี้ 
          1.มคีู่มอื แนวทางเกีย่วกบัการท าความสะอาด การท าลายเชือ้ และการท าใหป้ราศจากเชือ้ 
          2.จดัหน่วยจ่ายกลางเป็น Central Supply ไม่มกีารท าลายเชือ้ในหน่วยงานเพื่อป้องกนัการ
แพร่กระจายเชือ้ ยกเวน้หอ้งผ่าตดั และมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพของเครื่องมอืฆ่าเชือ้และเครื่องอบก๊าซ 
ดงันี้ :     
            - ตรวจสอบทางกลไก (Mechanical  หรอื Physical monitoring) โดยดจูากตวับ่งชีท้างกลไกของ
เครื่องมอื 
            - ตรวจสอบทางเคม ี(Chemical monitoring)  ตวับ่งชีเ้พื่อใหท้ราบวา่อุปกรณ์ไดผ้่านกระบวนการ
ท าใหป้ราศจากเชือ้ 
 - ตรวจสอบทางชวีภาพ (Biological monitoring) เป็นการทดสอบการใหป้ราศจากเชือ้ทีเ่ชื่อถอื
ไดม้ากทีสุ่ด คอืใช ้Spore test   
 ในกรณีทีพ่บวา่ Spore test มผีลเป็นบวก หน่วยจ่ายกลางจะท าการหยดุการใชเ้ครื่องตรวจสอบ
เครื่องแกไ้ข แลว้ทดสอบ Spore test จนมผีลเป็นลบ และเรยีกคนืจากหน่วยงาน และในปีทีผ่่านมายงัไม่พบ
ผล Spore test เป็นบวก (มกีารระบุ Lott. การผลติทุกครัง้ และมบีญัชตีดิตามควบคุมอุปกรณ์) 
การจดัการกบัสิง่ทีป่นเป้ือนเชือ้โรค   
       การแยกผา้เป้ือน ณ จุดบรกิาร  จดัใหม้ถีงับรรจุอยา่งเพยีงพอ แยกเป็นผา้เป้ือนเหงื่อไคล ผา้ตดิเชือ้  
ผา้ยาง  ผา้หม่   แผนกซกัฟอกรบัผา้ไปเพื่อซกัฟอกต่อไป 
       การจดัการขยะตดิเชือ้  บรรจใุนถุงแดงภาชนะรองรบัทีปิ่ดมดิชดิ ก าหนดเสน้ทางการขนยา้ย เน้นการ
สวมอุปกรณ์ป้องกนัตนเองส่วนบุคคลก่อนสมัผสั  จดัเกบ็อยา่งเป็นระบบตามเวลา  ก าจดัแตกต่างกนัตาม
ชนิดของ คอื  ขยะทัว่ไปส่งให ้เทศบาล รบัไปก าจดั  ขยะตดิเชือ้  ส่งเผาทีเ่ตาเผาของโรงพยาบาล ขยะรี
ไซเคลิ  แต่ละหน่วยงานท าการจดัจ าหน่าย  ขยะอนัตรายทิง้ลงบ่อทีเ่ตรยีมไว ้
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บทเรียนในการปรบัปรงุและควบคมุส่ิงแวดล้อม : 
            การจดัโครงสรา้งอาคาร แบ่งพืน้ทีใ่นหน่วยงาน เป็นเขตสะอาด ในส านกังาน   ส าหรบั หน่วยจ่าย
กลาง หน่วยซกัฟอก มกีารปรบัโครงสรา้งเป็น One way Flow  ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ  ผ่าน
เกณฑก์ารประเมนิจากศนูยว์ศิวกรรมการแพทย ์  เช่น หน่วยงานทีม่คีวามเสีย่ง เช่น IPD ผูป้ว่ยนอก หอ้ง
ฉุกเฉิน จ่ายกลาง    
             การท าความสะอาดพืน้ วนัละ  2 ครัง้ และทุกครัง้ทีม่สี ิง่สกปรกเป้ือนพืน้ผวิ ไม่มกีารใชไ้มข้นไก่
เพื่อปดักวาดฝุน่ ใชผ้า้ชุบน ้าบดิหมาด ๆ เชด็ท าความสะอาดสิง่ของเครื่องใช ้ กรณีมเีลอืดหรอืสิง่คดัหลัง่หก
รดพืน้  ใชผ้า้ซบัเลอืดและสิง่คดัหลัง่บนพืน้จนหมดแลว้ถทู าความสะอาดดว้ยน ้าผสมสารขดัลา้ง รอใหพ้ืน้
แหง้  การส่งเสรมิการลา้งมอืในทุกหน่วยงาน และประชาชนทัว่ไป จดัหา Alcohol hand rub ไวป้ระจ าจุดที่
ส าคญัทุกจุด (OPD /IPD/ER/LR/Lab) 
บทเรียนในการลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือในพื้นท่ีต่างๆ : 
               การจดัการขยะ  การบรหิารจดัการเรื่องขยะ จดัแบ่งประเภท  คดัแยก  เกบ็ขน ก าจดั  ตามหลกั
สุขาภบิาล อตัราการแยกขยะถูกตอ้ง ปี 2554-2556 เท่ากบั 90%95%และ92%  ตามล าดบัเกบ็ขอ้มลูโดย
การสุ่มและสงัเกต   
การปรบัเปล่ียนต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือลดอตัราการติดเช้ือท่ีส าคญั : 
              การตดิเชือ้ Phlebitis มกีารเปลีย่นแปลงโดยมรีะบบเฝ้าระวงั ใหพ้ยาบาลเน้นการลา้งมอื มกีาร 
Round IV ทุกเวร ท าอุปกรณ์แปะตดิจุดแทงน ้าเกลอืใหเ้ป็นลกัษณะใส  ปราศจากเชือ้ เพื่อง่ายในการสงัเกต 
มคี าแนะน าใหผู้ป้ว่ยในการสงัเกตความผดิปกต ิ
บทเรียนในการดแูลผู้ป่วยท่ีติดเช้ือซ่ึงติดต่อได้ทางโลหิต ผู้ป่วยท่ีมีภมิูต้านทานต า่ การติดเช้ือท่ีดื้อ
ยาและเช้ืออบุติัใหม่ : 
             กลุ่มผูป้ว่ยทีต่ดิเชือ้ซึง่ตดิต่อไดท้างโลหติ  ไดแ้ก่  HIV , Hepatitis B&C   มแีนวทางการดแูลไว้
ดงันี้ก าหนดใหม้กีารดแูลผูป้ว่ยโดยใช ้Standard precautions ร่วมกบั Contact precautions ในผูป้ว่ยทุก
ราย จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนามยัส่วนบุคคลใหเ้พยีงพอโดยเฉพาะถุงมอื, เน้นการลา้งมอื การป้องกนั
อุบตัเิหตุจากการปฏบิตังิาน 
การเฝ้าระวงัและติดตามก ากบั 
แนวทางการเฝ้าระวงัแบบ active prospective surveillance และวิธีการเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครอบคลมุ 
              ใชว้ธิกีารเฝ้าระวงัแบบ Hospital wide surveillance ควบคู่กบั Target surveillance ควบคู่ใน
กลุ่มเสีย่ง เช่น กลุม่ทีส่อดใส่ อุปกรณ์การแพทย ์การผ่าตดั แผลฝีเยบ็ ฯลฯ ส าหรบัการรายงานผลอตัราการ
ตดิเชือ้จะรายงานต่อหน่วยงานและผูเ้กีย่วขอ้งทุกเดอืน โดยใช ้denominator เป็นจ านวนวนันอนของผูป้ว่ย 
ส่วนผลการตดิเชือ้ในต าแหน่งทีส่ าคญั พบวา่ลดการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล ปี 56 เหลอื 0.63 (เดมิ ปี 55 
เท่ากบั 1.1 )  
บทเรียนในการรบัรู้การติดเช้ือท่ีไม่ได้มี active prospective surveillance : 
                การรบัรูก้ารตดิเชือ้ทีไ่มไ่ดม้ ีactive prospective surveillance ในบางรายทีเ่ขา้รบัการรกัษา
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ระยะ 2-3 วนั ช่วงที ่ICN หรอื ICWN ไมไ่ด ้ท า surveillance  แลว้ผูป้ว่ยจ าหน่ายก่อนและอาจพบจากการ
ทบทวน chart จงึไดม้กีารใหค้วามรูเ้บือ้งตน้ของนิยามการตดิเชือ้แก่พยาบาลประจ าหอผูป้ว่ย ถ้ามผีูป้ว่ยที่
สงสยัมกีารตดิเชือ้ใหซ้กัประวตัแิละใหแ้จง้ ICN หรอื ICWN ทราบ เพื่อท าการสอบสวนและวนิิจฉยัการตดิ
เชือ้ และหาแนวทางป้องกนัร่วมกนั  ผลลพัธใ์นช่วง 3 วนัจะไม่พบการตดิเชือ้ทีเ่กดิในโรงพยาบาล จะเกดิ
เฉพาะรายทีน่อนโรงพยาบาลนาน 
แนวโน้มการใช้ยาต้านจลุชีพท่ีส าคญั แนวโน้มการดือ้ยา และการตอบสนองท่ีเกิดขึ้น : 
                   ผลการส ารวจการใชย้าตา้นจุลชพี ของงานเภสชักรรม  พบการใชย้าATB คอื Ceftriazone, 
Amoxycillin และ Norfloxacin เป็นล าดบัที ่3   แมย้งัไมม่หีลกัฐานการดือ้ยาทีช่ดัเจน แต่โรงพยาบาลมี
นโยบาย Antibiotic smart used น ามาใช ้ แต่ยงัพบปญัหาบา้งส าหรบัแพทยใ์ชทุ้นรุ่นใหม่ๆ จะถนดัใชย้ามา
จากโรงพยาบาลศนูย ์และไดป้ระสานโรงพยาบาลศนูยใ์นการสอนนกัศกึษาแพทยด์ว้ย 
สรปุความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์การติดเช้ือท่ีได้จากการวิเคราะหข้์อมลู และการปรบัปรงุระบบงาน
ท่ีเกิดขึ้น : 
               มกีารวเิคราะหข์อ้มลู  แสดงผลขอ้มลูดว้ยกราฟ  เพื่อดแูนวโน้มของการตดิเชือ้  ICN จะประชุม  
Conference Case ร่วมกบั  ICWN ,  แพทยป์ระธานงานป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้   โดย ICWN จะ
น าเสนอขอ้มลูการตดิเชือ้ในหอผูป้ว่ย / หน่วยงานของตนเอง  พรอ้มทัง้ปรกึษาหารอื หาแนวทาง / โอกาส
พฒันา ปรบัปรุงระบบงานร่วมกนั รวมทัง้เอือ้ต่อปญัหาของผูป้ว่ยเฉพาะราย เช่นผูป้ว่ยทีต่ดิเชือ้ TB,  เป็น
ตน้ 
บทเรียนในการท างานร่วมกบัส่วนราชการ องคก์รอ่ืน และชุมชน : 
             มกีารรายงานโรคตดิต่อทีส่ าคญัใหห้น่วยราชการต่างๆ ไดร้บัทราบ  และร่วมมอืกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่และชุมชน ในการคน้หาและเฝ้าระวงัโรคตดิต่อรา้ยแรง  เชน่เมื่อเกดิการระบาดของโรค
มอืเทา้ปากเป่ือย มกีารทมี SRRT ไปสอบสวน และควบคุมการแพร่ระบาด ซึง่ชุมชนพงึใจเป็นอยา่งด ี
การควบคมุการระบาด 
บทเรียนในการควบคมุการเพ่ิมท่ีผิดปกติหรือการระบาดของการติดเช้ือในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา : 
             จากการท างานของ SRRT ในการควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก พบวา่เมื่อเกดิการระบาด ยงัมปีญัหา
เรื่องการประสานงานในวนัหยดุ และเครื่องพ่นยาไม่เพยีงพอ ทมี SRRT จงึแกไ้ขโดยการจดัซือ้ไวใ้นหน่วย
บรกิารต่างๆ ร่วมมอืกบั ทอ้งถิน่ใชท้รพัยากรร่วมกนั ท าใหส้ามารถลดการระบาดได ้ บทเรยีนนี้ท าใหรู้ว้า่
ตอ้งท างานร่วมกบัภาคเีครอืขา่ยเป็นสิง่ทีส่ าคญัเพราะล าพงับุคลากรสาธารณสุขไม่พอ 
 
 
 
 
 
 



 

   

63 รายงานการประเมินตนเอง รพ. โรงพยาบาลเคียนซา 

ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
          พฒันาระบบการควบคุมการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจทีค่รอบคลุมทัง้เครอืขา่ยทัง้ในโรงพยาบาลและใน
หน่วยบรกิารปฐมภมูต่ิางๆ โดยเฉพาะการควบคุมเชือ้วณัโรค 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การออกแบบระบบป้องกนัและควบคุมการ
ตดิเชือ้ 

3 การบรูณาการระหวา่งงาน IC การด าเนินการตาม
แนวปฏบิตั ิ

การจดัการและทรพัยากร  3 เพิม่ระบบสารสนเทศต่างๆใหค้รอบคลุมทุกหน่วยงาน
ทีส่งักดัทัง้ในรพ.และในชุมชนเขตทีร่บัผดิชอบ -
ปรบัปรุงการจดัการทรพัยากรดา้น  IC  อยา่งมรีะบบ 

การป้องกนัการตดิเชือ้ 3 เน้นกระบวนการป้องกนัการตดิเชือ้ตามมาตรฐานโดย
การน า Gap Analysis มาใช ้

การเฝ้าระวงัการตดิเชือ้และตดิตามก ากบั 3 การร่วมกนัเฝ้าระวงัและวเิคราะหข์อ้มลูการตดิเชือ้ที่
เป็นปญัหาส าคญัใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งเป็นระบบ 

การควบคุมการระบาดของการตดิเชือ้ 3 มกีารเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ต่อเนื่องและเฝ้าระวงัการตดิ
เชือ้ทีส่ าคญั การอุบตัขิองโรคใหม่และเชือ้ดือ้ยา 
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II-5 ระบบเวชระเบียน 
ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั: ความถูกตอ้ง สมบรูณ์ ทนัเวลา มเีนื้อหาทีจ่ าเป็น (ส าหรบัการสื่อสาร 
การดแูลต่อเนื่อง การประเมนิคุณภาพ) 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อตัราความสมบรูณ์ของเวชระเบยีนผูป้ว่ยนอก  80 65.25 65.60 67.91 

อตัราความสมบรูณ์ของเวชระเบยีนผูป้ว่ยใน  80 83.99 84.90 86.05 

อตัราความสมบรูณ์ของขอ้มลูการบรกิาร OP/PP  90 97.25 98.25 98.98 
บริบท:  
      มเีจา้พนกังานเวชสถติ ิ2 คน พนกังานหอ้งบตัร 4 คน จดัระบบบรกิารเวชระเบยีนโดยใหบ้รกิารตลอด 
24 ชัว่โมง  มกีารจดัตัง้คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและเวชระเบยีน ประกอบดว้ยตวัแทนจากทุก
หน่วยงานทีใ่ชข้อ้มลูในเวชระเบยีน ท าหน้าทีก่ าหนดนโยบาย การบรหิารจดัการ การพฒันาระบบ
สารสนเทศและคณุภาพของเวชระเบยีน ใหส้ามารถน าขอ้มลูไปใชร้่วมกนัในทุกวชิาชพี ก าหนดระเบยีบการ
ยมื คนืเวชระเบยีน เพื่อป้องกนัการสญูหายของเวชระเบยีน ก าหนดผูเ้ขา้ถงึขอ้มลูในเวชระเบยีน และมกีาร
จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบความสมบรูณ์เวชระเบยีน  
ปรมิาณผูป้ว่ยนอก/ผูป้ว่ยใน: 

ปริมาณผู้ป่วย ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี2555 ปี2556 

จ านวนผูป้ว่ยนอก 80,823 97,690 108,851 99,473 98,490 97,370 101,770 

จ านวนผูป้ว่ยใน 3,916 4,503 4,259 4,616 4,080 3,875 3,277 
 
กระบวนการ: 
การวางแผนและออกแบบระบบ 
บทเรียนเก่ียวกบัการประเมินส่วนขาดของการออกแบบบนัทึกเวชระเบียน: 
             พบวา่เวชระเบยีนผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยในมสี่วนขาดของขอ้มลู ซึง่ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ของ สปสช. เช่น เวชระเบยีนผูป้ว่ยนอกยงัพบความผดิพลาดของการบนัทกึการตรวจโดยการดหูรอืเคาะ ที่
จะน าไปสู่การวนิิจฉยัใหส้อดคลอ้งกบั Chief complaint ยงัขาดการบนัทกึการดแูลแผนการรกัษาต่อเนื่อง 
หรอืวนันดัมา Follow up หรอืกรณีผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัในบางรายไม่มกีารบนัทกึประวตักิารรกัษาการเจบ็ปว่ยใน
อดตี 
 ส่วนเวชระเบยีนผูป้ว่ยใน ยงัไม่มกีารบนัทกึขอ้มลูรายละเอยีด เหตุผลความจ าเป็นในการเขา้รบัการรกัษา 
วธิกีารรกัษา/หตัถการ ขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัทางเลอืก , ขอ้ด ีขอ้เสยี , ผลการรกัษา , ระยะเวลาในการ
รกัษาความเสีย่งและภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ การบนัทกึ Chief complaint , Present illness , Part 
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illness ไม่ครบถ้วนและไม่มกีารบนัทกึ Family History , Personnel history , Social history 
  มรีะบบรายงานค่าวกิฤตขิองผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารผ่านโปรแกรม HOSxP  
 ปรบัปรุงระบบการนดัผูป้ว่ยในโปรแกรม HOSxP เพื่อลดความแออดั  
บทเรียนเก่ียวกบัการประเมินความซ า้ซ้อน/การไม่ได้ใช้ประโยชน์ของการบนัทึก: 
            การบนัทกึขอ้มลูพืน้ฐานของผูป้ว่ย มกัเป็นขอ้มลูซ ้าซอ้น ทุกครัง้ทีผู่ป้ว่ยมารบับรกิาร 
โรงพยาบาล ไดม้กีารก าหนดเป้าหมายของการบนัทกึเวชระเบยีนโดยทุกวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งครอบคลุม 
บทเรยีนจากการประเมนิตามนโยบายและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการบนัทกึเวชระเบยีน: 
           การลงนามรองรบัค าส ัง่การรกัษาดว้ยวาจา มาตรการป้องกนัความเสีย่งผูป้ว่ยระดบัโรงพยาบาล 
(Patient’s Safety Goal) จงึมแีผนจะรวบรวมและทบทวนใหเ้ป็นระบบเดยีวกนั โดยคณะกรรมการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและเวชระเบยีน และควบคุมก ากบัการปฏบิตัติามนโยบายและวธิปีฏบิตัิ 
บทเรียนเก่ียวกบัการประมวลผลจากเวชระเบียนและการน าข้อมลูท่ีประมวลได้ไปใช้: 
           การวเิคราะห ์Unit cost ของหน่วยงานในการพจิารณาการตรวจนอกเวลา จ านวนคนทีต่อ้งขึน้เวร 
เช่นเวรบ่ายของพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน  การจดับรกิารนอกเวลาของแพทยแ์ผนไทย เป็นตน้  การใชข้อ้มลูจาก 
Trigger tool จนไดค้วามเสีย่งใน module ต่างๆ แลว้ใหท้มี PCT ไปวางแผนปรบัปรุงแนวทางการดแูลผูป้ว่ย  
การประเมนิประสทิธภิาพของระบบบรหิารเวชระเบยีน: 
ความพงึพอใจของผูใ้ชเ้วชระเบยีนทัง้ผูใ้หบ้รกิาร/ผูร้บับรกิาร เฉลีย่เท่ากบั 84% โรงพยาบาล ไดถู้กประเมนิ
คุณภาพเกีย่วกบัการพฒันาระบบบรหิารเวชระเบยีนผ่านทางโปรแกรม MRA ของ สปสช. ใน พ.ศ. 2556  
พบวา่ รพ.เคยีนซา มคีวามสมบรูณ์ของเวชระเบยีน 86.05 % 
การรกัษาความปลอดภยัและความลบั 
บทเรียนเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยัของเวชระเบียน: 
           เวชระเบยีนไดร้บัการป้องกนัการสญูหาย ความเสยีหายทางกายภาพ และการแกไ้ขดดัแปลงการ
เขา้ถงึหรอืใชโ้ดยผูไ้มม่อี านาจ เวชระเบยีนไดร้บัการป้องกนัการสญูหาย ความเสยีหายทางกายภาพ และ
การแกไ้ขดดัแปลง เขา้ถงึ หรอืใชโ้ดยผูไ้มม่อี านาจหน้าที ่มกีารก าหนดสทิธิผ์ูเ้ขา้ถงึหอ้งเกบ็เวชระเบยีน 
และหอ้งจดัเกบ็มคีวามปลอดภยัจากบุคคลภายนอก มกีญุแจปิดหอ้งในเวลาทีเ่จา้หน้าทีไ่ม่อยู ่มตีูแ้ละชัน้เกบ็
เวชระเบยีนทีม่คีวามแขง็แรง ปลอดภยั หมายเลขก ากบัอยา่งชดัเจน มมีาตรการเพื่อป้องกนัความเสยีหาย
กรณีเกดิอคัคภียั  ส่วนขอ้มลูในโปรแกรมฐานขอ้มลูของโรงพยาบาล (HOSxP) มกีารน ารหสัผ่านมาใช้
ป้องกนัการเขา้ใชง้านของโปรแกรมจากบุคคลภายนอกและมกีารก าหนดระดบัชัน้การเขา้ถงึของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสม หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน เช่น หน่วยงานการเงนิ ไม่สามารถเปิดดฐูานขอ้มลูของ
ผูป้ว่ยในได ้ฯลฯ จะมรีหสัผ่านเขา้ใชง้านไดเ้ฉพาะของหน่วยงานของตนเองเท่านัน้ ไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ของหน่วยงานอื่นได ้
บทเรียนเก่ียวกบัการรกัษาความลบัของเวชระเบียน: 
             เพื่อรกัษาความลบัของขอ้มลูและสารสนเทศของผูป้ว่ยในเวชระเบยีน ขอ้มลูในเวชระเบยีนทีเ่ป็น
เอกสารไดม้กีารก าหนดใหเ้ขา้ถงึไดเ้ฉพาะผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง มมีาตรการความเสีย่งของโรงพยาบาล ไดแ้ก่ 
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1. OPD card คด ีหรอืเวชระเบยีนผูป้ว่ยใน มกีารก าหนดระเบยีบการดแูลรกัษา 
2. กรณียมืเวชระเบยีนผูป้ว่ยใน มกีารก าหนดระยะเวลาและผูย้มื 
3. ไม่สง่มอบเวชระเบยีนผูป้ว่ยใหผู้ท้ ีไ่ม่เกีย่วขอ้งในการรกัษาผูป้ว่ย 
4. หา้มผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งและบุคลากรภายนอก เขา้ไปในหอ้งท าบตัรและหอ้งเกบ็เวชระเบยีนของผูป้ว่ย 
5. ผลตรวจ Anti HIV รายงานโดยใหพ้ยาบาลผูร้บัผดิชอบรบัผลการตรวจและท าการ Post-Counseling ไม่
ลงใน computer และก าหนดผูเ้ขา้ถงึ 
6. การบนัทกึขอ้มลูผูป้ว่ยเดก็ สตรถีูกกระท ารุนแรง ใชเ้อกสารแยกจาก OPD card เกบ็ทีห่อ้งเวช 
ระเบยีบและไม่บนัทกึใน computer 
- ส่วนขอ้มลูในโปรแกรมฐานขอ้มลูของโรงพยาบาล (HOSxP) มกีารน ารหสัผ่านมาใชป้้องกนั 
การเขา้ใชง้านของโปรแกรมโดยบุคคลภายนอกและมกีารก าหนดระดบัชัน้การเขา้ถงึของบุคคลที่ 
เกีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสม เช่น หน่วยงานอื่นๆไม่สามารถเขา้ดขูอ้มลูการรกัษาผูป้ว่ยนอกจากแพทยแ์ละ
พยาบาลเท่านัน้ 
- โรงพยาบาลไดส้รา้งความตระหนกัใหก้บัเจา้หน้าทีใ่นการรกัษาความลบัผูป้ว่ยโดยการ 
ปฐมนิเทศเจา้หน้าทีใ่หมทุ่กคน และจดัท าป้ายประชาสมัพนัธเ์รื่องสทิธผิูป้ว่ยเพื่อใหผู้ใ้หบ้รกิารและ 
ผูร้บับรกิารรบัทราบ และหน่วยงานเวชระเบยีนมกีารจดัท าระเบยีบการยมื - คนืเวชระเบยีนและการเปิดเผย
ประวตักิารรกัษาพยาบาลใหก้บับุคคลภายนอก (กรณีตอ้งการทราบประวตักิารเจบ็ปว่ย) 
- องคก์รมกีระบวนการใหผู้ป้ว่ยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศในเวชระเบยีนของตนไดโ้ดยมเีจา้หน้าที่
ทีไ่ดร้บัมอบหมายรวมอยูด่ว้ย 
- ก าหนดวธิปีฏบิตักิรณีมบุีคคลภายนอกขอใชเ้วชระเบยีน การมอบประวตักิารรกัษาออกนอกโรงพยาบาล 
ตอ้งมอบใหผู้ป้ว่ยหรอืญาตทิีร่บัมอบหมาย หรอืตวัแทนทีม่หีนงัสอืค ายนิยอมจากผูป้ว่ยเท่านัน้ ส่วนมากมี
การขอส าเนาเวชระเบยีนเพื่อท าธุรกรรมบรษิทัประกนัชวีติ  
บทเรยีนเกีย่วกบัการใหผู้ป้ว่ยเขา้ถงึขอ้มลูของตนในเวชระเบยีน: 
          ผูป้ว่ยสามารถเขา้ถงึ และใชข้อ้มลูของตนไดโ้ดยปฏบิตัติามแนวทาง การขอประวตัอินุญาตให้
เปิดเผยขอ้มลูโดยเจา้พนกัเวชระเบยีนและสถติเิท่านัน้ ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยผูอ้ านวยการ จากการ
ทบทวนผูป้ว่ยทีข่อประวตักิารรกัษาต่อเนื่องระหวา่งโรงพยาบาล ไดม้กี าหนดระยะเวลาความเร่งด่วน และ
ลดขัน้ตอนการบรกิารเพื่อลดการรอคอยของผูป้ว่ยและญาต ิ 
เวชระเบียนผู้ป่วย 
บทเรียนเก่ียวกบัการทบทวนและปรบัปรงุความสมบรูณ์ของการบนัทึกเวชระเบียน : 
จากการทบทวนคุณภาพของเวชระเบยีน พบวา่ขอ้มลูของผูป้ว่ยไม่เพยีงพอส าหรบัการดแูลต่อเนื่อง ดงันัน้ 
คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและเวชระเบยีน มมีตวิา่ผูป้ว่ยทุกรายมเีวชระเบยีนซึง่มขีอ้มลูเพยีงพอ
ส าหรบัการสื่อสาร การดแูลต่อเนื่อง การเรยีนรู ้การวจิยั การประเมนิผล และการใชเ้ป็นหลกัฐานทาง
กฎหมาย 
(1) บนัทกึเวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอ 
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1.1 เวชระเบยีนผูป้ว่ยหน้าแรกมขีอ้มลูครบถ้วน ตัง้แต่ชื่อ สกุล อายุ อาชพี ชื่อบดิา มารดา 
คู่สมรส(ถ้าม)ี วนั เดอืน ปี ทีม่าบนัทกึเวชระเบยีนครัง้แรก เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ชื่อผู ้
ตดิต่อ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน และสทิธกิารรกัษาถกูตอ้งเป็นปจัจุบนั และมชีื่อเจา้หน้าทีล่งขอ้มลูผูป้ว่ย 
รบัรองขอ้มลู 
1.2 มกีารระบุตวัผูป้ว่ยไดแ้ก่ ชื่อ สกุล อายุ HN ในเวชระเบยีนทุกแผ่น 
1.3 มกีารบนัทกึการเปลีย่นแปลงอาการในเวชระเบยีนผูป้ว่ยอย่างต่อเนื่อง และมกีารตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของเวชระเบยีนทุกเดอืน และจากผลการทบทวนพบวา่ ขาดการบนัทกึการดแูลผูป้ว่ยในระหวา่งการ
ส่งต่อ ไปโรงพยาบาลอื่น การด าเนินการแกไ้ขโดย จดัการประชุม เกีย่วกบัการลงขอ้มลูผูป้ว่ยขณะส่งต่อ ใน 
ปจัจุบนั มกีารบนัทกึอาการระหวา่งน าส่งในโปรแกรม HOSxP 
1.4 ก าหนดแนวทางการบนัทกึเวชระเบยีนใหค้รอบคลุมอาการและอาการส าคญั การวนิิจฉยัโรค 
รายละเอยีดการรกัษาครบถ้วน สามารถดปูระวตัเิก่ายอ้นหลงัไดเ้พื่อประเมนิความเหมาะสม 
ของการดแูลรกัษา 
      การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น        
  1.  ปรบัแนวทางการลงบนัทกึ Progress Note เพื่อใชส้ื่อสารระหวา่งสหวชิาชพี        
  2.  มแีบบฟอรม์แผนการพยาบาลในแต่ละกลุ่มโรคทีส่ามารถพมิพอ์อกจากคอมพวิเตอรไ์ดต้ลอดเวลา   
  3.  แนวทางการตดิตามประวตักิารรกัษาพยาบาลจากโรงพยาบาลอื่น        
  4.  ปรบัแบบฟอรม์ในการประเมนิผูป้ว่ยใหม้กีารประเมนิดา้นจติใจเพื่อใหค้รอบคลุมกายจติ สงัคม  จติ
วญิญาณ 
  5. เพิม่การประเมนิดา้น Geriatric Syndrome ในผูส้งูอาย ุเช่น   MMSE ,  การพลดัตกหกลม้  
  6. มแีนวทางการประเมนิความเสีย่งทางคลนิิกทัง้ Specific Clinical Risk และ Common Clinical Risk    
       ส่งผลใหเ้วชระเบยีนผูป้ว่ยใน มคีวามสมบรูณ์ถูกตอ้ง ครบถ้วนเพิม่ขึน้  คณะกรรมการไดน้ าเสนอ
ขอ้มลูแก่กรรมการบรหิาร องคก์รแพทย ์องคก์รพยาบาล  คณะกรรมการ PCT และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อการพฒันาปรบัปรุงต่อไป  
       เวชระเบยีนผูป้ว่ยนอก หน่วยงานมกีารทบทวนเพื่อวเิคราะหค์วามสมบรูณ์ของการบนัทกึเวช
ระเบยีน  ในประเดน็ ความสมบรูณ์ถูกตอ้งครบถ้วนของเวชระเบยีน โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
เวชระเบยีนของหน่วยงาน ตามแนวทางของ สปสช. ทุกเดอืนโดยครอบคลุมเวชระเบยีนทุกแผนก แผนกละ 
10 ฉบบั  
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
          1 .เวชระเบยีนผูป้ว่ยนอก ไดม้กีารเพิม่ขอ้มลูพืน้ฐานของผูป้ว่ย ซึง่ไดแ้ก่ หมู่โลหติ ชื่อ-สกุลผูท้ ี่
สามารถตดิต่อได ้ความสมัพนัธก์บัผูป้ว่ย ทีอ่ยูข่องผูส้ามารถตต่ิอได ้หมายเลขโทรศพัท ์ชื่อเจา้หน้าทีผู่้
บนัทกึเวชระเบยีน  
         2. ในส่วนของการซกัประวตัติรวจร่างกายใหม้กีารลงขอ้มลูต่าง ๆ ใหค้รบถ้วนเช่นประวตักิารแพย้า, 
การใชย้า Vital Signs ,น ้าหนกั เป็นตน้   
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       เวชระเบยีนผูป้ว่ยใน หน่วยงานมกีารทบทวนเพือ่วเิคราะหค์วามสมบรูณ์ของการบนัทกึเวชระเบยีน  
ในประเดน็ ความสมบรูณ์ถูกตอ้งครบถ้วนของเวชระเบยีน โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบยีน
ของหน่วยงาน ตามแนวทางของ สปสช. ทุกเดอืนโดยครอบคลุมเวชระเบยีนของแพทยท์ุกท่าน ท่านละ 3 
ฉบบั ของทุกเดอืน 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
          1 .เวชระเบยีนผูป้ว่ยใน ไดม้กีารเพิม่ informed consent (ใบการยนิยอมการรกัษา)  
         2. ในส่วนของการซกัประวตัติรวจร่างกายใหม้กีารลงขอ้มลูต่าง ๆ ใหค้รบถ้วนเช่น การบนัทกึ Chief 
complaint , Present illness , Part illness ครบถ้วน 
 ผลการพฒันาทีส่ าคญั: 
- มกีารก าหนดกจิกรรมทีส่ามารถลดระยะเวลาในการปฏบิตังิาน คอื ออกแบบฟอรม์การรบัผูป้ว่ยใหม่ให้
ครอบคลุมและสะดวก ประหยดัเวลากบัผูใ้ช ้
- อตัราความสมบรูณ์ของเวชระเบยีนผูป้ว่ยในเพิม่ขึน้ โดยเพิม่แบบฟอรม์ Rehabilitation Record และ
ก าหนดแนวทางปฏบิตั ิ

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การวางแผนและออกแบบระบบบรหิารเวช
ระเบยีน 

3 -มกีารออกแบบระบบบรหิารเวชระเบยีนทีม่คีุณภาพ
และแสดงถงึระบบทัง้องคก์ร 
- ออกแบบเอกสาร จดัท าคู่มอืต่าง ๆ สอดคลอ้งกบั
เกณฑค์ุณภาพ 

ความสมบรูณ์ของการบนัทกึ 3 -พฒันาบุคลากรความรูเ้รื่องแนวทางการบนัทกึเวช
ระเบยีนทีถู่กตอ้งน าเสนอขอ้มลูตอบกลบัหน่วยงาน
เพื่อใหร้่วมพจิารณาพฒันาปรบัปรุงเพิม่เตมิ อยา่ง
ต่อเนื่อง 

การทบทวนเวชระเบยีน 3 การทบทวนคุณภาพการดแูลผูป้ว่ยจากเวชระเบยีน 
(การใชT้rigger Tool )อยา่งต่อเนื่อง 
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II-6 ระบบการจดัการด้านยา 
ประเดน็คุณภาพ: ยามคีุณภาพ ถูกตอ้ง ปลอดภยั ทนัเวลา เพยีงพอ  

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
OPD     

อตัรา prescribing error (ครัง้:1000 ใบสัง่ยา)  5  7.15 5.28 4.20 
อตัรา pre-dispensing error (ครัง้:1000 ใบสัง่ยา)  4 4.49 6.86 6.86 
อตัรา dispensing error (ครัง้:1000 ใบสัง่ยา)  0  0.12 0.12 0.55 
อตัรา admin error (ครัง้:1000 ใบสัง่ยา)  0  0 0.01 0 

IPD     
อตัรา prescribing error (ครัง้:1000 วนันอน)  5  16.23 1.92 0.95 
อตัรา pre-dispensing error  (ครัง้:1000 วนันอน)  5 2.97 2.43 2.74 
อตัรา dispensing error (ครัง้:1000 วนันอน)  0  0.41 0.37 0.93 
อตัรา admin error (ครัง้:1000 วนันอน)  0  1.16 3.05 1.74 
อตัราการเกดิการแพย้าซ ้า 0  0 0 0 
อตัราความเหมาะสมในการสัง่ใชย้าทีท่ า DUE  >50% 11.5 90.0  96 
บริบท: 

ก.ความมุ่งหมาย 

 ใหบ้รกิารดา้นเภสชักรรมแก่ผูม้ารบับรกิารทัง้ภายในและภายนอกเพื่อใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัยาทีม่ี
คุณภาพ ถูกตอ้ง  ปลอดภยั 

ข.ขอบเขตการใหบ้รกิาร 

1. งานบรกิารจ่ายยาผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน : ใหบ้รกิารจ่ายยาและใหค้ าปรกึษาดา้นยาแก่ผูป้ว่ยตัง้แต่เวลา 
8.00-20.00 น. ทุกวนั   โดยในช่วงเวรบ่ายมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบปฏบิตังิาน 2 คน คอื เภสชักร 1 คน
และเจา้พนกังานเภสชักรรมหรอืผูช้่วยเภสชักร 1 คน  ช่วงทีห่อ้งยาปิดบรกิารจะรบับรกิารจากหอ้งอุบตัเิหตุ
ฉุกเฉินโดยจดัยาไวใ้นตูย้าส าหรบัใหบ้รกิารผูป้ว่ยนอกเวลา  

2. งานบรหิารเวชภณัฑ ์  :  การคดัเลอืก  จดัซือ้ จดัหา  ควบคุมการเกบ็รกัษาและการกระจายยาและ
เวชภณัฑม์ใิช่ยาใหแ้ก่หน่วยงานในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล  เช่น  สถานีอนามยั  โรงเรยีนในเขต
อ าเภอเคยีนซา   
3.  การบรกิารขอ้มลูขา่วสารดา้นยาและบรกิารดา้นเภสชักรรมคลนิิก 

4.  งานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นเภสชัสาธารณสุขในอ าเภอเคยีนซา 
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กระบวนการ: 
การวางแผนและการจดัการ 
ผลการประเมนิการท าหน้าทีข่อง PTC การบรรลุเป้าประสงคข์องระบบยา ประสทิธภิาพของการจดัการ
ระบบยา และการปรบัปรุง:  

1. พจิารณาบญัชยีาเขา้-ออกในโรงพยาบาลในแง่ประสทิธภิาพ ความปลอดภยั มคีุณภาพโดยยาทุก
ตวัทีใ่ชใ้นโรงพยาบาล  เป็นยาทีผ่ลติจากโรงงานทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน GMP  เป็นอยา่งน้อย  สดัส่วนยาใน
บญัชหีลกัแห่งชาตต่ิอยานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาตเิท่ากบั  90:10 

2. ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นยาโรงพยาบาลเคยีนซา  ดงันี้ 
 ๏ การกระจายยา 
 ๏ การสัง่ใชย้า : High alert drug , ยาทีต่อ้งส ัง่ใชโ้ดยแพทย,์ ยาทีห่า้มใชค้ ายอ่, หา้มใชช้ื่อ

การคา้  การสัง่ใชย้าทางโทรศพัท ์
 ๏ รายการยา LASA ของโรงพยาบาล 
 ๏ แนวปฏบิตัใินการจดัยา, จ่ายยา, การตดิตามการใชย้า การบรหิารยา, High alert drug  
 ๏ การท า DUE 
3. การจดัซือ้/จดัหายาใหห้ลกีเลีย่งการซือ้ยาทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัและชื่อการคา้ทีพ่อ้งกนั    ซึง่

อาจก่อใหเ้กดิความผดิพลาดในการใชย้าไดง้่าย (LASA) 
4. ด าเนินการส่งเสรมิความปลอดภยัดา้นยาเชื่อมโยงขอ้มลูกบัระบบต่าง ๆ (ME,ADR,HAD,MR) 
5. ทบทวนและประเมนิระบบต่าง ๆ ทีว่างไว ้
6. จดัท าระบบส ารองยาและป้องกนัความเสื่อมสภาพของยา 

  PTC โดยทมีสหวชิาชพีมกีารประชุมทุก 2 เดอืน มหีน้าทีก่ าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายของโรงพยาบาล และก าหนดระบบความปลอดภยัดา้นยาทัง้ภายในโรงพยาบาล/ รพ.สต.     
การปรบัปรุงบญัชยีาครัง้สุดทา้ย นโยบายส าคญั จ านวนยาในบญัช ี
  ปรบัปรุงเมื่อ 27 เมษายน 2556 มกีารยกเลกิการน ายาสมุนไพรชนิดเดีย่ว ใหน้ าเขา้เฉพาะยา
ต ารบัเพราะลดค่าใชจ้่ายของโรงพยาบาลลง  
  นโยบายส าคญัไดแ้ก่ ความปลอดภยัดา้นยา การมรีายการยาทีเ่หมาะสม โดยยาทีไ่ดร้บัการเสนอ
เขา้บญัชยีา 4 รายการ และเสนอออกบญัชยีา 10 รายการ ปจัจุบนัมรีายการ เป็นยาในบญัชยีาหลกั 322 
รายการ คดิเป็น 91.48% มยีานอกบญัชยีาหลกั 30 รายการ คดิเป็น 8.52%  และยาสมุนไพร 30 รายการ             
  มกีารพจิารณาปรบัปรุงบญัชยีาของโรงพยาบาล ท าใหม้กีารปรบัปรุงรายการยาทีใ่หม้ปีระจ า
หน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ หอ้งฉุกเฉิน หอผูป้ว่ยใน หอ้งคลอด และงานบรกิารฝากครรภ ์พรอ้มปรบัปรุงระบบ
การตรวจสอบใหพ้รอ้มใชโ้ดยก าหนดความถี่ของการตรวจสอบปรมิาณและวนัหมดอาย ุท าใหม้รีายการยาที่
จ าเป็น อยา่งเช่นในตกึผูป้ว่ยในใหม้เีฉพาะยาฉุกเฉิน และทุกหน่วยงานจ านวนเพยีงพอต่อการใช ้เป็นตน้ 
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ตวัอยา่ง HAD/มาตรการป้องกนั/ADE ในยากลุ่มนี้ 
          รายการยาความเสีย่งสงูของโรงพยาบาล 11 รายการ ไดแ้ก่ Adrenaline injection  Dopamine 
injection,  Digoxin  injection , Insulin  IV  drip, Calcium  gluconate injection,Magnesium  sulphate 
injection, Potassium chloride , Pethidine injection.  Morphine injection, Ketamine injection , 
Hydralazine  injection 

นโยบายการด าเนินงาน HAD 
 1.การคดัเลือก – จดัซ้ือ 
 -มนีโยบายของทมี PTC  :ก าหนดรายการยาในกลุ่ม HAD , คดัเลอืกลกัษณะผลติภณัฑใ์หแ้ตกต่าง
จากรายการยาอื่น ,ก าหนด  1 ชนิด 1 ความแรง 
 -ไม่มกีารเปลีย่นบรษิทัทีจ่ดัซือ้ หากเปลีย่นแปลงรปูแบบ ขนาดบรรจุ  ความแรง ตอ้งแจง้เจา้หน้าที่
ผูเ้กีย่วขอ้งทนัท ี 
2.การสัง่ใช้ยา 
 - ไม่ส ัง่ใชย้าดว้ยวาจา/ทางโทรศพัท ์ยกเวน้กรณีเร่งด่วน ผูส้ ัง่ใชย้าลงนามก ากบัภายใน 24 ชัว่โมง 
 - ไม่ใชค้ ายอ่ในการสัง่ใชย้า                   
 - ก าหนดใหผู้ส้ ัง่ใชย้าคอืแพทยเ์ท่านัน้  
 - ระบุตวัผูป้ว่ยอย่างถูกตอ้งก่อนสัง่ยา    
 - เขยีนค าส ัง่ใชย้าใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน ระบุชื่อยา วธิใีชใ้หช้ดัเจน 
 - การสัง่ใชย้าทางคอมฯ ม ีnotify แจง้แพทยว์า่เป็นยา “ High  alert  drug” และใชต้วัอกัษรสแีดง 
3.การเกบ็รกัษา 
 -เกบ็แยกจากยาชนิดอื่น  -ตดิสติก๊เกอรส์แีดงที ่Amp ยาทุก Amp    
 -ยาเสพตดิตอ้งแยกชดัเจน  
 -ก าหนดรายการยาทีช่ดัเจนในแต่ละจุดทีส่ ารองยา     
 -ท าสมุดควบคุมจ านวนยา HAD 
4.การกระจายยา 
 -มรีะบบ double check ภายในวชิาชพี     
 -มกีาร  cross check ระหวา่งวชิาชพี 
 -กรณีผูป้ว่ยใน :  ระบุวา่เป็น high  alert   drug  ,โดยทกุจุดบรกิารจะตดิในใบPatient medication  
profile   
 -ทบทวนใบสัง่ยาเพื่อดคูวามสอดคลอ้งของยาทีส่ ัง่ใชก้บัอาการผูป้ว่ย  
5.การบริหารยา 
 -ม ี cross  check ยาทีส่่งมาจากหอ้งยา    
 -ม ี double check ภายในวชิาชพี    
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 -บรหิารยาตามหลกั 6R 
 -แขวนสติก๊เกอร์“ High Alert Drug ” สแีดงทีเ่ตยีงผูป้ว่ย        
 -พบปญัหาปรกึษาแพทยท์นัท ี
 -สงัเกตอาการผูป้ว่ยและดคู่า parameter ทีส่ าคญัก่อนการใหย้า 
6.การติดตามการใช้ยา 
 -Monitor อาการของผูป้ว่ยก่อนและหลงัใชย้าใน  แบบฟอรม์การ monitor  
 -ส่งแบบฟอรม์การ monitor ใหห้อ้งยาเมื่อ monitor ครบตามก าหนด 
 -แจง้แพทยท์นัทเีมื่อพบความผดิปกต ิ                 
 -มกีารส่งตรวจตดิตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
ข้อมลูอบุติัการณ์เก่ียวกบัยา/การปรบัปรงุระบบในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา: 

 พบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา 
       Pre - Dispensing Error  คอื ผดิความแรง ผดิชนดิ ผดิจ านวน ไม่ไดจ้ดัยา/จดัยาไม่ครบรายการ 
การปรบัปรงุระบบ 
-ก าหนดรายการยา LASA  ของรพ. /ปรบัเปลีย่นเมื่อม ี การเปลีย่นแปลงลกัษณะยา 
-ตดิสตกิเกอรย์า LASA  เพื่อเพิม่ความระวงัเมื่อหยบิใช ้
-ใช ้ tall man letter ในคอม 
-กรณียาทีม่หีลายความแรง ความแรงยาอยูด่า้นหน้าชื่อยา เพื่อใหผู้ส้ ัง่ยา จดัยา  สงัเกตเหน็ไดง้่าย 
-เลอืกซือ้ยาจากบรษิทัยาทีม่ลีกัษณะเมด็ยา/แผงยาแตกต่างกนั 
-จดัวางยาแยกยาทีม่หีลายความแรงหรอืมลีกัษณะบรรจภุณัฑค์ลา้ยกนัแยกออกจากกนั 
-ใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรเรื่องยาทีม่ชี ื่อพอ้งมองคลา้ย 

 Prescription Error คอื ลมืส ัง่ใชย้า การสัง่ใชย้าทีผู่ป้ว่ยเคยแพ ้ ส ัง่ยาทีม่ขีอ้หา้มใช ้ส ัง่ยาไมม่ขีอ้
บ่งใช ้

การปรบัปรงุระบบ 

 -การลมืสัง่ใชย้าทีเ่คยใช ้
 1.  ท า MR   และใหแ้พทยเ์หน็ประวตักิารใชย้าของผูป้ว่ย  pop ‟up รายการยาเมื่อมกีาร
เปลีย่นแปลง order     พมิพร์ายการยากลบับา้นเมื่อผูป้ว่ย D/C 
 3.  เน้นย า้ใหผู้ป้ว่ยพกสมุดประจ าตวั/ขอ้มลูรายการยาเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงสถานพยาบาล 
 4.  แจง้ผูป้ว่ย/ผูด้แูลทราบถงึรายการยาทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
 -การสัง่ใชย้าทีผู่ป้ว่ยเคยแพ ้
 1.ด าเนินการป้องกนัโดยสรา้งระบบเตอืนการแพย้าใหแ้พทยเ์หน็ก่อนสัง่ใชย้า 
  2.ตดิ sticker สแีดง “ผูป้ว่ยแพย้า” บนบตัร รพ.ของผูป้ว่ย 
  3.ออกบตัรแพย้าใหก้บัผูป้ว่ย ระบุชื่อยา อาการแพ ้และผลการประเมนิ 
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  4.ลงบนัทกึการแพย้าในฐานขอ้มลู Hos ‟XP ( pop-up ยาทีแ่พ)้ 
  5.สรา้งระบบใหแ้พทยซ์กัประวตักิารแพแ้ละลงประวตัใินคอม 
  6.ตดิ sticker เตอืนแพย้าบน chart ผูป้ว่ยใน 
 - การสัง่ใชย้าทีม่ขีอ้หา้มใช ้
 1.สรา้งระบบเตอืนในกลุ่มโรค/ยาทีต่อ้งระวงัการใชเ้ช่น  Lactation, Pregnancy, Drug Interaction 
 2.ลงขอ้มลู การใชย้าในหญงิตัง้ครรภ ์Cat. (B,C,D,X), ยาหา้มใหใ้นหญงิใหน้มบุตร ดา้นหลงัชื่อ
รายการยาทุกตวั   ,Pop ‟up เตอืนรายการยาทีห่า้มใชใ้นคนทอ้ง ( Cat X ) ,G6PD  

           3.Pop ‟up ยาทีเ่กดิ DI และการ monitor เมื่อต้องใหย้าร่วมกนั 

 -การสัง่ใชย้าไม่มขีอ้บ่งใช ้
 สาเหตุ  : การ copy ประวตัยิาเก่าจากรอบก่อน ท าให ้copy ยาซึง่ผูป้ว่ยไม่มอีาการแลว้ในรอบนี้ 
 การด าเนินการแกไ้ข  : ใหแ้พทยท์บทวนรายการยาทีส่ ัง่ก่อนส่งมารบัยา 
 Dispensing Error อุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้บ่อยในผูป้ว่ยนอก คอื ผดิรายการยา จ่ายไม่ครบ ส าหรบั
ผูป้ว่ยใน คอื ผดิวธิใีช ้ผดิจ านวน  

การปรบัปรงุระบบ 
           ก าหนดมาตรฐานในการจ่ายยา  
  Administration Error อุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้บ่อย คอื ผดิเวลา ผดิจ านวน ลมืใหย้า  แกไ้ขโดยปรบัปรุง
แบบบนัทกึการจดั/จ่ายยา Medication Form เพื่อลดความคลาดเคลื่อจากการคดัลอก และบรหิารยา 

 เนื่องจากปญัหาทีเ่กดิขึน้ตอ้งอาศยัความร่วมมอืของหลายหน่วยงานจงึจ าเป็นตอ้งอาศยัทมีคร่อม
สายงานช่วยประสานงาน เพื่อวางระบบป้องกนัการเกดิ Administration Error ของโรงพยาบาล 

 มกีารกระตุน้ใหทุ้กหน่วยงานเกบ็ขอ้มลู เพื่อร่วมกนัหาสาเหตุของปญัหา 
บทเรียนเก่ียวกบัการตอบสนองเม่ือเกิด ME/ADE: 

1. ในปี 2555 เกดิความคลาดเคลื่อนในการบรหิารยาทีเ่ป็นความเสีย่งระดบั D คอืบรหิารยาผดิขนาด 
แพทยส์ ัง่ใหย้าในผูป้ว่ยใน Amlodipine 5 mg 2x1 แต่บรหิารยา 1x1 จากอุบตักิารณ์ดงักล่าว แจง้ให้
มกีารตรวจสอบยากบัorderแพทยท์ุกครัง้  

2. พบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาในผูป้ว่ยในความเสีย่งระดบั D เนื่องจากแพทยไ์ม่ไดส้ ัง่ให้
ยาโรคเรือ้รงัเดมิ ท าใหผู้ป้ว่ยขาดยา จงึก าหนดใหม้กีารทบทวนยาเดมิของผูป้ว่ยทุกราย 

3. อุบตักิารณ์ ME ทัง้หมดใหร้ายงานเป็นความเสีย่ง ต่อคณะกรรมการความเสีย่ง รวบรวมส่งเดอืนละ 
1 ครัง้ แต่หากเป็น ME ทีอ่าจท าใหเ้กดิอนัตรายต่อผูป้ว่ย หรอืเสีย่งต่อการรอ้งเรยีน เช่น อุบตักิารณ์
ทีค่วามรุนแรงระดบั G H I ใหร้ายงานตามระบบรายงานความเสีย่ง และทบทวนร่วมกนัในทมีให้
การดแูลผูป้ว่ย เพื่อท าRCA แต่ยงัไม่พบอุบตักิารณ์ดงักล่าว 

จดุเน้นในการเพ่ิมพนูความรู้ให้ผู้ประกอบวิชาชีพในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา: 
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งดา้นยาไดร้บัการจดัอบรมความรูเ้กีย่วกบัยาอยา่งน้อย ปีละ 1 ครัง้   
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บุคลากรทีด่แูลผูป้ว่ยเฉพาะ เช่น ผูป้ว่ยเอดส ์ผูป้ว่ยวณัโรค ผูป้ว่ยจติเวช ผูป้ว่ยโรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั ตอ้ง
ไดร้บัการฟ้ืนฟูความรูอ้ยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
การเกบ็ส ารองยา 
บทเรียนเก่ียวกบัการเกบ็ส ารองยา: 

1. ในปีงบประมาณ 2555 มกีารขาดแคลนยา Benzathine injection จงึประชุมในทมี PTC เพื่อใชย้า
อื่นทดแทน 

2. มภีาวะขาดแคลนสารน ้า ไม่เพยีงพอต่อการใช ้แกไ้ขโดยการยมืจากโรงพยาบาลขา้งเคยีง และส่งต่อ
ขอ้มลูเพื่อขอการสนบัสนุนจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั เมื่อไดร้บัสารน ้ามาแลว้ มกีารส ารอง
เพิม่ขึน้จากอตัราปกตเิพื่อป้องกนัการขาดแคลนซ ้า   

3. มกีารเกบ็ส ารองเวชภณัฑท์ีจุ่ดอื่นมากเกนิไป จงึมกีารทบทวนลดรายการและจ านวนเวชภณัฑท์ีจุ่ด
อื่น และปรบัวนัเบกิเวชภณัฑจ์าก 2 ครัง้/เดอืน เป็น 4 ครัง้/เดอืน  

บทเรียนเก่ียวกบัการเกบ็ส ารองยาฉุกเฉิน: 
1. มกีารจดัเตรยีมยาฉุกเฉินในหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ หอ้งฉุกเฉิน หอ้งคลอด และหอผูป้ว่ย ตาม

รายการและจ านวนทีค่ณะกรรมการ PTC ก าหนด และตรวจสอบความพรอ้มใชโ้ดยเจา้หน้าทีป่ระจ า
หอ้งทุกเวร  

2. เมื่อมกีารใชย้าเจา้หน้าทีป่ระจ าหน่วยงานสรุปการใชย้าของผูป้ว่ยแต่ละรายเพื่อส่งมอบใหห้อ้งยา
จดัเตรยีมยาทดแทนในวนัถดัไปควบคู่กบัการตรวจสอบความพรอ้มใชโ้ดยเจา้หน้าทีป่ระจ าหอ้งท า
ใหไ้ม่พบอุบตักิารณ์การขาดยาฉุกเฉิน  

3. ไม่มกีารเกบ็ยาในตกึผูป้ว่ยใน ยกเวน้ยาฉุกเฉิน 
วิธีการจ่ายยาเม่ือห้องยาปิดและมาตรการความปลอดภยัท่ีส าคญั:  ก าหนดระบบการจดัการโดย เมื่อ
มกีารใชย้าพยาบาลหอ้งฉุกเฉินสรุปการใชย้าของผูป้ว่ย จากนัน้หอ้งยาน าใบสัง่ยาและใหเ้บกิคนืตามใบสัง่ยา 
โดยมกีารตรวจสอบการเบกิกบัใบสัง่ยาทุกครัง้ 
บทเรียนเก่ียวกบัการจดัการยาท่ีส่งคืนมาห้องยา:  ยาทีผู่ป้ว่ยน ามาส่งคนืทัง้จากแผนกผูป้ว่ยนอกและ
หอผูป้ว่ย จะตอ้งมกีารตรวจสอบวนัหมดอาย ุและ ลกัษณะทางกายภาพ หากเป็นยาหมดอาย ุตรวจสอบวนั
หมดอายไุม่ได ้เสื่อมสภาพ หรอืมลีกัษณะแตกต่างจากยาทีใ่ชใ้นโรงพยาบาลจะสง่คนืหรอืส่งท าลายตาม
ความเหมาะสม หากเป็นยาทีต่รวจสอบแลว้ไม่หมดอาย ุรบัไปไม่นาน ไม่อยูใ่นลกัษณะทีเ่สื่อมสภาพ 
สอบถามสถานทีเ่กบ็ยาแลว้อยูใ่นทีเ่หมาะสม จะพจิารณาน ากลบัมาใชอ้กีครัง้ 
การสัง่ใช้ยาและถ่ายทอดค าสัง่ 
บทเรยีนเกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะของผูป้ว่ย:  จากการจ่ายยาโดยใชใ้บสัง่ยาหรอื OPD card พบวา่
การคน้หาขอ้มลูทีจ่ าเป็นบางขอ้มลูไม่ครบถ้วน คน้หาขอ้มลูไมส่ะดวก หรอืการแจง้เตอืนขอ้มลู เช่น ประวตัิ
ผูป้ว่ยขณะพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลและประวตักิารไดร้บัยา ขอ้มลูการแพย้า ขอ้มลูการตดิตามปญัหาการ
ใชย้า เป็นตน้ จงึมกีารปรบัระบบการจ่ายยาใหต้ าแหน่งการจ่ายยามคีอมพวิเตอรท์ีข่ณะจ่ายสามารถเรยีกดู
ขอ้มลูผูป้ว่ยใน HosXp ได ้  กรณผีูป้ว่ยนอก จุดจ่ายยามคีอมพวิเตอรป์ระจ าจุด เภสชักรสามารถเขา้ถงึ
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ขอ้มลูผูป้ว่ยไดใ้นขณะจ่ายยาและมกีารบนัทกึการจ่ายยาแก่ผูป้ว่ยทุกราย  กรณผีูป้ว่ยใน เภสชักรร่วมดแูล
ผูป้ว่ยกบัทมีสหวชิาชพี สามารถปรกึษาแพทยไ์ดท้นัท ีมกีารบนัทกึกจิกรรมหรอืขอ้มลูผูป้ว่ยเพื่อสื่อสารกนั
ระหวา่งวชิาชพีลงใน progress note  
บทเรียนเก่ียวกบัการเข้าถึงข้อมลูยาท่ีจ าเป็น:  จากขอ้จ ากดัของการขอ้มลูทีจ่ าเป็นของยา เช่น 
pregnancy categories ยาทีต่อ้งจดัเกบ็ในภาชนะป้องกนัแสง ค าแนะน าการใชย้า อาการไม่พงึประสงคท์ี่
ส าคญั จงึมกีารปรบัปรุงการแสดงขอ้มลูทีจ่ าเป็นเหล่านี้บนสตกิเกอรย์าดว้ยการใชส้ญัลกัษณ์ค ายอ่ และเพิม่
ขอ้มลูตามความเหมาะสม และจดัท าขอ้มลูยาในระบบ HosXp ใหม้กีารเตอืนเมื่อมกีารสัง่ใชย้าทีม่กีารเกดิ 
drug interaction การสัง่ใชย้าทีม่ขีอ้หา้มในผูป้ว่ยตัง้ครรภ ์การสัง่ใชย้าความเสีย่งสงู 
ผลการตดิตามภาคปฏบิตัติามนโยบายเพื่อป้องกนั ME/ADE 

1. มกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการสัง่ใชย้า เช่น การตดิตามการใชย้า HAD มกีารสุ่มตรวจความ
ครอบคลุมในการบนัทกึขอ้มลู 

2. การก ากบัดแูลการป้องกนัการแพย้าซ ้า ท าใหไ้มเ่กดิอุบตักิารณ์ในผูป้ว่ย 
บทเรียนเก่ียวกบัการท า med reconcile: จากการก าหนดระบบ med reconcile ของแผนกผูป้ว่ยใน
พบวา่ แพทยย์งัใชค้ าวา่ยาเดมิในกรณผีูป้ว่ยมยีาเดมิจากบา้น จงึก าหนดแบบบนัทกึยาเดมิ เพื่อใหแ้พทย์
พจิารณาการใชย้าเดมิทุกตวั หลงัจากการด าเนินงาน MR ไประยะหนึ่ง พบวา่ขาดการเชื่อมต่อขอ้มลูการใช้
ยา โดยเมื่อผูป้ว่ยมารบับรกิารทีแ่ผนกผูป้ว่ยนอก ภายหลงันอนโรงพยาบาล ในระบบ hos XP ส่วนหอ้งยา 
ไม่สามารถตรวจสอบประวตัยิาล่าสุด (Home medication) ได ้จงึด าเนินการสื่อสารขอ้มลูการใชย้า โดยวนัที่
ผูป้ว่ยไดร้บัอนุญาตใหก้ลบับา้น ท าการตรวจสอบยาทีไ่ดร้บัเปรยีบเทยีบกบัประวตัริบัยาทีแ่ผนกผูป้ว่ยนอก
ล่าสุด หากมกีารเปลีย่นแปลง ใหค้ยีร์ายการยาทีเ่ปลีย่นแปลงลงใน note เพื่อใหแ้จง้เตอืนทีห่อ้งยาในครัง้
ต่อไปทีม่ารบับรกิารแผนกผูป้ว่ยนอก 
บทเรียนเก่ียวกบัการทบทวนค าสัง่ใช้ยา:  ก าหนดใหม้กีารประเมนิการใชย้า 2 รายการคอื Clindamycin 
injection และ Clarithromycin 500 mg tab เนื่องจากมมีลูค่าสงูและเสีย่งต่อการดือ้ยาถ้าใชไ้ม่สมเหตุสมผล 
จากขอ้มลูปี 2555 มปีรมิาณการใช ้Clindamycin injection ใชไ้ม่ตรงตามขอ้บ่งใช ้10 %  และ 
Clarithromycin 500 mg tab ไม่พบการใชไ้ม่ตรงตามขอ้บ่งใช ้
การเตรียม การจดัจ่าย และการให้ยา 
บทเรยีนเกีย่วกบัการเตรยีมยาในหอผูป้ว่ย  : จากการทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาพบวา่มคีวาม
คลาดเคลื่อนจากการไดร้บัยาฉีดไม่ครบ dose หรอืผดิชนิด จงึมกีารปรบัปรงุระบบโดยหอ้งยาจดัท าสตกิ
เกอรย์าฉีดซึง่ระบุ ชื่อผูป้ว่ย ชื่อยา ขนาดยา และวธิใีช ้ใหพ้อดกีบัจ านวน dose ยาทีต่อ้งใชใ้น 1 วนั (one 
day dose) และจดัเตรยีมจ านวนยาใหพ้อดกีบัจ านวนทีต่อ้งใช ้เมื่อพยาบาลน ายาไปจดัเตรยีมพรอ้มสตกิ
เกอรจ์ะช่วยใหก้ารจดัเตรยีมยาถูกตอ้งตามหลกั 6 R มากขึน้ ท าใหปี้ 2555 ไม่พบการรายงานการไดร้บัยา
ฉีดไม่ครบ dose หรอืผดิชนิด 
บทเรียนเก่ียวกบัการติดฉลากยา การส่งมอบยาหรือการกระจายยา: 
 การส่งมอบยา stat ภายหลงัประชุมร่วมกนัในทมีสหวชิาชพี ก าหนดใหแ้พทยเ์ขยีนระบุยาทีต่อ้งการ
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ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัทนัท ี ภายในเวลา 30 นาท ีจงึมกีารจดัท าแบบฟอรม์ยา stat และใหห้อ้งยาจดัยาใหก้่อน เพื่อ
สื่อสารระหวา่งวชิาชพี   หลงัจากตดิตามความคลาดเคลื่อนทางยาพบการบรหิารยาผดิจ านวนเกิดขึน้หลาย
ครัง้ ไดก้ าหนดใหผู้ต้รวจสอบยาขดีเสน้ใตจ้ านวนยาทีไ่มไ่ดใ้ชบ่้อย เพื่อเน้นใหเ้หน็ชดัเจนขึน้  
บทเรยีนเกีย่วกบัการบรหิารยาและการใช ้MAR:   หลงัจากเปลีย่นระบบจากเดมิทีม่กีารคดัลอกค าส ัง่ใชย้า
แยกกนัระหวา่งเภสชักร (medication profile) และพยาบาล (MAR) เป็น การใชM้ARร่วมกนั  พบวา่มี
รายงานการเกดิ dispensing error และ administration error โดยไมส่ามารถตรวจสอบพบก่อนจ่ายยาได ้
เนื่องจากไม่มกีารตรวจสอบยาทีไ่ดร้บัอยา่งละเอยีดก่อนใหย้าผูป้ว่ย ท าใหม้กีารจ่ายยาผดิขนาด 2 ครัง้ และ
ไม่ไดใ้หย้า 2 ครัง้และบรหิารยาผดิชนิด 4 ครัง้ ในเดอืนตุลาคม 2555 จงึมกีารทบทวนในสห ก าหนดใหม้ ี
incharge ตรวจสอบความถูกตอ้งของ MAR   กบั doctor's order sheet และม ีmed nurse ในการจดัยาแต่
ละทมี เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของยากบั MAR อกีครัง้หนึ่ง 
บทเรียนเก่ียวกบัการให้ความรู้ การมีส่วนรว่มของผูป่้วย/ครอบครวั:  ในกลุ่มผูป้ว่ยสงูอายเุมื่อมคีวาม
จ าเป็นตอ้งใชย้าเทคนิคพเิศษ เช่น ยาฉีดอนิซลูนิ ยาสดูพ่นชนิด MDI หรอื accuhaler พบวา่ในบางรายไม่มี
ความสามารถเพยีงพอในการใชย้าใหถู้กตอ้งตามเทคนิคการใช ้ซึง่สง่ผลต่อประสทิธภิาพการรกัษา จงึ
ก าหนดใหผู้ป้ว่ยพยายามน าญาตมิารบัทราบขอ้มลูหรอืวธิกีารใชย้าร่วมกนั เพื่อใหญ้าตมิสี่วนร่วมในการ
ประเมนิการใชย้าทีบ่า้นหรอืเป็นผูบ้รหิารยาใหแ้ทนผูป้ว่ย พบวา่การใชย้าของผูป้ว่ยกลุ่มดงักล่าวถูกตอ้งมาก
ขึน้ 
บทเรียนเก่ียวกบัการติดตามผลการใช้ยา: หลงัจากไดม้กีารเยีย่มบา้นผูป้ว่ยวณัโรค และผูป้ว่ยเบาหวาน 
ความดนัโลหติสงู ร่วมกบัทมีสหวชิาชพี พบวา่การเยีย่มบา้นสามารถช่วยตดิตามสบืคน้ ป้องกนั และแกไ้ข
ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้าได ้โดยพบ ADR จากการใชย้าในกลุม่ทีม่ผีลต่อจติและประสาท 1 ราย และ
การใชย้าผดิ 1 ราย จงึมแีผนการด าเนินโครงการเยีย่มบา้นดา้นยาในผูป้ว่ยกลุ่มโรคเรือ้รงั COPD ,DM/HT 
กลุ่มผูป้ว่ยทีใ่ชย้ามากกวา่ 10 รายการ 
บทเรียนเก่ียวกบัการจดัการกบัยาท่ีผู้ป่วยน าติดตวัมา:  เมื่อมกีารด าเนินการ med reconcile ท าให้
ไดร้บัยาทีผู่ป้ว่ยตอ้งน ายาทีใ่ชม้าใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ โดยเภสชักรตรวจสอบและปรกึษาแพทยเ์พื่อ
พจิารณาการสัง่ใชต่้อเนื่องหรอืยตุกิารใช ้พบวา่ผูป้ว่ยมกัมยีาทีไ่ดร้บัจากหลายสถานบรกิารท าใหพ้บยา
หลายชนิดซ ้าซอ้นกนั ผูป้ว่ยไม่สามารถใชย้าไดถู้กตอ้ง การจดัเกบ็ไม่เหมาะสม มยีาเสื่อมสภาพหรอื
หมดอาย ุมปีรมิาณมากเกนิความจ าเป็น มยีาของผูอ้ื่นปะปนมา เป็นตน้ เมื่อผูป้ว่ยน ายาตดิตวัมาพรอ้มมี
การซกัถามขอ้มลูจากผูป้ว่ยและญาตทิ าใหท้ราบปญัหาจากการใชย้าของผูป้ว่ยและสามารถแกไ้ขปญัหาของ
ผูป้ว่ยไดต้รงกบัปญัหาของผูป้ว่ยแต่ละราย 
ผลการพฒันาท่ีส าคญั:   

 พฒันาระบบการป้องกนัการแพย้าซ ้าในโรงพยาบาลและในเครอืขา่ย 
 พฒันาระบบการใหบ้รกิารผูป้ว่ยใน ยกเลกิการใชก้ารด์ยา ใชแ้บบบนัทกึการใหย้าร่วมกนั (MAR) 
 พฒันาระบบ medication reconciliation 
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 จากการก าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตักิารท า medication reconciliation พบวา่ในปี 2555 ผูป้ว่ยใน
ทุกรายไดร้บัการเปรยีบเทยีบและทบทวนรายการยาของผู้ปว่ยกบัยาทีแ่พทยส์ ัง่ และขยายผลต่อมา
ยงัผูป้ว่ยนอกทีไ่ดร้บัยาโรคเรือ้รงั 
 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การวางแผนและการจดัการ 3 พฒันานโยบายดา้นการส่งเสรมิการใชย้าทีเ่หมาะสม

ใหค้รบถ้วน 
การเกบ็ส ารองยา 3 พฒันาการเกบ็ส ารองยาใหไ้ม่เกนิ 2 เดอืน 
การสัง่ใชย้าและการถ่ายทอดค าสัง่ 3 พฒันาการใช ้IT ใหค้รอบคลุมกระบวนการใชย้ามาก

ขึน้  พฒันาระบบ drug reconciliation ใหค้รอบคลุม
ในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยนอก  

การทบทวนค าสัง่ เตรยีม จดัจ่าย/ส่งมอบ
ยา 

3 พฒันาระบบการตดิตาม dispensing error ผูป้ว่ย
นอก 

การบรหิารยาและตติตามผล 2.5 พฒันาระบบ DUE โดยพจิารณาใชย้าทีเ่สีย่งน้อยกวา่ 
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II-7.1 A บริการห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์
ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั: ถูกตอ้ง แม่นย า รวดเรว็ ปลอดภยั 
ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
อตัราการปฏเิสธสิง่สง่ตรวจ  <1% NA 0.02 0.01 

อตัราการรายงานผลผดิพลาด 0 ราย NA 0.003 0.002 
อตัราการรายงานค่าวกิฤต เวลาน้อยกวา่ 10 นาท ี ≤ 10 

นาท ี
0 0 0 

ผล EQA คะแนนเฉลีย่ ทุกการทดสอบ > 2.5   2.5  2.5  2.5  2.5 
บริบท: ใหบ้รกิารตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารทางดา้นงาน โลหติวทิยา, จุลทรรศน์ศาสตรค์ลนิิก, 
ภมูคิุม้กนัวทิยา, เคมคีลนิิก, จุลชวีทิยา, ธนาคารเลอืด (blood group, ใหเ้ลอืด) แก่ผูป้ว่ยใน และ ผูป้ว่ยนอก 
ของโรงพยาบาลเคยีนซา และหน่วยงานอื่นๆ ใหบ้รกิารตรวจวเิคราะห ์ตัง้แต่ 08.00น.‟20.00น.ทุกวนั และ
เปิดใหบ้รกิารคลนิิกเบาหวาน ตัง้แต่ 7.00 น.  ในวนัจนัทร ์พุธ พฤหสับด ีศุกร ์ 
การส่งตรวจภายนอก:  สง่ต่อภายนอกไป 3 หน่วยงานใหญ่ ประกอบดว้ย รพ.สุราษฎรธ์านี ศนูย์
วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สฏ.  ศนูยแ์ลปธนบุร ีและ รพ.บา้นนาสาร  โดยเปรยีบเทยีบคุณภาพและราคาที่
เหมาะสมทีสุ่ด 
 จ านวนผูท้ าการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (ปรญิญา/ต ่ากวา่ปรญิญา): ปรญิญาตร ี2 คน ( ต าแหน่งเทคนิค
การแพทย ์ 2 คน และเจา้พนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์2 คน)   
กระบวนการ: 
การเพ่ิมขีดความสามารถของการตรวจ lab (ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา/แผนท่ีจะเพ่ิม):  
           ใชร้ะบบ LIS เพื่อควบคุมระบบการรบัและใหห้มายเลขสิง่สง่ตรวจ ลดการลอกผลผดิจากการตรวจ
ของเครื่องอตัโนมตั ิและใชใ้นการท า Unit cost เพื่อลดรายจ่ายดา้นหอ้งตรวจปฏบิตักิาร    เพิม่การตรวจ 
Ca  Mg  PO4 GFR เพื่อใหแ้พทยใ์ชป้ระกอบการรกัษาผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั          
โครงสร้างกายภาพท่ีเอ้ือต่อคณุภาพและความปลอดภยั: 
 มกีารขยายหอ้งปฏบิตักิาร โดยแบ่งแยกโซนพืน้ทีป่ฏบิตังิานและโซนเอกสาร  
 มกีารตดิเครื่องวดัอุณหภมูคิวามชืน้บนัทกึเพื่อใหเ้หมาะสมในการปฏบิตังิาน 
 มกีารควบคุมการตดิเชือ้ และแพร่เชือ้โดยปฏบิตัติวัอย่างในตู ้Biological Safety Cabinet Class 2 
ระบบบ ารุงรกัษาเครื่องมอื: 
 เครื่องมอืพืน้ฐานมกีารบ ารงุรกัษาตามแผนและระยะเวลาทีก่ าหนด โดย เจา้หน้าทีป่ระจ าเครื่องเอง และ 
ช่างจากบรษิทั  
 เครื่องมอืทีส่ าคญัมกีารจดัท า preventive maintenance   
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 เครื่องตรวจวเิคราะหอ์ตัโนมตั ิมรีะบบส ารองไฟฟ้า 2 ชัน้ เพื่อป้องกนัความเสยีหาย  
 มแีผนการตดิตามช่างบรษิทั กรณีเครื่องมปีญัหา  
การสอบเทียบและการใช้ผลการสอบเทียบ: 
 เครื่องมอืพืน้ฐานทุกชนิด จดัสอบเทยีบโดย ศนูยว์ศิวกรรม การแพทยท์ี ่9 และบรษิทัทีจ่ าหน่วย 
 เครื่องมอือตัโนมตัสิอบเทยีบโดยช่างจากบรษิทัทุก 3 เดอืน  
การตรวจภายนอก (ชนิด หน่วยตรวจ การประเมิน): 
          รายการตรวจทีไ่ม่สามารถตรวจได ้หรอืไม่เหมาะสมต่อการ โดยค านึงถงึมาตรฐาน และคณุภาพของ
หน่วยงานทีส่ง่ดว้ย    
การสื่อสารกบัแพทย/์พยาบาลผูส้่งตรวจ (วธิกีารสื่อสาร การใชป้ระโยชน์): 
         มพีดูคุย แลกเปลีย่นเกีย่วกบัปญัหา ผลลพัธ ์ทัง้ในการประชุม และการสื่อสารเป็นครัง้ๆ ไปเช่น ค่า
วกิฤต ิกระบวนการในการตรวจแต่ละประเภท วธิกีารเจาะเลอืด และวธิกีารเกบ็สิง่ส่งตรวจทีถู่กตอ้ง ท าให้
ลดอตัราการปฏเิสธสิง่สง่ตรวจลง 
การรกัษาความลบัของการรายงานผล: 
         มกีารก าหนดรหสั Password และชื่อสมมุตขิองสิง่ส่งตรวจแทนชื่อผูป้ว่ยเช่น ผูป้ว่ยตรวจ HIV  จะมี
รหสัเฉพาะ ตรวจสารเสพตดิ  ก าหนดรหสัไวส้ าหรบัผูร้ายงานผล ผูแ้กไ้ขผล โดยผูแ้กไ้ขผลตอ้งเป็น นกั
เทคนิคการแพทย ์และม ีpassword เฉพาะ เจา้หน้าทีอ่ื่นไม่สามารถแกไ้ขผลได ้ 
คุณภาพการรายงานค่าวกิฤต:ิ 
          การรายงานค่าวกิฤตเฉลีย่ไม่เกนิ 5 นาท ีเพื่อทนัต่อการรกัษาของแพทยเ์ช่น เดก็ตวัเหลอืง ผูป้ว่ย
ตดิเชือ้ ค่าเกลอืแร่ ค่าเกรด็เลอืดในผูป้ว่ยไขเ้ลอืดออก เป็นตน้ 
การจดัการกบัสิง่ส่งตรวจ: 
Specimen ทีเ่ป็นเลอืด หรอื serum จะเกบ็ไว ้7 วนัเพื่อการทวนสอบ แลว้ทิง้ถุงแดงขยะตดิเชือ้ หากเป็น
Specimen ทีเ่ป็น urine sputum stool ทิง้ทนัท ี 
การทดสอบความช านาญ/EQC/EQA (ความครอบคลุม ผลการทดสอบ การปรบัปรงุ): 
              มกีารเขา้ร่วม EQA ทุกรายการ กบัหน่วยงานภายนอก ประกอบดว้ย หน่วยงาน ส านกัมาตรฐาน
หอ้งปฏบิตักิารกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย,์ ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่9  ผลการทดสอบ EQAโดยเฉลีย่
ผ่านเกณฑเ์ป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้  
การปรบัปรงุแก้ไขเน่ืองจากอบุติัการณ์ส าคญั: 
        จากการทบทวนค่าใชจ้่ายในงานชนัสตูรทีส่งูผดิปกต ิไดม้กีารท า RCA ร่วมกบักรรมการบรหิาร
โรงพยาบาล แกไ้ขโดยการปรบัระบบการสัง่น ้ายา คดิเป็น Unit cost แทน  
การประเมิน/รบัรองจากองคก์รภายนอก (องคก์ร บริการ วนัท่ี ผล): 
        ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ LA (Laboratory Accreditation)  จากสภาเทคนิคการแพทย ์วนัที ่23 
March 2013    
ข้อแนะน าขององคก์รภายนอก/การตอบสนอง: 
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         ขยายหอ้งปฏบิตังิาน แยกใหเ้ป็นสดัส่วนทีเ่หมาะสม และระบบป้องกนัการสญูเสยีจากน ้ายาตรวจ 
ผลการพฒันาทีส่ าคญั:  พฒันากรการตรวจ Ca  Mg  Po ในผูป้ว่ยโรคไตเสื่อมเรือ้รงั 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ
หอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์

3.5 มรีะบบ LIS ครอบคลุมงาน จุลทรรศน์วทิยาและ
มเีครื่องมอืในการท างานใหเ้หมาะสม 

การจดับรกิารปฏบิตักิารทางการแพทย ์ 3.5 การบรกิารในชมุชน และใน รพ.สต. ส าหรบัวนัที่
มคีลนิิกเฉพาะของหน่วยบรกิารนัน้ 

ระบบคุณภาพหอ้งปฏบิตักิารทาง
การแพทย ์

3.5 พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนื่องในทุกระบบตาม
มาตรฐานเทคนิคการแพทย ์
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II-7.1 B บริการโลหิตวิทยา 
ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั: ถูกตอ้ง ปลอดภยั เหมาะสม ทนัความตอ้งการ 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
อุบตักิารณ์การตรวจ blood group ผดิ  0%  0 0 0 
อุบตักิารณ์การคนืเลอืดทีจ่องไว ้ 0%  0 0 0 
ขอบเขตบริการ: งานธนาคารเลอืด (Blood bank) ในโรงพยาบาลมบีรกิารตรวจ Blood group ประสานงาน
ในการขอเลอืด cross matching ระหวา่งหน่วยงาน IPD กบัหน่วยงานธนาคารเลอืดของ รพ.สรุาษฏรธ์านี  
ตรวจคดักรอง Blood group ดว้ยวธิ ีslide method ในคนไขทุ้กรายก่อนขอเลอืด, จดัท าหนงัสอืขอเลอืด, 
ประสานงานกบัหน่วยงานธนาคารเลอืด, ประสานงานกบัญาตเิพื่อไปรบัเลอืดและบรจิาคเลอืด โดยมกีารให้
ความรูก้ารเคลื่อนยา้ย และใหภ้าชนะบรรจไุปดว้ย  
กระบวนการ:  
การเตรยีมส่วนประกอบของเลอืดทีท่ าได:้ ตรวจเฉพาะ Blood grouping และ Rh grouping  เมื่อมกีารขอ
โลหติ จนท.หอ้งปฏบิตักิารจะท าการตรวจ Blood group , HCT ทุกราย  
 -   จนท.โทรสอบถามไปยงั หน่วยงานธนาคารเลอืด วา่มเีลอืดกรุ๊ปทีต่อ้งการไหม และแจง้ HCT ของคนไข ้
ถ้ามเีลอืดโทรแจง้ หน่วยงาน IPD ให ้หน่วยงาน IPD เจาะเลอืดคนไขเ้พื่อส่งเลอืดไปท าการ cross 
matching และแจง้ญาตผิูป้ว่ยใหไ้ปบรจิาคเลอืดที ่รพ.สุราษฏรธ์านี เพื่อให ้รพ.สรุาษฏรธ์านีเกบ็เลอืดเขา้
สตอ็คคลงัเลอืด ท าหนงัสอืน าส่งการขอท า cross maching กบั รพ. สุราษฎรธ์านี   
          -   ถ้าไม่มเีลอืดโทรแจง้ หน่วยงาน IPD และแพทยเ์จา้ของไขท้นัท ี 
          -   เมื่อ จนท .น าเลอืดที ่cross matching มาส่งทีห่น่วยงานเทคนิคบรกิารทางการแพทยแ์ลว้ ท า
การบนัทกึลงแบบบนัทกึการรบั  
         - การจ่ายโลหติ ผูม้ารบัเลอืดตอ้งเซน็รบัเลอืดดว้ยทุกครัง้  และจะตรวจสอบกบั IPD ดว้ย 
ระบบตรวจสอบและทบทวนการใช้โลหิต/ผู้ก ากบัดแูล: 
            ทมี PCT และ LA ไดม้มีตกิารขอใชเ้ลอืดไม่เกนิ PRC 2 unit เพราะไม่มตีูเ้ยน็ธนาคารเลอืด จงึไม่
สามารถเกบ็เลอืดส ารองไวน้านกวา่ 6 ชัว่โมงได ้  มรีะบบเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นจากการใหเ้ลอืด โดย
ร่วมกบัทมีพยาบาลใน IPD และมกีารรายงานเมื่อเกดิอุบตักิารณ์ ในปี 2555 มเีกดิผื่นลมพษิ 2 ราย ได้
รายงานใหท้มีความเสีย่งและองคก์รแพทยท์ราบ เพื่อเฝ้าระวงั ปี 2556 ยงัไม่มเีหตุการณ์ 
ระดบัข ัน้ต ่าของการส ารองเลอืดและส่วนประกอบของเลอืด และผลการปฏบิตั:ิ 
           ไม่มรีะบบส ารองเลอืด เพราะไมไ่ดเ้ปิด cross matching 
ระบบการแจง้ผลการตดิเชือ้แก่ผูบ้รจิาคโลหติ/จ านวนผูต้ดิเชือ้ในรอบปีทีผ่่านมา: 
           ยงัไม่พบคนไขท้ีต่ดิเชือ้จากการรบัเลอืด 
ระบบห่วงโซ่ความเยน็ของการเกบ็รกัษาและขนส่ง: 
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           มกีารเกบ็รกัษาอุณหภมูถุิงเลอืดใหม้คีุณภาพ โดยเจา้หน้าที ่รบั ส่ง เลอืดเกบ็เลอืดในกระตกิเกบ็กกั
ความเยน็และม ีice pack อยูใ่นกระตกิดว้ย 
การเข้าร่วมระบบประกนัคณุภาพจากภายนอก: 
           ผล EQA กบัส านกัมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตรก์รแพทย ์คะแนนอยูใ่นระดบัดมีาก    
การรบัรองคุณภาพทีไ่ดร้บั: 
         ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ LA (Laboratory Accreditation) จากสภาเทคนิคการแพทย ์วนัที ่23 
มนีาคม 2556 
ผลการพฒันาท่ีส าคญั:  ทบทวนการเกดิอุบตักิารณ์จากการตรวจ blood group ผดิ จากการวเิคราะห์
พบวา่น่าจะมาจากเทคนิคในการอ่านผล และกระบวนการตรวจ จงึแกไ้ขโดย นิเทศบุคลากรใหม้กีาร 
Double check และกระบวนการ วธิที าทีถู่กตอ้ง หากดผูลไมช่ดัเจนใหส้่งยนืยนัผลกบั รพ.สุราษฎรธ์านี   

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
บรกิารโลหติวทิยา 3 เพิม่ระบบตดิตามผลการใหเ้ลอืด ใหม้ี

ประสทิธภิาพ  วา่ผูป้ว่ยมอีาการแพเ้ลอืดทีร่บั
บรจิาคหรอืไม่   
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II-7C บริการรงัสีวิทยา 
ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั: คุณภาพฟิลม์ ปลอดภยั ถูกตอ้ง รวดเรว็ 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2554 2555 2556 
อุบตักิารณ์รอฟิลม์ผูป้ว่ยนอก >20 นาท ี 0 ครัง้ 18 15 14 
อุบตักิารณ์รอฟิลม์ผูป้ว่ยฉุกเฉิน >15 นาท ี 0 ครัง้ 15 12 10 
อตัราการถ่ายภาพรงัสซี ้า  3% 4 3 2.87 
บริบท: ขอบเขตบรกิาร (ในเวลา นอกเวลา การสง่ตรวจภายนอก): ใหบ้รกิารตรวจทางรงัสวีนิิจฉยั 24 
ชัว่โมง 
จ านวนผูถ่้ายภาพรงัส ี(ปรญิญา/ต ่ากวา่ปรญิญา): ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขารงัสเีทคนิค1 คน 
พนกังานการแพทยแ์ละรงัสเีทคนิค2  คน     
เทคโนโลยีส าคญั: -เครื่องเอกซเรยว์นิิจฉยัทัว่ไป (x-ray Machine) 125 KVp 500 mA 1 เครื่อง 
      -เครื่องลา้งฟิลม์อตัโนมตั ิ1 เครื่อง 
กระบวนการ: 
การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัทางรงัสโีดยหน่วยงานภายนอก (องคก์ร วนัทีต่รวจ ผล): 
            การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัทางรงัสโีดยหน่วยงานภายนอก (องคก์ร วนัทีต่รวจ ผล): 
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ีสุ่ราษฏรธ์านี 
- ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยส์ุราษฏรธ์านี วนัที ่30 เม.ย.55 ผล: ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
- มใีบอนุญาตการใชร้งัสจีากส านกังานปรมาณูเพื่อสนัต ิอยา่งถูกตอ้ง 
ผลการตรวจวดัปริมาณรงัสี: 
           ตรวจวดัปรมิาณรงัสนีอกประตตูะกัว่ ผล: วดัรงัสไีม่ขึน้ ผ่านเกณฑม์าตรฐาน   ตรวจวดัปรมิาณรงัสี
ประจ าบุคคล ผล: ผ่านเกณฑม์าตรฐาน             
ระบบบ ารงุรกัษาเครื่องมือ: 
            มโีปรแกรมการบ ารงุรกัษาเครื่องมอืภายในหน่วยงาน และตรวจเชค็เครื่องมอืใหพ้รอ้มใชต้าม
โปรแกรมระยะเวลาการใชง้าน และมผีูร้บัผดิชอบในการด าเนินการบ ารุงรกัษาเครื่องมอืชดัเจนโดยมี
แผนการดแูลทุกวนั ปี 2555 ไม่พบอุบตักิารณ์เครื่องเอกซเรยเ์ครื่องลา้งฟิลม์ช ารุด  
การสอบเทียบและการใช้ผลการสอบเทียบ: 
           เครื่องมอืทางรงัสผี่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานความถูกตอ้งปลอดภยัจากศนูยว์ทิยาศาสตร์
การแพทยส์ุราษฎรธ์านี 1 ครัง้ / ปีเชน่การตรวจเชด็มาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกนัรงัสแีละความหนาของผนงั   
ความครอบคลมุของภาพรงัสีท่ีรงัสีแพทยอ่์านและแปลผล: 
          แพทยผ์ูท้ าการรกัษาอ่านทัง้ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และมกีารบนัทกึในเวชระเบยีน 
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ระบบการรายงาน/การบนัทึก/การค้นหาผลการตรวจ: 
         มกีารจดัการรายงาน การบนัทกึ และคน้หาผลการตรวจดว้ยโปรแกรม Hos xP   มกีารเกบ็ฟิลม์ที่
แพทยอ่์านและแปลผลเขา้ Locker เพื่อสะดวกในการคน้หา   มรีะบบการยมื ‟ คนืฟิลม์ ตดิตามกรณไีป
รกัษาทีอ่ื่น 
การควบคมุคณุภาพของกระบวนการทางรงัสีเทคนิค : 
         ตรวจสอบ ชื่อ ‟ สกุล  ถูกคน ถูกตอ้งตาม Position   มกีารจดัท า Exposed  Chart   ท า QC ฟิลม์
ก่อนส่งทุกครัง้  ตรวจสอบคุณภาพภาพถ่ายทางรงัสกี่อนส่งมอบ    และการซกัประวตัแิละเตรยีมตวัผูป้ว่ย
พรอ้มใหข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อน/หลงัตรวจทุกครัง้ 
การส่ือสารกบัผู้ส่งตรวจ (วิธีการส่ือสาร การใช้ประโยชน์): 
        มกีารประสานงานกบัแพทย ์พยาบาลในการดแูลผูร้บับรกิาร ร่วมปรกึษาทางวชิาการระหวา่งแพทย์
กบัเจา้หน้าทีท่างรงัส ีมกีารสัง่ถ่ายภาพทางรงัสหีรอืพบการสัง่ทีผ่ดิปกตจิะสื่อสารกบัแพทยผ์ูส้่งตรวจ
โดยตรง เพื่อการวนิิจฉยัทีถู่กตอ้ง   
การปรบัปรงุแก้ไขเน่ืองจากอบุติัการณ์ส าคญั: 
        รายงานอุบตักิารณ์ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหก้บัทมีน าความเสีย่งของโรงพยาบาล และหาสาเหตุแนว
ทางการป้องกนั แกไ้ข ปรบัปรุง ในอุบตักิารณ์ทีส่ าคญั เช่น ในกรณผีูป้ว่ย BP unstable ใหพ้ยาบาลตดิตาม
มาดว้ยทุกครัง้ และมกีารซอ้มแผนกรณีผูป้ว่ย Arrest ในหอ้งขณะตรวจ X-ray และไดม้กีารปรบัปรุงสถานที่
ใหส้ามารถช่วยเหลอืไดท้นัท่วงท ี
ข้อแนะน าขององคก์รภายนอก/การตอบสนเอง:  
-  มกีารประเมนิผูป้ว่ยและเตรยีมอุปกรณ์ช่วยชวีติก่อนน าส่งผูป้ว่ยมาเอกซเรย ์
 -  การท าลายน ้ายาลา้งฟิลม์ และอากาศถ่ายเทในหอ้งลา้งฟิลม์  
 - การจดัการกรณีเครื่องเสยี  
ผลการพฒันาทีส่ าคญั:การร่วมกนัประเมนิผูป้ว่ยวกิฤตก่ิอนน าส่งเอกซเรยร์่วมกบัทมี PCT 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การวางแผนทรพัยากรและการจดัการ 3 มรีะบบ PACS จะช่วยลดการใชฟิ้ลม์/น้ายา 
การจดับรกิารรงัสวีทิยา 3 จดัสถานทีก่ารใหบ้รกิารเหมาะสมเป็นสดัส่วน การเฝ้า

ระวงัและป้องกนักรณีการใหบ้รกิารผูป้ว่ยโรคตดิเชือ้
ทางเดนิหายใจ  

ระบบคุณภาพและความปลอดภยับรกิาร
รงัสวีทิยา 

3 เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานมคีวามรู้/ ทกัษะการช่วยฟ้ืน
คนืชพี(CPR) ครบ 100% 
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II-8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 
ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั: ครบถ้วน ทนัเวลา ครอบคลุม ประสทิธภิาพ  
ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
ความครบถ้วนของการรายงาน รง.506  80% 80% 85% 85% 
ความทนัเวลาของการรายงาน รง.506  80% 79% 88% 90% 
ความครบถ้วนของการสอบสวนเฉพาะราย  80% 80% 90% 92% 
ความทนัเวลาของการสอบสวนเฉพาะราย  80% 79% 85% 87% 
คุณภาพของการสอบสวน  80% 65% 70% 75% 
บริบท: คณะกรรมการอ าเภอควบคุมโรคเขม้แขง็โดยมนีายอ าเภอเป็นประธานไดม้มีตดิงันี้ 
โรคและภยัสุขภาพส าคญัในพืน้ที:่ DM  HT  Stroke IHD  COPD  Asthma  CKD  CA  
โรคและภยัสุขภาพส าคญัทีอ่ยูใ่นแผนเฝ้าระวงั: โรคตดิต่อทีต่อ้งเฝ้าระวงั ไขเ้ลอืดออก  วณัโรค 
กระบวนการ:  
การบริหารจดัการและทรพัยากร: 
    1.  มกีารวางแผนก าหนดนโยบายการป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้โรคตดิต่อในระดบัอ าเภอ 
    2.  มทีมี SRRTระดบัอ าเภอและระดบัต าบลส าหรบัการสอบสวนและควบคุมโรคตดิต่อ  
การเกบ็และวิเคราะหข้์อมลูเฝ้าระวงั: 
วธิกีาร/การมสี่วนร่วมของบุคลากรเพื่อใหส้ามารถพบการเพิม่ทีผ่ดิปกตหิรอืการระบาดของโรค: 
          จดัระบบการเฝ้าระวงัโรคทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดยอาศยัภาคเีครอืขา่ยในชุมชน
ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้อ าเภอโดยใชแ้นวทางรายงาน 506 วเิคราะหข์อ้มลูแจง้ใหห้น่วยงานเกีย่วขอ้งส านกังาน
ระบาด กรมควบคุมโรคตดิต่อ จดัทมี SRRTระดบัอ าเภอและระดบัต าบลในการควบคุมโรคทมี SRRT 
ประกอบดว้ยเจา้หน้าที ่อาสาสมคัรสาธารณสุข แกนน าชมุชน จติอาสา องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยมี
ค าส ัง่แต่งตัง้ทมีทีช่ดัเจน มศีนูยป์ฏบิตักิารทีโ่รงพยาบาล  เป็นผูค้วบคุมก ากบั  ผลด าเนินการพบวา่ทมี 
SRRTระดบัต าบล เช่นปจัจุบนัมกีารรายงานยอดผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกทุกวนัเวลา 15:00 น. รายงาน
ผูอ้ านวยการทุกเดอืน เพื่อใหท้ราบการระบาด หากมคีนไขก้ลุ่มโรคทีเ่กนิค่ามธัยฐาน 
การพฒันาขดีความสามารถ/ความพรอ้มเพื่อรองรบัหากมกีารระบาดของโรคหรอืการเพิม่ขึน้ของภยัสุขภาพ: 
      มกีารซอ้มแผนรบัการระบาดของโรค มกีารเตรยีมความพรอ้มของอุปกรณ์ในการปฏบิตังิานและ  
ทมี SRRTระดบัต าบลทุกคนจะตอ้งผ่านการอบรมใหค้วามรูก้ารเฝ้าระวงัโรค 100 %  ผลด าเนินการพบวา่ปี 
2555 ทมี SRRTระดบัต าบลผ่านการอบรมคดิเป็นรอ้ยละ 100   
บทเรยีนเกีย่วกบัความถูกตอ้งครบถ้วนของขอ้มลู ความเป็นปจัจุบนัของสถานการณ์โรคส าคญัทีเ่ฝ้าระวงั: 
        เคยมปีญัหาของทีอ่ยูข่องผูป้ว่ยไขเ้ลอืดออกไม่ตรงกนัท าใหก้ารสอบสวนล่าชา้ แกไ้ขโดยใหส้อบสวน
โดยขอขอ้มลูจากผูป้ว่ยโดยตรง ไม่ใช่ดงึขอ้มลูจาก HosXp หรอืบตัรประชาชน  



 

   

86 รายงานการประเมินตนเอง รพ. โรงพยาบาลเคียนซา 

บทเรยีนจากการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคและภยัสุขภาพใน 1-2 ปีทีผ่่านมา:  
       ในปี 2556 มกีารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกทัว่ประเทศ ทีเ่คยีนซาเช่นเดยีวกนั ทางทมีไดม้กีารท า 
War room ใหม้กีารรายงานทุกวนั โดยใชโ้ทรศพัทเ์พิม่จากการใชร้ะบบรายงานปกต ิ ลงขอ้มลู online 
เพื่อใหพ้ืน้ทีเ่ร่งรดัการควบคุมโรค ผลปรากฏวา่สามารถลดจ านวนผูป้ว่ยลง อตัราการปว่ยลดลงจาก 92 เป็น 
10.08 ต่อแสนประชากร(ระดบัจงัหวดั 15.8 ต่อแสนประชากร) 
บทเรียนเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากข้อมลูเฝ้าระวงั: 
         ใชข้อ้มลูการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกไปน าเสนอในเวทกีองทุนสุขภาพเพื่อท าโครงการควบคุมโรค 
และแจง้ใหห้วัหน้าส่วนราชการทราบปญัหา ท าใหปี้ 2555 ไดท้ าโครงการทีม่าจากการน าเสนอขอ้มลูการ
ระบาด 3 โครงการ เช่น โครงการป้องกนัโรคเอดสใ์นสถานบรกิาร โครงการอสม. น้อยควบคุมไขเ้ลอืดออก 
เป็นตน้  
การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสขุภาพ: 
การประเมินความทนัต่อสถานการณ์ในการสอบสวนโรคส าคญั: 
         ปญัหาการสอบสวนโรคล่าชา้ เนื่องจากบุลากรมน้ีอยจงึไดจ้ดัตัง้ทมีสอบสวนโรคเบือ้งตน้โดยให้
ครอบคลุมหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเช่น OPD WARD ER  หอ้งขนัสตูร และกลุ่มงานเวชปฏบิตัคิรอบครวัและ
ชุมชน ในโรงพยาบาล ในการสอบสวนโรคเบือ้งตน้ โดยใชแ้บบฟอรม์การสอบสวนโรคเบือ้งตน้ในการ
สอบสวนโรค และรายงานโรคไปยงัศนูยป์ฏบิตักิาร SRRT ระดบัอ าเภอ ภายใน 24 ชัว่โมง  
การประเมินความสามารถในการหยดุยัง้การเกิดผู้ป่วยรายใหม่: 
        ยงัมรีายใหม่บา้งเชน่ วณัโรคเพราะมกีารคน้หามากขึน้ ส่วนโรคเรือ้นมกีารคดักรองทุกปี ในปี 2556 
ยงัไม่พบผูป้ว่ยรายใหม ่ ซึง่ผูร้บัผดิชอบมกีระบวนการหยดุยัง้เช่น การรกัษาใหห้าย ป้องกนัการแพร่เชือ้ 
เป็นตน้ 
การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและเตือนภยั: 
            ไดม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูการระบาดของโรค เช่น การด าเนินการเฝ้าระวงัโรคไขเ้ลอืดออก โรคเรือ้น 
และโรควณัโรค ซึง่ไดท้ าการเผยแพร่ขอ้มลูแก่บุคลากรและผูม้ารบับรกิารในโรงพยาบาล โดยใชเ้สยีงตาม
สาย ป้ายประชาสมัพนัธ ์วทิยชุมุชน เวทหีมู่บา้น เพื่อใหท้ราบถงึการระบาดของโรคและแนวทางการป้องกนั
โรค เชน่โรคไขเ้ลอืดออก ซึง่ไม่มอุีบตักิารณ์การระบาดซ า้ในหมู่บา้น   
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
1. ทมี SRRT มศีกัยภาพในการควบคุมโรคโดยผ่านเกณฑก์ารประเมนิSRRTคุณภาพระดบัจงัหวดั  
2. มคีวามทนัเวลาในการสอบสวนและควบคุมโรค และพฒันาคุณภาพการรายงานมากขึน้  
3. สรา้งชุมชนเขม้แขง็ในการควบคุมป้องกนัโรคในชุมชนตนเอง  

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
นโยบาย แผน การตดิตามประเมนิผล 
บุคลากร ทรพัยากร การสรา้งความรู ้

3 สรา้งเครอืขา่ยภาคเีขม้แขง็ควบคุมโรคในชุมชน 

การเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูการเฝ้าระวงั 3 พฒันาโปรแกรมการเฝ้าระวงัอยา่งต่อเนื่อง 
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การตอบสนองต่อการระบาด และการ
เผยแพร่ขอ้มลู 

3 การสอบสวนโรคในพืน้ทีเ่ชงิรุก 

II-9 การท างานกบัชุมชน 
ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั: สนบัสนุนการสรา้งเครอืขา่ยสุขภาพระดบัอ าเภอทีค่วามเขม้แขง็ 
ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
 ต าบลเคยีนซาผ่านเกณฑต์ าบลจดัการ
สุขภาพ  

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 อตัรากองทุนสุขภาพด าเนินการตามแผนงาน  
ดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

100% 100% 100% 100% 

บริบท: 
ชุมชนทีร่บัผดิชอบ ความตอ้งการ ศกัยภาพ กลุ่มเป้าหมายส าคญั: อ าเภอเคยีนซามปีระชากร  ทัง้หมด 
47,938 คน  เป็น ชาย 24,143  คน  หญงิ  23,795 คน แบ่งเขตการปกครองเป็น 5 ต าบล  51  หมู่บา้น 4 
ชุมชน โรงพยาบาลรบัผดิชอบเขตปฐมภมูหิลกัคอืต าบลเคยีนซา มปีระชากร 8,528 คน  เป็นชาย 4,584 คน  
เป็นหญงิ 3,944  คน  โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บา้น   มเีทศบาลต าบลเคยีนซา รบัผดิชอบ
ประชากร  1,832 คน และอบต.เคยีนซารบัผดิชอบประชากร 6,696 คน   
กระบวนการ: 
การจดับรกิารสุขภาพแก่ชุมชน: โรงพยาบาลไดม้กีารท างานประสานกบัภาคเีครอืขา่ยทัง้สาธารณสุข และ
ไม่ใช่สาธารณะสุขในการดแูลสุขภาพของชุมชน เช่น การตัง้คณะกรรมการปฐมภมู ิโดยแบ่งเป็น
อนุกรรมการดา้นต่างๆ อาท ิการจดัสรรงบประมาณ วเิคราะหก์ารเงนิ  การบรหิารบุคลากรใหทุ้กหน่วย
บรกิารท างานไดค้ล่องควั การรบรกิารนอกสถานทีร่่วมกบัอ าเภอยิม้ และการตัง้ศนูยส์ุขภาพชุมชนทีเ่ทศบาล
เพื่อใหบ้รกิารในพืน้ทีต่ลาดเคยีนซา เพราะผูป้ว่ยหลายคนไม่กลา้ขบัรถขา้มถนนสายสุราษฏรธ์าน-ีกระบี ่
เพราะรถวิง่เรว็ เป็นตน้                                                                                                                                                                                                                                                    
การจดับริการสขุภาพแก่ชุมชนโดยร่วมมือกบัองคก์รและผู้ให้บริการอ่ืนๆ: 
1.ร่วมประชุมประจ าเดอืนในหมู่บา้นทีร่บัผดิชอบ  คนืขอ้มลูปญัหาสาธารณสุขในพืน้ที ่เพื่อใหชุ้มชนมสี่วน
ร่วม ในการจดัการกบัปญัหา ซึง่ทีผ่่านมาไดร้บัการตอบรบัทีด่จีากผูน้ าชุมชน และหวัหน้าส่วนราชการ 
2. ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  โรงเรยีน  รณรงคก์วาดลา้งยงุลาย  พ่นหมอกควนั  กวาดลา้ง
โรงเรยีนก่อนเปิดเทอม   
3. ส่งเสรมิ  กจิกรรมโครงการ  วดัส่งเสรมิสุขภาพ  ตรวจสุขภาพพระสงฆ ์ สามเณร  แมช่ ี ผูน้ าศาสนาใน
อ าเภอเคยีนซา 
4.  ร่วมกบัเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพ  จงัหวดัสุราษฏรธ์าน ี จดักองคาราวานรถตรวจสุขภาพ  เคลื่อนที่
โครงการสนองน ้าพระทยัในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน  ออกหน่วยครอบคลุมทุกหมู่บา้น 
2.5  ประสานงาน กบั อบต. พฒันาสงัคม  และความมัน่คงของมนุษย ์ จดัหาทีอ่ยูอ่าศยั กบัผูด้อ้ยโอกาส  
ขาดคนเลีย้งด ูทีม่าพกัอยูก่บัโรงพยาบาลกวา่ 2 ปี  
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6.6  จดัตัง้ทมี SRRT ระดบัอ าเภอประกอบด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วน 
7.7  มกีารจดัทมีระดบัอ าเภอ  เพื่อเตรยีมความพรอ้มรบัอุบตัเิหตุ  อุบตัภิยั  อุทกภยั  มกีารซอ้มแผน
ประจ าปี  ปีละ  1  ครัง้ 
ภาพรวมของการท างานร่วมกบัชุมชน: การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย: 
         จากนโยบายการด าเนินงานสาธารณสุขโดยการขบัเคลื่อนแบบเครอืขา่ยสุขภาพระดบัอ าเภอท าให้
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ สสอ.  องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ และชุมชน มกีารบรูณาการ
ทรพัยากรร่วมกนัเพื่อแกป้ญัหาสุขภาพในพืน้ทีด่งัจะเหน็ไดจ้าก การร่วมท าแผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร์
ร่วมกนั การน าเสนอโครงการอยา่งมสี่วนร่วมของสาธารณสุข ประชาชน และทอ้งถิน่ ส่วนในระดบัชุมชนได้
มเีครอืขา่ยสุขภาพยอ่ยๆเช่น เครอืขา่ยดแูลผูพ้กิารในชมุชน  เครอืขา่ยดแูลผูป้ว่ยจติเภท เป็นตน้ ทีส่ าคญั
คอือาสาสมคัรสาธารณสุขทัง้สิน้ 800 คน มเีชีย่วชาญอกีกวา่ 300 คน มสี่วนช่วยประสานงานและ
ด าเนินงานร่วมกนั 
การขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ: 
          ตวัอยา่งนโยบายการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรรมสุขภาพป้องกนัโรคเบาหวาน ความดนั มกีารท าแผนที่
ทางเดนิยทุธศาสตรใ์นชุมชน ทีจ่ะลดอาหารหวาน อาหารเคม็ ออกก าลงักายโดยการเตน้แอโรบกิบา้ง ร าไม้
พลองบา้ง เป็นตน้ ในส่วนสาธารณสุขมกีารตัง้คณะกรรมการปรบัเปลีย่นระดบัอ าเภอทัง้ฝา่ยอ านวยการและ
ด าเนินงาน มกีารประชุม อบรมใหก้บัอสม.เชีย่วชาญโรคเรือ้รงัเพื่อเป็นแกนน าการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
กลุ่มเสีย่งในแต่ละพืน้ทีห่รอืหน่วยบรกิาร มกีารเฟ้นหาตน้แบบการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ มมีหกรรม
สุขภาพของอ าเภอร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ เป็นตน้ 
การส่งเสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาท่ีส าคญัของชุมชน: 
             ม ี2 หมู่บา้น และ 1 ต าบลตน้แบบของอ าเภอ ทีเ่ป็นตน้แบบการจดัการสุขภาพ เช่นมกีลุ่ม
เศรษฐกจิพอเพยีงในหมู่ 2 ต าบลเคยีนซาทีม่กีารปลกูผกั เลีย้งสตัวไ์วก้นิเอง เพาะเหด็ เป็นตน้ โดยน าเอา
กลุ่มผูส้งูอาย ุผูป้ว่ยสุขภาพจติทีไ่ม่มญีาตมิาอยูร่วมกนั ซึง่แกป้ญัหาการถูกทอดทิง้ของผูป้ว่ยกลุ่มดงักล่าว 
และเป็นการป้องกนัโรคเรือ้รงัดว้ย เพราะส่วนหนึ่งกม็าการน ามาขายเป็นตลาดนดัสุขภาพในโรงพยาบาลทุก
เดอืน โดยผูส้งูอายจุะต่างคนกน็ าผกั ผลไม่ทีต่นเองมมีาขายกนั  โรงพยาบาลไดด้ าเนินกจิกรรมนี้มา 2 ปี
ไดร้บัการตอบรบัดมีาก 
การส่งเสริมพฤติกรรมและทกัษะสขุภาพส่วนบคุคล: 
            พฤตกิรรมทีต่อ้งส่งเสรมิคอื อาหาร อารมณ์  ออกก าลงักาย ไม่สบูบุหรี ่ ไม่ดื่มสุรา ซึง่เป็นสาเหตุ
ส าคญัของโรคเรือ้รงั เครอืขา่ยไดม้กีารด าเนินกจิกรรม ดงันี้   
       1. วเิคราะหแ์ละแบ่งประชาชนออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มปกต ิกลุ่มเสีย่ง กลุ่มปว่ย โดยการคดักรอง
เบาหวาน ความดนัโลหติสงูและพฤตกิรรมเสีย่งดา้นสุขภาพในประชากรอาย ุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป เพื่อให้
สามารถออกแบบและจดับรกิารไดอ้ยา่งเหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการหรอืความคาดหวงัทีแ่ตกต่างกนัของ
แต่ละกลุ่ม   
       2 มชี่องทาง/เวท ีส าหรบัผูร้บับรกิารเพื่อการรบัฟงัขอ้คดิเหน็ ความตอ้งการ ความพงึพอใจของการ
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จดับรกิารทีจ่ าเป็น เพื่อการสรา้งเสรมิสุขภาพ/ป้องกนั ดแูลรกัษาโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู   
       3. โรงพยาบาลเคยีนซา และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพมบีรกิารคลนิิกปรบัเปลีย่น DPAC plus ที่
ชดัเจน เพื่อใหค้ าปรกึษา ก าลงัใจในการปรบัเปลีย่นทัง้ 5 องคป์ระกอบ (3อ2ส)  
       4. มเีวทใีหผู้ป้ว่ยทีป่รบัเปลีย่นพฤตกิรรมไดด้ ีมาเล่าประสบการณ์ วธิกีารปรบัเปลีย่นในวนัทีม่คีลนิิก
บรกิารเบาหวาน ความดนั COPD  เพื่อสรา้งตน้แบบ และท าใหค้นเล่ารูส้กึภาคภมูใิจ คนฟงักม็กี าลงัใจ   
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทกัษะสขุภาพ: 
            การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมส าหรบัผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัจะมกีารขึน้ๆ ลงๆ ไดบ่้อยครัง้ มปีจัจยัหลาย
อยา่งเช่น ประเพณสี าคญั งานศพ งานบวช งานแต่ง ลกูหลานซือ้มาใหแ้ลว้ปฏเิสธไมไ่ด ้เป็นตน้ ซึง่ผู้
ใหบ้รกิารตอ้งเขา้ใจตรงจุดนี้ ที่ผ่านมาตวัอยา่งเช่นคลนิิกเลกิบุหรีม่กีารคดักรองผูป้ว่ยโรคหดื และถุงลมโปง่
พองทุกคน ท าใหไ้ดก้ลุ่มทีเ่ป็น Contemplation /Preparation มาเขา้คลนิิกปี 2556 จ านวน 55 คน เลกิได้
ส าเรจ็ 22 คน  และในจ านวนนี้ยงัมกีลบัมาสบูบา้งจ านวน 18 คน ไดต้น้แบบการเลกิบุหรีท่ ีเ่ป็นผูส้อนคนอื่น
ไดป้ระมาณ 3 คน   
การส่งเสริมส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสขุภาพดี: 
               โรงพยาบาลไดม้นีโยบายเป็นโรงพยาบาลตน้แบบในการเป็นพืน้ทีป่ลอดบุหรี ่ดงันัน้มกีฏ
ระเบยีบไม่ใหบุ้คลากรทีย่งัเลกิสบูไม่ไดม้าสบูในพืน้ทีโ่รงพยาบาล และหากมกีารพบเหน็ญาตหิรอืผูป้ว่ยสบู
บุหรีใ่นพืน้ทีโ่รงพยาบาลใหช้่วยกนัตกัเตอืน โดยเฉพาะในหอ้งน ้าสาธารณะ และตกึผูป้ว่ยใน  มพีืน้ทีส่เีขยีว
ใหเ้จา้หน้าทีไ่ดอ้อกก าลงักาย ม ีFitness หอ้งสมาธบิ าบดั ส าหรบัผูป้ว่ยและญาตไิดม้ทีีพ่กัผ่อน พืน้ทีส่เีขยีว 
มมีุมสง่เสรมิสุขภาพ ไดย้นิเสยีงน ้าตกตรงทางเดนิไป IPD เป็นตน้ ซึง่ทัง้หมดมาจากการทีไ่ดคุ้ยกบั
เจา้หน้าที ่และญาตผิูป้ว่ยถงึสิง่ทีต่อ้งการขณะพกัอยูโ่รงพยาบาล 
การส่งเสรมิบรกิารช่วยเหลอืทางสงัคมและการสรา้งสิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีเ่อือ้ต่อการมสีุขภาพดี: 
        มกีารเขา้ร่วมด าเนินการในศนูยบ์รรเทาสาธารณภยัร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในกรณีภาวะฉุกเฉิน เช่น 
น ้าท่วม ภยัพบิตัต่ิางๆ และเขา้ร่วมในหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีไ่ปใหก้ารช่วยเหลอืดา้นต่างๆ เช่น ตรวจรกัษา
โรคเบือ้งตน้ แจกของช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ฯลฯ   สนบัสนุนจดัตัง้ชมรมมติรภาพบ าบดั ใหก้ารช่วยเหลอื
ดแูลผูส้งูอาย,ุผูพ้กิารทีไ่ม่มผีูด้แูล  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
1. มเีครอืขา่ยสุขภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ เชน่ เครอืขา่ยดแูลผูพ้กิารในชุมชน เครอืขา่ยดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย  
2. การสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้โดยเฉพาะชุมชนสามารถเขยีนโครงการดา้นสุขภาพเอง  
3. การใหบ้รกิารคลนิิกโรคเรือ้รงัทีค่รบวงจรทัว่ทัง้อ าเภอ ดว้ยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การจดับรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพ
ส าหรบัชุมชน 

3 บรูณาการในรปูแบบภาคเีครอืขา่ยสุขภาพทัง้จาก
โรงพยาบาล,เทศบาล,ชุมชนและหน่วยงานราชการ
อื่นๆ เช่น ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
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การเสรมิพลงัชุมชน 3 อ าเภอตน้แบบดา้นการจดัการสุขภาพ  โดยใช้
กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในชมุชน 

III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ 
ประเดน็คุณภาพ: ครอบคลุม รวดเรว็ ปลอดภยั 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ระยะเวลารอคอยที ่ OPD ≤60นาท ี 46 60 77 

อตัราการช่วยเหลอื ณ จุดเกดิเหตุภายใน 10 กโิลเมตรไม่
เกนิ 30 นาท ี

100 100 100 100 

อุบตักิารณ์ผูป้ว่ย  Emergency  ไดร้บัการดแูลล่าชา้เกนิ4  
นาท ี

0 0 0 0 

รอ้ยละผูป้ว่ยการคดักรองผูป้ว่ยเบาหวาน/ความดนัโลหติสงู
ในกลุ่มประชากรอายตุัง้แต่  15 ปีขึน้ไป 

≥90% 94.64% 86.25% 70.2% 

บริบท:โรงพยาบาลเคยีนซาเป็นโรงพยาบาลชุมชน  30  เตยีง ทุตยิภมูริะดบั  2.1เปิดใหบ้รกิารผูป้ว่ยทัง้
ผูป้ว่ยนอก  ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุ ‟ ฉุกเฉิน  ผูป้ว่ยคลอด รวมทัง้ผูป้ว่ยทีต่อ้งเขา้รบัการรกัษาตามศกัยภาพของ
โรงพยาบาลชุมชนจ านวนเตยีงทีเ่ปิดใหบ้รกิาร ( ไม่รวมเตยีงเสรมิ )  39 เตยีง มเีตยีงเสรมิจ านวน  10  
เตยีง  มแีพทยท์ัว่ไป  4 คน 
กลุ่มผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาในการเขา้ถงึ: ผูป้ว่ยเบาหวานทีย่งัไม่มอีาการ ผูป้ว่ยโรคไตเสื่อม ผูส้งูอาย ุผูป้ว่ยจติ
เภท  อุบตัเิหตุ ไม่รูส้กึตวั หรอืหอบฉุกเฉิน  
กระบวนการ: 
ตวัอยา่งโรคทีส่ะทอ้นคณุภาพของการเขา้ถงึและการเขา้รบับรกิาร (ระบุรายละเอยีดใน clinical tracer 
highlight): 
             คณะกรรมการการพฒันาคลนิิกบรกิารไดพ้ฒันาระบบการเขา้ถงึของกลุ่มโรค  ACS  โดยมกีาร
ปฏบิตัติามระบบ  Fast  Trace ในผูป้ว่ยทีม่โีอกาสเกดิ โรค ACS  โดยเริม่จากการใชแ้บบบนัทกึ Chest  
pain  ส าหรบัผูป้ว่ยทีม่าดว้ยอาการแน่นหน้าอกจะไดร้บัการดแูลเบือ้งตน้ทนัททีีเ่ขา้มาในหน่วยงาน 
ระยะเวลาตัง้แต่ผูป้ว่ยมาถงึโรงพยาบาลจนแพทยแ์ปลผล EKG เสรจ็สิน้ไม่เกนิ 10  นาทแีละสามารถรยีกรถ 
Refer ไดท้นัท ี และปจัจุบนัมกีารตรวจ Trop-T เพื่อการวนิิจฉยัเพิม่เตมิของแพทย ์
การปรบัปรงุการเข้าถึงในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา: 
1.พฒันาระบบ EMS โดยการขยายเครอืขา่ยการใหบ้รกิารแก่ผูป้ว่ยใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที ่ผ่าน 1669 ตลอด 
24  ชม. มเีครอืขา่ยกูช้พีครอบคลุมทุกต าบล โดยโรงพยาบาลเป็นแม่ขา่ย 
2.จดัใหม้ ี OPD  นอกเวลา ในช่วงเวลา  16.00 ‟  20.00  น. และวนัหยดุราชการ   
3.จดัใหม้คีลนิิกโรคเรือ้รงัและคลนิิกโรคเฉพาะ แยกออกไปจากผูป้ว่ยโรคทัว่ไป  คลนิิกโรคเบาหวาน, คลนิิก
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โรคความดนัโลหติสงู, คลนิิกโรคหอบหดื, คลนิิกฟ้าใส เพื่อใหบ้รกิารทีส่ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
3.  พฒันาคลนิิกผูป้ว่ยวณัโรคและคลนิิกผูป้ว่ยเอดส(์ คลนิิกฟ้าใส)  ใหเ้ป็นแบบ  One  Stop  Service  เพื่อ
รกัษาสทิธแิละป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ของผูร้บับรกิาร และมกีารด าเนินการเชงิรุก คน้หาผูป้ว่ยมากขึน้ 
4. เครอืขา่ยเพื่อนเยีย่มเพื่อน ใหผู้ส้งูอายทุีย่งัแขง็แรงเยีย่มผูส้งูอายทุีต่ดิบา้น ตดิเตยีง 
บทเรียนจากการทบทวนความรวดเรว็ในการดแูลผูป่้วยฉุกเฉิน: 
-จากอุบตักิารณ์ผูป้ว่ยฉุกเฉินเสยีชวีติไดร้บัการช่วยเหลอืล่าชา้  แผนกอุบตัเิหตุมกีารก าหนด  แนวทางการ
ดแูลผูป้ว่ยตามการแบ่งประเภทผูป้ว่ย  ดงันี้ ผูป้ว่ยEmergencyจะไดร้บัการดแูลทนัทแีละแพทยต์อ้งมาดแูล
ผูป้ว่ยภายในเวลา  4 นาท ี  ผูป้ว่ย Urgency จะไดร้บัการดแูลภายในเวลา 15  นาท ี ผูป้ว่ย  Non-Urgency  
จะไดร้บัการดแูลภายในเวลา  30  นาท ี มรีะบบ  Fast  tract  ในกรณทีีม่ผีูป้ว่ยมารพ. ดว้ยอาการเจบ็
หน้าอก 
- จากเหตุการณ์มผีูป้ว่ยเดก็ชกัระหวา่งการรอตรวจที ่OPD  จงึไดม้กีารวางแนวทางการดแูล 
ผูป้ว่ยทีม่ไีขส้งูเพื่อป้องกนัการเกดิอุบตักิารณ์ซ ้า 
บทเรียนในการดแูลเบือ้งต้นและส่งต่อ ส าหรบัผู้ป่วยท่ีไม่สามารถให้การรกัษาได้: 
            กรณีทีผู่ป้ว่ยเป็นโรคหรอืมภีาวะทีเ่กนิศกัยภาพในการดแูลของโรงพยาบาลจ าเป็นตอ้งส่งต่อไปยงั
โรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพทีส่งูกวา่  เช่น  ผูป้ว่ยทีต่อ้งใสท่่อช่วยหายใจ  ผูป้ว่ยทีต่อ้งไดร้บัการผ่าตดั  ผูป้ว่ย
ทีม่ภีาวะทีม่ภีาวะแทรกซอ้นทางสตูกิรรม เป็นตน้  จะส่งต่อผูป้ว่ยไปยงัโรงพยาบาลสุราษฎรธ์านีดว้ยระบบ
การส่งต่อทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารตดิต่อประสานงานเพื่อการส่งต่อขอ้มลูผูป้ว่ยก่อนส่งตวั  ส่วนผูป้ว่ยทีม่ ี
ปญัหาทางจติเวชโดยไม่มปีญัหาทางกายร่วมดว้ย  จะส่งต่อผูป้ว่ยไปโรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ซึง่ก่อนการ
ส่งต่อผูป้ว่ยจะตอ้งมกีารอธบิายเหตุผลการสง่ต่อแก่ผูป้ว่ยและญาตทิุกครัง้เพื่อการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ 
บทเรียนเก่ียวกบัการให้ข้อมลูและการขอ informed consent: 
             การขอความยนิยอมในการดแูลรกัษาเมื่อรบัผูป้ว่ยทีร่บัไวด้แูลต่อในโรงพยาบาลทุกรายตอ้งไดร้บั
การตรวจสอบสทิธกิารรกัษาก่อนเขา้ไปในแผนกผูป้ว่ยใน รวมทัง้จะไดร้บัค าแนะน าจากทมีผูร้กัษาเกีย่วกบั 
โรค  การด าเนินของโรค  แนวทางการดแูลรกัษา  ภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้  การปฏบิตัติงัขณะนอน
โรงพยาบาล  แพทยเ์จา้ของไข ้ ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล  รวมทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการรกัษา  
ซึง่ขอ้มลูเหล่านี้มกีารบนัทกึในเวชระเบยีน  โดยผูใ้หข้อ้มลูทุกครัง้ 
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ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
          - พฒันาระบบการคดักรองผูป้ว่ยที ่OPD ให ้
          - พฒันาระบบ  EMS ใหบ้รูณาการร่วมกบัทอ้งถิน่ 
          - คู่มอืการสื่อสารภาษาอื่นๆ และเครอืขา่ยล่าม 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การเขา้ถงึบรกิารทีจ่ าเป็นและ
บรกิารเร่งด่วน 

3 พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีใ่นการใหบ้รกิารในโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพทุกแห่ง 
พฒันาระบบการสบืคน้ขอ้มลูผูป้ว่ยโดยไม่ตอ้งใชร้ะบบเวช
ระเบยีน 

กระบวนการรบัผูป้ว่ย 3 พฒันาระบบการสง่ต่อขอ้มลูทาง on line ไปยงั รพ.ศนูยส์ุ
ราษฎรธ์าน ี

การใหข้อ้มลูและ informed 
consent 

3 ใหข้อ้มลูการยนิยอมครอบคลุมทุกหตัการและโรคส าคญั
อยา่งเขา้ใจจรงิๆ 
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III-2 การประเมินผู้ป่วย 
ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั: ถูกตอ้ง เหมาะสม รวดเรว็ ปลอดภยั  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
รอ้ยละการคดักรองผูป้ว่ยและสง่ต่อถูกแผนก 100% 98% 99.3% 97.56% 

รอ้ยละผูป้ว่ย ACS ไดร้บัการประเมนิและคดักรอง
ตามแบบบนัทกึ Chest Pain 

100% 100% 100% 100% 

อตัราการวนิิจนยัถูกตอ้งของผูป้ว่ยACS  100% 76.9% 90% 92% 
อตัราการเกดิrespiratory failure ของผูป้ว่ย 
COPDขณะ admit  

0% 6.09%( 12) 2.51%     
(5) 

4.8%   
(12) 

บริบท: ข ัน้ตอนการประเมนิแรกรบัจะกระท าโดยแพทยแ์ละพยาบาล  โดยขอ้มลูในส่วนของประวตัจิะ
สมัภาษณ์จากผูป้ว่ยโดยตรงทุกราย  ส าหรบัผูป้ว่ยเดก็หรอืผูป้ว่ยทีไ่ม่สามรถใหข้อ้มลูไดจ้ะสมัภาษณ์จาก
ญาตผิูใ้กลช้ดิใชแ้บบฟอรม์การประเมนิผูป้ว่ยรบัใหม่แรกรบัของโรงพยาบาลในทุกจุดบรกิารซึง่จะครอบคลุม
ประวตัสิุขภาพ  การตรวจร่างกาย  การรบัรูค้วามตอ้งการของตนเอง  การประเมนิปจัจยัดา้นจติใจ  สงัคม  
เศรษฐกจิ  นอกจากนี้การสื่อสารขอ้มลูของแพทย ์ พยาบาล  รวมทัง้ทมีสหวชิาชพีมกีารประเมนิผูป้ว่ยใน
แบบฟอรม์เดยีวกนั  ท าใหม้องเหน็ความเชื่อมโยงทางดา้นการรกัษาและการพยาบาล  เช่น  การบนัทกึผ่าน  
Progress  note  ของทมีสหวชิาชพี  และมกีารประเมนิผูป้ว่ยต่อเนื่องเป็นระยะ มทีมีพยาบาลผูด้แูลผูป้ว่ย
ตลอด  24 ชม. เพื่อป้องกนัภาวะทีผู่ป้ว่ยมอีาการเปลีย่นแปลงฉบัพลนั  ในส่วนของแพทยผ์ูร้กัษาจะดแูลและ
ประเมนิผูป้ว่ยทุกวนั  มกีารบนัทกึสง่ต่อขอ้มลูทีช่ดัเจนเพื่อใชใ้นการสื่อสาร  เมื่อมปีญัหาตอ้งการวชิาชพี
เฉพาะทาง เชน่  เภสชักร  กายภาพบ าบดั  แพทยแ์ผนไทย  จะมรีะบบขอค าปรกึษา  ทัง้นี้เพื่อใหก้าร
ประเมนิผูป้ว่ยไดถู้กตอ้ง  รวดเรว็  ปลอดภยั 

กลุ่มผูป้ว่ยทีม่โีอกาสเกดิปญัหาในการประเมนิ: Dyspepsia,ACS,Strock, 

กระบวนการ:  
การประเมินผู้ป่วย 
ตวัอย่างโรคท่ีสะท้อนคณุภาพของการประเมินผู้ป่วย : 
             ในผูป้ว่ย ACS มกีารก าหนดแนวทางในการประเมนิผูป้ว่ยร่วมกนัในทมีสหวชิาชพี เพื่อการ
ประเมนิ การรกัษาและการส่งต่อทีร่วดเรว็ และสรา้งแบบบนัทกึขอ้มลู คดักรองอาการเจบ็แน่นหน้าอกทีใ่ช้
ร่วมกนัทัง้โรงพยาบาล ท าใหอ้ตัราการวนิิจฉยัผูป้ว่ยถูกตอ้งเพิม่มากขึน้  สามารถสง่ต่อไดท้นั 
บทเรียนในการเช่ือมโยงและประสานการประเมิน: 
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             ผูป้ว่ยทีส่งสยัโรคหลอดเลอืดหวัใจโรงพยาบาลจะมกีารประเมนิ และท า ECG หลงัจากทีแ่พทย์
อ่านหาดสงสยั/ตอ้งการสง่ต่อ สามารถโทรปรกึษาแพทยเ์ฉพาะทางโรคหวัใจ และFax ECG ไปยงั CCU ได้
ทนัท ีท าใหส้ามารถตดัสนิใจการรกัษาและดแูลไดเ้รว็ขึน้  และท าใหอ้ตัราการวนิิจฉยัถูกตอ้งสงูขึน้ 
การพฒันาใหส้ามารถประเมนิปญัหาของผูป้ว่ยอยา่งรอบดา้น:  ผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยไดพ้ฒันาการดแูลแบบ
ประคบัประคองเป้าหมายเพื่อลดความทุกขท์รมานจากโรคโดยใชแ้บบประเมนิ PPS  ESAS ร่วมกบัการ
ดแูลทางดา้นจติใจของผูป้ว่ยและญาต ิท าใหส้ามารถเหน็ปญัหาผูป้ว่ยไดร้อบดา้นมากขึน้ เน้นการมสี่วนร่วม
ของญาตใินการร่วมประเมนิดว้ยเมื่อตอ้งกลบับา้น ท าใหเ้ป็นเครอืข่ายตน้แบบดา้นการดแูลผูป้ว่ยระยะ
สุดทา้ยของจงัหวดัสุราษฏรธ์านี 
บทเรียนในการใช้ข้อมลูวิชาการเพ่ือช้ีน าการประเมินอย่างเหมาะสม : 
             โรคหลอดเลอืดสมอง หากมขีอ้บ่งชี ้ซึง่จะมแีนวทางตดิอยูท่ ีพ่ยาบาลคดักรอง และหอ้งฉุกเฉิน 
เช่น เกดิภายใน 3 ชัว่โมง  แขนขาอ่อนแรง  พดูไม่ชดั เป็นตน้ ใหป้ระเมนิเพื่อพจิารณาส่งต่อให ้
Streptokinase ทนัท ีท าใหผู้ป้ว่ยมโีอกาสไม่ตอ้งพกิาร  
บทเรียนในการประเมินความทนัเวลาของการประเมินซ า้: 
             การดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย ทมี Palliative ของโรงพยาบาลโดยเฉพาะแพทยท์ีร่บัผดิชอบจะเป็นผู้
อธบิายผลการตรวจประเมนิ และคุยกบัผูป้ว่ย ญาตถิงึประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งเช่น  การดแูลรกัษา การใหย้า 
เมื่อไหร่จกัลบับา้น อยูไ่ดอ้กีนานเท่าไหร่ เป็นตน้ ซึง่ท าใหเ้มื่อถงึเวลาสุดทา้ยจรงิๆ จะไมม่ปีญัหา 
โดยเฉพาะกบัญาตทิีอ่ยูไ่กลๆ เพราะมกีารท า Family meeting ดว้ย 
การตรวจ investigation 
บทเรยีนในการประเมนิวา่ผูป้ว่ยไดร้บัการตรวจ investigation ทีจ่ าเป็น ในเวลาทีเ่หมาะสม: 
              ผูป้ว่ยกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงู มปีระวตัอิาการ Chest pain ม ีแต่ ECG ไม่ชดัเจน ทมี PCT   
พจิารณาเพิม่การตรวจTrop-T,Trop-I  ช่วยใหแ้พทยต์ดัสนิใจไดร้วดเรว็และถูกตอ้งมากขึน้ในการทีจ่ะส่งต่อ
หรอืไม่  
บทเรียนในเรื่องการส่ือสาร การบนัทึก การสืบค้น ผลการตรวจ: 
              จากการทบทวนการรายงานผลทางปฏบิตักิารล่าชา้ ไดม้กีารทบทวนร่วมกนัใน PCTโดยใชร้ะบบ 
LIS มาพฒันาการรายงานผลค่าวกิฤตทิางหอ้งปฏบิตักิาร โดยเครื่องอตัโนมตั ิเชื่อมโยง ขอ้มลูเขา้ระบบ LIS 
และม ีpop up เตอืนวา่มคี่าวกิฤต ิเจา้หน้าทีห่อ้งปฏบิตักิารจะแจง้ผลแก่เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทนัท ี
การวินิจฉัยโรค 
บทเรยีนในการทบทวนความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวนิิจฉยัโรค:  การโทรตดิตามผูป้ว่ยทีส่่ง
ต่อไปโรงพยาบาลศนูย ์โดยเฉพาะโรคทีรุ่นแรงเช่น ACS Stroke ผูป้ว่ยทีต่อ้งใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นตน้ 
เพื่อใหแ้พทยไ์ดท้ราบการวนิิจฉยัทีถู่กตอ้ง และพฒันาการวนิิจฉยั และการสง่ต่อ   
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ผลการพฒันาท่ีส าคญั: ระบบตดิตามผูป้ว่ยทีส่่งต่อ เพื่อทราบการวนิิจฉยัทีถู่กตอ้ง สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี
กบัผูป้ว่ยและครอบครวั 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การประเมนิผูป้ว่ย 3 ระบบการดแูลผูป้ว่ยระหวา่งหน่วยงาน และ

โรงพยาบาลทีส่ง่ต่อ  
การตรวจ investigate ทีจ่ าเป็น 3 ใชส้ารสนเทศเพื่อการ สอนทกัษะการอ่าน ECG 

ส าคญัใหพ้ยาบาล 
การวนิิจฉยัโรค 3 ทบทวนการดแูลผูป้ว่ยทีส่ง่ต่อร่วมกบัเครอืขา่ย

โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี   
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III-3 การวางแผน 
ประเดน็คุณภาพ: เป็นองคร์วม ผูป้ว่ยเป็นศนูยก์ลาง 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2554 2555 2556 

 รอ้ยของผูป้ว่ยเบาหวาน Re ‟ admit ดว้ยภาวะ  
Hypoglycemia- Hyperglycemia 

< 5% 3.94% 7.75% 4.58% 

 รอ้ยละผูป้ว่ย  COPD  Re-admit  ภายใน  28  
วนั 

< 20% 34.25% 24.57% 23.81% 

บริบท: การวางแผนการดแูลผูป้ว่ยและวางแผนจ าหน่ายตามการประเมนิปญัหาและความตอ้งการของผูป้ว่ย
แต่ละราย ตัง้แต่เริม่แรกทีเ่ป็นไปไดโ้ดยค านงึถงึวถิชีวีติเดมิ ระดบัความรู ้ความสามารถ ของผูป้ว่ยและญาต ิ  
ตามหลกั METHOD  โดยทมีสหวชิาชพีมกีารวางแผนและสื่อสารโดยบนัทกึใน Progress Note  มพียาบาล 
Case Manager เป็นผูป้ระสานงาน  
ตวัอยา่งโรคทีคุ่ณภาพการวางแผนดแูล และจ าหน่ายมคีวามส าคญัมคีวามส าคญั: DM with complication , 
COPD readmission , TB , ผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย, Stroke ,CKD   
กระบวนการ: 
การวางแผนการดแูลผู้ป่วย 
บทเรยีนในการเชื่อมโยงและประสานแผนการดแูลผูป้ว่ย:ผูป้ว่ย COPD มกีารวางแผนการดแูลครอบคลุมทัง้
ในโรงพยาบาลและชุมชน  จดัตัง้ธนาคารเยีย่มบา้นสนบัสนุนอุปกรณ์การแพทย ์เพื่อการดแูลตนเองทีบ่า้น  
และประสานงานวชิาชพีอื่นร่วมวางแผนการดแูลเช่น  นกักายภาพบ าบดั  เภสชักร ทมี HHC ท าใหอ้ตัรา
การกลบัมารกัษาซ ้า COPD ภายใน 28วนั ลดลง  
บทเรียนในการใช้ข้อมลูวิชาการเพ่ือช้ีน าการวางแผนการดแูลอย่างเหมาะสม: ผูป้ว่ย COPD ใช้
แนวทางการด าเนินงานของ Easy COPD Clinic และแนวทางการวนิิจฉยัและ รกัษาโรคถุงลมโปง่พองปี
2555  ท าใหม้กีารใชย้าตามหลกัวชิาการมากขึน้ เช่น ยาพ่นกลุ่ม LABA ท าใหผู้ป้ว่ยควบคุมอาการ 
Exacerbationได ้อตัราการ Re- Admit ภายใน 28 วนัลดลง   
บทเรียนในการให้ผู้ป่วย/ครอบครวัมีส่วนรว่มในการวางแผน: ผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยเปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ย/
ครอบครวัมสี่วนร่วมในการวางแผนการรกัษา เชน่การยตุกิารช่วยฟ้ืนคนืชพี  กจิกรรมท าบุญตกับาตร
ร่วมกบัผูป้ว่ยในโครงการศาสนาเชื่อมโยงสุขภาพท าใหผู้ป้ว่ยระยะสุดทา้ยไดร้บัการดแูลแบบองคร์วม 100% 
ในปี2555 
บทเรียนในการประเมินแผนการดแูลผู้ป่วย :  จากการท า C3THER HELP และการตดิตามเยีย่มบา้น 
พบวา่ผูป้ว่ย COPD มานอนโรงพยาบาลซ ้าบ่อยๆ สาเหตุ มาจาก มสีมาชกิในบา้นสบูบุหรี ่ ทีบ่า้นใชก้ารก่อ
ไฟดว้ยไมฟื้น/ถ่าน ท าใหก้ระตุน้ใหเ้กดิอาการหอบไดบ่้อย และตอ้งใชย้าพ่นบ่อยขึน้ ดงันัน้การวางแผน
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จ าหน่ายผูป้ว่ย COPD จงึตอ้งค านึงถงึประเดน็ดงักล่าวดว้ย 
 
บทเรียนในการใช้ประโยชน์จากแผนการดแูลผู้ป่วย การทบทวนและปรบัแผน: 
       -  แต่ละวชิาชพีร่วมกนัก าหนดเป้าหมายในการดแูลผูป้ว่ยโดยใชก้จิกรรม C3THER    
       -  ผูป้ว่ยคลอดทีม่ ีภาวะเสีย่ง PPH ใหม้กีารประเมนิซ ้าในส่วนของการหดตวัของมดลกู และระยะที ่3 
หากแนวโน้มไม่ดสีามารถตามแพทยล์่วงหน้าได ้  
       -  ผูป้ว่ย DM ทีม่ภีาวะ Renal failure ร่วมดว้ย  มกีารปรบัแผนการรกัษาดว้ย Insulin แทนการใชย้า
รบัประทาน และส่งเขา้คลนิิกโรคไต 
การวางแผนจ าหน่าย 
โรคทีม่กีารวางแผนจ าหน่ายล่วงหน้า หรอืใช ้Care-Map เพื่อการวางแผนจ าหน่าย: 
1.  กลุ่มโรคฉุกเฉิน   ผูป้ว่ยบาดเจบ็ทีศ่รีษะ ทีม่ภีาวะแทรกซอ้น มภีาวะทุพพลภาพ ตอ้งใชอุ้ปกรณ์
ช่วยเหลอืในการด าเนินชวีติประจ าวนั เช่นผูป้ว่ยทีต่อ้งใหอ้าหารทางสายยาง , สายสวนปสัสาวะ , แผลกด
ทบั , กลา้มเนื้อลบีขอ้ตดิ   
  2. กลุ่มโรคเรือ้รงั  
      2.1  DM กลุ่มที ่Admit ดว้ยAcute complication (Hyperglycemia-Hypoglycemic)หรอื Chronic    
    complication ทีม่ผีลต่อการใชช้วีติประจ าวนั  กลุ่มทีค่วบคุมระดบัน ้าตาลไม่ได ้> 300 mg% ตดิต่อกนั  2 
visit  หรอืรบัRefer ดว้ยภาวะแทรกซอ้นทางไต ตอ้งลา้งไตทางหน้าทอ้ง (CAPD)   
      2.2 COPD  ระดบัความรุนแรง Moderate , Severe  กลุ่มที ่Re ‟ admit ภายใน 28 วนั  
หรอืกลุ่มที ่O2  home therapy  
      2.3  CVA ทีเ่สีย่งต่อภาวะแทรกซอ้น เช่น แผลกดทบั ขอ้ตดิ กลา้มเนื้อลบี   หรอืon Jackson  tube  
,NG , คาสายสวนปสัสาวะ  
      2.5 หวัใจและหลอดเลอืด กลุ่ม IHD , CHF ทีต่อ้งใชอุ้ปกรณ์ เช่น O2  
  3. โรคตดิต่อทีส่ าคญั  วณัโรคและ โรคเรือ้นกรณีผูป้ว่ยยนิยอมใหเ้ยีย่ม  หรอื ผูป้ว่ยไม่มารบัยาตามนดั  
และโรคเอดสโ์ครงการ ARV ทีร่บัยาไม่ต่อเนื่อง ,ไม่มญีาตดิแูล  
บทเรียนในการประเมินปัญหาของผู้ป่วยท่ีจะเกิดขึ้นหลงัจ าหน่าย เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน
จ าหน่าย: 
              จากการทีท่มีเยีย่มบา้นไดเ้ยีย่มตดิตามผูป้ว่ยแลว้น ามาพดูคุยแลกเปลีย่นกบัพยาบาล IPD พบ
ปญัหาเช่น การเปลีย่นผูด้แูลทีเ่คยสอนตอนวางแผนจ าหน่าย การใชย้าพ่นไมถู่กตอ้ง การท าแผลใหอุ้ปกรณ์
ไม่ครบ เป็นตน้ ซึง่ไดม้กีารประสานใหม้รีะบบการวางแผนจ าหน่ายทีด่ขี ึน้ ในปี 2555 พบปญัหาดงักล่าว
ลดลง   
บทเรียนเก่ียวกบัการมีส่วนรว่มในการวางแผนจ าหน่าย : การวางแผนจ าหน่ายผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย
โรงพยาบาลจะมกีารท า Family meeting เพื่อใหค้รอบครวัและผูด้แูลไดร้่วมวางแผนตดัสนิใจ สิง่ทีต่อ้งการ
ใหช้่วยเหลอื เมื่อเวลาผูป้ว่ยจะเสยีชวีติ  จะมผีูป้ว่ยทีก่ลบัไปเสยีชวีติทีบ่า้นไดม้ากขึน้  
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บทเรียนเก่ียวกบัการเตรียมผู้ป่วยและครอบครวัให้มีศกัยภาพและความมัน่ใจในการดแูลตนเอง
หลงัจ าหน่าย: 
                  ผูป้ว่ยทีม่แีผลกดทบั ฝึกญาตใิหม้ทีกัษะการท าแผลตัง้แต่ขณะนอนโรงพยาบาล  
คณะกรรมการIC ร่วมวางแผนและสนบัสนุนชุดท าแผลและอุปกรณ์  มกีารประเมนิซ ้า จนผูด้แูลสามารถท า
แผลไดถู้กตอ้งจงึจ าหน่าย  ท าใหไ้ม่พบการตดิเชือ้ของแผลกดทบัในผูป้ว่ยทีผ่่านการฝึกท าแผลแลว้ 
ผลการพฒันาทีส่ าคญั: พฒันาระบบสง่ต่อไปยงัเครอืขา่ยปฐมภมู ิสรา้งเครอืขา่ยวางแผนจ าหน่ายถงึเยีย่ม
บา้นได ้
 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การวางแผนการดแูลผูป้ว่ย 3 เพิม่Case Managerใหค้รอบคลุมกลุ่มโรคเรือ้รงัส าคญั 
การวางแผนจ าหน่าย 3 พฒันาศนูยเ์ยีย่มบา้น ในการเชื่อมโยงขอ้มลูการจ าหน่าย

ระหวา่งโรงพยาบาลสุราษฏรธ์านี โรงพยาบาลเคยีนซา 
และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพระดบัต าบล 
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III-4 การดแูลผู้ป่วย 
ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั:  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2554 2555 2556 
จ านวนผูป้ว่ยทีพ่ลดัตกเตยีง 0 1 1 0 
จ านวนผูป้ว่ยทีเ่กดิแผลกดทบัตัง้แต่ระดบั 2 ขึน้ไป 0 0 1 0 
จ านวนผูป้ว่ยทีต่อ้งท า CPR ใน ward 0 6 5 2 
อตัราการตกเลอืดหลงัคลอด < 1 3.2 3.2 3.1 
บริบท:การดแูลผูป้ว่ยใหป้ลอดภยัจากภาวะแทรกซอ้นทีป้่องกนัได ้โดยมแีนวปฏบิตั ิ,Flow  chart,Clinical 
tracer ในโรคส าคญัต่างๆ เช่นโรคหลอดเลอืดหวัใจ,Strock,โรคเบาหวาน,ผูป้ว่ย Head injury,โรควณัโรค
,โรคCOPD,โรคไต,ผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย  
กระบวนการ: ตามแนวทางการดแูลผูป้ว่ยใน CPG/Clinical tracer 
การดแูลทัว่ไป 
บทเรียนเก่ียวกบัการมอบความรบัผิดชอบให้ผู้ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม : 
          ระบบการตรวจ ดแูลผูป้ว่ยโดยบุคลากรทีไ่มใ่ช่แพทย ์ในช่วงเวลาหลงั 20.00 น. ไดใ้หพ้ยาบาลที่
ผ่านการฝึกการอบรมหลกัสตูรพยาบาลเวชปฏบิตัเิป็น in-chart และบนัทกึการตรวจทีส่งสยัส่งใหแ้พทยเ์วร
ตรวจสอบ ในเวรเชา้วนัถดัไป เมื่อแพทยต์รวจแลว้หากมปีระเดน็น่าสนใจ กจ็ะน ามาสู ่Conference ร่วมกนั 
บทเรยีนเกีย่วกบัการจดัสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั สะดวกสบาย เป็นส่วนตวั เอือ้ต่อการดแูลทีม่คีุณภาพ: 
          จากจ านวนผูป้ว่ยวณัโรคทีส่งูขึน้ และหอ้งแยกโรคในหอผูป้ว่ยในไม่เพยีงพอ จงึปรบัหอ้งสามญัเป็น
หอ้งแยกโรคส าหรบัผูป้ว่ยวณัโรค ตามมาตรฐานทมี IC เพื่อลดการแพร่กระจายเชือ้วณัโรคในหอผูป้ว่ยไดด้ี
ขึน้ บรเิวณทีต่รวจผูป้ว่ยนอกมบีรเิวณส าหรบัแยกผูป้ว่ยโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจทีม่คีุณภาพ 
บทเรียนเก่ียวกบัการป้องกนัอบุติัเหต ุการบาดเจบ็ ให้แก่ผู้ป่วย: 
           จากเหตุการณ์ผูป้ว่ยลื่นลม้ในหอ้งน ้า ท าใหม้กีารปรบัปรุงสุขภณัฑเ์พื่อลดความเสีย่งต่อการเกดิ
อุบตัเิหตุ ธรณีประต ูหอ้งน ้ามรีาวจบัใหผู้ส้งูอายุ  จากอุบตักิารณ์ผูป้ว่ยในทีผู่ป้ว่ยทีส่บัสนตกเตยีง ปรบัปรงุ
โดยมมีาตรการส าหรบัผูป้ว่ยกลุ่มเสีย่ง ใหพ้ยาบาลทีร่บัผดิชอบดแูลอยา่งใกลช้ดิ ปรกึษาแพทยเ์จา้ของไขใ้น
การใหย้า แกส้าเหตุ แนะน าญาตใิหเ้ฝ้าระวงั มกีารผกูมดัอยา่งปลอดภยั เป็นตน้ 
บทเรยีนเกีย่วกบัการจดัการกบัภาวะแทรกซอ้น ภาวะวกิฤต ิหรอืภาวะฉุกเฉิน:  มกีารปรบัปรุงแนวทางการ
ใหย้าในหญงิตัง้ครรภห์ลงัคลอด ท าใหอ้ตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นทีส่ าคญัคอื การตกเลอืดหลงัคลอดลดลง   
การเกดิ acute asthmatic attack และ acute exacerbationของ COPD มกัเกดิรวดเรว็ ดงันัน้ทมี PCT จงึมี
การท าแนวทางการดแูล Care map / Check list ในการปฏบิตัขิณะดแูลฉุกเฉิน และส าหรบัในผูป้ว่ย COPD 
/Asthma ทุกรายทีม่า visit ที ่ER ตอ้งให ้Systemic Steroid ทุกราย เพื่อลดอตัราการเกดิ Exacerbation ใน
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ส่วน COPD clinic มกีารเพิม่รายการยาเช่น Seretile accuhaler  ท าให ้ ท าใหอ้ตัราการเกดิ Respiratory 
failure ลดลง   
บทเรียนเก่ียวกบัการตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์และจิตสงัคม: จากการท า grand round 
พบวา่ผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยทีม่คีวามตอ้งการสิง่ยดึเหนี่ยวทางจติใจ จงึไดจ้ดัใหม้พีระพุทธรปูในหอผูป้ว่ยใน 
และจดักจิกรรมตกับาตรในโรงพยาบาล ส่งผลใหผู้ป้ว่ยและครอบครวัมสีุขภาพจติทีด่ ีและมคีวามพงึพอใจ
มากขึน้ 
บทเรียนเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนข้อมลูและประสานการดแูลผู้ป่วยภายในทีม:  มกีารท า C3THER 
ในผูป้ว่ย COPD readmit ส่งผลใหม้กีารวางระบบดแูลผูป้ว่ยทีม่เีป้าหมายเดยีวกนัของทุกวชิาชพี มกีาร
ทบทวนระบบยา การให ้home program / O2 home therapy และการเตรยีมความพรอ้มของ รพ.สต. ท า
ใหร้ะบบจ าหน่ายผูป้ว่ยมปีระสทิธภิาพมากขึน้ แกไ้ขปญัหาการส่งต่อขอ้มลูไปยงัชุมชน   
การดแูลและบริการท่ีมีความเส่ียงสงู 
บทเรยีนเกีย่วกบัการดแูลผูป้ว่ยในสถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงู: ส าหรบัผูป้ว่ย Acute MI จะมกีารท า care 
map ในการดแูลก่อนแพทยม์าถงึ ตดิตามตัง้แต่เริม่มอีาการสงสยั บนรถส่งต่อ และมพียาบาลดแูลใกลช้ดิ 
อธบิายผูป้ว่ยและญาตถิงึอนัตรายทีม่โีอกาสเสยีชวีติได ้ส่งต่อ CCU อยา่งรวดเรว็  
บทเรยีนเกีย่วกบัการท าหตัถการทีม่คีวามเสีย่ง:  การท าหมนั ทางโรงพยาบาลใช ้Valium and Ketamine 
เพื่อใหผู้ป้ว่ยหลบัและไม่ปวด ซึง่ตอ้งมกีาร monitor อยา่งละเอยีด และก่อนผูป้ว่ยเขา้หอ้ง OR ใหส้วน
ปสัสาวะทุกครัง้ เพราะเคยมอุีบตักิารณ์ Full bladder ท าใหเ้กดิความเสีย่งขณะผ่าตดั และเคยมผีูป้ว่ยทีท่ า
หมนัแลว้ยงัตัง้ครรภ ์ จงึตอ้งมกีารทบทวนวธิกีารท าหมนัใหถู้กตอ้ง มกีารบนัทกึการผ่าตดัอยา่งละเอยีดทุก
ราย   
บทเรียนเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงอาการผู้ป่วย เพ่ือแก้ไขหรือปรบัเปล่ียนแผนการ
รกัษา: 
          ตกึผูป้ว่ยในจะมแีบบเฝ้าระวงัอาการส าหรบัผูป้ว่ยทีป่ว่ย Traumatic brain injury ใหบ้นัทกึในแบบ
ประเมนิ และหากมกีารเปลีย่นแปลงความรูส้กึตวั ใหร้ายงานแพทยท์นัท ี  
บทเรียนเก่ียวกบั rapid response system เม่ือผู้ป่วยมีอาการทรดุลง:   มกีารอบรมและซอ้มแผน 
CPR อยา่งสม ่าเสมอ ในงาน ER จะมกีารตรวจสอบเครือ่งมอืทีเ่กีย่วกบัการ CPR ทุกวนั ทุกเวร หากผูป้ว่ย
อยูใ่นกลุ่มทีเ่ป็น Emergency/Urgency ใหเ้ฝ้าระวงัในหอ้ง CPR และมกีารประเมนิทุก 15 นาท ี    
บทเรยีนเกีย่วกบัการตดิตาม วเิคราะหแ์นวโน้มของเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์เพื่อน ามาปรบัปรุง:  จากการ
ทบทวนเวชระเบยีนผูป้ว่ยนอกของผูป้ว่ยคลนิิกเบาหวานพบวา่มแีนวโน้มของผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งต่อการ
เกดิภาวะแทรกซอ้นทางไต จงึมกีารใหต้รวจค่า GFR แสดงในระบบ HosXp ดว้ย เพราะ Serum Cr ไม่ไว
พอ 
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ผลการพฒันาท่ีส าคญั: การจดั one stop service ในกลุ่มผูป้ว่ยเบาหวาน, COPD, ARV, TB, จติเวช และ
ผูส้งูอาย ุ(geriatric syndrome)  ม ีระบบการดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง โดยทมีสหวชิาชพี ตน้แบบของ
สุราษฏรธ์าน ี

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การดแูลทัว่ไป 3 พฒันารปูแบบการดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั ใหค้รบวงจร   
การดแูลและบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู 3 การประเมนิผลลพัธข์องการตดิตามโดย Warning sign 
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III-4.3 ก. การระงบัความรู้สึก 
ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั: ความปลอดภยั 
ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง)  เป้าหมาย  2554  2555 2556 

รอ้ยละผูป้ว่ยไดร้บัการประเมนิ Pain score หลงัท าหมนั 24 ชัว่โมง 100 100 100 100 

อุบตักิารณ์เกดิภาวะแทรกซอ้นขณะใหย้าระงบัความรูส้กึ 
(Ketamine) 

0 %  0 0 0 

บริบท: โรงพยาบาลไม่มวีสิญัญพียาบาล แต่ใชว้ธิกีารปรกึษาแนวทาง นิเทศจากวสิญัญใีนเครอืขา่ย 
กลุ่มผูป้ว่ยใชบ้รกิารระงบัความรูส้กึ ทีม่คีวามเสีย่งสงู:  หมนัหญงิ ลว้งรก และขดูมดลกู 
กระบวนการ: 
บทเรียนในการประเมินความเส่ียง การวางแผน การปรึกษาผู้เช่ียวชาญ เพ่ือการระงบัความรูสึ้กท่ี
ปลอดภยั : 
              จากการทบทวนพบมผีูป้ว่ยทีม่แีผนเขา้รบัการระงบัความรูส้กึไดร้บัการประเมนิผดิพลาด ท าใหม้ี
การปรบัปรุงแนวทางการประเมนิเยีย่มผูป้ว่ยก่อนไดร้บัการระงบัความรูส้กึ แบบ triple check โดยพยาบาล
เจา้ของไข ้และแพทยผ์ูท้ าหตัถการ ท าใหส้ามารถคดักรองผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงูไดอ้ยา่งเหมาะสม    
บทเรยีนในการเตรยีมความพรอ้มผูป้ว่ย และใหผู้ป้ว่ยมสีว่นร่วม: มผีูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการระงบัความรูส้กึบางราย 
เกดิอาการขา้งเคยีงจากการใชย้าระงบัความรูส้กึ จงึเกดิกระบวนการใหค้วามรูแ้ละการปฏบิตัติวัทัง้ก่อน
และหลงัการไดร้บัยาแก่ผูป้ว่ยทุกรายและญาต ิท าใหอ้ตัราความพงึพอใจหลงัไดร้บัการระงบัความรูส้กึ
เพิม่ขึน้ 
บทเรยีนในการใชก้ระบวนการระงบัความรูส้กึทีร่าบรื่น ปลอดภยั : มแีพทยแ์ละเครื่องมอื monitor ใน
ระหวา่งการใหย้าระงบัความรูส้กึ และมแีนวทางในการใหย้าระงบัความรูส้กึชดัเจน ท าใหก้ระบวนการระงบั
ความรูส้กึปลอดภยั และราบรื่น 
บทเรียนเก่ียวกบัการฝึกอบรม/ฟ้ืนฟทูกัษะของบคุลท่ีท าหน้าท่ีระงบัความรู้สึก : มกีารจดัอบรมให้
ความรูเ้รื่องการช่วยฟ้ืนคนืชพี ฝึกปฏบิตั ิและประเมนิความรูแ้ก่ทมี CPR  ทุก  6 เดอืน เพื่อใหเ้กดิความ
พรอ้มในกรณีเกดิภาวะแทรกซอ้นฉุกเฉิน 
บทเรียนในการเฝ้าติดตามผู้ป่วยระหว่างระงบัความรู้สึกและพกัฟ้ืน: จากการทบทวนพบยงัมี
ผูร้บับรกิารบางรายเกดิความเจบ็ปวดระหวา่งการท าหตัถการ จงึจดัท าแนวการประเมนิความปวด โดยใช ้
pain score เป็นเกณฑ ์และใหก้ารดแูลตามความสมควร ท าใหค้วามพงึพอใจของผูร้บับรกิารสงูขึน้ 
บทเรยีนและขอ้จ ากดัในการปฏบิตัติามค าแนะน าของราชวทิยาลยัวสิญัญแีพทย ์: จากอุบตักิารณ์ของ
โรงพยาบาลอื่น เกดิภาวะ cardiac arrest ในผูป้ว่ยระหวา่งไดร้บัยาระงบัความรูส้กึและขาดอุปกรณ์ใหค้วาม
ช่วยเหลอื ท าใหม้กีารทบทวนการตรวจสอบ emergency cart ณ จุดบรกิาร ทุกช่วงการผลดัเวร เพื่อเตรยีม
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ความพรอ้มหากเกดิภาวะแทรกซอ้น และยงัไม่พบอุบตักิารณ์ดงักล่าว 
 
บทเรียนในการติดตามเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคแ์ละการปรบัปรงุท่ีเกิดขึ้น: มกีารประเมนิความเสีย่งที่
เกดิขึน้ ป้องกนัและแกไ้ขเมื่อมภีาวะแทรกซอ้น   
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: มทีมี CPR ในการจดัการเชงิรบั หากมภีาวะแทรกซอ้นจากการระงบัความรูส้กึ  มี
ระบบการจดัการ high alert drug  

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การระงบัความรูส้กึ 2.5 พฒันาศกัยภาพพยาบาล การส่งพยาบาลไป

อบรมเรื่องของวสิญัญ ี
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III-4.3 ข. การผ่าตดั 
ประเดน็คุณภาพ: ความปลอดภยั  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
-จ านวนอุบตักิารณ์เกดิภาวะแทรกซอ้นขณะท า
หมนั 

0 0 0 0 

- อตัราการตดิเชือ้ของแผลผ่าตดั (ท าหมนั 0 0 0 0 

บริบท: 
กลุ่มผูป้ว่ยผ่าตดัทีม่คีวามเสีย่งสงู: ผูป้ว่ยท าหมนัหลงัคลอด ในกรณผีูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงูเชน่ ภาวะความ
ดนัโลหติสงู >160/90 mmHg หรอืม ีภาวะเสีย่งก่อนคลอด  หลงัคลอด เช่น ภาวะตกเลอืดหลงัคลอด ภาวะ
ซดี ค่า HCT < 30 % มกีารประเมนิซ ้า เพื่อวางแผนการส่งต่อรพศนูยส์รุาษฏรธ์านี   
กระบวนการ: 
บทเรียนในการประเมินผู้ป่วย การประเมินความเส่ียง การวางแผนการผ่าตดั การปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญ:  มกีารประเมนิสภาพผูป้ว่ยทีเ่สีย่งต่อการเกดิภาวะแทรกซอ้น ในการท าผ่าตดั/ท าหตัถการทุก
case โดยการตดิตามเยีย่มก่อนผ่าตดั มกีารประสานงานหน่วยงานผูป้ว่ยใน และทมีสหวชิาชพี เพื่อวาง
แผนการดแูลผูป้ว่ยล่วงหน้า  พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ย และญาต ิไดม้สี่วนร่วมในการวางแผนการผ่าตดั   
ผลการประเมนิทีผ่่านมาพบวา่ อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดัเท่ากบั 0  ผูป้ว่ยไดร้บัการประเมนิ
ปญัหาสุขภาพก่อนผ่าตดั 100 %  
บทเรยีนในอธบิายขอ้มลูใหผู้ป้ว่ย/ครอบครวั และการใหผู้ป้ว่ยมสี่วนร่วมตดัสนิใจ:  มกีารเยีย่มผูป้ว่ยเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มก่อนท าหตัถการ และมกีารให้ขอ้มลูถงึข ัน้ตอน และภาวะแทรกซอ้นทัง้สามแีละภรรยา  มี
การประเมนิผูป้ว่ยเบือ้งตน้โดยการตดิตามเยีย่มก่อนผ่าตดั เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นทุกcase  
บทเรียนในการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตดั: ก าหนดการตรวจสอบความพรอ้มใน 3 ประเดน็
ดงัต่อไปนี้  
    1.  ความพรอ้มทางดา้นร่างกาย: เพื่อเตรยีมความพรอ้มทางดา้นร่างกายและจติใจก่อนเขา้รบัการผ่าตดั             
    2. ความพรอ้มทางดา้นจติใจ: ผูป้ว่ยส่วนใหญ่มคีวามวติกกงัวลกลวัการผ่าตดั จงึวางแนวทางในการ
ตดิตามเยีย่มทัง้ก่อนและหลงัผ่าตดัเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูป้ว่ยและญาตใิหข้อ้มลูเกีย่วกบัการรกัษา
ของแพทยเ์พื่อลดความวติกกงัวลของผูป้ว่ยเกีย่วกบัการผ่าตดั             
    3. ความพรอ้มของผลการตรวจทางหอ้งชนัสตูร: ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารตามแนวการรกัษาของ
แพทย ์   
บทเรียนในการป้องกนัการผ่าตดัผิดคน ผิดข้าง ผิดต าแหน่ง: จะมกีารประสานงานจากทมีทีร่บัผดิชอบ
ผูป้ว่ยผ่าตดัแต่ละราย ใหร้บัผูป้ว่ยจากหอผูป้ว่ยโดยการระบุชื่อ สกุลและหอผูป้ว่ยแจง้ใหผู้ป้ระสานงานทราบ 
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ผูป้ระสานงานมอบหมายพนกังานเปลใหร้บัผูป้ว่ยโดยมใีบแจง้รบัผูป้ว่ยทีร่ะบุรายละเอยีดเกีย่วกบัผูป้ว่ย
อยา่งครบถ้วน ดงันี้  
          1.  ก่อนยา้ยผูป้ว่ยเขา้หอ้งผ่าตดั เจา้หน้าทีป่ระจ าหอ้งผ่าตดั ตอ้งมกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ผูป้ว่ย โดยใชต้วับ่งชีจ้ากแหล่งขอ้มลู 3 แหล่ง คอื สอบถามชื่อ สกุลจากผูป้ว่ย/ญาต ิ ตรวจสอบป้ายขอ้มอื
ผูป้ว่ย  ตรวจสอบเวชระเบยีนใหถู้กตอ้งตรงกบัใบแจง้รบัผูป้ว่ย  การตรวจสอบความถูกตอ้งของการระบุตวั
ผูป้ว่ย ประเภทการผ่าตดั บรเิวณผ่าตดัและแผนการผ่าตดัของแพทยจ์ากเวชระเบยีนและทะเบยีนนดัผ่าตดั 
และท า (mark site) เพื่อระบุต าแหน่งการผ่าตดัทีถู่กตอ้ง ก่อนเคลื่อนยา้ยผูป้ว่ยเขา้สู่ทีพ่กัรอผ่าตดัโดย
พยาบาลผูป้ระสานงานหอ้งผ่าตดั  
2.ตรวจสอบความถูกตอ้งไม่ผดิคน โดยพยาบาลประจ าหอ้งผ่าตดั เกีย่วกบัการระบุตวัผูป้ว่ย ประเภทการ
ผ่าตดั บรเิวณผ่าตดัและแผนการผ่าตดัของแพทยจ์ากเวชระเบยีนและตารางการผ่าตดัประจ าวนัตามทีไ่ดร้บั
มอบหมาย พรอ้มทัง้ใหพ้ยาบาลขานชื่อ สกุล และชนิดการผ่าตดัของผูป้ว่ยพรอ้มๆกนัเพื่อเป็นการตรวจสอบ 
(independent double check) ครัง้สุดทา้ยก่อนใหย้าระงบัความรูส้กึ และการท าหตัถการ  ในรอบปีทีผ่่านมา 
ไม่มอุีบตักิารณ์การรบัผูป้ว่ยผ่าตดัผดิคน 
บทเรียนในการจดัส่ิงแวดล้อมและระบบงานของห้องผ่าตดั : 
 มกีารจดัโซนsterile และปนเป้ือน  มกีารปรบัระบบขยะและผา้ตดิเชือ้ใหเ้ป็นระบบปิด  
 มกีารท าความสะอาดหอ้งก่อนการผ่าตดัทุกครัง้  
 อุปกรณ์ในการผ่าตดัมกีารลา้งและท าใหป้ลอดเชือ้ทีง่านจ่ายกลาง  
 บุคลากรปฏบิตัติามแนวทาง Standard Precaution  
 มรีะบบการตรวจนบัเครื่องมอืและวสัดุก่อนและหลงัการผ่าตดัทุกราย  ไม่พบอุบตักิารณ์การลมืเครื่องมอื
และวสัดุในร่างกายผูป้ว่ย  
บทเรียนเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากบนัทึกการผ่าตดั: มกีารทบทวนเวชระเบยีนของหอ้งผ่าตดัจาก
การท า Trigger Tool  โดยทบทวนจากเวชระเบยีนผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบั การผ่าตดั ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2554 ถงึ 
กนัยายน 2555 จ านวน 17 ราย และอุบตักิารณ์ท าหมนัแลว้ยงัทอ้ง ผลการทบทวนพบวา่ ลายมอืแพทยอ่์าน
ไม่ออก เขยีนไม่ละเอยีด  จงึแกไ้ขโดยการพมิพแ์ลว้ใหแ้พทยเ์ขยีนเพิม่เตมิบางประเดน็  
บทเรยีนเกีย่วกบัการดแูลหลงัผ่าตดั และการตดิตามภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดั: 
            มกีารตดิตามเยีย่มหลงัผ่าตดัตามเกณฑภ์ายใน 24 ชัว่โมง  เป็นรอ้ยละ 100 ผูป้ว่ยจะมอีาการปวด 
Pain score โดยเฉลีย่ 4-5 จงึมกีารสัง่ยาแกป้วดให ้วนัต่อมา Pain score ลดลง เดนิเขา้หอ้งน ้าไดด้ ี
บทเรยีนเกีย่วกบัการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้แผลผ่าตดั:  พบวา่อตัราการตดิเชือ้ของแผลผ่าตดัในปี2554 สงูถงึ 
0.2% จงึมกีารทบทวน เพื่อหาสาเหตุ (RCA) โดยทมีสหวชิาชพีพบวา่ สาเหตุของการตดิเชือ้แผลผ่าตดั
เกดิขึน้ไดจ้าก  
          - การประเมนิภาวะเสีย่งของผูป้ว่ยก่อนการผ่าตดัยงัไม่ครอบคลุม            
- แผนการดแูล และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการปฏบิตัตินหลงัผ่าตดั ยงัไม่ชดัเจน            
- ขาดการประเมนิความพรอ้ม ทางดา้นร่างกาย เช่น การตรวจดแูผลผ่าตดั ก่อนการจ าหน่าย   
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ผลการทบทวนโดยทีมสหวิชาชีพ  
        1.   จดัท าแนวทางการประเมนิความเสีย่งก่อนการผ่าตดั ทุกราย 
        2.   มกีารตดิตามเยีย่มเพื่อประเมนิอาการก่อนจ าหน่ายทุกครัง้          
        3.   มแีนวทางการตดิต่อสื่อสารทีช่ดัเจน เช่น การโทรศพัท ์สายตรงคุยกบัเจา้หน้าทีภ่ายในหน่วยงาน 
หรอืเจา้หน้าทีท่ ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อตอบขอ้ซกัถาม ต่างๆ   
  มกีารตดิตามดแูลผูป้ว่ยหลงัผ่าตดั ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
หรอืสถานบรกิาร ทีผู่ป้ว่ย เขา้รบับรกิาร เพื่อประเมนิภาวการณ์ตดิเชือ้ของบาดแผล ผ่าตดัก่อนและหลงัการ
ตดัไหม โดยใชไ้ปรษณียบตัร เป็นสื่อในการตดิตาม แจง้ผลกลบัมายงัหน่วยงานหอ้งผ่าตดั ทุกราย จากการ
ทบทวนและปฏบิตัติามแนวทางแลว้พบวา่ ยงัไม่พบการตดิเชือ้ของแผลผ่าตดั   
 ผลการพฒันาท่ีส าคญั  
 มกีารวางแนวทางในการประเมนิความเสีย่งก่อนการผา่ตดัใหค้รอบคลุมทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ  
 มกีารปรบัปรุงแผนการตดิตามเยีย่มใหค้รอบคลุมดา้นประวตัคิวามเจบ็ปว่ยผลการตรวจทางดา้นร่างกาย 
และขอ้มลูทางหอ้งปฏบิตักิาร  
 ก่อนการผ่าตดัทมีผ่าตดัร่วมกบัทมีสหวชิาชพี มกีารใหข้อ้มลูและการประเมนิผูป้ว่ยก่อนผ่าตดัทุกราย  
 มกีารปรบัปรุงระบบการประสานงาน เพื่อวางแผนการผ่าตดัผูป้ว่ยล่วงหน้าโดยใชร้ะบบการตดิต่อทาง 
โทรศพัทร์ายงานหวัหน้าหน่วยงานหอ้งคลอด ทนัททีีแ่พทยS์et Case ตดิตามเยีย่มเพื่อประเมนิความเสีย่ง
และประสานงานผูเ้กีย่วขอ้งไดล้่วงหน้า นอกจากนี้ ยงัสามารถเตรยีมความพรอ้มของทมีผ่าตดั และ อุปกรณ์
เครื่องมอืทีม่ ีในหน่วยงานป้องกนัการเกดิอุบตักิารณ์เลื่อนผ่าตดัจากความไม่พรอ้มของอตัราก าลงัและ
อุปกรณ์เครื่องมอื และวางแนวทางการดแูลผูป้ว่ยเพิม่เตมิ   
 จดัท าแนวทางการป้องกนัของคมทิม่ต าจาก เนื่องจากพยาบาลผูท้ ีป่ฏบิตังิานปนระจ าตดิธุระ และเรยีก
พยาบาลเสรมิจากหน่วยงานหอ้งคลอดมาปฏบิตังิานแทน ท าใหข้าดทกัษะในการจดัส่งเครื่องมอื   
 วิเคราะหปั์ญหาท่ีเกิดขึ้น  
 1.  ขาดการก ากบันิเทศบุคลากรทีเ่ขา้มาเสรมิในทมีพยาบาล ก่อนการปฏบิตังิาน  
 2.  ความไม่พรอ้มดา้นบุคลกรทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานประจ า 
สรปุแนวทางการพฒันา  
 1. จดัท าแนวทางการนิเทศงานบุคลากรทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานเสรมิ 
 2. พฒันาแนวทางการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการป้องกนัของมคีมทิม่ต าในหอ้งผ่าตดั  
 3. พฒันาทกัษะบุคลากรดา้นการสง่เครื่องมอื ตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน  
 เนื่องจากภาระงาน และปรมิาณงานของหอ้งผ่าตดัลดลง จงึมแีผนพฒันาทีส่ าคญัดงันี้  
 - ปรบัเป็นหอ้งผ่าตดัเลก็ และรบังานหตัถการต่างๆ เช่น case Excision จากหอ้ง ER หรอืแผล Sutureทีม่ี
ขนาดใหญ่ หตัถการอื่นๆทีส่ามารถท าในหอ้งผ่าตดัได ้มาท าทีห่อ้งผ่าตดั เพื่อเพิม่คุณภาพและพฒันางาน
ต่อไป 
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ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การผ่าตดั 2.5 พฒันาศกัยภาพของบุคลากรของทมีผ่าตดั  
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III-4.3 ค. อาหารและโภชนาการ 
ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั: สะอาด ปลอดภยั เหมาะสม  
ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง)  เป้าหมาย  2554  2555 2556 
สถานประกอบการผ่านการประเมนิดา้นสุขาภบิาลอาหาร  ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
อตัราผูป้ว่ยเฉพาะโรคทีไ่ดร้บัอาหารตามแผนการรกัษา  > 80% - - - 
จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัอาหารในชุมชน 0 0 0 0 
บริบท: เนื่องจากทีผ่่านมาโรงพยาบาลไม่มบีรกิารอาหารส าหรบัผูป้ว่ยทีพ่กัรกัษาในโรงพยาบาล เพราะไมม่ี
โรงครวัและไมม่นีกัโภชนาการ และยงัมปีญัหาเรื่องการเงนิ ดงันัน้โรงพยาบาลจงึมกีารแกไ้ขโดย มี
คณะกรรมการโภชนาการและสุขาภบิาลอาหารรบัผดิชอบในการดแูลเรื่องอาหารของผูป้ว่ย และตรวจ 
ประเมนิ ใหค้ าแนะน ารา้นอาหารต่างๆ ในพืน้ที ่ท างานประสานกบัชมุชน ใหม้รีา้นอาหารทีส่ะอาด ปลอดภยั 
เหมาะสมกบัผูป้ว่ยแต่ละประเภท แต่คณะกรรมการไดว้างแผนในการท าโรงครวัของโรงพยาบาล เพราะเคย
พยายามตดิต่อใหเ้อกชนทีส่นใจท าอาหารผูป้ว่ย แต่ยงัไม่มกีารตอบรบั 
กลุ่มผูป้ว่ยทีก่ารดแูลทางโภชนาการมคีวามส าคญัต่อการฟ้ืนตวั: มพียาบาลทีผ่่านการอบรม ดงูานดา้น
อาหารผูป้ว่ย และกลุ่มเสีย่ง ตามกลุ่มโรคส าคญัทีพ่บบ่อย เช่น โรคถุงลมโปง่พอง โรคเบาหวาน ความดนั
โลหติสงู มะเรง็  ผูป้ว่ยตดิเตยีง ผูส้งูอาย ุโรคไต   เป็นตน้  ช่วยในการใหค้ าแนะน าผูป้ว่ยทีม่คีวาม
จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่น     
กระบวนการ: 
บทเรียนเก่ียวกบัระบบบริการอาหารเพ่ือความพึงพอใจของผู้ป่วย : 
               ผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งต่อภาวะทุพโภชนาการ จะไดร้บัการประเมนิทุกคน โดยพยาบาลผูป้ว่ยใน 
และแจง้ใหผู้ป้ว่ยทราบ แพทยจ์ะมกีารตรวจระดบั Albumin ในเลอืดและแนะน าอาหารทีเ่หมาะสม เช่น การ
รบัประทานไขข่าว อาหารเสรมิ อาหารป ัน่ เป็นตน้ มกีารใหค้ าแนะน าญาตใินการเลอืกซือ้อาหารทีเ่หมาะสม
ส าหรบัผูป้ว่ย เพื่อจะไดไ้ปแจง้ใหร้า้นอาหารใหร้บัทราบ ผลการด าเนินงานพบวา่ รา้นอาหารใหค้วามร่วมมอื
เป็นอยา่งด ีแต่อาจจะมบีา้งบางกรณีเช่นผูป้ว่ยอยากกนิอาหารทุเรยีน กไ็ดแ้นะน าเกีย่วกบัอาหารทดแทนไป  
ในผูป้ว่ยมะเรง็ทีล่ าคอ ช่องปาก ทีก่นิล าบาก จะมเีจลโภชนาพระราชทานใหก้นิ ซึง่ผูป้ว่ยพงึพอใจมาก   
บทเรียนเก่ียวกบัการจดัอาหารท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการ: ประสานรา้นอาหารเรื่องการปรุงอาหาร 
คุณภาพอาหารส าหรบัผูป้ว่ย และมกีารตรวจสอบคุณภาพอาหาร สารปนเป้ือนในอาหาร ในรา้นอาหาร
บรเิวณโรงพยาบาล ตลาดนดั  และการสอน แนะน าญาตใินการเตรยีมอาหารส าหรบัผูป้ว่ย 
บทเรียนเก่ียวกบัการคดักรองภาวะโภชนาการ การประเมินอย่างละเอียดเม่ือมีข้อบ่งช้ี:   ผูป้ว่ยที่
นอนโรงพยาบาลทุกคนจะไดร้บัการประเมนิภาวะโภชนาการโดยใชแ้บบประเมนิทีป่ระยกุตม์าจากของ
โรงพยาบาลสุราษฏรธ์านี เชน่ ด ูBMI < 18 หรอืผูป้ว่ยนอนตดิเตยีง ผลจากการใชพ้บวา่เมื่อประเมนิแลว้ยงั
มกีารดแูลไดน้้อย ซึง่ทางทมีตอ้งมกีารปรบัปรงุเพิม่เตมิแนวทางการดแูลผูป้ว่ยทีม่ภีาวะทุกโภชนาการดว้ย 
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บทเรียนเก่ียวกบัการวางแผนและการดแูลทางโภชนาการ/โภชนบ าบดัในกลุ่มผู้ป่วยส าคญั: ประสาน
นกัโภชนากรจากโรงพยาบาลสุราษฏรธ์านีมาสอนการประเมนิภาวะโภชนาการ และมแีบบประเมนิภาวะ
โภชนาการใหพ้ยาบาลผูป้ว่ยในไดป้ระเมนิผูป้ว่ยทุกรายทีม่คีวามเสีย่ง 
บทเรยีนเกีย่วกบัการใหค้วามรูด้า้นโภชนาการและโภชนบ าบดัแก่ผูป้ว่ยและครอบครวั: 
ส่งเสรมิการปรบัพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารของผูป้ว่ยเบาหวาน โดยจดัใหม้ศีนูยก์ารเรยีนรูเ้รื่องอาหาร 
มชีุดสาธติอาหารเบาหวาน ผูป้ว่ยเบาหวานทีเ่ขา้พกัรกัษาในโรงพยาบาลมกีารจดัอาหารเฉพาะโรค เป็น
แบบอยา่งการเรยีนรูข้ณะอยูใ่นโรงพยาบาล   
บทเรียนเก่ียวกบัสขุาภิบาลอาหารในการผลิต จดัเกบ็ ส่งมอบ จดัการของภาชนะและเศษอาหาร: 
              มถีงัขยะมฝีาปิดมดิชดิเพื่อใหผู้ป้ว่ยและญาตทิิง้ แต่ปญัหาพบวา่ผูป้ว่ยมกัจะน าอาหารทีเ่หลอื
เลีย้งสตัวเ์ช่น แมว สุนขั ท าใหม้แีมวมาอาศยัอยูใ่นตกึ ปจัจุบนัยงัเป็นปญัหาในการจดัการ  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
 การใหค้วามรูเ้รื่องอาหาร ทัง้บุคลากร ผูป้ว่ย ญาต ิและรา้นอาหารในชุมชน 
 ใหด้แูลโดยการประยกุตส์มุนไพรเป็นอาหารส าหรบัผูป้ว่ย มเีมนูอาหารแสลงส าหรบัผูป้ว่ยมะเรง็  

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
อาหารและโภชนบ าบดั 2.5 สรา้งโรงครวัและระบบบรกิารอาหารส าหรบั

ผูป้ว่ย 
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III-4.3 ง/จ การดแูลผู้ป่วยระยะสดุท้าย/การบ าบดัอาการเจบ็ปวด 
ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั: คุณภาพชวีติทีด่ ี

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย  2554  2555  2556  
อตัราความพงึพอใจของผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยและครอบครวั  >80%  92.58% 96.24% 95.2% 
อตัราผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยไดร้บัการดแูลแบบองคร์วม  >80%  87.50% 100% 100% 
อตัราผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยทีไ่ดร้บัการดแูลต่อเนื่องจนกระทัง่
เสยีชวีติ  

>80%  80.00% 90.90% 100% 

บริบท: 
กลุ่มผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยที ่รพ.ใหก้ารดแูล และบ าบดัอาการเจบ็ปวด: ผูป้ว่ยทุกโรคทีร่กัษาไมห่าย และจะ
เสยีชวีติในเวลาอนัใกล ้เช่น มะเรง็ ,โรคไตวาย, COPD   
กระบวนการ: 
การดแูลผู้ป่วยระยะสดุท้าย 
บทเรยีนเกีย่วกบัการสรา้งความตระหนกัในความตอ้งการของผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย 
             อบรมความเขา้ใจเรื่องการดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ยแก่บุคลากรสุขภาพ  และดแูลคนไขใ้หเ้หน็กบั
ตา ไดด้แูลผูป้ว่ยดว้ยตนเอง ผ่านกจิกรรม C3THER HELP  ซึง่พบวา่บุคลากรส่วนใหญ่จะมปีระสบการณ์
มาบา้ง มากน้อยแตกต่างกนั    
บทเรียนเก่ียวกบัการประเมิน/รบัรู้ความต้องการของผู้ป่วยระยะสดุท้าย : 
             มกีารน าแบบประเมนิ PPS และ ESAS มาใชใ้นการประเมนิ และเกบ็ขอ้มลูรวบรวม มี
ผูร้บัผดิชอบงานชดัเจน มทีมีช่วยกนัประเมนิเพื่อความครบถ้วนทัง้ แพทย ์พยาบาล เภสชักร นกักายภาพ 
แพทยแ์ผนไทย เป็นตน้ แลว้น าประเดน็ทีแ่ต่ละคนไดม้าคุยกนั 
บทเรยีนเกีย่วกบัการตอบสนองความตอ้งการของผูป้ว่ยอยา่งรอบดา้น (ร่างกาย จติสงัคม อารมณ์ จติ
วญิญาณ) 
           จดัหอ้งพเิศษเฉพาะส าหรบัผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย เพราะตอ้งการความเงยีบ เป็นส่วนตวั ดา้นจติสงัคม 
อารมณ์และ จติวญิญาณ  มกีารสวดมนต ์นิมนตพ์ระมารว่มดแูลผูป้ว่ย เพื่อส่งเสรมิความสุขสบายทาง
อารมณ์ จติสงัคม  ท าใหผู้ป้ว่ยสามารถใชช้วีติทีเ่หลอือยา่งมคีวามสุข  มเีครอืขา่ยผูด้แูลผูป้ว่ยมะเรง็ เพื่อ
เป็นการช่วยผูด้แูลไมใ่หทุ้กข ์และปว่ยไปดว้ย 
บทเรียนเก่ียวกบัการให้ผู้ป่วยและครอบครวัมีส่วนรว่มในการตดัสินใจ : 
          การใหข้อ้มลูและการบอกแนวโน้มการด าเนินของโรคเป็นระยะๆ จะช่วยใหผู้้ปว่ยและครอบครวั
ตดัสนิใจเลอืกแนวทางการดแูลรกัษาทีเ่หมาะกบัตนเอง  มกีารเตรยีมความพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ 
เพื่อลดความวติกกงัวลทัง้ก่อนเสยีชวีติและหลงัเสยีชวีติ   
การบ าบดัอาการเจบ็ปวด 
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บทเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิอาการเจบ็ปวด 
การประเมนิอาการเจบ็ปวดใชแ้บบประเมนิ Pain Score  และตอ้งใชก้ารสงัเกต การแสดงออกทางสหีน้า 
การส่งเสยีง   และอาการทางกายเช่นเกรง็ ตอ้งเลอืกใชแ้บบประเมนิใหเ้หมาะสมกบัผูป้ว่ย  การประเมนิ
ความปวด เป็นสญัญาณชพีที ่5  ความถี่ข ึน้อยูก่บัอาการปวด    
บทเรียนเก่ียวกบัการบ าบดัรกัษาอาการเจบ็ปวดในโรงพยาบาล : 
ใชแ้นวทางการจดัการเรื่องปวด WHO step ladder มยีา Morphine ในแบบฟอรม์ฉีด ยาน ้า ยาเมด็ เพยีงพอ 
สามารถบรหิารจดัการยาไดต้ลอด เพื่อใหจ้ดัการเรื่อง Pain ไดเ้หมาะสม และมกีารสอนแพทยถ์งึวธิกีาร
จดัการ เช่น ใหแ้บบ Around the clock ไม่ใช ่PRN เป็นตน้ 
บทเรียนเก่ียวกบัการบ าบดัรกัษาอาการเจบ็ปวดซ่ึงผู้ป่วยรกัษาตวัท่ีบ้าน : 
          มกีารเตรยีมตัง้แต่การวางแผนจ าหน่าย สอนญาตแิละผูป้ว่ยเรื่องการบรหิารยาแกป้วด  มบีตัร
สมาชกิเยีย่มบา้นไวใ้หโ้ทรปรกึษา ตดิตามเยีย่มบา้น  จดัหายาทีเ่หมาะสมเช่น Morphine syr, MST เป็นตน้ 
และเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นจากการใชแ้กแ้กป้วด 
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: ไดร้บัรางวลัเครอืขา่ยตน้แบบการดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย ของ สปสช. ปี 2555 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การดแูลผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย 3 บรูณาการการแพทยท์างเลอืกบรกิารผูป้ว่ย

ระยะสุดทา้ยใหค้รอบคลุมมากกวา่ปจัจุบนั 
การบ าบดัอาการเจบ็ปวด 3 มแีนวทางใหแ้พทยท์ีห่มุนเวยีนไดท้ราบ 
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III-4.3 ฉ. การฟ้ืนฟสูภาพ 
ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั: ครอบคลุม ปลอดภยั  ต่อเนื่อง 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2554 2555 2556 
อตัราผูป้ว่ยโรค Stroke ไดร้บัการฟ้ืนฟสูภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง  

60%  16.5% 35.2% 44.3% 

อตัราผูป้ว่ยในคลนิิก COPD ทีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ปอด  

80%  45% 93.11% 100% 

รอ้ยละของผูป้ว่ย COPDทีม่ผีลการประเมนิ CAT Score 
> 20คะแนน  

< 10  NA  21.28  59.5  

บริบท: โรงพยาบาลเคยีนซามนีกักายภาพ 3 คน และมเีครอืขา่ยดแูลผูพ้กิารซึง่มสีมาชกิร่วม 30 คน โดย
ท างานร่วมกบัทมีสหวชิาชพี โดยเน้นโรคที ่ไดแ้ก่ COPD, โรคหลอดเลอืดสมอง, และผูป้ว่ยไดร้บับาดเจบ็ไข
สนัหลงั ผูพ้กิาร เป็นตน้   
กลุ่มผูป้ว่ยทีก่ารฟ้ืนฟูสภาพมคีวามส าคญัต่อการฟ้ืนตวั: 1. โรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั 2. โรคหลอดเลอืดสมอง   
3. ผูป้ว่ยไดร้บับาดเจบ็ทีไ่ขสนัหลงั และจากอุบตัเิหตุ 4. ผูพ้กิาร  5. ผูส้งูอาย ุ
กระบวนการ: 
บทเรียนเก่ียวกบัการเข้าถึง การขยายความครอบคลมุในการให้บริการฟ้ืนฟสูภาพ : 
             ปญัหาในการดแูลผูป้ว่ยทีต่อ้งการฟ้ืนฟูสภาพคอืการเดนิทางมาโรงพยาบาล ทางเครอืขา่ยไดม้ี
การจดันกักายภาพเยีย่มบา้นวนัเสาร ์อาทติยเ์พิม่เตมิ โดยพยายามเน้นเชงิรุก การมเีครอืขา่ยดแูลผูพ้กิาร
ท าใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการดแูลทีด่ขี ึน้ เพราะหากรอแต่นกักายภาพตงไม่ส าเรจ็  และทีส่ าคญัญาตกิช็่วยไดม้าก 
ท าใหป้จัจุบนัเครอืขา่ยสุขภาพเคยีนซาเป็นตน้แบบการดแูลผูพ้กิารของจงัหวดั และสามารถส่งขอ้มลูการท า
กายภาพ และดแูลผูพ้กิารไดเ้ป็นอนัดบัหนึ่งของจงัหวดั 
บทเรียนในการประเมินและวางแผนการให้บริการฟ้ืนฟสูภาพ : 
                เครอืขา่ยสุขภาพเคยีนซามแีนวทางการส่งต่อผูป้ว่ยทีต่อ้งการการฟ้ืนฟูสภาพ โดยแพทยจ์ะ
ประเมนิเบือ้งตน้ แลว้สง่ปรกึษานกักายภาพดแูลต่อไป เกอืบทุกคลนิิกโรคเรือ้รงัจะมนีกักายภาพสอนเรื่อง
การออกก าลงักายร่วมดว้ย โดยเฉพาะ COPD clinic นกักายภาพมบีทบาทมาก ทัง้การท า six minute walk 
,Spirometer, Breathing exercise เป็นตน้   
บทเรียนในการให้บริการฟ้ืนฟสูภาพ : 
            การบรกิารตัง้รบัเพยีงอยา่งเดยีวผูป้ว่ยเขา้ไม่ถงึบรกิารโดยเฉพาะผูพ้กิาร และผูส้งูอาย ุเพราะตอ้ง
พึง่คนอื่นในการเดนิทาง เครอืขา่ยจงึตอ้งพฒันาการดแูลเชงิรุกมากขึน้ ใหชุ้มชนมสี่วนร่วม เพราะล าพงันกั
กายภาพมไีม่เพยีงพอในการดแูลใหต่้อเนื่อง  
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บทเรียนเก่ียวกบัการช่วยเหลือผูพิ้การและฟ้ืนฟสูภาพผู้ป่วยในชุมชน : 
             การด าเนนิงานโดยเครอืขา่ยดแูลผูพ้กิารในชุมชน เป็นการดงึศกัยภาพของชุมชนมาใช ้และยงัมี
อาสาสมคัรกายภาพบ าบดัทีช่่วยในการฟ้ืนฟูสภาพทีบ่า้น โดยทางเครอืขา่ยจะมคี่าตอบแทนใหต้ามสดัส่วน 
ท าใหผู้พ้กิารไดร้บัประโยชน์มาก ส าหรบัผูพ้กิารทางการเคลื่อนไหวทีย่งัไม่มบีตัรนกักายภาพจะมสีทิธอิอก
ใบรบัรองไดเ้ลย ไม่ตอ้งส่งพบแพทย ์ยกเวน้ความพกิารบางชนิดทีต่อ้งสง่ต่อ ท าใหผู้พ้กิารสะดวกมากขึน้ 
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: การสรา้งเครอืขา่ยการดแูลผูพ้กิารในชุมชน และ อาสาสมคัรกายภาพบ าบดัใน
ชุมชน 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การฟ้ืนฟูสภาพ 3.5 การสรา้งอาชพีใหผู้พ้กิาร และการจา้งนกักจิกรรมบ าบดั

เพิม่เตมิ 
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III-4.3 ช. การดแูลผู้ป่วยไตรายระยะสดุท้าย 
ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั:  ชะลอการเสื่อมของไต ปลอดภยั  

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2554 2555 2556 
อตัราการตดิเชือ้ของผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการฟอกไตผ่านทางหน้า
ทอ้ง  

0%  1 1 0 

บริบท: ผูป้ว่ยไตวายระยะสุดทา้ยทีไ่ดร้บัการฟอกไตผ่านทางหน้าทอ้ง ไดร้บัการส่งต่อจากโรงพยาบาลแม่
ขา่ย ใหท้มีเยีย่มบา้นดแูลต่อเนื่อง เพื่อตดิตาม และประเมนิผลการดแูลผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการฟอกไตผ่านทาง
หน้าทอ้ง ลดภาวะแทรกซอ้นจากการฟอกไตผ่านทางหน้าทอ้ง จากเหตุการณ์ดงักล่าวโรงพยาบาลจงึได้
จดัตัง้คลนิิกโรคไตเรือ้รงั เพื่อใหม้ผีูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน และดแูลครบวงจร ดแูลตัง้แต่ไตวายระยะแรก ไม่ให้
เป็นระยะสุดทา้ย ซึง่โรคทีพ่บวา่ท าใหเ้กดิโรคไตวายคอืโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู โรคนิ่ว เป็นตน้   
กระบวนการ: 
1. การคดักรองภาวะไตเสื่อมจากคลนิิกโรคเรือ้รงัต่างๆ นดัเขา้คลนิิกโรคไต ทีแ่ยกออกมา และใชค้่า GFR 
ในการประเมนิซึง่ละเอยีดกวา่ Serum Cr  
2.มแีบบประเมนิภาวะไตเสื่อม ภาวะแทรกซอ้น  อา้งองิจากสมาคมโรคไต มแีนวทางการส่งต่อ 
3.ทมีสหวชิาชพีใหก้ารดแูล ใหค้ าปรกึษาเชน่ อาหาร การดแูลตนเอง การกนิยา การออกก าลงักาย 
4.ส าหรบัผูป้ว่ยไตวายระยะสุดทา้ยทีต่อ้งลา้งไต จะมกีารเยีย่มบา้น ตดิตาม  
5. ใชห้ลกัการ Palliative care ส าหรบัระยะสุดทา้ย และตอ้งระวงัภาวะแทรกซอ้นจากโรคหวัใจดว้ย 
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: มรีะบบการดแูลต่อเนื่อง และเฝ้าระวงัทีค่รบวงจร มคีลนิิกโรคไตชดัเจน 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การดแูลผูป้ว่ยไตวายระยะสุดทา้ย 3 พฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยผูด้แูลระดบัปฐมภมู ิ

และคลนิิกใหส้มบรูณ์ 
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III-5 การให้ข้อมลูและเสริมพลงัแก่ผู้ป่วย/ครอบครวั 
ประเดน็คุณภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั:  ดแูลตนเองไดด้ ีถกูตอ้ง 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2554 2555 2556 
อตัราการเลกิบุหรีส่ าเรจ็ในผูป้ว่ย COPD  >40% NA 36.36% 43.47% 

รอ้ยละผูป้ว่ยโรค COPD กลบัมานอนซ ้า  ( Re- 
admitted) 

<20% 34.25% 24.57% 23.81% 

รอ้ยละผูป้ว่ยโรค DM  กลบัมานอนซ ้า  ( Re- admitted) <10% 3.94% 7.75% 4.58 
บริบท: ทมีโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพ(HPH plus)และทมีน าทางดา้นคลนิิกใหค้วามส าคญัในการให้
บุคลากรใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นแก่ผูป้ว่ยและญาตติลอดการรกัษา รวมทัง้การคน้หาผูด้แูลในผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัที่
โรงพยาบาลใหค้วามส าคญั เพื่อสรา้งการมสี่วนร่วมและเสรมิพลงัใหแ้ก่ผูป้ว่ยและครอบครวัในการตดัสนิใจ
วางแผนการรกัษาและพฒันาขดีความสามารถทีจ่ะเป็นสว่นหนึ่งของทมีรกัษา ท าใหผู้ป้ว่ยสามารถปฏบิตัติน
หลงัจ าหน่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เพราะโรคเรือ้รงัคอืโรคทีเ่กดิจากพฤตกิรรม 99%(ทีเ่หลอืคอืพนัธุกรรม) 
โรคท่ีคณุภาพการให้ข้อมลูและเสริมพลงัมีความส าคญั:  COPD Asthma DM HT CKD Stroke IHD 
Cancer 
ลกัษณะประชากร/ผู้รบับริการท่ีมีผลต่อการให้ข้อมลูและเสริมพลงั:   
 ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั/ผูส้งูอาย ุ           
 ผูด้แูลหลกั/ครอบครวัของผูป้ว่ย           
 เครอืขา่ยการดแูลในชุมชน  
กระบวนการ: 
บทเรียนเก่ียวกบัการวางแผนและก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้: 
ในกลุ่มผูป้ว่ยเบาหวานทีค่วบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืดไมไ่ด ้เนื่องจากผูป้ว่ยและผูด้แูลขาดความรูท้มีน าดแูล
ผูป้ว่ยมกีารวางแผนใหข้อ้มลูโดยการจดักจิกรรมใหค้วามรูผู้ป้ว่ยและผูด้แูลในคลนิิก และจดัท าโครงการค่าย
เบาหวาน โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการเยีย่มบา้น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ป้ว่ยและผูด้แูลมคีวามรู้
ในการดแูลตวัเองส่งผลใหอ้ตัราผูป้ว่ยเบาหวานมรีะดบั HBA1C ไดต้ามเกณฑเ์พิม่ขึน้  ในกลุ่มผูป้ว่ย COPD 
ยงัพบอตัราการ Re-admit ซ ้าบ่อย สาเหตุเนื่องจากผูป้ว่ยและผูด้แูลยงัขาดความรูแ้ละทกัษะในการดแูล
ตนเองทมีผูด้แูลจงึไดว้างแผนเสรมิศกัยภาพผูป้ว่ยและผูด้แูลมกีารจดัตดิตามเยีย่มดแูลผูป้ว่ยทีบ่า้นพฒันา
ทกัษะการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดโดยนกักายภาพรวมทัง้จดัท าโครงการธนาคารอุปกรณ์การแพทยส์่งผลให้
ผลลพัธก์าร Re-admit ผูป้ว่ย COPD โดยไมไ่ดว้างแผนภายใน 28 วนัลดลง 
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บทเรียนการให้ข้อมลูท่ีจ าเป็น การสร้างการเรียนรู้ เพ่ือการดแูลตนเองและพฤติกรรมสขุภาพท่ี
เหมาะสม: 
                  ผูส้งูอายใุนกลุ่มตดิบา้นตดิเตยีงทีไ่มม่ผีูด้แูล หรอืผูด้แูลไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเพยีงพอทีจ่ะ
ส่งผลใหผู้ส้งูอายใุนกลุม่ตดิบา้นตดิเตยีงมคีุณภาพชวีติทีด่ ีทมีน าในการดแูลผูสู้งอายจุงึมกีารพฒันา
ศกัยภาพเครอืขา่ยในชุมชน โดยจดัอบรมแกนน าผูส้งูอาย ุอาสาสมคัรผูส้งูอาย ุในโครงการเยีย่มบา้น เพื่อ
เป็นการสรา้งการเรยีนรูใ้นการดแูลตนเองและมพีฤตกิรรมสุขภาพทีเ่หมาะสม ใหแ้ก่ผูส้งูอายใุนกลุ่มตดิบา้น 
ตดิเตยีงไดอ้ยา่งมศีกัยภาพ ส่งผลใหผู้ส้งูอายใุนกลุ่มตดิบา้นตดิเตยีงไดร้บัการดแูลครบ 100% 
บทเรียนเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์ จิตใจ และค าปรึกษา: ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัทีคุ่ม
น ้าตาลไม่ได ้ส่วนใหญ่พบวา่มปีญัหาทีส่ภาพจติใจ ผูด้แูล ปญัหาครอบครวั มภีาวะซมึเศรา้ร่วมดว้ย ดงันัน้
ในการดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัจงึไม่ไดด้แูต่ผลตรวจเลอืดเพยีงอยา่งเดยีว แต่มทีมีใหค้ าปรกึษาช่วยประเมนิ 
และร่วมใหค้ าปรกึษาร่วมดว้ยในกรณีทีแ่พทยอ์าจจะไม่มเีวลาคุยเตม็ที ่และมกีารคดักรองภาวะซมึเศรา้ การ
สบูบุหรี ่ผูป้ว่ยทุกปี ผลการคดักรองพบวา่ ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัมภีาวะซมึเศรา้ร่วมดว้ย 23% ในปี 2555 ไม่พบ
ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัพยายามฆ่าตวัตาย 
บทเรียนเก่ียวกบัการร่วมกนัก าหนดแผนการดแูลผู้ป่วยโดยทีมผู้ให้บริการกบัผู้ป่วย/ครอบครวั:  
ผูป้ว่ยแต่ละครัง้ทีค่ลนิิก จะใหญ้าตเิขา้มาร่วมฟงัดว้ยเสมอเพื่อร่วมฟงัปญัหาของผูป้ว่ยร่วมกนั เพราะโรค
เรือ้รงัเป็นโรคทีค่รอบครวัมบีทบาทสงูมากในการดแูล เปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ยและญาตไิดร้่วมแสดงความคดิเหน็ 
ร่วมตดัสนิใจ ท าใหห้ลายครัง้ทีญ่าตหิรอืผูด้แูลจะเป็นหมอทีช่่วยดแูลอยูท่ ีบ่า้น และเป็นพยานเมื่อมาพบ
แพทยท์ีโ่รงพยาบาล 
บทเรียนการจดักิจกรรมเสริมพลงั/เสริมทกัษะให้แก่ผู้ป่วย/ครอบครวั ให้มีความสามารถในการดแูล
ตนเอง: 
            ในผูป้ว่ย COPD ไดด้ าเนินการจดักจิกรรมเสรมิพลงั/เสรมิทกัษะใหผู้ป้ว่ยและครอบครวัสามารถ
ดแูลตนเองได ้กจิกรรมไดแ้ก่การสอนการใชย้าพ่นทีถู่กวธิ ีมยีาหลอกใหล้อง การดแูลตนเองเพื่อป้องกนัการ
เกดิอาการก าเรบิ การจดัสภาพแวดลอ้มทีพ่กัอาศยั การออกก าลงักายอย่างง่าย เป็นตน้ 
บทเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิผลกระบวนการเรยีนรูแ้ละเสรมิพลงั: กรณีผูป้ว่ย COPD ทีม่กีารใชย้าพ่น 
จะตอ้งไดร้บัการสอนทกัษะ และประเมนิผลการเรยีนรูเ้รือ่งการพ่นยาจากเภสชักรก่อนการจ าหน่ายกลบับา้น 
หากมกีารประเมนิแลว้พบวา่ผูป้ว่ยยงัท าไมไ่ดห้รอืไม่ถูกตอ้ง จะตอ้งมกีารสอนซ ้าและประเมนิซ ้าจนกวา่
ผูป้ว่ยจะปฏบิตัไิด ้ส่งผลใหอ้ตัราผูป้ว่ยพ่นยาถูกตอ้งเพิม่ขึน้จาก 64.3% ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 86.75% ในปี 
พ.ศ. 2555 (โดยสุ่มผลการประเมนิจากผูป้ว่ยใน) 
ผลการพฒันาท่ีส าคญั:  
 พฒันาคลนิิก COPD จนไดร้บัรางวลั Peer recognition ในการประกวด Easy COPD clinic      
 การจดัตัง้ศนูยเ์ยีย่มบา้นประจ าอ าเภอ น าร่องของจงัหวดัสุราษฏรธ์านี โดยพฒันาครบวงจร  
 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
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การใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั 3 การเสรมิพลงัภาคเีครอืขา่ยในการทีจ่ะขบัเคลื่อน
ใหเ้ป็นตน้แบบการด าเนินงาน DPAC plus    

 
 
III-6 การดแูลต่อเน่ือง 
ประเดน็คุณภาพ :  ความต่อเนื่อง 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2554 2555 2556 
อตัราผูป้ว่ยเรือ้รงัทีส่่งต่อไปยงัหน่วยบรกิารสุขภาพใน
ชุมชนไดร้บัการดแูลต่อเนื่อง  

 80%  80% 86.36% 70% 

รอ้ยละผูป้ว่ยทีว่างแผนจ าหน่ายไดร้บัการเยีย่มบา้น >80% 100% 90% 70% 
บริบท: 
ระดบัการใหบ้รกิาร: ระดบัทุตยิภมู ิ และปฐมภมูคิรอบคลุมทัง้อ าเภอ โรงพยาบาลเป็นศนูยใ์นการ
ประสานงาน 
ลกัษณะหน่วยบริการในเครือข่าย: โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ 8 แห่ง 
โรคทีก่ารดแูลต่อเนื่องมคีวามส าคญัต่อประสทิธผิลในการรกัษาและคุณภาพชวีติของผูป้ว่ย: โรคเบาหวาน , 
COPD/Asthma , ผูป้ว่ยตดิเตยีง เช่น Stroke ,ผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย,ผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืด ผูพ้กิาร วณัโรค 
เป็นตน้ 
กระบวนการ:  
1. สรา้งความตระหนกัใหบุ้คลากรเขา้ใจความส าคญัของการดแูลต่อเนื่อง การเยีย่มบา้น และการประเมนิ
ปญัหาความตอ้งการการดแูลต่อเนื่องของผูป้ว่ยและญาต ิ 
2. มแีนวทางสง่ต่อใหแ้ผนกต่างๆ และพฒันาแบบฟอรม์การเยีย่มบา้นเพื่อบนัทกึขณะผูป้ว่ยนอน
โรงพยาบาลร่วมกบัทมีสหวชิาชพี หรอืประวตัอิยา่งยอ่เพื่อประชุมวางแผนการเยีย่มบา้นร่วมกบัแพทย ์ 
3. วางแผนการออกเยีย่มบา้นร่วมกบัทมีสหวชิาชพีก่อนการลงเยีย่ม  
4. ส าหรบันอกเขตต าบลเคยีนซา ผูร้บัผดิชอบจะส่งต่อขอ้มลูใหเ้ครอืขา่ยบรกิาร  
5. รวบรวมแบบบนัทกึการเยีย่มดแูลผูป้ว่ยทีบ่า้นใหก้รรมการ Home health care สรุปผลการตดิตาม และ
ตอบกลบัใหผู้ท้ ีป่รกึษาทราบผลการเยีย่มบา้น เพื่อพฒันาการวางแผนจ าหน่าย และการดแูลต่อไป  
บทเรียนเก่ียวกบัระบบนัดหมายเพ่ือการรกัษาต่อเน่ือง : 
               บ่อยครัง้ทีผู่ป้ว่ยมาไม่ตรงวนันดั สาเหตุคอื ไม่มบีตัรนดั ยาขาด ยาหาย ไม่วา่ง ไม่มคีนมาส่ง 
เป็นตน้ ดงันัน้ในคลนิิกจงึมรีะบบการตรวจสอบ โดยในผูป้ว่ยทีข่าดนดัเกนิ 1 เดอืนจะใหต้ดิตามเพื่อมารกัษา 
เยีย่มบา้น 
บทเรียนเก่ียวกบัระบบช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาหลงัจ าหน่าย : 
             ในผูป้ว่ยทีป่รกึษาทมีเยีย่มบา้นจะมกีารใหน้ามบตัรของผูร้บัผดิชอบ ทีม่เีบอรโ์ทรศพัทข์องแพทย ์
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พยาบาลทีร่บัผดิชอบเยีย่มบา้น สามารถโรปรกึษาไดต้ลอดเวลา และยงัม ี1669 ส าหรบักรณีฉุกเฉิน ทีผ่่าน
มามผีูป้ว่ยโทรศพัทม์าปรกึษาบา้ง เพราะยงัไม่เขา้ใจเช่น การกนิยา การใชย้าฉีด มอีาการผดิปกต ิเป็นตน้ 
 
 
บทเรียนเก่ียวกบัความร่วมมือกบัชุมชนและองคก์รอ่ืนๆ เพ่ือความต่อเน่ืองในการติดตามดแูล
ผู้ป่วย : 
             มเีครอืขา่ยเยีย่มบา้นทุกโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ และยงัมเีครอืขา่ยทอ้งถิน่สนบัสนุนคน และ
งบประมาณในการท าโครงการเยีย่มบา้นในพืน้ที ่เช่น เทศบาลบา้นเสดจ็ และเทศบาลเคยีนซา เป็นตน้ 
บทเรยีนเกีย่วกบัการบรูณาการกจิกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพกบัการดแูลต่อเนื่องหลงัจ าหน่าย 
            ผูป้ว่ย Stroke  มรีะบบการนดัผูป้ว่ยเพื่อตดิตามอาการอยา่งต่อเนื่องทีค่ลนิิกโรคเรือ้รงั ซึง่จะ
ประเมนิภาวะซมึเศรา้ แนะน าการเลกิบุหรี ่ ศนูยส์ุขภาพดวีถิไีทจะสอนการรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม 
สมุนไพรต่างๆ การผ่อนคลาย แผนกกายภาพแนะน าเกีย่วกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย การฝึกพดู และ
มกีารแจกแผ่นพบัความรู ้ซึง่จะท าใหผู้ป้ว่ยสามารถน ากลบัไปท าไดเ้องทีบ่า้น และตดิตามเยีย่มโดยทมีเยีย่ม
บา้นอกีครัง้ 
บทเรียนเก่ียวกบัการส่ือสารข้อมลูของผู้ป่วยแก่หน่วยบริการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการดแูลต่อเน่ือง : 
           ศนูยเ์ยีย่มบา้นประจ าอ าเภอจะส่งขอ้มลูรายละเอยีดผูป้ว่ยขณะนอนโรงพยาบาลใหทุ้กหน่วยบรกิาร 
และโทรศพัทใ์นกรณีทีม่รีายละเอยีดมากเช่น ผูป้ว่ยตดิเตยีง ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เสรมิ ผูป้ว่ยระยะสุดทา้ย เป็นตน้ 
ในบางรายจะใหห้น่วยบรกิารในพืน้ทีม่าร่วมวางแผนจ าหน่ายทีโ่รงพยาบาลเช่น วณัโรคปอด เป็นตน้ 
บทเรยีนเกีย่วกบัการทบทวนการบนัทกึเวชระเบยีนเพื่อการดแูลต่อเนื่อง 
มกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การบนัทกึการวางแผนจ าหน่ายผูป้ว่ย เพื่อใหท้มีสหวชิาชพีสามารถร่วมกนั
วางแผนและบนัทกึปญัหาของผูป้ว่ยไดค้รอบคลุมมากขึน้  มรีะบบการบนัทกึแบบฟอรม์การเยีย่มบา้นของ
โรงพยาบาลโดยใช ้INHOMESSS เพื่อความครอบคลุมในการประเมนิ 
บทเรียนในการติดตามผลการดแูลต่อเน่ืองและน าผลการติดตามมาใช้วางแผน/ปรบัปรงุบริการ : 
            ไดม้กีารสอนวธิกีารพ่นยา Steroid ทีถู่กตอ้ง และใหผู้ป้ว่ย COPD สาธติทุกครัง้ เพราะเคยไป
เยีย่มบา้นแลว้พบวา่ผูป้ว่ยใชย้าไม่ถูกตอ้ง เกดิเชือ้ราในปาก 
บทเรียนในการติดตามการส่งต่อผู้ป่วยไปรบับริการในระดบัท่ีสงูขึ้น : 
ด าเนินการร่วมกบัโรงพยาบาลสุราษฎรธ์านใีนการก าหนดแนวทางการส่งต่อผูป้ว่ย โดยใหม้รีะบบปรกึษา
แพทยเ์ฉพาะทางก่อนการสง่ต่อทุกราย ท าใหล้ดขัน้ตอนการบรกิารแก่ผูป้ว่ย  มรีะบบตดิตามทางโทรศพัท์
หลงัจากส่งต่อผูป้ว่ยไปยงัโรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี เพื่อน าขอ้มลูมาพฒันาระบบการประเมนิผูป้ว่ย 
โดยเฉพาะผูป้ว่ยทีใ่ส่ท่อช่วยหายใจ โดยพบวา่อตัราการวนิิจฉยัโรคในผูป้ว่ยACSถูกตอ้ง 100% และท าให้
ผูป้ว่ยและครอบครวัประทบัใจ  
บทเรียนเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพแก่หน่วยบริการท่ีให้การดแูลต่อเน่ือง : 
 หน่วยบรกิารขาดอุปกรณ์การแพทยท์ีจ่ าเป็นต่อผูป้ว่ยทีจ่ะใหบ้รกิารผูป้ว่ยทีบ่า้น จงึไดจ้ดัท าโครงการ รบั
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บรจิาคอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากชุมชน เชน่ ถงัออกซเิจน เครื่องดดู
เสมหะ เครื่องพ่นยา ทีน่อนลม ฯลฯ เพื่อใหเ้พยีงพอแก่ความตอ้งการของผูป้ว่ย  
 มนีกักายภาพบ าบดัและนกัการแพทยแ์ผนไทยเขา้ร่วมทมีสหวชิาชพีเพื่อใหก้ารดแูลรกัษาผูป้ว่ยได้
ครอบคลุมทุกดา้นมากยิง่ขึน้  
 พฒันาเครอืขา่ยพยาบาลรพ.สต. มกีารประชุมอยา่งสม ่าเสมอ และน ากรณีศกึษามาทบทวน อบรมเรื่อง
การเยีย่มบา้น และสามารถโทรปรกึษาไดต้ลอดเวลา  
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: ศนูยเ์ยีย่มบา้นประจ าอ าเภอตน้แบบของจงัหวดัสุราษฏรธ์านี 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
การดแูลต่อเนื่อง 3.5 พฒันาศกัยภาพบุคลากรในพืน้ทีแ่ละจติอาสาให้

สามารถร่วมดแูลต่อเนื่อง ใหค้รอบคลุม 
 


