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ค ำแนะน ำกำรใช้รำยงำนกำรประเมินตนเอง 

 รายงานประเมนิตนเองฉบบั 2020 มกีารปรบัเพิม่บางประเดน็เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการ
สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่อง มาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยั  ที่ถูกก าหนดในระเบียบคณะ
กรรมการบรหิารสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการประเมนิการพฒันาและการ
รบัรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2562 ที่มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาสถานพยาบาลที่จะผ่านการ
รบัรองคุณภาพขัน้ 3 และขัน้กา้วหน้า ต้องไดค้ะแนนประเมนิจากการเยีย่มตามทีร่ะเบยีบก าหนดและต้องปฏิบตัิได้ตาม
มาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยัทีค่ณะกรรมการก าหนดทุกขอ้ โดยมาตรฐานส าคญัจ าเป็นทุกขอ้เป็นมาตรฐาน
ที่ถูกเลอืกมาจาก โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัที่ 4 ซึ่งจะบูรณการในรายงานการประเมนิตนเองไว้ใน SAR 
2020 โดยสถำนพยำบำลท่ีจะขอกำรรบัรองต้องแสดงกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำตำมประเดน็มำตรฐำน
ส ำคญัจ ำเป็นท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดครบทุกข้อในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ซ่ึงได้มีกำรท ำสญัลกัษณ์ให้
เหน็เป็นตวัหนังสือสีแดง จ ำนวน 9 ประเดน็ หำกสถำนพยำบำลด ำเนินกำรประเดน็ดงักล่ำวไม่ครบถ้วน ตำม
หลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำสถำนพยำบำลท่ีจะผ่ำนกำรรบัรองคณุภำพท่ีระเบียบก ำหนด สถำบนัจะไม่สำมำรถ
พิจำรณำจดักระบวนกำรประเมินรบัรองในขัน้ตอนกำรเย่ียมส ำรวจต่อไปได้ 

 รายงานการประเมนิตนเองส าหรบัมาตรฐานแต่ละหมวดประกอบดว้ย 5 ส่วนคอื i) ผลลพัธข์องบทนัน้, ii) 
บรบิท, iii) กระบวนการ, iv) ผลการพฒันาทีโ่ดดเด่นและภาคภูมใิจ, v) แผนการพฒันา 

i) ผลลพัธข์องบทนัน้ 

 ใหร้ะบุผลลพัธข์องการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการในหมวดนัน้ๆ โดยใชป้ระเดน็ส าคญัทีร่ะบุไวเ้ป็น
แนวทางพจิารณา ซึง่ รพ.สามารถเพิม่เตมิไดต้ามทีเ่หน็สมควร ในกรณีท่ีมำตรฐำนส ำคญัจ ำเป็นอยู่ในหมวดใด จะ
มีตวัอย่ำงผลลพัธก์ำรด ำเนินกำรให้พิจำรณำเลือกตอบให้สอดคล้องกบับริบทรพ. 

 ตวัชีว้ดัต่างๆ ควรระบุหน่วยของตวัชีว้ดัใหช้ดัเจน ถ้ามกีารเปลีย่นแปลงผลลพัธอ์ย่างมนียัยะส าคญั ควร
อธบิายไวใ้นส่วน iii) กระบวนการดว้ย กรณีเป็นตวัช้ีวดัท่ีเป็นมำตรฐำนส ำคญัจ ำเป็น ให้อธิบำยแนวทำงปฏิบติั 
กำรด ำเนินทบทวน และแผนกำรด ำเนินกำรท่ีชดัเจนในข้อมำตรฐำนท่ีระบุไว้ในส่วน iii) 

ii) บริบท 

 เป็นการระบุขอ้มลูส าคญัทีม่ผีลต่อการออกแบบ การปฏบิตั ิและการประเมนิผลความส าเรจ็ ซึง่ทมีสามารถ
ระบุขอ้มลูส าคญัเพิม่เตมิจากหวัขอ้ทีใ่หแ้นวทางไวไ้ด้ 

iii) กระบวนกำร 

 ควรเขยีนสรุปประเดน็ส าคญัอย่างย่อๆ  bullet ละไม่เกนิ 3-4 บรรทดั โดยยดึหลกัการเขยีนตามแนวคดิ 3P 
(Purpose-Process-Performance) ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 

 (Good practice): เพื่อบรรลุเป้าหมาย.... รพ.ไดป้ฏบิตัติามระบบงานทีม่มีาตรการต่อไปน้ี (1)… (2)…. (3)… 
ท าใหเ้กดิผลลพัธ.์..... 

 (Improvement): เพื่อปรบัปรุงกระบวนการ.... โดยมเีป้าหมาย..... ทมีงานไดด้ าเนินการปรบัปรุง (1)… (2)…. 
(3)… ท าใหเ้กดิผลลพัธ.์..... 

 (Effort): เพื่อแกปั้ญหา..... ทมีงานไดใ้ชแ้นวคดิ...... โดยด าเนินการต่อไปน้ี..... ท าใหเ้กดิบทเรยีน....... 
 (Plan): เพื่อตอบสนองต่อโอกาสพฒันาเรื่อง..... รพ.ไดว้างแผนไวด้งัน้ี....... 
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       สถานพยาบาลไม่จ าเป็นต้องเขยีนครบ bullet ทัง้ 4 อนัขา้งบน แต่ใหเ้ขยีนใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ 

ในช่วงทีผ่่านมา 
 กรณี bullet ทีเ่ป็นมาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยั ใหส้รุปประเดน็สัน้ๆ ไม่เกนิ 3-4 บรรทดั โดยยดึ

หลกัการเขยีนตามแนวคดิ 3P (Purpose-Process-Performance) ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี เป็นต้น 
 (Essential Standard) ...เพื่อป้องกนัเหตุการณ์ไม่พงึประสงคเ์รือ่ง......ทมีไดก้ารด าเนินการ...... ส่งผลให.้..... 
 (Essential Standard) …เพื่อลดอุบตักิารณ์ไม่พงึประสงคเ์รื่อง....ทมีไดด้ าเนินการทบทวนพบว่า....และได้

พฒันาหรอืปรบัระบบดงัน้ี.... 

iv) ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 ใหร้ะบุเฉพาะชื่อของการปฏบิตั ิกระบวนการ ระบบงาน ผลการพฒันา นวตักรรม ทีโ่ดดเด่นและภาคภูมใิจ 
โดยรายละเอยีดต่างๆ ควรอยู่ในหวัขอ้ iii) กระบวนการอยู่แลว้ 

v) คะแนนและแผนกำรพฒันำ 
 ในแต่ละหมวดจะมหีวัขอ้ส าหรบัการประเมนิคะแนนตาม scoring guideline ซึง่เป็นการประเมนิเพือ่หาโอกาส
พฒันา 
 Score ใหร้ะบุคะแนนการประเมนิตนเองตัง้แต่ 1-5 ซึง่อาจจะมคีะแนนในระดบั 0.5 ดว้ยกไ็ด้ 
 DALI Gap เป็นตวัช่วยส าหรบัการวเิคราะหห์าโอกาสพฒันาอกีมุมมองหน่ึงว่า รพ.มจีุดอ่อนในขัน้ตอนใดใน
มาตรฐานเรื่องนัน้ ถ้าเหน็ว่าม ีgap ใหร้ะบุเฉพาะอกัษรย่อทีเ่หน็ว่าเป็น gap ซึง่อาจจะมมีากกว่าหน่ึงตวักไ็ด้ 

D = gap ในการออกแบบ (design gap) อาจสอดคลอ้งกบัคะแนน 1 ถ้าม ีgap การออกแบบในภาพรวม 
A = gap ในการน าไปปฏบิตั ิ(action gap) มกัสอดคล้องกบัคะแนน 2 
L = gap ในการประเมนิและเรยีนรู ้(learning gap) มกัสอดคลอ้งกบัคะแนน 3 
I = gap ในการปรบัปรุง (improvement gap) มกัสอดคลอ้งกบัคะแนน 3 

 ประเดน็ทีจ่ะพฒันา เป็นการระบุประเดน็ส าคญัทีพ่บจากการวเิคราะหแ์ละทบทวน (และควรสอดคลอ้งกบั 
gap) ต่อไปน้ี 

 การปฏบิตัติามมาตรฐาน 
o Gap ทีพ่บจากการปฏบิตัติามมาตรฐานทีไ่ม่สมบูรณ์ 
o Gap ทีพ่บจากการวเิคราะห ์DALI 
o การยกระดบั maturity ของการปฏบิตัติามมาตรฐานทีป่ระเมนิโดยอาศยั scoring guideline 
o ผลการประเมนิดว้ยเครื่องมอืและวธิกีารอื่นๆ 

 บรบิทขององคก์ร 
o โจทยข์ององคก์ร (ความทา้ทาย ความเสีย่ง ปัญหา) 
o กลยุทธ/์เป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนด 

 
*รำยละเอียดเพ่ิมเติม มาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยั ตามประกาศคณะกรรมการสถาบนัรบัรองคุณภาพ
สถานพยาบาล จ านวน 9 ขอ้ ซึง่สมัพนัธก์บัมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ และ เป้าหมายความปลอดภยั
ของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุข โดยเป็นกลุ่ม Patient Safety Goals จ านวน 8 รายการ Personnel Safety Goals 1 
รายการ ดงัน้ี 
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มาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความ
ปลอดภยั 

มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ  
ฉบบัที ่4 

มขีอ้มลูตอบใน SAR แลว้ 
(ใหเ้ชค็  ก่อนส่งสรพ.) 

การผ่าตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง  
ผดิหตัถการ  

มาตรฐาน III-4.3  การดแูลเฉพาะ ข.การผ่าตดั 
(4) 

 

การตดิเชือ้ทีส่ าคญัในสถานพยาบาล
ตามบรบิทขององคก์รในกลุ่ม SSI, 
VAP, CAUTI, CABSI  

มาตรฐาน II-4.2 การปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการตดิ
เชือ้ ข.การป้องกนัการตดิเชือ้ในกลุ่มเฉพาะ (1) 

 

บุคลากรตดิเชือ้จากการปฏบิตัหิน้าที ่
ซึง่ตรงกบัมาตรฐาน  

มาตรฐาน II-4.2 การปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการตดิ
เชือ้ ข.การป้องกนัการตดิเชือ้ในกลุ่มเฉพาะ (3) 

 

การเกดิ medication error และ 
adverse drug event  

มาตรฐาน II-6.1 การก ากบัดแูลและสิง่แวดลอ้ม
สนบัสนุน ก.การก ากบัดูแลการจดัการด้านยา (3) 

 

การใหเ้ลอืดผดิคน ผดิหมู่ ผดิชนิด มาตรฐาน II-7.4 ธนาคารเลอืดและงานบรกิาร
โลหติ 

 

การระบุตวัผูป่้วยผดิพลาด มาตรฐาน III-1 การเขา้ถงึและการเขา้รบับรกิาร 
(8) 

 

ความคลาดเคลื่อนในการวนิิจฉยัโรค   มาตรฐาน III-2 การประเมนิผูป่้วย ค.การ
วนิิจฉยัโรค (4) 

 

การรายงานผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร/พยาธวิทิยา
คลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน II-7.2 บรกิารหอ้งปฏบิตักิารทาง
การแพทย/์พยาธวิทิยาคลนิิก ข.การใหบ้รกิาร (3)  
II-7.3 พยาธวิทิยากายวภิาค และ II-7.5 บรกิาร
ตรวจวนิิจฉยัอื่นๆ 

 

การคดัแยกทีห่อ้งฉุกเฉินคลาดเคลื่อน มาตรฐาน III-1 การเขา้ถงึบรกิาร (3)  
 
 โดยสถานพยาบาลต้องด าเนินการในเรื่องมาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยั ดงัน้ี  
1. มแีนวทางปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัความไม่ปลอดภยัต่อผูป่้วย ตามมาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยัทีก่ าหนด 
2. แสดงจ านวนอุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้แต่ละปี ตามมาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยัทีก่ าหนด ในแบบประเมนิ

ตนเองเพื่อขอรบัการรบัรองคุณภาพ 
3. กรณีเกดิอุบตักิารณ์ตามมาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยัทีก่ าหนด ซึง่ส่งผลกระทบถงึตวัผูป่้วย (ความ

รุนแรงระดบั E ขึน้ไป) ใหส้ถานพยาบาลทบทวนวเิคราะหห์าสาเหตุรากของปัญหา  
4. จดัท าแผนควบคุมป้องกนัความเสีย่งทีส่มัพนัธก์บัมาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยั และมผีลการ

ด าเนินงานตามแผนแสดงแก่ผูเ้ยีย่มส ารวจ 
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หมำยเหต:ุ ส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัมำตรฐำนส ำคญัจ ำเป็นต่อควำมปลอดภยัใน SAR 2020 จะเป็นตวัหนังสือสีแดง 
และอบุติักำรณ์ระดบั E ข้ึนไปรำยละเอียดดงัตำรำง 
 

 ระดบัผลกระทบของอุบตักิารณ์ 
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I-1 กำรน ำ 
i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-4 (2) (3) (4) (5) (6)] 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: การสื่อสารและการสรา้งความผกูพนักบัก าลงัคนและผูร้บัผลงาน การก ากบัดแูลกจิการ 
ความรบัผดิชอบดา้นการเงนิ การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ การประพฤตปิฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรม ความเชื่อมัน่ของ
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการสนบัสนุนชุมชน 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ระดบัคุณธรรม & ความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน  (EBIT) เตม็5 

5 5 5 5 5 5 

Financial risk score  < 3 1 1 1 1 1 
ความรบัผดิชอบดา้นการเงนิ    
-  Quick Ratio                                
-  Current Ratio 

 
 

≥1.00เท่า 
≥1.5เท่า 

 
 

0.85 
0.98 

 

 
 

1.41 
1.57 

 
 

1.21 
1.34 

 
 

1.79 
2.01 

 
 

1.96 
2.17 

ii. บริบท 

 โรงพยาบาลเถนิเป็นโรงพยาบาลชุมชนทุตยิภูมริะดบักลางขนาด 60 เตยีง มแีพทยท์ัง้หมด 13 คน เป็นแพทยท์ัว่ไป 4 คน  
แพทยเ์ฉพาะทาง 6 สาขา คอื สาขาอายุกรรม  2 คน, สาขาสตู-ินรเีวช2 คน, สาขาศลัยกรรม 1 คน  สาขากุมารเวช  2 
คน สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั1คน และสาขาวสิญัญ ี1 คน  มทีนัตแพทย ์7 คน เภสชักร 10 คน  พยาบาลวชิาชพี79 
คน และบุคลากรสาขาอื่นๆรวมทัง้หมด  255  คน ใหบ้รกิารสุขภาพแบบองคร์วม ครอบคลุม 4 มติ ิคอืดา้นการ
รกัษาพยาบาล  การส่งเสรมิสขุภาพ  การป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ เป็นแม่ข่ายในการรบัส่งต่อจากโรงพยาบาล
แม่พรกิและโรงพยาบาลสบปราบ มเีครอืข่ายรพสต.  จ านวน 18 แห่ง มปีระชากรในพืน้ทีอ่ าเภอเถนิจากการส ารวจ รวม  
58,294  คน เป็นชาย 28,415 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.74    เป็นหญงิ 29,879  คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.26  แบ่งพืน้ที ่เป็น 
8 ต าบล  95 หมู่บ้านจ านวน 17,903 หลงัคาเรอืน 

วสิยัทศัน์:  เป็นโรงพยาบาลทุตยิภูมริะดบักลางทีใ่ห้บรกิารได้มาตรฐาน เป็นทีย่อมรบัของประชาชน   

พนัธกจิ: ใหบ้รกิารดา้นสุขภาพอย่างมมีาตรฐาน และมกีารพฒันางานอย่างต่อเน่ือง  โดยทมีบุคลากรทีม่คุีณภาพ   และภาคี
เครอืข่ายมสี่วนรว่ม  เพื่อใหผู้ร้บับรกิารพงึพอใจ   

ค่านิยม: พฒันาเป็นระบบ   ลดผลกระทบต่อชุมชน    บุคคลมจีรยิธรรม   ปฏบิตัติามมาตรฐาน    บรหิารดว้ยขอ้มลู 
( Systemic Perspective ,Community and Social response , Ethic &Professional Standard ,Management by Fact)                  

ระบบก ากบัดแูลองคก์ร:  

1. ก าหนดนโยบายใหทุ้กหน่วยงานพฒันาคุณภาพหน่วยงานใหไ้ดต้ามมาตรฐานวชิาชพี  มาตรฐานตามกฎหมาย น า 2P 
Safety และ มาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยั ค านึงถงึจรยิธรรมและสทิธผิูป่้วย มาเป็นแนวทางปฏบิตัใินทุกหน่วย  
ผลลพัธ ์ หน่วยงานทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน ไดแ้ก่  Lab, X-Ray, แม่และเดก็ ,มาตรฐานการดแูลผูป่้วย NCD,  ERคุณภาพ
,EMS คุณภาพ และมาตรฐาน DSG 

2. มกีารก าหนดมาตรฐานการดแูลผู้ป่วยในโรคส าคญั มกีารพฒันาบุคลากรด้านองค์ความรู้และทกัษะที่จ าเป็นในโรคที่เป็น
ปัญหาส าคญัของพืน้ที ่เช่น  Covid -19   STEMI    Stroke   Sepsis   Birth Asphyxia  PPH   TB มกีารก าหนดมาตรฐาน
การดแูลน าสู่การปฏบิตัใิน ร.พ รพสต. และรพ.ในเครอืข่าย มกีารก ากบัติดตาม มกีารทบทวนการดูแลผู้ป่วย มกีารประสาน
ส่งต่อและการดแูลต่อเน่ืองในชุมชน ผลลพัธ ์ไดม้าตรฐานการดแูลในโรคส าคญัทีม่คีวามเสีย่งสงู และมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
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ในสาขาเฉาะทาง 

3. สนบัสนุนการท างานในรปูแบบเครอืข่ายในชุมชน โดยการให้ข้อมูล ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน และร่วมกนัเป็นแกน
น าในการสร้างสุขภาพและป้องกนัโรค เช่น การคดักรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง Covid การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ 2ส 1ฟ 
ป้องกนัผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ในกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สาขา NCD 
ก าหนด ผลลพัธ ์ชุมชนมสี่วนร่วมทุกต าบล 

4. การก ากบังานคร่อมสายงานได้แก่ทมี FA    

iii. กระบวนกำร 
I-1.1 ก. วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม และจรยิธรรม: 

(1) ผูน้ าชีน้ าองคก์ร: 
 การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลจากวสิยัทศัน์ขององคก์ร:มกีารทบทวนวสิยัทศัน์ของโรงพยาบาล มกีารสื่อสารใหบุ้คลากร

รบัทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรและทางไลน์กลุ่ม  ผู้น ายงัเป็นที่ปรึกษาทีมบริหารความเสี่ยง , ทีมพัฒนาบุคลากรของ
โรงพยาบาล  ร่วมระดมความคดิร่วมกบัทมีน าโรงพยาบาล ใหข้อ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ ท าให้ได้ทศิทางการพฒันาร.พใน
ฐานะร.พ M2 ตามสาขาเฉพาะทางทีช่ดัเจน มกีารจดัตัง้ศนูยส์่งต่อโซนใต้เพื่อประสานการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเน่ือง จดัตัง้
หอผูป่้วยโรคตดิต่อแยกต่างหาก มกีารพฒันาศกัยภาพบุคลากรรองรบัสาขาบรกิารเฉพาะทาง ผลลพัธ์ ลดจ านวนการส่งต่อ 
รบัดแูลผูป่้วย Covid ของโซนใต้ ท าใหผู้ร้บับรกิารพงึพอใจ  ผูร้บับรกิารในเครอืข่ายมาใชบ้รกิารและยา้ยสถานบรกิารในบตัร
ทองมาทีร่.พเถนิเพิม่ขึน้  

 ผูน้ าเป็นแบบอย่างในการปฏบิตัติามค่านิยม: มกีารทบทวนขอ้มลูน ามาวเิคราะหไ์ปใชใ้นการบรหิารจดัการ มกีาร
ปฏบิตัติามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชพี วางระบบการก าจดัของเสยีไม่ใหสู้่ชุมชน 

 ก าหนดนโยบายวฒันธรรมความปลอดภยัในการดูแลผู้ป่วย ใช้ 2 P Safety ในทุกหน่วยงานในการดูแลผู้ป่วยใช ้
SIMPLE และมาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยักจิกรรมทบทวนในทุกหน่วยงาน   ก าหนดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย     
น าไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกนั เช่น ก าหนดนโยบายการระบุตัวผู้ป่วย ความปลอดภัยด้านยา  มีการก ากบัติดตาม 
ทบทวนอุบตักิารณ์และเหตุการณ์ส าคญัมกีารดแูลดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของเจา้หน้าที ่   การจดัสิง่แวดล้อมที่
เอื้อต่อการท างาน ผู้ป่วยในกลุ่มผู้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  การก าหนดพื้นที่เฉพาะในการดูแลผู้ป่วย  มีระบบการ
ไหลเวยีนของอากาศเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ การใส่เครื่องป้องกนัการแพร่กระจายของเชื้อขณะดูแลผู้ป่วย จากการ
ก าหนดใหม้กีจิกรรมดงักล่าว  ท าใหบุ้คลากรมคีวามมัน่ใจในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ ผลลพัธ์ ไม่มบุีคลากรติดเชื้อโรคจากการ
ท างาน  

(2)(3) ผูน้ าส่งเสรมิการปฏบิตัติามกฎหมายและหลกัจรยิธรรม: 
 การก าหนดบทบาทหน้าทีใ่หต้รงกบัความรบัผดิชอบในสายวชิาชพีเพื่อใหเ้ป็นไปตามพ.ร.บ.วชิาชพีไม่ท าผดิ

กฏหมาย ร่วมกบัการใชห้ลกัคุณธรรม ทีแ่สดงออกในการคดิ การพดู การกระท าทีด่ทีุกครัง้ทีใ่หบ้รกิาร 

 มคีณะกรรมการควบคุมดแูลตามมาตรฐานวชิาชพี เช่นคณะกรรมการองคก์รแพทย์  คณะกรรมการองคก์รพยาบาล
ใชห้ลกัจรยิธรรม 6 ประการในการควบคุมการปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพี  มกีารเคารพสทิธขิองผู้ป่วย การบอกความ
จรงิ  การรกัษาความลบัของผูป่้วย    การขอขอ้มลูผูป่้วยต้องไดร้บัความยนิยอมจากผูป่้วย  โดยผูบ้รหิารสงูสุดเป็นผูอ้นุญาต 
เพื่อประกอบการรกัษา หรอืใช้ประกอบทางด้านนิติกรรมของผู้ป่วย  ผลการติดตามงานพบว่ามกีารปฏิบตัิตามแนวทางที่
ก าหนดอย่างเคร่งครดั  ไม่มขีอ้รอ้งเรยีนเกดิขึน้ 

 จรยิธรรมในดา้นการใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยตามล าดบัก่อนหลงัและตามความรุนแรงของผูป่้วย ใช ้Smart Que มกีาร
จดัช่องทางด่วนส าหรบัผูป่้วยทีม่ภีาวะฉุกเฉิน ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูป่้วยโรคตดิต่อ มพียาบาลประชาสมัพนัธท์ าหน้าที่คดักรอง
ผูป่้วยสง่ต่อถูกหน่วยงาน ในการประเมนิผูป่้วยเพือ่เขา้รบัการตรวจตามล าดบัและให้ค าแนะน าในการมารบับรกิารที่
โรงพยาบาลเถนิ ผูป่้วยจะมหีมายเลขควิทีเ่ขา้ตรวจถอืไว ้  สามารถทราบล าดบัทีจ่ะไดร้บัการตรวจทุกครัง้ที่มารบับรกิาร 
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I-1.1 ข. การสื่อสาร 
(1) ผูน้ าสื่อสารและสรา้งความผกูพนั: 

 กบัก าลงัคน (สื่อสารการตดัสนิใจทีส่ าคญั/ความจ าเป็นในการเปลีย่นแปลง  สรา้งแรงจงูใจ): ก าหนดนโยบายในการ
พฒันาคุณภาพร.พ.แก่บุคลากรในร.พ  มกีารสื่อสารวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านหวัหน้าหน่วยให้บุคลากร
รบัทราบ และสื่อสารทางไลน์กรุ๊ป  ผู้น าร่วมเป็นที่ปรึกษาทีมบริหารความเสี่ยง  ทีมพฒันาบุคลากร ให้ข้อคดิเห็น และ
ขอ้เสนอแนะ ทมีน าร.พ. ท าใหไ้ดท้ศิทางการพฒันาร.พทีช่ดัเจน รวมถงึการก าหนดค่านิยม แก่บุคลากร น าสู่การปฏิบตัิ   มี
การก าหนดจุดเน้น  ทีต่้องการพฒันาร่วมกนัโดยสื่อสารผ่านทมี  FA  สู่หวัหน้าหน่วยงาน  มรีะบบนิเทศติดตามการปฏิบตัิ
ตาม  มกีารก าหนดระยะเวลาในแต่ละจุดเน้น  และมกีารสร้างแรงจูงใจบุคลากรด้วยการ จดัอตัราก าลงัที่เหมาะสมกบัภาระ
งานใหอุ้ปกรณ์เครื่องมอืทีท่นัสมยัเพยีงพอ พรอ้มใชง้าน ชื่นชมทมีทีม่กีารพฒันาคุณภาพค่าตอบแทนกรณีเสี่ยงภยั ผลลพัธ ์ 
ทุกหน่วยงานปฏบิตัติามเขม็มุ่งไดจ้รงิ  

 กบัผูร้บับรกิาร: การเปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิารมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อน าไปสู่การ
พฒันาระบบบรกิาร จดัใหก้ารส ารวจความพงึพอใจระดบัโรงพยาบาลและระดบัหน่วยงาน มกีล่องรบัขอ้รอ้งเรยีนส าหรบั
ผูร้บับรกิารและทาง page Facebook โรงพยาบาลเถนิ 
I-1.1 ค. ผลการด าเนินงานขององคก์ร 
(1) ผูน้ าสรา้งสิง่แวดลอ้มทีท่ าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็: 

 การบรรลุพนัธกจิ: มกีารเพื่อตอบสนองต่อโอกาสพฒันา เรื่องการใหบ้รกิารดา้นสุขภาพอย่างมมีาตรฐาน และมกีาร
พฒันางานอย่างต่อเน่ือง  โดยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ   และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  เพื่อให้ผู้รบับริการพึงพอใจ   
โรงพยาบาลได้มกีารทบทวนมาตรฐาน HA และน ามาตรฐานไปบูรณาการกบัมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพ มาตรฐานอาชวีอนามยัและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย 2P Safety และเชื่อมโยง
เครอืข่ายเกดิการพฒันาระหว่างโรงพยาบาลลกูข่าย 2 แห่ง รวมถงึรพ.สต.ทัง้ 18 แห่ง 

 การเป็นองคก์รทีค่ล่องตวั: มกีารเตรยีมความพรอ้มมกีารวางระบบบรกิารเช่นการเตรยีมสถานที่ เตรยีมคน เตรยีม
อุปกรณ์เครื่องมอืทีพ่รอ้ม มรีะบบการ Consult  และประสานส่งต่อทีช่ดัเจน  มแีผนอตัราก าลงัส ารองจากหน่วยงานข้างเคยีง
ทีม่ลีกัษณะงานเหมอืนกนั มกีารพฒันาทกัษะ สมรรถนะ Core competency เป็นเครื่องมอืท าให้บุคลากรพร้อมปรบัเปลี่ยน
กระบวนการและแนวคดิการท างาน ท าใหอ้งคก์รมคีวามคล่องตวั ไดด้ าเนินการอบรมเพิม่ทกัษะการท างานระหว่างเครอืข่าย 

 การมวีฒันธรรมความปลอดภยั:เพื่อตอบสนองต่อโอกาสพฒันาเรื่อง การมวีฒันธรรมความปลอดภยั โรงพยาบาล
ได้วางแผนไว้ดงัน้ี น านโยบายความปลอดภยัตาม 2P Safety มาก าหนดนโยบายความปลอดภยัของโรงพยาบาล จดัท า
นโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรประกาศใหบุ้คลากรรบัทราบ และก าหนดแนวทางการปฏบิตัแิละตดิตาม 

 การเรยีนรู:้ ปรบัระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากเดมิมกีารรายงานโดยใชก้ารเขยีนและส่งเป็นเอกสาร 
ไดเ้พิม่ช่องทางการรายงานผ่านทาง Line group รายงานความเสี่ยงรพ.เถิน ท าให้การรายงานรวดเรว็และตอบสนองได้ทนั
เหตุการณ์ 

 การพฒันาและสร้างนวตักรรม: ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทมีงานทุกระดบั มกีารน าเสนอผลงานคุณภาพในงานที่
รบัผดิชอบ และส่งผลงานในการน าเสนอเวทต่ีางๆ เช่น HA Forum, Regional Forum รวมถึงการน าเสนอผลงานในระดบั
จงัหวดั และในระดบัโรงพยาบาล ส่งผลใหทุ้กหน่วยงานมผีลงานพฒันาคุณภาพอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง 

 การสร้างความผูกพนักบัผู้รบับรกิาร: เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความผูกพนักบัผู้รบับรกิาร  โรงพยาบาลได้
ปฏบิตัติามระบบงานทีม่มีาตรการต่อไปน้ี  ใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยตามสทิธกิารรกัษาบนพืน้ฐานธรรมมาภิบาล ท าให้เกดิผลลพัธ์
จ านวนข้อร้องเรยีนของผู้รบับรกิารลดลง ปี 2560 จ านวน 10 เรื่องในปี 2561-2564 เหลอืจ านวน 4,6,4 และ 2 ตามล าดบั  
และความพงึพอใจของผูป่้วยเพิม่ขึน้ จากเดมิ ในปี 2561 82.44 ในปี 2562-2564 เป็น 82.04,85.06 และ 85.84 ตามล าดบั   

(2) ผูน้ าก าหนดจุดเน้นที่การปฏบิตั ิ(focus on action): 
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 ทมีพฒันาคุณภาพก าหนดจุดเน้นจากความเสี่ยงที่เกดิขึ้น  ที่ต้องการพฒันาร่วมกนัโดยสื่อสารผ่านทมี  FA  สู่หวัหน้า
หน่วยงาน  มรีะบบนิเทศติดตามการปฏิบตัิตามจุดเน้น กรณีพบอุบตัิการณ์จะมกีารรายงานในใบ  IR  กรณีเร่งด่วน
รายงานทนัท ี มกีารก าหนดระยะเวลาทุกไตรมาส  ผลลพัธ ์ ทุกหน่วยงานปฏบิตัติามเขม็มุ่งไดจ้รงิ   

 ทบทวนตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอเพื่อระบุการด าเนินการทีจ่ าเป็น เพื่อคดัเลอืกตวัชีว้ดัทีม่คีวามครอบคลุม 
รวมถงึวเิคราะหส์าเหตุเพื่อวางแผนแกไ้ขและป้องกนั 

 
I-1.2 ก. การก ากบัดูแลองคก์ร 
(1) ระบบก ากบัดแูลองคก์ร: 

 การปรบัปรุงระบบงานทีเ่ป็นขอ้เสนอแนะจากระบบก ากบัดแูลองคก์ร: การปรบัปรุงระบบงานด้านการบรกิาร มทีมี
พีเ่ลีย้ง ทมีหวัหน้าหน่วย และทมีผูต้รวจการ ก ากบัตดิตามระบบงาน มกีารตรวจสอบภายใน  มกีารแต่งตัง้คกก.ระดบัอ าเภอ 
และในระดบัร.พ. ด าเนินการตรวจสอบภายในและการบรหิารเวชภณัฑ์ วสัดุการแพทย์ วสัดุทนัตกรรม วสัดุวทิยาศาสตร ์
วสัดุส านักงานปีละ 2 ครัง้ โดยตรวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายทางการเงินและการคลงั และได้รบัการตรวจสอบซ ้าจาก
หน่วยงานภายนอก คอืทมีงานระดบัจงัหวดัซึง่ประกอบดว้ยคกก.จากสสจ.และจากรพช.ในจงัหวดัล าปาง จากการตรวจสอบ
พบว่า เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่มเีครื่องมอืในการตรวจสอบหลกัฐานการจ่าย ทมีงานบริหารจึงได้ปรบัแบบฟอร์ม
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของหลกัฐานทางดา้นการเงนิและการคลงัเพิม่ขึน้ท าใหส้ามารถตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารในการเบกิจ่ายไดร้อ้ยละ100  และในส่วนของความถูกต้อง คดิเป็นรอ้ยละ 90 

(2) การประเมนิและปรบัปรุงผูน้ าและระบบการน า: 
 มกีารปรบัปรุงระบบการน าและ managerial competency ของผูน้ าทีเ่ป็นผลจากการทบทวน: สนับสนุนการพฒันา

บุคลากรระดบัทมีน า  หวัหน้ากลุ่มงาน  หวัหน้าฝ่ายต่างๆ  และหวัหน้าหน่วยงานในรพ.ใหม้คีวามรูท้างการบรหิารงานบุคคล  
การจดัการขอ้ขดัแยง้ การคดิเชงิระบบ 
(3) ระบบก ากบัดแูลทางคลนิิก: 

 มกีารวางระบบก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการทมี PCT มบีทบาทในการทบทวน case  ทีม่คีวามเสีย่งระดบั E- I 
โดยผ่านระบบรายงานความเสีย่ง มกีารทบทวนเวชระเบยีน การตามรอย และปรบัระบบใหม้กีารดแูลผูป่้วยทีม่คุีณภาพมาก
ขึน้ 
I-1.2 ข. การปฏบิตัติามกฎหมายและพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม 
(1) การปฏบิตัติามกฎหมายและความห่วงกงัวลของสาธารณะ: 

 การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ: ในช่วงควบคุมการระบาดโรค COVID-19 ปรบับรกิารโดยลดความแออดั 
ใส่หน้ากากอนามยั ลา้งมอื รกัษาระยะห่าง 1-2 เมตร จดัสถานทีด่้านหลงัอาคารผูป่้วยนอก มกีารเรยีกตามระบบเรยีกควิ 
คลนิิกทนัตกรรมตรวจรกัษาเฉพาะคนไขน้ัดและทนัตกรรมฉุกเฉิน หอผูป่้วยในอนุญาตใหม้ญีาตเิฝ้า 1 คน งดเยีย่ม 24 
ชัว่โมง 

 การตอบสนองต่อการคาดการณ์ความเสีย่ง/ผลกระทบเชงิลบ/ความห่วงกงัวลของสาธารณะ: ลดการตดิต่อของโรค 
COVID-19 และความกงัวลผูบ้รกิาร จดัระบบคดักรองผูป่้วยและญาตทิุกคน ผูท้ีไ่ม่จ าเป็นใหร้อด้านนอก ก าหนดทางเดนิ
ภายในอาคารเป็นช่องทางเดยีวต้องเขา้ทางจุดคดักรอง 2 จุดเท่านัน้ เน้นมาตรการเวน้ระยะห่างทุกจุดบรกิาร จดัตัง้ ARI 
clinic แยกตรวจผูป่้วยทีม่อีาการโรคทางเดนิหายใจโดยเฉพาะเป็น one stop service เน้นมาตรการป้องกนัอย่างเขม้ขน้ 

 การใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและรกัษาสิง่แวดลอ้ม: อุปกรณ์ป้องกนัและน ้ายาฆ่าเชือ้โรคขาดแคลน มมีาตรการใช้
น ้ายาฟอกขาวฆ่าเชือ้ไวรสั ดดัแปลงเสือ้กนัฝนแทนชุด PPE จดัท า Face Shield เตรยีม 70% Alcohol ใชเ้อง จดัท าฉากกัน้
ระหว่างเจา้หน้าทีแ่ละผูป่้วยในขณะใหบ้รกิารซกัประวตัแิละตรวจโรค 

(2) การก ากบัดูแลเรื่องจรยิธรรม: 
 การก าหนดบทบาทหน้าทีใ่หต้รงกบัความรบัผดิชอบในสายวชิาชพีเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.วชิาชพีและเกดิความ
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ปลอดภัยแก่ผู้มารบับรกิาร การปรบัปรุงการจ่ายยาเพื่อให้เป็นไปตามบัญชียาหลกัและก าหนดมาตรการที่ชดัเจนในการ
ปฏบิตัเิพื่อความถูกต้อง และเหมาะสมต่อผู้ใช้บรกิาร  มกีารปฏิบตัิตามแนวทางการใช้ยาเสพติด การควบคุมการเบิกจ่าย  
การส่งรายงานไปกองวตัถุเสพตดิ  ผูม้สีทิธสิ ัง่ใช ้ การท าลายยาทีเ่หลอื มกีารลงลายมอืชื่อพยานและผู้ท าลาย  เพื่อป้องกนั
การน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ  สามารถควบคุมการเบกิจ่ายไดส้มเหตุสมผลและ การไม่เปิดเผยความลบัของผูม้ารบับรกิาร 
(3) ประเดน็ทางจรยิธรรมทีย่ากล าบากในการตดัสนิใจ: 
 ประเดน็ขดัแยง้ทีพ่บบ่อยในหอผูป่้วยไดแ้ก่ การบอกความจรงิ  การปกปิดความลบัผูป่้วย ความยนิยอมของผูป่้วยใหแ้พทย์

รกัษาและวนิิจฉยั    จรรยาบรรณวชิาชพีต่ออนัตรายที่จะเกดิขึ้นกบัหญงิตัง้ครรภ์ไม่พร้อมและบุตรในครรภ์ และผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย น ามาทบทวนร่วมกนัและก าหนดแนวทางที่เหมาะสมใช้หลกัจรยิธรรมในการประกอบการตดัสนิใจคอื มี
ความเอื้ออาทร เคารพสทิธแิละพทิกัษ์สทิธขิองผูป่้วยและญาต ิ ไม่ขดัต่อกฎหมายและจรยิธรรม 

 
I-1.2 ค. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(1) ความรบัผดิชอบต่อความผาสุกของสงัคม (ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกจิ): 

 ดา้นสิง่แวดลอ้ม :ในการจดัการระบบน ้าทิง้ของโรงพยาบาลทีม่กีารปนเป้ือนของเชือ้และสิง่ปฏกิลูต่างๆ ไดจ้ดัใหม้รีะบบ
บ าบดัน ้าเสยี โดยมผีูด้แูลระบบ   มกีารจดัการตามมาตรฐานการบ าบดัน ้าเสยี   ท าใหน้ ้าทิง้มคุีณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด ไม่เกดิมลพษิ สิง่แวดลอ้ม สามารถน าน ้าทิง้มารดน ้าต้นไม้ได ้และตดิประกาศใหผู้ร้บับรกิารทีม่าโรงพยาบาล
ไดร้บัทราบ รวมถงึผูด้แูลระบบไดร้บัการอบรมในเรื่องการบ าบดัน ้าเสยี   ท าใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการดแูลระบบ
ไดเ้ป็นอย่างด ี

 สงัคม: รณรงคล์า้งมอือย่างถูกวธิใีหผู้ร้บับรกิารและเจา้หน้าทีเ่พื่อป้องกนัการตดิเชือ้โรคจากการสมัผสั การป้องกนัการ
แพร่เชือ้จากการไอจาม ตดิตัง้แอลกอฮอลเ์จลตามจุดบรกิารต่างๆ จดัตัง้ ARI Clinic ในช่วงควบคุมการระบาดโรค 
COVID-19 

 เศรษฐกจิ: ขยายบรกิารเฉพาะทาง 6 สาขาหลกั เพิม่อตัราก าลงัในหน่วยงานทีข่าดแคลน  เพิม่ค่าตอบแทน ควบคุมค่า
ยา ค่าวสัดุการแพทย ์ค่าวสัดุชณัสตูร ใหเ้ป็นไปตาม Planfin 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 ผ่านการรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation ครัง้ที2่) 
 ผ่านการประเมนิมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพระดบัคุณภาพในปี 2563 
 การดแูลผูป่้วยเป็นไปตามมาตรฐานของสภาวชิาชพี  มมีาตรฐานการดแูลผูป่้วยเฉพาะโรคทีส่ าคญัและเป็นปัญหาสุขภาพ

ของโรงพยาบาล  เช่นโรค Covid -19 , STEMI, Stroke,Sepsis, ,Birth Asphyxia,PPH , TB เป็นต้น 
 ระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินมคุีณภาพ ไดม้าตรฐาน  มรีะบบในการดแูลผูป่้วยทีด่ ี ระบบการประสานงานในเครอืข่ายมี

ประสทิธภิาพ  โดยผ่านระบบ  thai refer สามารถเชื่อมโยงการส่งผูป่้วยรบัการรกัษาอย่างต่อเน่ือง   
 
v. แผนกำรพฒันำ 
 

มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 
1. การชีน้ าองคก์รโดยผูน้ า

ระดบัสงู 
3 L พฒันาศกัยภาพของรพ.M2ใหค้รอบคลุมงานบรกิาร

ทุกมติ ิสอดคลอ้งกบัแผนการดูแลผูป่้วยแพทยเ์ฉพาะ
ทาง 6 สาขาตาม Service Plan 

2. การสื่อสาร สรา้งความผกูพนั
โดยผูน้ า 

3 L เพิม่ช่องทางการสื่อสารใหค้รอบคลุมเพื่อใหบุ้คลากร
ไดร้บัทราบอย่างทัว่ถงึในองคก์ร 
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3. การสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อื้อต่อ
การพฒันา 

3 L สรา้งการเรยีนรูก้ารพฒันาคุณภาพใหบู้รณาการกบั
งานประจ า 

4. ระบบก ากบัดแูลกจิการ การ
ประเมนิผูน้ า/ระบบการน า 

3 L พฒันาระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

5. ระบบก ากบัดแูลทางคลนิิก 3 L มกีารทบทวนอุบตักิารณ์ระดบัE-I อย่างสม ่าเสมอ 
6. การปฏบิตัติามกฎหมาย 

ความรบัผดิชอบต่อสาธารณะ
และการด าเนินงานอย่างมี
จรยิธรรม 

3 L การสรา้งความตระหนกัในการปฏบิตังิานอย่างมี
จรยิธรรมในบุคลากรทุกระดบั 
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I-2 กลยทุธ ์
i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-4(1)] 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: การบรรลุผลตามกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิาร 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย ปี 2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี 2564 
รอ้ยละของแผนงาน/โครงการทีบ่รรลุผลตามกล
ยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิาร  

80 % 100 100 100 80 70 

รอ้ยละของการน าแผนกลยุทธส์ู่การปฏบิตัใิน
หน่วยงาน 

80% 100 100 100 90 60 

ii. บริบท : การจดัท าแผนกลยุทธข์องโรงพยาบาลเถนิ แม่ข่าย M 2 มกีาร SWOT วเิคราะหอ์งคก์รและสะทอ้นขอ้มูล
โดยคณะท างานพฒันาคุณภาพร่วมกบัผู้บริหารทุกระดบั ร่วมกนัก าหนดยุทธศาสตร์ ให้ผู้น าองค์กรถ่ายทอดเป็น
นโยบายของ ร.พ.และน าไปจดัท ากลยุทธ์ สู่การปฏิบตัิ เพื่อให้บรรลุตามวสิยัทศัน์ของ ร.พ.เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ
ระดบักลางทีใ่หบ้รกิารไดม้าตรฐาน   เป็นทีย่อมรบัของประชาชน เป็นจรงิตามทีก่ าหนด 

ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพทีส่ าคญั: การดแูลผูป่้วยโรคส าคญั ไดแ้ก่ STEMI,Stroke,Sepsis งานอนามยั
แม่และเดก็ ไดแ้ก่ Birth Asphyxia,Teenage pregnancy การดูแลผูป่้วยโรคตดิต่อไดแ้ก่ Covid-19 ,TB 

  โอกาสเชงิกลยุทธ:์ สรรหาและพฒันาสมรรถนะบุคลากรรองรบับรกิารใหบ้รกิารผ่าตดัและมหีอผูป่้วยหนกั มแีพทย์
เฉพาะทาง 6 สาขา มสีสจ.สนบัสนุนดา้นบุคลากรและเครื่องมอืตาม นโยบาย one province one hospital ,มเีครอืข่าย
ชุมชนทีเ่ขม้แขง็ ใหค้วามร่วมมอือย่างต่อเน่ือง  
       ความทา้ทายเชงิกลยุทธ:์ 1) การปฏริปูระบบบรหิารราชการกระทรวงสาธารณสุขมผีูต้รวจท าหน้าทีเ่ป็น CFO 2)
การพฒันาโรงพยาบาลใหม้ศีกัยภาพเพิม่ขึน้เป็นโรงพยาบาลทุตยิภูมริะดบักลาง 3) นโยบายการบรหิารจดัการดา้น
การเงนิและการคลงั 4) การสรา้งความพงึพอใจและความผาสุกในการปฏบิตังิานของบุคลากรภายใต้ทรพัยากรบุคคลที่มี
อย่างจ ากดัและในสถาณการณ์ระบาดของโรคโควดิ-19 

ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ:์  เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโซนใต้ของจงัหวดัล าปาง บุคลากรมคีวามสามารถ  มแีพทย์
เฉพาะทางทีช่ านาญใน 6 สาขาหลกั มเีครอืข่ายการท างานในพืน้ที ่เชื่อมโยง รพช.ในเครอืข่าย ร.พ.  มงีบประมาณ
เพยีงพอและสามารถหารายไดเ้พิม่ได ้มคีวามเป็นมติรกบัชมุชนและองคก์รทอ้งถิน่ รวมทัง้หน่วยงานเอกชนต่างๆ              

สมรรถนะหลกัขององคก์ร:ใหบ้รกิารดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ประชาชน ครอบคลุม
บรกิาร 6 สาขาหลกั อายุรกรรม กุมารเวชกรรม สตู-ินรเีวชกรรม ศลัยกรรม วสิญัญ ีและเวชศาสตร์ครอบครวั       เป็น
โรงพยาบาลแม่ข่ายรบั-ส่งต่อผูป่้วยโซนใต้ของจงัหวดัล าปาง 
        ปัจจยัความส าเรจ็ทีส่ าคญั 1. มนีโยบายทีช่ดัเจนของผู้น าองค์กรและทมีพฒันาคุณภาพร.พ. 2. การมสี่วนร่วมใน
การปฏบิตังิานของบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดบัและภาคเีครอืข่ายในชุมชน   

iii. กระบวนกำร 
I-2.1 ก. กระบวนการจดัท ากลยุทธ์: 

(1) กระบวนการจดัท ากลยุทธ์: 
 การจดัท าแผนกลยุทธข์องโรงพยาบาลเถนิมกีาร SWOT วเิคราะหอ์งคก์รและสะทอ้นขอ้มลูโดยคณะท างานพฒันา 
   คุณภาพร่วมกบัผูบ้รหิารทุกระดบั ร่วมกนัก าหนดกลยุทธ ์ให้ผูน้ าองคก์รถ่ายทอดนโยบายของร.พน าสู่การปฏบิตัแิละ   
   มอบใหง้านยุทธศาสตร ์รบัผดิชอบด าเนินการประสานกบัหวัหน้าหน่วยงานน าไปวางแผนปฏบิตักิารเฉพาะของแต่ละ 
   หน่วย ก าหนดระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบและงบประมาณ  โดยไปก าหนดกจิกรรมหรอืโครงการทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของ 
   หน่วยงานใหม้กีารควบคุมก ากบัตดิตามการปฎบิตัิงานตามกลยุทธ์ดว้ยการร่วมกนัจดัท าแผนปฏบิตังิาน ทีส่อดคลอ้ง     
   กบัแผนกลยุทธข์องโรงพยาบาล  และมกีารก าหนดเป็นตวัชีว้ดัระดบัโรงพยาบาล  ระดบัหน่วยงาน  ในการประเมนิผล   
   การปฏบิตังิาน 
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(2) การก าหนดโอกาสเชงิกลยุทธ ์การเลอืกโอกาสพฒันา และการส่งเสรมินวตักรรมในโอกาสทีเ่ลอืกด าเนินการ: 

 เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลชมุชนระดบัทตุยิภูม ิ(M2) ขนาด 60 โซนใตข้องจงัหวดัล าปาง จงึเป็นโอกาส
เชงิกลยุทธท์ีส่ าคญัเพือ่การขยายบรกิารและเพิม่จ านวนเตยีงในปี 2565 ตามแผนพฒันาระบบบรกิาร Service 
Plan ในสาขาหลกัทีม่แีพทย์เฉพาะทาง 
(3) การวเิคราะหข์อ้มลูและปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการก าหนดกลยุทธ์: 

 มกีารก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรโดยการ SWOT Analysis น าขอ้มูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์ ทัง้ปัจจยัภายใน 
ภายนอก มาประเมนิระดบัความส าคญั เพื่อช่วยในการประเมนิผลกระทบเพื่อวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม
บรรลตุามวสิยัทศัน์ ของโรงพยาบาล ปัจจยัส าคญัดงันี้ มนีโยบายก าหนดใหเ้ป็นโรงพยาบาลระดบั M2 รองรบัร.พ.
แม่พรกิและร.พ.สบปราบ มกีารขยายบรกิาร เพิม่อตัราก าลงั เพิม่ค่าตอบแทน ค่ายา ค่าวสัดุการแพทย ์ค่าวสัดุชณัสตูร
ผูร้บับรกิารมคีวามเชื่อมัน่มาใชบ้รกิารรวมทัง้อ าเภอรอบขา้ง ก าลงักา้วสู่สงัคมผู้สงูอายุ สถานการณ์การระบาดของโรค 
Covid-19  และมอุีปกรณ์เครื่องมอืที่ทนัสมยั มเีครื่องช่วยหายใจ มกีารผ่าตดัผ่านกล้อง มกีล้องส่องกระเพาะอาหาร
และล าไส ้ม ีEcho U/S มรีะบบ Thai refer เชื่อมต่อโรงพยาบาลล าปาง ม ี Telemedicine 

(4) การก าหนดสมรรถนะหลกัขององคก์ร: 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพนัธกจิหลกัของโรงพยาบาล จงึไดก้ าหนดสมรรถนะหลกัขององคก์รในการใหบ้รกิาร

ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟูสขุภาพแกป่ระชาชน ใน 5 กลุม่วยั ครอบคลุม 6 สาขาหลกั อายุรก
รรม กุมารเวชกรรม สตู-ินรเีวชกรรม ศลัยกรรม วสิญัญ ีและเวชศาสตรค์รอบครวั        
(5) การตดัสนิใจเรื่องระบบงาน กระบวนการใดทีท่ าเอง กระบวนการใดทีจ่ะใหผู้ส้่งมอบหรอืพนัธมติรท า: 

 การพฒันากระบวนการดูแลผู้ป่วย  สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนพฒันาและก าหนดทิศทางการ
พฒันาไดใ้นหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกบับรบิทของพื้นที่ ส่วนระบบการบรหิารงานในองค์กร ด้านทรพัยากร
เช่น  จ านวนบุคลากรไม่เพยีงพอต่อการใหบ้รกิารในระหว่างที่มกีารระบาดของโรคโควดิ-19 จงึได้มกีารใช้บุคลากรและ
ทรพัยากรร่วมกนัระหว่างสมาชกิโรงพยาบาลเครอืข่ายโซนใต้ และสมาชกิจากหน่วยปฐมภูม ิ18 แห่ง ต้องใหท้มีผูบ้รหิาร
ในหน่วยทีเ่กีย่วขอ้งช่วยตดัสนิใจ ผลลพัธ ์ร.พ.ในเครอืข่ายและรพสต.ใหค้วามร่วมมอือย่างด ี
I-2.1 ข. วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์
(1)(2)(3) กลยุทธใ์นดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั การสรา้งเสรมิสขุภาพ: 

ความทา้ทาย วตัถุประสงค ์ เป้าหมายและกรอบเวลา ตวัชีว้ดัทีใ่ชต้ดิตาม 
1. พฒันาและจดัระบบบรกิาร
ใหไ้ด้มาตรฐานในฐานะแม่
ข่ายระดบั M2 

1.ประชาชนสขุภาพดี
2.ผูร้บับรกิารปลอดภยั 
ลดอตัราป่วย ลดอตัรา
ตาย ลดความแออดั ลด
ระยะเวลารอคอย 
3.ผูใ้หบ้รกิารปลอดภยั 

1.เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงานส่งเสรมิสุขภาพ 
ป้องกันควบคุมโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคโดยการ
พัฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก ลุ่ ม 
เป้าหมายและสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคเีครอืข่าย 
2.เพื่อร่วมพลังขบัเคลื่อน
ร่ ว มกับท้ อ ง ถิ่ น ใ นกา ร
รณ ร ง ค์ ป้ อ ง กัน แ ก้ ไ ข
ปัญหาในทุกกลุ่มวยั 
3.กลุ่มผูร้บับรกิารในกลุ่ม
โรคส าคญัทีม่ารบับรกิาร 
4.เพื่อใหผู้ป่้วยปลอดภยัใช้

1.อตัรามารดาตาย (ไม่
เกนิ 15 ต่อการเกดิมชีพี
แสนคน) 
2.รอ้ยละของเดก็ 0- 5ปีที่
มพีฒันาการสมวยั  (ไม่
น้อยกว่า 80)   
3.เดก็วยัเรยีนอว้นไม่เกนิ 
รอ้ยละ 10 
4.รอ้ยละของการตัง้ครรภ์
ซ ้าในหญงิอายุ 15-19 ปี
<10 

5.ผูป่้วย HT รายใหม่
ลดลง >รอ้ยละ 2.5  
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ตามมาตรฐาน 2P Safety 
 

6.ผูป่้วย DM รายใหม่
ลดลง>รอ้ยละ 5 
7.รอ้ยละต าบลทีม่รีะบบ
ส่งเสรมิสขุภาพดแูล
ผูส้งูอายุระยะยาวใน
ชุมชนรอ้ยละ 100 
8.อตัราความส าเรจ็การ
รกัษาวณัโรคทุกประเภท
รอ้ยละ 90 
9.ลดอตัราการเสยีชวีติ
ของผูป่้วย Sepsis ลง
กว่าเดมิรอ้ยละ 5 
10..อตัราตายจากโรค
หลอดเลอืดหวัใจลดลง
รอ้ยละ 10 ในระยะ 5 ปี 
11.. ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการ
วนิิจฉยั Appendicitis 
ไดร้บัการผ่าตดัภายใน 12 
ชัว่โมง >รอ้ยละ 80 
12. ผูป่้วยแผลกดทบั
ไดร้บัการดแูลโดย
เจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรู้>รอ้ย
ละ 80 

2.พฒันาระบบบริหารจัดการ
ทรพัยากรบุคคล 

เพื่อมุง่ผลสมัฤทธิ ์ และ
ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการ
เรยีนรูแ้ละความผาสุข 

บุคลากรในโรงพยาบาล เก่ง 
ด ีมสีุข 

รอ้ยละของหน่วยงานทีม่ ี
การน าดชันีความสขุของ
คนท างาน 
(Happynometer ไปใช)้ 

3.พฒันาระบบบริหารจัดการ
ตามหลกัธรรมมาภบิาล 

1.เพื่อเสรมิสรา้งให้
บุคลากรมวีนิยัป้องกนั
กระท าผดิ 

2.เป็นโรงพยาบาล
คณุธรรม 

ผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบ
ภายใน 

โรงพยาบาลผ่านการ
รบัรองคณุภาพตาม
มาตรฐาน ITA 

 
I-2.2 ก. การจดัท าแผนปฏบิตักิารและถ่ายทอดสู่การปฏบิตั ิ
(1) การจดัท าแผนปฏบิตักิารระยะสัน้ และระยะยาว: 

 ผูบ้รหิารของทุกทมีร่วมวางแผนเพื่อก าหนดทศิทางพฒันาทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของโรงพยาบาล และใชข้อ้มลู
ช่วยในการตดัสนิใจไดอ้ย่างเหมาะสม มเีหตุผล มกีารก าหนดเป้าหมาย กระบวนการพฒันา มขี ัน้ตอน ทรพัยากรทีต่้อง
ใชแ้ละก าหนดเวลา สถานที ่และเผื่อใหบ้บรลุผล จดัท าแผนระยะสัน้พฒันา ในระยะเวลาประมาณ 1  ปี ได้แก่แผนที่
ก าหนดในเขม็มุ่ง และ แผนพฒันาระบบบรกิารสขุภาพใน 6 สาขาหลกัและในสาขาโรคทีส่ าคญับรบิทของร.พ. เป็น
แผนปฏบิตักิารประจ าปีเป็นโครงการทีม่กีจิกรรมไม่ซบัซอ้น ส่วนแผนทีก่ าหนดขอบเขตไวก้วา้งๆคอื แผนเปิดหน้างาน
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ใหม่ ปี 63 มแีผนเพิม่กรอบจ านวนเตยีง 90 เตยีงในปี 66 ทีใ่หบ้รกิารเป็นแผนระยะยาว ใชเ้วลาประมาณมากกว่า 3 ปี 
(2) การถ่ายทอดประเดน็ทีท่้าทาย/ยาก ไปสู่การปฏบิตั ิทัง้ในองคก์ร และร่วมกบัผูส้ง่มอบ/พนัธมติร: 
  ชีแ้จงนโยบายในวาระการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล ซึง่ประกอบดว้ยหวัหน้ากลุม่งานเป็น

ประจ าทุกเดอืน เพือ่ใหห้วัหน้ากลุม่งานน าไปถ่ายทอดใหก้บัหวัหน้างานน าสูผู่ป้ฏบิตั ิ 
  มกีารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ เขม็มุง่ ในวาระการประชมุทมีพฒันาคณุภาพและคณะกรรมการต่าง ๆ เพือ่ให้

ทมีคุณภาพ และคณะกรรมการต่าง ๆ น าไปจดัท าตวัชีว้ดั เพือ่ตอบสนองตวัชีว้ดัขององคก์ร  
  สง่เสรมิใหม้กีารจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีของแต่ละหน่วยงานโดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร

และน าไปปฏบิตั ิในงานประจ า ท าใหม้โีครงการและตวัชีว้ดัตดิตามผลการด าเนนิงาน ครอบคลมุทุก
หน่วยงาน 

(3) การจดัสรรทรพัยากรดา้นการเงนิและอื่นๆ เพื่อปฏบิตัติามกลยุทธ์: 
  มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพจิารณาเครือ่งมอืแพทย์ และคณะกรรมการพจิารณาครภุณัฑ ์พจิารณาแผนค า

ขอ และอนุมตักิารจดัซือ้ครุภณัฑจ์ากหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม เป็นธรรม และเกดิ
ประโยชน์สงูสดุในการใช ้งบประมาณ 

 หวัหน้าทมีแต่ละยุทธศาสตร ์และคณะกรรมการบรหิาร พจิารณาการใชจ้่ายเงนิและทพัยากรใหเ้ป็นไปตามแผนงาน
โครงการทีว่างไว้ 

(4) การจดัท าแผนและจดัการก าลงัคนเพื่อปฏบิตัติามกลยุทธ์: 
  มกีารจดัท าแผนปฏบิตักิาร หน่วยงานจดัท าแผนปฏบิตักิารน าเสนอต่อหวัหน้ากลุม่งาน จากนัน้หวัหน้ากลุ่ม

งานรวบรวม น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลเพือ่พจิารณาอนุมตั ิโดยมเีป้าหมายการจดัท า
แผนการใชง้บประมาณใหส้มดุล 

  มกีารจดัสรรบุคลากรและมกีารพฒันาบุคลากร มกีารจดัท าแผนสรรหาบุคลากรตาม FTE และตามภาระงาน
รวมทัง้แผนพฒันา บุคลากร โดยทมีน าก าหนดเป้าหมายและมอบใหค้ณะกรรมการ HR ด าเนนิการตาม
ระเบยีบ ปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการด าเนนิการ  

 มกีารสรา้งขวญัและก าลงัใจ มกีารสนบัสนุนการจดักจิกรรมต่าง ๆ เพือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจและการท างาน
เป็นทมี  

(5) การก าหนดตวัชีว้ดัและใชใ้นการตดิตามความก้าวหน้า: 
 การตดิตามความกา้วหน้าในการด าเนนิงานของโรงพยาบาล งานแผนงานรวบรวมผลงานตามตวัชีว้ดั

น าเสนอต่อ คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลและคณะกรรมการ คปสอ. เถนิ รายไตรมาส จากนัน้มกีาร
ทบทวนและวเิคราะหผ์ลการ ด าเนนิงานหากยงัไม่บรรลตุามวตัถุประสงค ์สามารถปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิาร
และแผนการใชง้บประมาณทกุไตรมาส เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพตาม Service 
Plan และความจ าเป็นเรง่ด่วน 

I-2.2 ข. การปรบัเปลีย่นแผนปฏบิตักิาร 
การตอบสนองต่อผลการด าเนินการทีไ่ม่เป็นไปตามที่คาดการณ์: 

 จากการเทยีบเคยีงตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานกบัโรงพยาบาล M2  ในจงัหวดัล าปางในปีทีผ่่านมา  ท าใหรู้ร้ะดบั
การพฒันาและวางแผนปรบัปรุงใหด้ขีึน้ กรณี สถานะการเงนิของโรงพยาบาล Quick ratio, current ratio มค่ีา <1 ซึง่
เป็นประเดน็ทีต่้องเร่งพฒันา   การบนัทกึขอ้มลู 43 แฟ้มไฟล ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ   เพือ่เพิม่รายไดใ้หก้บัโรงพยาบาล  
และการควบคุมรายจ่ายใหร้ดักุม ซึง่จะส่งผลใหส้ถานะการเงนิการคลงัของโรงพยาบาลมเีสถยีรภาพ  
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iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 
โรงพยาบาลผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ITA ระดบัจงัหวดั ปี 2561  
1)  ชนะเลศิ EMS Rallyระดบัเขต ปี 2560  
2) โรงพยาบาลผา่นการรบัรองคุณภาพหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐาน LA ปี 2561 หมดอายุ ปี 2564 
3) ไดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑโ์รงพยาบาลมาตรฐานอนามยัแมแ่ละเดก็ ปี 2561  
4) ชนะเลศิ ในการพฒันา  NCD คณุภาพของร.พ M2 ระดบัเขตปี  2564 

v. แผนกำรพฒันำ 

 
มำตรฐำน Score DALI 

Gap 
ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

1.กระบวนการจดัท ากลยุทธแ์ละการ
วเิคราะหข์อ้มลู 

3 L - มกีารวเิคราะหข์อ้มลูอย่างครอบคลุม รวมทัง้ 
การ เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต และใช้
ขอ้มลูเชงิปรมิาณทีส่ามารถหาได ้ 

2.วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ีต่อบสนองความ
ทา้ทาย ครอบคลุมคุณภาพ ความปลอดภยั 
การสรา้งเสรมิสุขภาพ 

3 L - มกีารปรบัคา่เป้าหมายใหท้า้ทายตามผลลพัธ์ที่
เกดิขึน้ 

3.การจดัท าแผนปฏบิตักิาร การถ่ายทอดสู่
การปฏบิตั ิและการจดัสรรทรพัยากร 

3 L - มกีารประเมนิความตระหนกัในบทบาทและการ
มสีว่นรว่มต่อการบรรลวุตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ 

4.การก าหนดตวัชีว้ดัและใช้ในการตดิตาม
ความกา้วหน้า 

3 L - มกีารตดิตามตวัชีว้ดัอย่างสม ่าเสมอ และวเิคราะห ์
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งโดยทมีผูร้บัผดิชอบ 
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I-3 ผู้ป่วย/ผู้รบัผลงำน 
i. ผลลพัธ์ [รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-2] 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ คุณค่า การคงอยู่ การแนะน า การสรา้งความสมัพนัธ ์

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รอ้ยละความพงึพอใจโดยรวมของผูป่้วยนอก >85% 87.04 82.44 82.04 85.06 85.84 
รอ้ยละความพงึพอใจโดยรวมของผูป่้วยใน >85% 84.15 86.09 86.33 86.76 82.20 
รอ้ยละความพงึพอใจงานบรกิารหอ้งคลอด >85% 82.50 82.60 83.50 84.00 85.08 
ขอ้ชมเชย มากทีสุ่ด(ครัง้) 10 1 1 2 5 
ขอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มอาคารสถานที่ ตามจรงิ(ครัง้) 4 0 0 0 0 

ขอ้รอ้งเรยีนเรื่องพฤตกิรรมบรกิาร น้อยทีสุ่ด (ครัง้) 4 3 6 4 2 

ขอ้รอ้งเรยีนเรื่องความล่าชา้ น้อยทีสุ่ด (ครัง้) 1 1 0 1 0 

ขอ้รอ้งเรยีนเรื่องการรกัษา น้อยทีสุ่ด (ครัง้) 1 0 0 0 1 

ii. บริบท 
     โรงพยาบาลเถนิ เป็นโรงพยาบาลชุมชนทุตยิภูมริะดบักลาง  ขนาด 60 เตยีง (M2)   ปัจจุบนัมแีพทยเ์ฉพาะทาง 6 
สาขา คอื อายรุกรรม  สตูนิรเีวชกรรม  กุมารเวชกรรม ศลัยกรรม แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั และวสิญัญแีพทย ์ มผีูป่้วย
นอกเฉลีย่วนัละ 566 ราย/วนั  มผีูป่้วยในเฉลีย่ 38 ราย/วนั นอกจากน้ียงัม ี cohort ward เพื่อใหก้ารดแูลผูป่้วยตดิเชือ้ 
Covid-19 ทีส่ามารถรองรบัผูป่้วยได ้24 เตยีง มบีรกิารผูป่้วยอุบตัเิหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง มบีรกิารเชงิรุก EMS มกีาร
บรกิารคลนิิกพเิศษเฉพาะโรคต่างๆส าคญัต่างๆ เช่นโรคหลอดเลอืดสมอง โรคหวัใจ โรคของต่อม Thyroid โรคเบาหวาน 
โรคความดนัโลหติสงู และโรคถุงลมปอดโป่งพองเป็นต้น มบีรกิารนอกเวลาราชการเพื่อเพิม่การเขา้ถงึของผูร้บับรกิาร เช่น 
คลนิิกทนัตกรรม แผนกผูป่้วยนอกโรคทัว่ไปนอกเวลาราชการ เป็นต้น รวมถงึมทีมีสหสาขาวชิาชพีออกไปช่วยดแูลผูป่้วย
ตาม รพ.สต.ต่างๆ เป็นทมีทีใ่หก้ารดแูลผูป่้วยเชงิรุกถงึบ้านและชุมชน  เช่น มบีรกิารการส่งยาถงึบ้านในผูป่้วยโรคเรือ้รงั  
มบีรกิารเยีย่มบ้านเพื่อดแูลผูป่้วยต่อเน่ือง เป็นต้น    ผูร้บับรกิารทีโ่รงพยาบาลเถนิ สามารถใหข้อ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้
ชื่นชม และขอ้รอ้งเรยีนต่างๆไดห้ลายช่องทาง เช่น ทาง website โรงพยาบาลเถนิ ทาง face book โรงพยาบาลเถนิ และตู้
รบัความคดิเหน็ ทีต่ดิไวใ้นทุกอาคารบรกิาร เป็นต้น 
ส่วนการตลาดทีส่ าคญั:  
- ผูร้บับรกิารทีใ่ชส้ทิธกิารรกัษาในระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า (บตัรทอง) ทัง้ในเขตอ าเภอเถนิ และอ าเภอใกลเ้คยีง 
-  ขา้ราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ 
-  ผูป้ระกนัตนในกองทุนประกนัสงัคม 
-  ผูร้บับรกิารขาจร ทีผ่่านมาทางเสน้ทางถนนพหลโยธนิหน้าโรงพยาบาล 
กลุ่มผูป่้วย/ผูร้บับรกิารทีส่ าคญั (ระบุความต้องการส าคญัของผูร้บับรกิารแต่ละกลุ่มในวงเลบ็): 
1. กลุ่มผูป่้วยนอกทัว่ไป ( ตอ้งการบรกิารทีด่ ีจากผูใ้หบ้รกิาร อนัไดแ้ก่ พดูจาไพเราะสุภาพ สะดวก รวดเรว็ปลอดภยัและ
มขี ัน้ตอนไม่ยุ่งยากซบัซอ้น  แพทยอ์อกตรวจตรงเวลา มบีรกิารตามควิก่อนหลงั และมชี่องทางการใหบ้รกิารเฉพาะส าหรบั
ผูป่้วยสงูอาย ุและคนพกิาร ) 
2. กลุ่มผูป่้วยนอกโรคเรือ้รงั ( ต้องการการดแูลต่อเน่ืองทีไ่ดม้าตรฐาน ความสะดวก รวดเรว็ตามล าดบัก่อนหลงั
สภาพแวดลอ้มทีด่ขีณะรอรบับรกิาร การใหค้ าแนะน าในการดแูลตนเองทีบ่้าน  ใหส้ามารถควบคุมโรคได ้และไม่เกดิ
ภาวะแทรกซอ้น ใหย้าเพยีงพอ และทา้ยสุดการส่งตวักลบัไปรกัษาต่อเน่ืองที ่รพสต.ใกลบ้้านเมื่อสามารถควบคุมโรคได ้) 
3. กลุ่มผูป่้วยใน ( ต้องการบรกิารทีด่มีคุีณภาพ ได้มาตรฐาน มปีระสทิธภิาพและปลอดภยัการให้ข้อมูลและมสี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจวางแผนการรกัษา สถานทีพ่กัรกัษาตวัทีส่ะดวกสบาย การดแูลที่อบอุ่นมมีติรไมตร ีใส่ใจดุจญาติมติร เหมอืน



รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.   

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  17 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Date: 14/01/2563 

อยู่บ้าน ดแูลผูป่้วยครบองคร์วม การแยกผูป่้วยเดก็ออกจากผูป่้วยผูใ้หญ่โดยทัว่ไป ต้องการหอ้งพเิศษทีเ่พยีงพอ ทีพ่กัและ
สิง่อ านวยความสะดวกแก่ญาตทิีม่าฝ้าดแูลผูป่้วย ) 
4. กลุ่มหญงิตัง้ครรภ์ ( ต้องการการดแูลตัง้แต่เป็นทารกในครรภ์ คลอดออกมาอย่างปลอดภยัทัง้บุตรและมารดา สมบูรณ์
แขง็แรง การใหข้อ้มลูและมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจวางแผนการรกัษา สถานทีพ่กัรกัษาตวัที่สะดวกสบาย รวมถึงการดูแล
หลงัคลอดอย่างต่อเน่ือง  ) 
5. ผูป่้วยอุบตัเิหตุ/ฉุกเฉิน(ต้องการการดูแลที่รวดเรว็ ปลอดภยั และมีประสทิธภิาพ บรกิารรถฉุกเฉินทนัเวลา เจ้าหน้าที่
ประจ ารถทีม่คีวามสามารถ เจา้หน้าทีท่ีพ่ดูจาไพเราะสุภาพ ) 
6. ผูป่้วยพืน้ทีห่่างไกลจากโรงพยาบาล (ต้องการจดัให้มบีรกิารใกล้บ้าน ที่มปีระสทิธภิาพใกล้เคยีงกบัการมารบับรกิารที่
โรงพยาบาล) 
ผูร้บัผลงานอื่นๆ (และความต้องการส าคญั): 
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี: 
1. ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง ( การน านโยบายสู่การปฏบิตัใินหน่วยงาน , ไดร้บัรายงานทีถู่กต้อง ทนัเวลาตามที่
ก าหนด ) 
2. ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ( การเขา้ถงึบรกิารของประชาชน คุณภาพการบรกิารตามมาตรฐาน) 
3. ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเถนิ(การประสานงานดา้นขอ้มลูสุขภาพในพืน้ที ่การบรหิารจดัการทรพัยากรทีเ่หมาะสม ) 
4.โรงพยาบาลในเครอืข่ายในความดแูลคอืโรงพยาบาลแม่พรกิ  โรงพยาบาลสบปราบ เกาะคาและ โรงพยาบาลล าปาง 
( ความร่วมมอืในการรบั- ส่งต่อผูป่้วยตามแนวทางทีก่ านดอย่างมคุีณภาพ มกีารส่งต่อข้อมูลและประสานการดูแลระหว่าง
ส่งต่อครบถ้วน ผูป่้วยมคีวามปลอดภยัระหว่างส่งต่อ) 
 5. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ าต าบลในเครอืข่าย 18 แห่ง ( การส่งต่อผู้ป่วยที่มปีระสทิธภิาพ  แนวทางการดูแล
ผู้ป่วย, การประสานงานด้านต่างๆ การสนับสนุนทรพัยากรที่เป็นธรรม มคีวามรู้ความสามารถ ได้รบัการนิเทศงานที่มี
ประสทิธภิาพ  การใหก้ารสนบัสนุนยาและเวชภรัฑอืื่นๆส าหรบัดแูลผูป่้วยอย่างเพยีงพอ)  

 6 ชุมชนและองคก์รส่วนทอ้งถิน่  (ความร่วมมอืในการจดัการสุขภาพในพื้นที่ 8 ต าบล , ความสามารถในการควบคุมโรค
ไดอ้ย่างรวดเรว็ สนบัสนุนความรูแ้ละทรพัยากรในการดแูลสุขภาพชุมชน ) 

 7.บรษิทัจดัจ าหน่ายยาและเวชภณัฑ ์/ รา้นคา้ ( ไดร้บัเงนิตรงตามเวลาทีก่ าหนด  การจดัซือ้โปร่งใส ) 

iii. กระบวนกำร 
I-3.1 ก. การรบัฟังผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน 
(1) การรบัฟังเสยีงจากผูป่้วย/ผูร้บัผลงานอื่นในปัจจุบนั ดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมกบักลุ่มต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีใ่ชป้ระโยชน์ได้: 

 การรบัฟังความต้องการและความคาดหวงั :เพื่อรบัฟังความต้องการและทราบความคาดหวงัของผู้รบับรกิาร
โรงพยาบาลเถินจดัช่องทางไว้ดงัน้ี มี website โรงพยาบาลเถิน , face book โรงพยาบาลเถิน และตู้รบัความ
คดิเหน็ ตดิไวใ้นทุกอาคารบรกิาร ผูป่้วยและญาตสิามารถใหข้้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ค าชื่นชม และข้อร้องเรยีน
ต่างๆได ้จากช่องทางต่างๆดงักล่าวท าให้ สามารถทราบถึงความต้องการและความคาดหวงัของผู้รบับรกิารได้
ค่อนขา้งครอบคลุม 

 การรบัฟังข้อมูลป้อนกลบัหลงัเข้ารบับริการ(Feedback): มกีารใช้ช่องทางเพื่อทราบ Feedback มกีารเสียง
สะทอ้นจากกลุ่ม อสม./ผูน้ าชุมชน ผ่านทางทมีงานต่างๆที่ประสานงานกบัชุมชน สื่อสงัคมออนไลน์ เช่น email, 
facebook, website ของโรงพยาบาล, application LINE รวมถึงการส ารวจความคดิเหน็โดยการสมัภาษณ์ /
แบบสอบถามความพงึพอใจและความคดิเหน็ต่อการบริการ ท าให้ทราบว่าผู้รบับริการของโรงพยาบาลเถิน มี
ความพงึพอใจในบรกิารมากระดบัหน่ึง 

(2) การรบัฟังเสยีงจากผูป่้วย/ผูร้บัผลงานอื่นในอนาคต:มกีารรบัฟังเสยีงจากผูป่้วย ในยุคสื่อสงัคม on line  รพ.มกีารจดัท า
ไลน์กลุ่มผูป้วยเฉพาะโรค เช่น มไีลน์กลุ่มชมรมผูป่้วยโรคเบาหวาน มกีจิกรรมการให้การปรกึษาในกลุ่ม รวมถึงการจดัท า 
line official เพื่อเพิม่ช่องทางการสื่อสารกบัผูป่้วยเป็นต้น  จากการมไีลน์กลุ่มผูป้วยโรคเบาหวาน และ line official  ผู้ป่วย
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โรคเบาหวานสามารถดแูลตนเองไดด้ขีึน้  สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืดไดด้ขีึน้ เป็นต้น 

I-3.1 ข. การประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนัของผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน 
วธิกีารประเมนิทีเ่หมาะสมกบักลุ่มต่างๆ: มกีารประเมนิความพงึพอใจและความผูกพนั  รพ.ได้มกีารประเมนิ  โดยใช้การ
สมัภาษณ์ในผู้รบับริการที่เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็ก ส่วนในผู้ป่วยที่สามารถอ่านและตอบแบบสอบถามได้ จะใช้
แบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจ  ซึง่มกีารด าเนินการเกบ็ขอ้มลู ทัง้แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และห้องคลอด  โดยมี
การสุ่มตวัอย่าง อย่างเป็นระบบ  จากนัน้น าขอ้มลู มารวบรวมวเิคราะห ์ รวมถงึน าขอ้มลูจากตู้รบัความคดิเหน็ในจุดบรกิาร
ต่างๆ มาประกอบ เพื่อ น าไปสู่การวางแผนพฒันาระบบบรกิาร  เพื่อเป็นการเพิม่ความพงึพอใจและเสรมิสรา้งความผกูพนั
กบัผูป่้วยต่อไป 

I-3.2 ก. การใชข้อ้มลูเพื่อก าหนดบรกิารและการอ านวยความสะดวก 
(1) การน าขอ้มลูความต้องการ/ความคาดหวงัมาก าหนดคุณลกัษณะของบรกิาร: ไดม้กีารน าขอ้มลูความต้องการและความ
คาดหวงัของผูร้บับรกิาร ที่รวบรวม จาก website โรงพยาบาลเถิน , face book โรงพยาบาลเถิน และตู้รบัความคดิเหน็
และ ช่องทางอื่นๆมาวเิคราะหท์ุก 3 เดอืน    มกีารปรบัระบบบรกิารขึน้เป็นระยะๆ  เช่น ทีแ่ผนกผูป่้วยนอกพบว่ามปัีญหา
รอนาน จงึมกีารปรบัระบบการให้บรกิาร เป็น Smart OPD , Smart Q ซึ่งถูกพฒันาขึ้นเพื่อตอบสนองเสยีงสะท้อนจาก
ผู้รบับริการว่า รอนาน ไม่เรยีกรบับริการตามคิว เสียงเรียกชื่อจากเจ้าหน้าที่เบาไม่ได้ยิน  ระบบ  Smart Queue มี
จอแสดงผล แสดงชื่อและเรยีกซกัประวตัติามควิ ด้วยระบบcomputer อตัโนมตัิ ท าผู้ให้ผู้รบับรกิารที่ยงัไม่ถึงควิ สามารถ
รอดา้นนอกอาคารผูป่้วยนอก ในบรเิวณทีจ่ดัไว้ให้ได้ โดยไม่ต้องกงัวลเมื่อถึงล าดบัของตนเองว่าจะไม่ได้ยนิการเรยีกชื่อ  
ระบบ  Smart OPD Smart Queue ท าให้ลดการแออัดและลดระยะเวลารอคอยเฉลี่ยเหลอื 75.24 นาที ส่งผลให้
ผูร้บับรกิารพงึพอใจในบรกิารเพิม่ขึน้เป็น 85.84% เป็นต้น 
 (2) ช่องทางการคน้หาขอ้มลู การเขา้รบับรกิาร และการรบัการช่วยเหลอื ที่จดัให้ผู้ป่วย/ผู้รบัผลงาน: มกีารให้ผู้รบับรกิาร 
สามารถคน้หาขอ้มลู การเขา้รบับรกิาร และการรบัการช่วยเหลอื ได้เพิม่ การจดัท า Line official  เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลใน
การดแูลตนเองในกลุ่มผูป่้วยโรคเรือ้รงั  และมรีะบบการจองควินดัหมายผ่าน application LINE และมบีรกิารช่วยเหลอืเพื่อ
เลกิบุหรี่ผ่านการปรกึษาทางโทรศพัท์ โดยมกีารประสานการดูแลผู้ป่วยร่วมกบัสายด่วนเลกิบุหรี่แห่งชาติ 1600 ผลการ
ด าเนินงานท าใหผู้ป่้วยโรคเรือ้รงัทีเ่สพติดบุหรีส่ามารถเลกิบุหรีไ่ด ้รอ้ยละ 96.45 
(3) การก าหนดกลุ่มผู้ป่วยที่จะให้ความส าคญั:มกีารให้บรกิารอย่างมคุีณภาพ จงึได้ก าหนดกลุ่มผู้ป่วย ดงัน้ี ผู้ป่วยนอก
ทัว่ไป ผูป่้วยนอกโรคเรื้อรงั ผู้ป่วยใน หญงิตัง้ครรภ์ ผู้ป่วยอุบตัิเหตุ /ฉุกเฉิน ผู้ป่วยพื้นนที่ห่างไกลจากโรงพยาบาล ได้มี
การออกแบบระบบบรกิารใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความต้องการของแต่ละกลุ่ม และมกีารประเมนิระบบบรกิารเป็น
ระยะๆ  แลว้น าปัญหาทีเ่กดิขึน้มาพฒันาและปรบัระบบบรกิารต่อไป 

I-3.2 ข. ความสมัพนัธก์บัผูป่้วย/ผูร้บัผลงานอื่น 
การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวงัและเพิม่ความผกูพนั:  มกีารสรา้งความสมัพนัธ์
กบัผูป่้วย/ผูร้บัผลงาน ทางรพ.ไดด้ าเนินการ ทัง้ในชุมชนและในโรงพยาบาล  ในชุมชนมเีจ้าหน้าที่กลุ่มเวชปฏิบตัิครบครวั
และปฐมภูมเิป็นผูร้บัฟังเสยีงจากชุมชน ดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองที่บ้าน เข้าร่วมกจิกรรมกบัชุมชนทัง้ส่วนภายในโรงพยาบาล 
เน้นการให้บรกิารด้วยใจ (Service Mind) รวมถึงตัง้ทมีสุขศกึษาประชาสมัพนัธ์เน้นเผยแพร่เจตจ านงของการให้บรกิาร
ต่างๆ แกไ้ขความเขา้ใจคลาดเคลื่อน เพื่อใหเ้กดิความผกูพนัระหว่าง รพ.กบัผูร้บัรกิารเพิม่ขึน้ 
 (2) การจดัการค าร้องเรยีน ผลการวเิคราะห์ลกัษณะของค าร้องเรยีนและแนวโน้ม และการน าไปปรบัปรุง:มกีารใหก้าร
จดัการค ารอ้งเรยีนมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารน ารอ้งรอ้งเรยีนมาจดัหมวดหมูแ่ละท าการวเิคราะห์ พบว่า
ขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งระบบบรกิารล่าชา้ลดลง แต่ยงัพบขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งพฤตกิรรมบรกิาร จงึได้จดัอบรม เรือ่ง ESB  
ใหก้บัเจ้าหน้าที ่และเน้นย ้าการใหบ้รกิารด้วยใจ (Service Mind) ในปี 2564 ขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งพฤตกิรรมบรกิาร
ลดลง 

I-3.3 สทิธผิูป่้วย 
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ข(1) การสรา้งความตระหนกัใหแ้ก่บุคลากร: ใหบุ้คลากรมคีวามตระหนกัในเรื่องสทิธผิูป่้วย รพ.ไดจ้ดัอบรมเรื่องสทิธผิู้ป่วย 
และ มกีารเน้นย ้าเรื่องสทิธผิูป่้วย ในการประชุมประจ าเดอืนของหน่วยงานทุกงาน  เน้นบุคลากรห้ามมพีฤติกรรมดูหมิน่
เหยยีดหยาม ล่วงละเมดิวฒันธรรมหรอืความเชื่อของผู้ป่วย เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้ท าพธิใีห้
ก าลงัใจ ตามความเชื่อและวฒันธรรมของผูป่้วย  และก าหนดบทลงโทษหากเจา้หน้าทีม่กีารละเมดิสทิธขิองผูป่้วย 
ก(1) ข(2)-(6) การคุม้ครองสทิธผิูป่้วยทีเ่ป็นประเดน็ส าคญัของ รพ.: ผูป่้วยกลุ่มอ่อนไหวเปราะบาง :  ร.พ.มหี้องบรกิารจดั
ไวแ้ยกจากเขตบรกิารปกต ิ มเีจา้หน้าที่ๆ ผ่านการอบรม ในการดูแลผู้ป่วย มรีะบบการจดัเกบ็ประวตัิการรกัษาอย่างเป็น
ความลบั  จ ากดับุคคลทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูผูป่้วย ทัง้ในเวชระเบยีนทีเ่ป็นกระดาษ และเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนิกส ์ มกีาร
ใชร้หสัแทนการใชช้ื่อผูป่้วย รวมถงึจดัมกีารเกบ็รกัษากุญแจตู้เวชระเบยีน อย่างแน่นหนาและรดักุม 
ข(7) การคุม้ครองสทิธผิูป่้วยทีเ่ขา้ร่วมงานวจิยัทางคลนิิก: มกีารคุ้มครองสทิธผิู้ป่วยที่เข้าร่วมงานวจิยัทางคลนิิก : ร.พ.มี
การก าหนดมาตรการดงัน้ีคอื งานวจิยันัน้ผ่านการรบัรองจากคณะจรยิธรรมวจิยัของจงัหวดัล าปาง และผู้ป่วยต้องเข้าร่วม
โดยสมคัรใจไม่บงัคบั มเีอกสารใหผู้ป่้วยลงนามยนิยอมอย่างเป็นรปูธรรม รวมถึงผู้ป่วยสามารถบอกเลกิหรอืออกจากการ
วจิยัไดทุ้กเมื่อ  
การคุม้ครองสทิธผิูป่้วยทีม่คีวามต้องการเฉพาะ: ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ร.พ.ได้ก าหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
โดยใหผู้ป่้วยทุกคนมสีทิธิใ์นชวีติของตนเอง  มสีทิธิท์ีจ่ะตายในวาระสุดทา้ยของชวีติ โดยเลอืกปฏเิสธการรกัษาพยาบาลที่
เกนิจ าเป็นเพื่อที่จะได้ตายโดยธรรมชาติ  ตายอย่างมศีกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์  โดย ร.พ. มกีารด าเนินการให้ผู้ป่วย
หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม ลงนามในการท าหนงัสอืแสดงเจตนา ไม่ประสงคร์กัษาเมื่อถงึวาระสุดทา้ยของชวีติ 

ผูป่้วยเดก็ : มกีารคุ้มครองสทิธผิู้ป่วยเดก็ ร.พ.มหี้องผู้ป่วยเดก็ และหญงิหลงัคลอดบุตรแยกออกจากหอผู้ป่วยทัว่ไป มี
เครื่องมอือุปกรณ์เฉพาะส าหรบัผูป่้วยเดก็ ผูป่้วยเดก็ไดร้บัการตรวจรกัษากบักุมารแพทย ์มแีผนกผูป่้วยนอกส าหรบัผู้ป่วย
เด็กแยกจุดบรกิารเป็นชัน้ 2 ของอาคารและมีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยอยู่ในบริเวณเดียวกนั ท าให้ผู้ป่วยเด็กมคีวาม
เพลดิเพลนิระหว่างรอรบับรกิาร ท าใหผู้ป่้วยเดก็มคีวามเพลดิเพลนิคลายความเจบ็ป่วย และผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจใน
บรกิารเพิม่ขึน้ 
ผูส้งูอายุ: มกีารคุม้ครองสทิธผิูส้งูอายุ  ร.พ.จดับรกิารในช่องทางพเิศษให ้ มคีลนิิกในทุกวนัศุกร์  ในชุมชนมกีารจดัการตัง้
ชมรมผู้สูงอายุ มโีรงเรยีนผู้สูงอายุ ในทุกต าบล  มทีมีเจ้าหน้าที่ออกติดตามดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและชุมชนรวมถึงมกีาร
ประสาน อปท. เพื่อรบั-ส่ง ผู้ป่วยสูงอายุในพื้นที่ห่างไกลโรงพยาบาลและผู้สูงอายุที่ไร้ญาติ ผู้พกิาร : เพื่อคุ้มครองสทิธผิู้
พกิารรพ.จดับรกิารในช่องทางพเิศษให ้มกีารประสานความช่วยเหลอืใหผู้พ้กิารไดร้บัอุปกรณ์ความจ าเป็นเช่น เครื่องช่วย
ฟังในผู้พกิารทางการได้ยนิ รองเท้าส าหรบัผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกตดัน้ิวเท้า เป็นต้นในชุมชน ร .พ.จดัทมีเจ้าหน้าที่ออก
ตดิตามเยีย่มบ้านเป็นระยะๆ 
ผูป่้วยทีต่้องแยกหรอืผกูยดึ: มกีารคุม้ครองสทิธผิูป่้วยทีต่้องแยก ร.พ.ไดจ้ดับรเิวณรอตรวจ และหอ้งตรวจแยกโรคในผูป่้วย
ติดเชื้อทางเดนิหายใจ  คอืผู้ป่วยที่มอีาการเข้าได้กบัวณัโรคปอด  ARI clinic  PUI clinic  รวมถึง ARV clinic  ไว้ในจุด
เฉพาะ โดยมีการจดัสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม มีอ่างล้างมือ มีพดัลมระบายอากาศ และจดัเจ้าหน้าที่คอยดูแลอาการ
เปลีย่นแปลงระหว่างรอพบแพทย ์ และม ีCohort ward ผูป่้วยโรคติดเชื้อ Covid -19 จ านวน 24 เตียง ที่ผ่านมายงัไม่พบ 
adverse event เกดิขึน้กบัผูป่้วยทีต่้องแยก ดงักล่าว  ส่วนผูป่้วยทีม่ีอาการกระสบักระส่าย คลุม้คลัง่ หแูว่ว เหน็ภาพหลอน 
มคีวามเสี่ยงในการเกดิ adverse event มีความจ าเป็นต้องผูกยดึ รพ.จะด าเนินการโดยใช้หลกัจรยิธรรม โดยยดึความ
ปลอดภยัของผู้ป่วยเป็นส าคญั อื่นๆ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรงั : เพื่อคุ้มครองสทิธผิู้ป่วยกลุ่มน้ี มพียาบาลผู้จดัการรายกรณี
โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู ท าหน้าทีด่แูลผูป่้วยรวมถึงการพทิกัษ์สทิธผิู้ป่วย ผู้ป่วยโรคเรื้อรงัได้รบับรกิารที่ด ีได้
เข้าถึงบรกิารตามความจ าเป็น เช่น การคดักรองภาวะแทรกซ้อนแต่เริม่แรกที่ป่วย การได้รบัยาอย่างถูกต้องสมเหตุผล 
และไดร้บัการสนบัสนุนการดแูลตวัเองอย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลใหผู้้ป่วยโรคเรื้อรงัมกีารควบคุมโรคได้ และมคุีณภาพ
ชวีติทีด่ ี
iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 
มกีารใหบ้รกิารดว้ยระบบ Smart OPD Smart Queue ทีแ่ผนกผูป่้วยนอก  ซึง่ถูกพฒันาขึน้เพื่อตอบสนองเสยีงสะทอ้น
จากผูร้บับรกิารว่า รอนาน ไม่เรยีกรบับรกิารตามควิ เสยีงเรยีกชื่อจากเจา้หน้าทีเ่บาไม่ไดย้นิ ผลการด าเนินการ ท าให้
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ผูป่้วยเกดิความพงึพอใจเพิม่มากขึน้ ไดร้บัค าชมว่าให้บรกิารไดร้วดเรว็ขึน้กว่าเดมิ  
  
v. แผนกำรพฒันำ 

มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 
11.การรบัฟัง/เรยีนรูค้วามต้องการ
และความคาดหวงัของผูร้บับรกิารแต่
ละกลุ่ม 

3 I จดัท าแบบส ารวจความต้องการและความคาดหวงัจาก
ผูร้บับรกิารโดยสามาถ Scan ตอบผ่าน QR code ปีละ 
1 ครัง้ 

12.การประเมนิความพงึพอใจและ
ความผกูพนั  

    3.5 I เพิม่ช่องทางการแบบประเมนิความพงึพอใจ ให้
สามารถ Scan ประเมนิได ้จาก QR code ทีต่ดิไวใ้น
จุดบรกิารต่างๆ  

13.การใชข้อ้มลูเพื่อก าหนดบรกิาร
และการอ านวยความสะดวก 

    3.5 I ใชร้ะบบ IT ใหผู้ร้บับรกิารสามารถ จองวนัและเลอืก
ช่วงเวลา เวลาเขา้รบับรกิาร รวมถงึการนดัหมายเพื่อ
พบแพทยเ์ฉพาะทาง  ผ่านระบบการนดั on Line 

14.การสรา้งความสมัพนัธ์และจดัการ
ค ารอ้งเรยีน 

3 I ใชร้ะบบ IT ในการจดัเกบ็ขอ้รอ้งเรยีนอย่างเป็นระบบ 
เพิม่ทมีในการจดัการขอ้รอ้งเรยีนในระดบัหน่วยงาน 
เพื่อใหส้ามารถจดัการขอ้รอ้งเรยีนไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  

15.การคุ้มครองสทิธผิูป่้วย     3.5 I เพิม่ช่องทางการสื่อสารแนวปฏบิตักิารคุม้ครองสทิธิ
ผูป่้วย ในการปฐมนิเทศผูป้ฏบิตังิานใหม่  และผ่านทาง
ไลน์กลุ่มของหน่วยงานยอ่ย รวมถงึผ่านการประชุม
ระบบ Zoom กบั รพสต.ในเครอืข่ายบรกิาร เพือ่ใหเ้กดิ
เชื่อมโยงกนัทัง้องคก์รและเครอืข่ายบรกิาร 
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I-4 กำรวดั วิเครำะห์ และจดักำรควำมรู้ 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: alignment & integration, การใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู, คุณภาพของขอ้มลูและสารสนเทศ, 
ความมัน่คงปลอดภยัและพรอ้มใชข้องระบบสารสนเทศ, การจดัการความรูแ้ละการเรยีนรูท้ีด่ ี

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
CMI > 0.8 0.78 0.79 0.96 1.03 1.44 
อตัราความครบถ้วนขอ้มลู 43 แฟ้ม >85 100 100 100 100 100 
จ านวนครัง้การ Downtime Server ไม่เกนิ 2/ปี 0 1 1 0 0 
จ านวนครัง้ทีร่ะบบ Internet ใชง้านไม่ได้ ไม่เกนิ 2/ปี 0 0 0 1 1 

ii. บริบท 
    มุ่งเน้นใหม้กีระบวนการวเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเอื้อต่อการพฒันาคุณภาพด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน คอื ด้านบรกิาร 
บรหิาร รวมถงึ คุณภาพด้านการวเิคราะห์งานวชิาการ งานวจิยัต่าง ๆ เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ มแีผนการพฒันางาน
สารสนเทศ พฒันาระบบบรกิารสุขภาพ เชื่อมโยงระบบข้อมูลทุกระบบอย่างมปีระสิทธภิาพ ตามแนวทางการด าเนินงาน 
Digital Transformation เพื่อกา้วสู่การเป็น Smart Hospital 
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ:์ มกีารตอบสนองความต้องการขอ้มลูสารสนเทศของทุกทมีงาน และสามารถน าขอ้มลูข่าวสารที่ได้
ไปใชใ้นการดแูลผูป่้วย เพื่อการพฒันาคุณภาพ การบรหิารงาน การศกึษาวจิยั รองรบัสาขาเฉพาะทาง พฒันาบุคลากรใหม้ี
สมรรถนะทีส่อดคลอ้งการขยายบรกิาร 
กลุ่มผูป่้วย/ผูร้บับรกิารทีส่ าคญั:  
1. กลุ่มผูป่้วยนอกทัว่ไป 2. กลุ่มผูป่้วยนอกโรคเรือ้รงั 3. กลุ่มผูป่้วยใน 4. กลุ่มหญงิตัง้ครรภ์ 5. ผูป่้วยอุบตัเิหตุ/ฉุกเฉิน 6. 
ผูป่้วยพืน้ทีห่่างไกลจากโรงพยาบาล  
แหล่งขอ้มลูเปรยีบเทยีบ: โรงพยาบาลชุมชนระดบั M2 
เทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ าคญั: โรงพยาบาลเถิน ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการบรกิารผู้ป่วย คอื HOSxP Version 3 ตัง้แต่ 
ปี 2548 จนถงึ ปัจจุบนั มหี้อง Server แยกอาคารกนัเป็นเอกเทศ จ านวน 2 ห้อง มรีะบบ BackUp ส ารองข้อมูลป้องกนั
ข้อมูลสูญหาย มรีะบบไฟฟ้าส ารองกรณีไฟฟ้าดบั มเีครื่อง Generator ของโรงพยาบาล Server และ คอมพวิเตอร์ทุก
เครื่องม ีUPS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มรีะบบอินเทอร์เน็ต จ านวน 2 สาย ป้องกนัเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม มีระบบ
อนิทราเน็ตเพื่อเชื่อมโยงฐานขอ้มลูภายในโรงพยาบาล 

iii. กระบวนกำร 
I-4.1 ก. การวดัผลการด าเนินการ (performance) ขององคก์ร 
(1) การเลอืก รวบรวม เชื่อมโยงตัวชี้วดั, การมี alignment ทัว่ทัง้องค์กร, การใช้ประโยชน์เพื่อติดตามการปฏิบตัิงาน
ประจ าวนัและความกา้วหน้าตามกลยุทธ ์(ยกตวัอย่างการตดัสนิใจทีเ่ป็นผลจากการตดิตามตวัชีว้ดั): 
   โรงพยาบาลเถนิ มกีารวดัผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล ตามตวัชี้วดัที่ได้มกีารก าหนดร่วมกนั และสอดคล้อง  กบั
ยุทธศาสตร ์กลุ่มโรคทีส่ าคญั และบรบิทของ โรงพยาบาล โดยมกีารถ่ายทอดตวัชีว้ดัจากแผนกลยุทธข์องโรงพยาบาลไปสู่ 
ระดบัทีมน าระดบัหน่วยงาน และระดบับุคคล ตามล าดบั เพื่อประเมนิผลและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ตวัอย่าง ตวัชีว้ดั ดชันีผูป่้วยใน CMI (Case Mix Index) ของโรงพยาบาล ซึง่เป็นตวัชีว้ดัทีส่ าคญัทีใ่ชต้ิดตามประสทิธภิาพ
การจดับรกิาร พบว่า ในปี 2561 ค่า CMI 0.79  ปี 2562 ค่า CMI 0.96 และในปี 2563 ค่า CMI 103 ตามล าดบั จากการ
ทบทวนปัญหา พบว่า สาเหตุมาจากการบนัทกึเวชระเบยีน การลงวนิิจฉยั และการ Admit โรคทีไ่ม่จ าเป็น จงึได้มกีารปรบั
ระบบการสรุปและ บนัทกึเวชระเบียน โดยองค์กรแพทย์และคณะกรรมการเวชระเบียน รวมทัง้จดัท า CPG โรคที่ส าคญั 
โดยทมี PCT เพื่อลด อตัราการ Admit โรคทีไ่ม่จ าเป็น จากการทบทวนและปรบัระบบดงักล่าวท าใหค่้า CMI สงูขึน้ ดงัน้ี 
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ขอ้มลู/ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

CMI > 0.8 0.78 0.79 0.96 1.03 
 
 

1.44 
(2) การเลอืกและใชข้อ้มลู performance ขององคก์รทีม่กีารเปรยีบเทยีบกบัองคก์รภายนอก: 
    สมรรถนะหลกัขององค์กร พิจารณาจากพนัธกิจหลกัของโรงพยาบาล คือ การให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ประชาชน ครอบคลุม 6 สาขาหลกั ได้แก่ สูติกรรม ศลัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม
วสิญัญ ีและเวชศาสตร์ครอบครวั  ดงันัน้ ทมีน าจงึก าหนดค่า CMI เป็นตวัชี้วดัที่ ส าคญัที่ใช้ประเมนิประสทิธภิาพการ
ใหบ้รกิารของโรงพยาบาล โดยในระดบัประเทศโรงพยาบาลระดบั M2 ต้องมค่ีา CMI ไม่น้อยกว่า 0.8 ซึ่งผลจาการพฒันา
ระบบบรกิารและการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ พบว่าค่า CMI ปี 2564 เท่ากบั 1.44 
(3) การใชข้อ้มลูเสยีงของผูป่้วยเพือ่สรา้งวฒันธรรมทีมุ่่งเน้นคนเป็นศนูยก์ลาง (ยกตวัอย่าง): 
    จากขอ้รอ้งเรยีนและการแสดงความคดิเหน็ของผู้รบับรกิารเรื่องระยะเวลาการรอคอย และความแออดัที่แผนกผู้ป่วย
นอก ซึง่จากการวเิคราะหข์อ้มลูผูร้บับรกิารทีแ่ผนกผูป่้วยนอกพบว่า มผีู้รบับรกิาร เฉลีย่ 566 ราย/วนั 5 อนัดบัโรค ได้แก่ 
โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน Common cold Spondylosis และ Dyspepsia ตามล าดบั จากการวเิคราะห์ข้อมูล 
และทบทวนปัญหาดงักล่าวจงึมกีารปรบัปรุงการใหบ้รกิารทีแ่ผนกผูป่้วยนอกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิาร  
ตัง้แต่ปี 2562 – ปี 2564 ดงัน้ี 1) ปรบัปรุงระบบการใหบ้รกิารและลดขัน้ตอนการใหบ้รกิารที่แผนกผู้ป่วยนอก โดยมจีุดคดั
กรองเพื่อคดัแยก ผู้มารบับรกิารและเพิม่จุดลงทะเบียนตามกลุ่มผู้มารบับรกิารในกลุ่มผู้ป่วยนัดและในคลนิิกพเิศษ  2) 
จัดบริการในคลินิกพิเศษแบบแบ่งตามระดับความรุนแรงของโรคเป็นระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิในคลินิก 
โรคเบาหวาน คลนิิกโรคความดนัโลหติสงูและคลนิิก ANC 3) พฒันาระบบส่งต่อ และศกัยภาพ รพ.สต. เครอืข่าย ในการ
ดแูลผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู โดยทมีสหสาขาวชิาชพี เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยในชุมชนและลดการ
ส่งต่อผูป่้วยเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 4) น าระบบ Paper less มาใชใ้นระบบผู้ป่วยนอกเพื่อลดลดระยะเวลารอคอย
ในการคน้หาเอกสารการรกัษาทีไ่ม่สามารถบนัทกึในระบบ HOSxP 5) น าระบบจดัควิอตัโนมตัมิาใชง้านในผู้ป่วยนอก เพื่อ
จดัระบบการเข้ารบับริการ อีกทัง้ช่วยลด และบรรเทาความวิตกกงัวลของผู้ป่วยการรบับรกิาร จากการปรบัปรุงระบบ
ดงักล่าวท าใหผ้ลการประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีแ่ผนกผูป่้วยนอกมแีนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2562 - 2564 คดิ
เป็นรอ้ยละ  82.04 ,85.06และ85.84 ตามล าดบั ซึง่จากผลตอบรบัที่ดดีงักล่าว ทางโรงพยาบาลเถินจงึมแีผนในการขยาย
ระบบดงักล่าวออกไปยงัแผนกอื่นๆ ของโรงพยาบาลต่อไป 
(4) การปรบัปรุงระบบวดัผลด าเนินการขององค์กร : มีการวดัผลการด าเนินการขององค์กร เดมิใช้รายงานจากระบบ
โปรแกรม HOSxP ในการตดิตามตวัชีว้ดั ครอบคลุมทุกทมีและ ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล ปัจจุบนัได้ใช้ระบบรายงาน
ของโปรแกรม HOSxP ร่วมกบัโปรแกรม HDC ในการรวบรวมขอ้มลูต่างๆ เพื่อท าการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตาม
ตวัชีว้ดัในโรงพยาบาลระดบัเดยีวกนั อนัเป็นผลให้เกดิการพฒันาในการน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพฒันาศกัยภาพทัง้ใน
ดา้นการใหบ้รกิาร และการบรหิารจดัการใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

I-4.1 ข. การวเิคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนินการ (performance) ขององคก์ร 
(1) ประเดน็ส าคญัที่ไดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูผลการด าเนินการขององคก์ร (ความส าเรจ็/ความกา้วหน้า) ในรอบปีทีผ่่าน
มา:  
    ค่า CMI เป็นตวัชีว้ดัทีใ่ชป้ระเมนิประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของโรงพยาบาล โดยในระดบัประเทศ โรงพยาบาลระดบั 
M2 ต้องมค่ีา CMI ไม่น้อยกว่า 0.8 ซึ่งผลจาการพฒันาระบบบรกิารและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พบว่าค่า CMI ปี 2564 
เท่ากบั 1.44 

I-4.1 ค. การใชข้อ้มลูเพื่อปรบัปรงุผลการด าเนินการ (performance) ขององคก์ร 
(1) ล าดบัความส าคญัเพื่อการปรบัปรุงผลการด าเนินการขององคก์รทีเ่กดิจากการทบทวน [เชื่อมโยงกบั II-1.1ก(7)]: 
• มาตรการจดัเกบ็รายได้  
• การด าเนินงานดา้นความปลอดภยัทัง้ผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิาร 2 P Safety  
• พฒันาระบบบรกิารตาม Service Plan  
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• พฒันาบรกิารปฐมภูมใิน รพ.สต.เครอืข่าย  
• สรา้งความพงึพอใจและความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร  
• ระบบการบนัทกึขอ้มลูทีส่ะดวก ไม่สรา้งภาระงานให้ผูร้บัผดิชอบ  
• การตดิตาม ประเมนิผล และน าเสนอผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 

I-4.2 ก. ขอ้มลูและสารสนเทศ 
(1) การท าใหม้ัน่ใจในคุณภาพของขอ้มลูและสารสนเทศ (accuracy, validity, integrity, reliability, current): 
• ใชโ้ปรแกรม HOSxP  
• ใชร้ะบบ LIS รายงานผล LAB  
• ใชร้ะบบ PACS งาน X-ray  
• ใชร้ะบบ Smart Queue  
• งาน Back Office งานพสัดุ ระบบจดัซือ้จดัจา้ง ระบบบรหิารจดัการคลงั ทะเบียนครุภณัฑ์ ระบบเจ้าหน้ี ลูกหน้ี มรีะบบ 
Datacenter เชื่อมโยงขอ้มลูไวใ้หบุ้คลากรเขา้ใชง้านต่าง ๆ ไดเ้ช่น ระบบเงนิเดอืน ค่าตอบแทน หนงัสอืราชการ  
• ม ีWebsite โรงพยาบาล เพื่อประชาสมัพนัธข์อ้มลูโรงพยาบาลและเผยแพร่ขอ้มลูความรูด้า้นสุขภาพแก่ประชาชน 
(2) การท าใหม้ัน่ใจในความพรอ้มใชข้องขอ้มลูและสารสนเทศ, ระบบทีม่ใีช้งานในปัจจุบนั, ระบบที่ก าลงัพฒันาหรอืมแีผน
จะพฒันา: 
• มรีะบบส ารองขอ้มลู (Back up) ขอ้มลูในเครื่องแม่ขา่ย (Server) เพื่อป้องกนัขอ้มลูสญูหาย  
• มรีะบบไฟฟ้าส ารอง ม ีUPS ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรท์ุกเครื่อง และ เชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายทุกเครื่อง  
• มเีครื่องปัน่ไฟส ารองกรณีไฟฟ้าดบั 

I-4.2 ข. การจดัการระบบสารสนเทศ 
(1)(2) การท าใหม้ัน่ใจในความเชื่อถอืไดข้องระบบสารสนเทศ ความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลู/สารสนเทศ: 
• มกีารตดิตัง้โปรแกรม Antivirus ส าหรบั Server และ เครื่องคอมพวิเตอรล์กูข่าย  
• มกีารจ ากดัสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูในการใชโ้ปรแกรม HOSxP ระบบงาน Front Office  
• มกีารก าหนดรหสับุคคลในการเขา้ระบบอนิเทอรเ์น็ตและระบบอนิทราเน็ตของโรงพยาบาล 
• มรีะบบส ารองไฟฟ้า UPS เพื่อเพิม่ความปลอดภยัในการใชง้านเครื่องคอมพวิเตอรใ์นการบนัทกึขอ้มลู 
(3) การส่งขอ้มลูผูป่้วยทางสือ่สงัคมออนไลน์ โดยยงัคงรกัษาความลบัของผูป่้วย: 
• มกีารส่งขอ้มลูผูป่้วยทางสื่อสงัคมออนไลน์ ปัจจุบนัโรงพยาบาลเถนิใชโ้ปรแกรม Thai Refer ในการส่งต่อข้อมูล ด้านการ
รกัษาพยาบาลผู้ป่วยและโปรแกรม COC เพื่อการส่งข้อมูลเยี่ยมบ้าน ระหว่างโรงพยาบาลและ รพ.สต. ซึ่งทัง้สอง 
โปรแกรมมกีารก าหนดรหสัของผูเ้ขา้ถงึขอ้มลูทัง้ในระดบัโรงพยาบาลและระดบั รพ.สต. และยงัไม่พบรายงานความเสี่ยง
เรื่อง การรกัษาความลบัของผูป่้วย  
• มกีารรายงานแพทย์ทางแอพพลเิคชัน่ LINE ด้วยกลุ่มปิด และมกีารก าหนดรหสับุคลากรในการเข้าระบบอินเทอร์เน็ต 
และระบบอนิทราเน็ต ของโรงพยาบาล 

I-4.2 ค. ความรูข้ององคก์ร 
(1) การสรา้งและจดัการความรู:้ 
 มเีวทเีผยแพร่ความรูจ้ากการอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น การจดัประชุมวชิาการโดยองค์กรแพทย์และกลุ่ม

การพยาบาล  จดัท าระบบสารสนเทศเพื่อการน าเสนอผลงานคุณภาพ เรื่องเล่า CQI นวตักรรม งานวจิยั และความรู้ที่
ไดจ้ากการปฏบิตังิาน จากการอบรม และแหล่งคน้ควา้ผ่านเวป็ไซต์โรงพยาบาล 

(2) การระบุ good practice และขยายผล: 
 มกีารตอบสนองความต้องการระดบับุคคลและระดบัหน่วยงาน มกีารจดัการความรู้ที่ได้รบัในหน่วยงาน และการจดัการ

ความรูจ้ากหน่วยงานภายนอก รวบรวมไวใ้น web site ของโรงพยาบาลเถิน จดัเกบ็เป็นคลงัความรู้ให้แก่บุคลากรได้
เรยีนรู ้
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(3) การท าใหก้ารเรยีนรูฝั้งลกึในวถิกีารปฏบิตังิานขององคก์ร: 
 มกีารปลกูฝังวฒันธรรมความปลอดภยัในองค์กร โดยก าหนดให้บุคลากรค้นหาความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยง เพื่อ

เป็นเครื่องมอืคุณภาพ สรา้งวฒันธรรมการรายงาน Incident Report โดยไม่ถอืเป็นความผดิของบุคคล ไม่มกีารต าหนิ
หรอืลงโทษ  ท าใหม้จี านวนหน่วยงานทีร่ายงานความเสีย่งเพิม่มากขึน้ 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 •โรงพยาบาลผ่านการรบัรองคุณภาพหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐาน LA ปี 2561 หมดอายุปี 2564 ได้รบัการประเมนิผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดบัคุณภาพในปี 2564 และผ่านมาตรฐานด้านที่ 9การรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอรร์ะดบัคุณภาพในปี 2564 

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

การวดัผลการด าเนินงาน 3 I ความสมัพนัธใ์นการน าขอ้มลูโรงพยาบาลมาใชใ้นการ
พฒันาคุณภาพในระดบัโรงพยาบาลและหน่วยงาน 

การวเิคราะหข์อ้มลู การทบทวนผล
การด าเนินงาน และน าไปใชป้รบัปรุง 

3 I ทบทวนการก าหนดความต้องการการใชข้อ้มลูของทุก
หน่วยงานในองคก์ร   เพื่อสามารถน าขอ้มลูมาใช้ใน
การพฒันางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

คุณภาพของขอ้มลูและสารสนเทศ 3.5 I การจดัการปัญหาความเสีย่งดา้นสารสนเทศทีส่ าคญั 
การจดัการระบบสารสนเทศ 3.5 I จดัท าหอ้งเฉพาะส าหรบั Server, จดัหา Server ขนาด

ใหญ่ขึน้เพื่อรองรบัการใชง้านทีส่งูขึน้ 
ความรูข้ององคก์ร 3 I  ส่งเสรมิการพฒันางานวจิยัจากงานประจ าทุก

หน่วยงานโดยสนบัสนุนขอ้มลูจากการจดัการข้อมลู

โดยคนืขอ้มลูส าคญัตามความต้องการ 

 การรวบรวมและเผยแพรง่านวชิาการ/ผลงาน

คุณภาพใน web site ของโรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง 
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I-5 ก ำลงัคน 
I.ผลลพัธ(์รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-3) 
ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน : ขดีความสามารถ อตัราก าลงั การรกัษาไว ้ทกัษะทีเ่หมาะสม บรรยากาศการท างาน 
สุขอนามยั              ความปลอดภยั สทิธปิระโยชน์ บรกิาร ความพงึพอใจ ความผกูพนั การพฒันาก าลงัคนและผูน้ า 

ขอ้มลูตวัชีว้ดั เป้าหมาย ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ความพงึพอใจและความผกูพนัของบุคลากร >85 62.47 70.68 73.05 759
9 

77.45 

 2.ชม.การฝึกอบรมเฉลีย่(การพฒันาบุคลากร) 100 80.25 80.10 80.08 60.50 58.05 

3.รอ้ยละของหน่วยงานทีม่บุีคลากรเพยีงพอกบัภาระงาน 100 9 80 85 70 60 

4.อตัราการคงอยู่ >90 99.18 90.74 87.83 94.09 95.26 

5.รอ้ยละของบุคลากรทีม่ค่ีา BMI น้อยกว่า25 >80 68.1 68.24 73.52 74.36 87.74 

6.จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุสมัผสัเลอืดสารคดัหลัง่ 0 6 7 5 7 4 

7.จ านวนบุคลากรทีต่ดิเชือ้วณัโรค 0 0 0 0 0 0 

8.จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัวคัซนีไขห้วดัใหญ่ >85 56.10 55.09 74.80 100 0 

9.จ านวนบุคลากรทีต่ดิเชือ้โรค  COVID  2019 0 0 0 0 0 0 

10.จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนั  COVID  2019 100 0 0 0 0 83.79 

ii บรบิท 
ก าลงัคนประเภทต่างๆขององคก์ร : 
โรงพยาบาลเถนิ มจี านวนบุคลากรรวม 255 คน ขา้ราชการ 142 คน ลกูจา้งประจ า 6 คน ลกูจา้งประจ า รายวนัและจา้ง
เหมา  50 คน พนกังานราชการ 1 คน  พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 54 คน เป็นวชิาชพีแพทย ์14 คน ทนัตแพทย ์ 7 
คน เภสชักร 10 คน นกัเทคนิคการแพทย ์4 คน นกัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์1 คน  พยาบาลวชิาชพี 79 คน 
สมรรถนะหลกัขององคก์ร: 
-ใหบ้รกิารตามมาตรฐานวชิาชพีกบัผูร้บับรกิารในเขตรบัผดิชอบและเครอืข่ายโซนใต้ 
-ใหบ้รกิารตามมาตรฐานวชิาชพีเฉพาะทาง 6 สาขา อายุรกรรม สตูกิรรม กุมารเวชกรรม ศลัยกรรม วสิญัญแีละ เวช
ศาสตรค์รอบครวั ใหก้บัผูร้บับรกิารในเขตรบัผดิชอบและเครอืข่ายโซนใต้ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัของก าลงัคน : 
-ผลการส ารวจความพงึพอใจและความผกูพนัของบุคลากร พบปัจจยัดงัน้ี อตัราก าลงัทีเ่พยีงพอขององคก์รพยาบาลใน 
ward   พนกังานช่วยเหลอืคนไขใ้น ward พนกังานบรกิารในหน่วยงานผูป่้วยนอก ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอ เครื่องมอืแพทย์
ในหน่วยงาน ICU ER Ward  ทีพ่กัส าหรบับุคลากรที่ขึน้เวรบ่ายดกึ ทีจ่อดรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ส าหรบับุคลากร 
ความเสีย่งดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของก าลงัคน : 
-มคีวามเสีย่งดา้นการเจบ็ป่วยโรคเรือ้รงั ไดแ้ก่ DM,HT จากภาระงานทีเ่พิม่ขึน้และการขาดการออกก าลงักายทีต่่อเน่ือง 
-มคีวามเสีย่งจากการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ การเกดิอุบตัเิหตุจากเครื่องมอืในการปฏบิตังิาน  การปวดเมื่อยกลา้มเน้ือจากการ
ยนืนาน ยกของหนกัไม่ถูกวธิ ี
-เสีย่งต่อการเกดิภยัคุกคาม ไดแ้ก่ บรเิวณถนนมุมตกึบ้านพกั หน้าตกึซกัฟอกเพื่อไปทีจ่อดรถดา้นหลงัความสว่างไม่
เพยีงพอ 
-เสีย่งต่อการตดิเชือ้จากโรคต่างๆ ได้แก่ โรคไขห้วดัใหญ่ COVID -19 TB 
iii.กระบวนการ 
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I-5.1 ก.ขดีความสามารถและความเพยีงพอของก าลงัคน: 
( 1) ผลการประเมนิขดีความสามารถและความเพยีงพอของก าลงัคน และการตอบสนอง : 
 

ล าดบั ต าแหน่ง ปี 2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

1 นกัรงัสกีารแพทย ์ 1     

2 นกัโภชนาการ 1     

3 พยาบาลวชิาชพี 5 10 10 5 3 

4 นกัวชิาการสาธารณสุข 1     

5 นกัประชาสมัพนัธ ์ 1   1  

6 นกักายภาพบ าบดั  1    

7 นกัวชิาการสาธารณสุข(เวชระเบยีน)  1    

8 เจา้พนกังานเวชกจิฉุกเฉิน  2    

9 เจา้พนกังานเวชสถติ ิ  1  1  

10 นกักจิกรรมบ าบดั     1 

11 พนกังานช่วยเหลอืคนไข ้  12  2 4 

12 นกัเทคนิคการแพทย์  1    

13 พนกังานประจ าตกึ  1  1  

14 พนกังานบรกิาร   2 3 4 

15 เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี    1 2 

16 แพทยแ์ผนไทย    1  

17 ผูช้่วยพยาบาล     2 

18 เภสชักร     1 

19 คนสวน     2 

20 พนกังานขบัรถยนต ์     1 

21 พนกังานการแพทยแ์ละรงัสเีทคนิค     1 

22 นกัจติวทิยา     1 

 
- ในปี 60-64 พบว่า บุคลากรไม่เพยีงพอต่อการใหบ้รกิารเฉพาะทางและการเป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัเครอืข่ายโซนใต้ ได้

จดัท าแผนการขออตัราก าลงัเพิม่ เพื่อใหเ้หมาะกบัการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี 
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(2 ) การสรรหา ว่าจา้ง บรรจ ุและรกัษาก าลงัคน: 

ล าดบั ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี  2564 

1 นกัรงัสกีารแพทย ์ 1     

2 นกัโภชนาการ 1     

3 พยาบาลวชิาชพี 5 8 7  2 

4 นกัวชิาการสาธารณสุข 1     

5 นกัประชาสมัพนัธ ์    1  

6 นกักายภาพบ าบดั  1    

7 นกัวชิาการสาธารณสุข(เวชระเบยีน)  1    

8 เจา้พนกังานเวชกจิฉุกเฉิน  2    

9 เจา้พนกังานเวชสถติ ิ  1  1  

10 นกักจิกรรมบ าบดั     1 

11 พนกังานช่วยเหลอืคนไข ้  12  2 4 

12 นกัเทคนิคการแพทย์  1    

13 พนกังานประจ าตกึ  1  1  

14 พนกังานบรกิาร   2 3 4 

15 เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี   1   

16 แพทยแ์ผนไทย    1  

17 ผูช้่วยพยาบาล     2 

18 เภสชักร     1 

19 คนสวน     2 

 
-ไดร้บัการจดัสรรบุคลากรครบตามแผนอตัราก าลงัที่ไดจ้ดัท าไวต้ัง้แต่ปี 60-64 
( 3) การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงความต้องการและการเตรยีมก าลงัคนใหพ้รอ้มรบั : 
-ใช้เป้าหมาย ทิศทางขององค์กรในการจดัสรรก าลงัคน ได้แก่ บุคลากรที่มีสมรรถนะในการดูแลผู้ ป่วยตาม 6 สาขา 
บุคลากรที่เกษียณในแต่ละปี โดยดูในข้อที่ขาด ปริมาณ  ความรู้ทักษะ ที่จะช่วยในการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การสืบทอดต าแหน่งเพื่อสร้างความต่อเน่ืองในการบริหาร การบริหารคนที่เกินให้มีการ
โยกยา้ยไปอยู่ในหน่วยงานอื่น 
( 4) การจดัระบบการท างานและบรหิารก าลงัคน เพื่อใหง้านขององคก์รประสบผลส าเรจ็ : 
-มกีารคดัสรรบุคลากรเขา้ท างานควรมคุีณสมบตัติรงกบังานทีจ่ะปฏบิตั ิ ไดแ้ก่ การรบัผูช้่วยเหลอืคนไข้ ควรผ่านหลกัสูตร
การอบรมพนกังานช่วยเหลอืคนไข ้
-มกีารโยกยา้ยต าแหน่งงานในหน่วยงาน เหมาะสมกบัความรู ้ความถนดั สุขภาพ ไดแ้ก่ ยา้ยบุคลากรจากหอ้งบตัรไป
ปฏบิตังิานทีต่กึตดิเชือ้ตามต าแหน่งที่ด ารงอยู่ โดยผ่านการปฐมนิเทศและทดลองปฏบิตัจิากหวัหน้าหน่วยงาน  
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-มกีารรบัต าแหน่งเพิม่จากงานประจ า เพื่อช่วยในการบรหิารจดัการงานอื่นโดยไม่เพิม่อตัราก าลงัคน ไดแ้ก่ พยาบาล
วชิาชพีในแผนกผูป่้วยนอกปฏบิตังิานในแผนกช่วงเชา้ และช่วงบ่ายปฏบิตังิานในแผนกวสัดุการแพทย์ แพทยแ์ผนไทย
ช่วยปฏบิตังิานในคลนิิกกญัชาในช่วงบ่ายวนัพุธ 
I-5.1 ข .บรรยากาศการท างานของก าลงัคน: 
( 2) นโยบาย บรกิาร สทิธปิระโยชน์: 
-มนีโยบายใหทุ้กหน่วยงาน ปฏบิตังิานตามมาตรฐานวชิาชพี ตามกฎหมาย ค านึงถงึสทิธผิูป่้วย มหีลกัธรรมาภบิาลในการ
ปฏบิตังิาน  น า 2P safety มาใช ้หน่วยงานทีไ่ดม้าตรฐานได้แก่ Lab  x-ray   ER  
-มกีารใหบ้รกิารตามมาตรฐานวชิาชพี ใชห้ลกัจรยิธรรมและสทิธผิูป่้วยในการใหบ้รกิาร ใช ้2 P safety ในการใหบ้รกิาร 
-สทิธปิระโยชน์  จากการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพนั สิง่ที่ตอบสนอง ได้แก่ การสร้างที่จอดรถจกัรยานยนต์ 
ปรบัปรุงทีจ่อดรถยนต์ บรเิวณดา้นหน้าหน่วยงานกายภาพบ าบดั สนามกฬีาเก่าในบรเิวณบ้านพกั ด้านหน้าตึก 6 ชัน้ จดั
สวสัดกิารการกู้เงนิกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลกบัธนาคาร จดัสรรอตัราก าลงัเพิม่ พยาบาล ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ ผู้ช่วย
พยาบาล  พนกังานบรกิาร เพิม่กลอ้งวงจรปิดบรเิวณบ้านพกั ถนนหน้าหน่วยงานซกัฟอก ปรบัปรุงซ่อมแซมตวัตกึ จดัสรร
บ้านพกัให้กบัพนักงานบรกิารเพิม่ จดัสรรที่พกัส าหรบักลุ่มบุคลากรที่ให้บรกิารดูแลผู้ป่วย COVID 2019 และสิง่อ านวย
ความสะดวกในการใชท้ าความสะอาดร่างกายหลงัใหบ้รกิาร 
I-5.1 ค. สุขภาพและความปลอดภยัของก าลงัคน: 
(1 ) การป้องกนัและจดัการกบัความเสีย่งต่อสุขภาพ(สิง่แวดลอ้ม ภาระงาน การหยบิยก อนัตรายจากการปฏบิตังิาน ความ
รุนแรง) การปฏบิตัติามกฎหมาย และการใหภู้มคุิม้กนั: 
-ดา้นการป้องกนัโรคเรือ้รงั ร่วมกบัทมี NCD ในการการประเมนิความเสีย่งดา้นการเกดิโรคเป็นระยะ 
-ดา้นการป้องกนัการบาดเจบ็จากการท างานดา้นอาชวีอนามยั ร่วมกบัทมีอาชวีอนามยัในการปรบัสถานทีใ่หเ้หมาะกบัการ
ท างาน  จดัซือ้ชุดพยุงหลงัใหก้บัหน่วยงาน ไดแ้ก่ ซกัฟอก และพนกังานเกบ็ขยะ 
-ดา้นการป้องกนัการตดิเชือ้จากโรคต่างๆ ร่วมกนัทมี IC และ ENV ในการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ทีป้่องกนั  การปรบั
สถานทีใ่หเ้หมาะสมกบัการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ คลนิิกระบบทางเดนิหายใจ ทีน่ัง่รอควิตรวจผูป่้วยนอก PUI ตกึส าหรบัผูป่้วย
ตดิเชือ้  
( 2) การสรา้งเสรมิสุขภาพของก าลงัคน: 
-ดา้นการเจบ็ป่วยจากโรคเรือ้รงั รว่มกบัทมี NCD ในการใหค้วามรูร้ายบุคคล ระบบไลน์กลุ่ม facebook ของโรงพยาบาล 
-ดา้นอาชวีอนามยั ร่วมกบัทมีอาชวีอนามยัและ ENV ใหค้วามรูป้้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุจากการท างาน ปวดเมื่อย
กลา้มเน้ือ 
-ดา้นป้องกนัการตดิเชือ้ ร่วมกบัทมี IC ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคตดิเชือ้ต่างๆ ไดแ้ก่ โรคไขห้วดั วณัโรค  COVID 2019 การ
ปฏบิตัติามแนวทางการป้องกนัการตดิเชือ้โรคต่างๆ 
( 3) การประเมนิสุขภาพเมื่อแรกรบัและการตรวจเป็นระยะ: 
-มกีารประเมนิสุขภาพเมื่อแรกรบัโดยการประเมนิจากการตรวจมาจากที่ท างานเดมิและการตรวจใหม่ทัง้สุขภาพทัว่ไปและ
สุขภาพจติ ตรวจสขุภาพประจ าปี ประเมนิตามแนวทางอาชวีอนามยั ประเมนิสุขภาพตามการระบาดของโรค 
(4 ) การดแูลก าลงัคนทีเ่จบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็จากการท างาน: 
-พบบุคลากรทีเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงัปี 63 รายใหม่ 2 ราย HT,DM ปี 64 stroke 1 รายใหก้ารดแูลรกัษาและตดิตาม 
ร่วมกบัคลนิิคโรคเรือ้รงั  พบบุคลากรมอีาการปวดหลงั 2 ราย จาก ward 1 รายและซกัฟอก 1 ราย  เกดิการบาดเจบ็จาก
การปฏบิตังิาน ใหก้ารดแูลรกัษาดว้ยการนวดและท ากายภาพบ าบดั สนบัสนุนชุดพยุงหลงัใหใ้ส่ขณะปฏบิตังิานร่วมกบัทมี
อาชวีอนามยั บุคลากรเกดิเขม็ทิม่ต า  4 ราย ใหก้ารดแูลรกัษาตามแนวทางร่วมกบัทมี IC การเยีย่มไขบุ้คลากรและญาติ
สายตรงทีเ่จบ็ป่วย การเปลีย่นหน่วยปฏบิตังิานจ านวน 1  คน ยา้ยจากหอ้งบตัรไปปฏบิตังิานทีต่กึตดิเชือ้   
I-5.2 ก.ความผกูพนัและผลการปฏบิตังิานของก าลงัคน: 
( 1) การสรา้งวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหบุ้คลากรมผีลงานทีด่:ี 
-มนีโยบายสนบัสนุนการสรา้วผลงานทีด่ที ัง้ในด้านการท าวชิาการ นวตักรรม เป็นผลงานสนบัสนุนในการพจิารณาการ
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เลื่อนขัน้เงนิเดอืน สนบัสนุนการเป็นผูน้ าในด้านโรคต่างๆ ในการด าเนินงานและการเป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก การเผยแพร่ความรูด้า้นต่างๆบน web site ของโรงพยาบาล การชื่นชมบุคคลดเีด่นของโรงพยาบาล 
( 2) ( 3) การประเมนิและปรบัปรุงความผกูพนัของก าลงัคน: 
-น าผลการประเมนิความพงึพอใจและความผกูพนับุคลากรมาตอบสนองความต้องการ ไดแ้ก่ จดัท าโรงจอด
รถจกัรยานยนต์ ปรบัปรุงทีจ่อดรถดา้นหน้าตกึกายภาพ ปรบัปรุงลานหน้าตกึ 6 ชัน้ เป็นทีจ่อดรถใหก้บับุคลากรทีข่ ึน้เวร
บ่ายดกึ 
( 4) ระบบการจดัการผลการปฏบิตังิาน: 
-นโยบายการจดัการผลการปฏบิตังิาน โดยการประเมนิจากหน่วยงานต่างๆตามมาตรฐานวชิาชพี และผ่านการประเมนิ
จากคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล ในเรื่องการพจิารณาความดคีวามชอบ 
 
I-5.2 ข.การพฒันาก าลงัคนและผูน้ า: 
 
( 1) Learning need ทีส่ าคญัของก าลงัคนกลุ่มต่างๆและวธิกีารพฒันาการเรยีนรูท้ีจ่ดัให้: 

กลุ่มก าลงัคนและผูน้ า Learning need ทีส่ าคญั วธิกีารพฒันา/เรยีนรู ้

กลุ่มวชิาชพี -การเพิม่เตมิความรูด้า้นวชิาการใหม่
เพื่อปรบัใชใ้นการปฏบิตังิาน 
-เรยีนรูก้ารปฏบิตัเิพื่อใชใ้นการ
ปฏบิตังิานจรงิ 
 
-การประชุมวชิาการในเรื่องโรคต่างๆ
แต่ละเดอืน 

-เขา้รบัการอบรมกบัหน่วยงาน
ภายนอก 
-เขา้รบัการอบรบจากหน่วยงานทีต่้อง
ปฏบิตังิานและหน่วยงานภายนอก 
-จดัประชุมน าแนวทางโรคทีม่กีาร
ปรบัเปลีย่นแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั
บุคลากร ใหว้ชิาการใหม่กบัโรคทีส่ าคญั 
-สื่อสารเกีย่วกบัความความ
เปลีย่นแปลงทัง้ดา้นวชิาการและ
แนวทางปฏบิตัใินระบบไลน์และweb 
site ของโรงพยาบาล 

กลุ่มหวัหน้าฝ่าย/หวัหน้างาน -ระบบการนิเทศบุคลากรทีบ่รรจุใหม่ใน
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
-ระบบการตดิตามผลการปฏบิตังิานใน
หน่วยงาน 

-ใชร้ะบบพีเ่ลีย้งเป็นแนวทางในการจดั
อบรมหวัหน้างานแต่ละหน่วยของ
องคก์รทีม่บุีคลากรบรรจุใหม่ ไดแ้ก่ 
องคก์รพยาบาล หน่วยงานบรหิาร กลุ่ม
เวชปฏบิตั ิ
  
-ประชุมร่วมกนัของหวัหน้าฝ่ายแต่ละ
งานเพื่อก าหนดแนวทางในการประเมนิ
และตดิตามผลงาน โดยใชม้าตรฐาน
วชิาชพี หลกัธรรมาภบิาล สนบัสนุนใน
เรื่องการพฒันางาน โดยการสื่อสารลงสู่
หน่วยงานของตวัเอง ระบบไลน์ web 
site รพ. 
 

กลุ่มบุคลากรประจ าการใหม่ -การปฐมนิเทศบุคลากรในภาพรวมของ -ประชุมร่วมกนัระหว่างบุคลากรบรรจุ
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องคก์ร ใหม่และทมีปฐมนิเทศโรงพยาบาล ใน
เรื่อง การแนะน าองคก์ร สถานที่ การ
ปฏบิตัติวั แนวทางการปฏบิตังิานของ
ทมีต่างๆ 
-ทมีพีเ่ลีย้งแต่ละหน่วยงาน แนะน าการ
ปฏบิตังิานตามมาตรฐานในแต่ละ
หน่วยงาน 
-การสื่อสารแนะน าบุคลากรใหม่ โดย
การแนะน าหน้างานและผ่านระบบไลน์  

กลุ่มงานทีเ่กีย่วกบัการใช้
เทคโนโลยใีนการปฏบิตังิาน 

-การใช้โปรแกรม Hos xp ในการ
ปฏบิตังิาน 

-จดัอบรมการใช้โปรแกรม Hos xp 
ร่วมกนัทุกหน่วยงานโดยทมี Itและ IM 
-แนะน าการใช้โปรแกรม Hos xp ใน
การปฏบิตังิาน แต่ละหน้างานโดยทมี 
IT 
-แนะน าการใช้โปรแกรม Hos xp ใน
การส่งขอ้มลูออกสู่หน่วยงานภายนอก ,
การน าขอ้มลูทีม่ใีนโปรแกรมมาใชใ้น
การพฒันางาน 
 

กลุ่มงานทีเ่กีย่วกบัการใชร้ะบบควิ -โปรแกรมระบบควิเพื่อใหเ้กดิความ
สะดวกรวดเรว็ในการเขา้รบับรกิารของ
ผูป่้วยและใหบ้รกิารกบับุคลากรใน
หน่วยงานผูป่้วยนอก 

-จดัอบรมโดยทมีงาน IT เกีย่วกบั
ขัน้ตอนการใชโ้ปรแกรม  
-ตดิตามการปฏบิตังิานทีแ่ผนกผูป่้วย
นอกโดยทมี IT 
-น าขัน้ตอนทีเ่กดิขอ้ผดิพลาดปรบัปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัการปฏบิตังิาน 

กลุ่มบุคลากรทีป่ฏบิตังิานใน
โรงพยาบาลเถนิ 

-แนวทางปฏบิตักิารป้องกนัการเกดิโรค 
COVID  2019 

-จดัประชุมใหก้บับุคลากรในเรื่องความรู้
และแนวทางในการปฏบิตัเิพื่อป้องกนั
โรค COVID 2019 โดยทมี IC 
-สื่อสารใหก้บับุคลากรในหน่วยงานโดย
ทมี IC 
-ตดิตามการประเมนิผลการปฏบิตัใิน
หน่วยงาน และแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกนั 
-สื่อสารการเพิม่เตมิความรูแ้ละการ
ปรบัเปลีย่นแนวทางในการปฏบิตัใิน
กลุ่มไลน์ 

 
(2 ) การประเมนิผลการพฒันาและการเรยีนรู:้ 
-ประเมนิผลการปฏบิตังิานจากหวัหน้าหน่วยงาน 
-ประเมนิผลจากการใชแ้บบส ารวจในเรื่องความพงึพอใจและความผกูพนับุคลากร 
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-ประเมนิผลจากการแสดงความคดิเหน็ของผูร้บับรกิาร 
(3 ) การจดัการเรื่องความกา้วหน้าในอาชพีการงานและแผนการสรา้งผูน้ าเพื่อสบืทอดการด าเนินงาน: 
-มนีโยบายใหแ้ต่ละวชิาชพีจดัท าบนัไดวชิาชพีเพื่อใชใ้นการพฒันาความกา้วหน้าในอาชพีการงาน 
-ตดิตามข่าวสารและสื่อสารใหบุ้คลากรทราบถงึความกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง 
-สนบัสนุนใหบุ้คลากรที่มคีวามเหมาะสมไดร้บัการพฒันาความกา้วหน้าโดยการเขา้ฝึกอบรมตามมาตรฐานวชิาชพี 
ไดแ้ก่ อบรมผูบ้รหิารระดบัสงู ผูน้ าทางการพยาบาล การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป่้วยวกิฤตฉุิกเฉิน 
 
IV.ผลการพฒันาทีโ่ดดเด่นและภาคภูมใิจ: 
-บุคลากรไดร้บัคดัเลอืกขา้ราชการพลเรอืนดเีด่น(ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเถนิ) ปี  2564 
-คลนิิกใหบ้รกิารสาขากญัชาทางการแพทย ์ปี  2562-64 
- คลนิิกประคบัประคอง ปี 2562 
-ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ 2  แห่ง โดยความร่วมมอืกบัรฐับาลญีปุ่่ น(JICA ) 
-เป็นศนูยร์บัดแูลรกัษาผูป่้วยโรค COVID 2019  ( โครงการรบัคนล าปางกลบับ้าน) ปี  2564 
 
V.แผนการพฒันา 

มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน1-2  ปี 

21.ขดีความสามารถและความ
เพยีงพอ 

3.5 I -จดัท าแผนจดัสรรอตัราก าลงัใหเ้พยีงพอเพื่อรองรบั
อตัราก าลงัในการเปิดหน่วยงานเพิม่ ไดแ้ก่ หอผูป่้วย
กุมารเวชกรรมและศลัยกรรม 

22.สุขภาพและความปลอดภยั
ของก าลงัคน 

3.5 I -ปรบัปรุงกระบวนการประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการ
บาดเจบ็จากการท างานให้ครอบคลุมเพื่อน ามาวางแผน
ในการจดักจิกรรมหรอืสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ทีช่่วย
ป้องกนัความเสีย่ง 

23.การสรา้งเสรมิสุขภาพของ
ก าลงัคน 

3 I -ปรบัปรุงแนวทางการป้องกนัการเป็นโรค COVID 
2019 ในบุคลากรใหเ้ป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

24.ความผกูพนัและระบบการ
จดัการผลการปฏบิตังิาน 

3 I -ปรบัปรุงกระบวนการประเมนิความพงึพอใจและความ
ผกูพนัใหค้รอบคลุมมากขึน้ เพื่อน ามาจดักจิกรรม
ตอบสนองไดถู้กต้องตามความต้องการของบุคลากร 

25.การพฒันาก าลงัคนและ
ผูน้ า 

3.5 I -ปรบัปรุงวธิกีารพฒันาก าลงัคนใหส้ามารถเป็นผูน้ าใน
วชิาชพีต่างๆตามบนัไดวชิาชพีใหค้รอบคลุมมากขึน้  
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I-6 กำรปฏิบติักำร 
i. ผลลพัธ ์[รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-5 ในส่วนทีม่ไิดร้ายงานไวใ้นหมวดอื่นๆ] 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ผลติภาพ รอบเวลา ประสทิธผิล ประสทิธภิาพของกระบวนการส าคญั, ประสทิธผิลของ
ระบบความปลอดภยัขององคก์ร, การเตรยีมพรอ้มรบัภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉิน, ผลดา้นห่วงโซ่อุปทาน 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ านวนแผนทีต่อบสนองต่อภยัพบิตัแิละภาวะ
ฉุกเฉิน 

5 แผน 4 4 4 5 5 

บุคลากรทุกระดบัสามารถปฏบิตัติามแผนเมื่อเกดิ
อุบตัเิหตุหมู ่

> 90% 94.44 92.50 91.67 92..34 91.50 

จ านวนผลงานคุณภาพ/นวตักรรมทีม่กีารน าเสนอ
ภายในองคก์ร 

1ครัง้/ปี 1 1 1 1 1 

ii. บริบท 
ขอ้ก าหนดของบรกิารสุขภาพส าคญั: 
 โรงพยาบาลเถนิก าหนดแผนยุทธศาสตร ์ทีส่ าคญัในการมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล  
 ( HA )  มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 9 ดา้น   มาตรฐาน LA มาตรฐานงานแพทย์แผนไทย มาตรฐานคลนิิกโรคเรื้อรงั

มาตรฐาน DSG เป็นต้น    เพื่อให้ประชาชนที่มารบับรกิารได้รบับรกิารที่มคุีณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรบั     
การวางแผนแกไ้ขปัญหาสุขภาพในโรคที่ส าคญัของหน่วยงานตามกลุ่มวยัต่างๆ เช่นวยัท างานและวยัสูงอายุ ในกลุ่ม
โรคเรือ้รงั และโรคตดิต่อทีเ่ป็นภาวะคุกคามภยัสุขภาพเช่น โรค COVID-19  ภาวะการบาดเจบ็จากการเกดิอุบตัิเหตุ
จราจร   รวมถงึการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ มทีกัษะในการใหบ้รกิารดา้นสุขภาพอย่างครอบคลุม  

 ผูส้่งมอบและพนัธมติรส าคญั:  
 ผู้รบับรกิารมสีุขภาพด ีปัจจยัเสี่ยงต่อโรคน้อยลง ดูแลสุขภาพตนเองได้และพบแพทย์ได้ทนัเวลาเมื่อมอีาการผดิปกต ิ

โดยมสี านกังานสาธารณสุขจงัหวดั โรงพยาบาลลูกข่าย 2 แห่งได้แก่ ร.พ.แม่พรกิและร.พ.สบปราบ ร.พ.สต. 18 แห่ง 
เป็นพนัธมติรส าคญั โดยอาศยัการตรวจราชการในเขตสุขภาพที่1 เพื่อแนะน า ตรวจประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

โอกาสเชงิกลยุทธ์:  
สรรหาและพฒันาสมรรถนะบุคลากรรองรบับรกิารเฉพาะทาง มเีครอืข่ายชุมชนทีเ่ขม้แขง็ ใหค้วามร่วมมอือย่างต่อเน่ือง 
การเป็นสถาบนัสมทบในการจดัการเรยีนการสอน: 
เป็นแหล่งฝึกนกัศกึษาเภสชัฯจากสถาบนัต่างๆ ฝึกงานในหน่วยงานผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน 
เป็นแหล่งฝึกนกัศกึษาพยาบาล ฝึกงานในหน่วยงานห้องคลอด ผูป่้วยนอก งานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 
เป็นแหล่งฝึกนกัศกึษาโภชนาการ ฝึกงานในหน่วยงานโภชนศาสน์ 
เป็นแหล่งฝึกนกัศกึษาจากวทิยาลยัการอาชพีเถนิ ในหน่วยงานIT   
ภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉินทีม่โีอกาสเผชญิ:  
โรคระบาด เช่น โรค COVID-19 ไขเ้ลอืดออก 
ผูป่้วยฉุกเฉิน เช่น Sepsis STEMI Appendicitis Head injury 
ไฟฟ้าดบั  น ้าประปาไม่ไหล  หมอ้แปลงไฟฟ้าระเบดิ  ลฟิทค์า้ง วงจรหยุดท างาน 

iii. กระบวนกำร 
I-6.1 ก. การออกแบบบรกิารและกระบวนการ 
(1) การระบุขอ้ก าหนดของบรกิารสุขภาพทีส่ าคญั: 
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 การดแูลในกลุ่มผูป่้วยโรคทีส่ าคญัของหน่วยงานตามเขม็มุ่ง 5 โรค ไดแ้ก่ COVID-19  STEMI Stroke Sepsis 
TB 

 กลุ่มแม่และเดก็ ตัง้ครรภ์คุณภาพ ไม่มภีาวะแทรกซอ้นขณะตัง้ครรภ์และระหว่างคลอด เดก็มกีารเจรญิเตบิโต
และพฒันาการสมวยั 

 กลุ่มวยัเรยีน/วยัรุ่น มทีกัษะชวีติ หลกีเลีย่งสถานการณ์สุ่มเสีย่ง มทีกัษะการปฏเิสธ 
 กลุ่มวยัท างาน ประเมนิสุขภาพตนเอง และปัจจยัเสีย่งต่อโรค มทีกัษะ Health Literacy 
 กลุ่มสงูอายุ ลดปัจจยัเสีย่งต่อภาวะสมองเสื่อม ลดปัจจยัเสีย่งต่อภาวะหกลม้ 

(2) การระบุกระบวนการท างานทีส่ าคญั และขอ้ก าหนดของกระบวนการ: 
 ในการดแูลกลุ่มผูป่้วยโรคทีส่ าคญัของหน่วยงานตามเขม็มุ่ง 5 โรค ก าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการดูแลผูป่้วย

เฉพาะโรค ( case manager )  โดยมคีณะท างานจากทุกหน่วยบรกิารผูป่้วยรว่มเป็นทมีงาน 
 กลุ่มแม่และเดก็ ประเมนิภาวการณ์ตัง้ครรภ์ปกตแิละผดิปกตไิดอ้ย่างรวดเรว็ ประเมนิการเจรญิเตบิโตและ

พฒันาการเดก็ได้ 
 กลุ่มวยัเรยีน/วยัรุ่น ในกรณีวยัรุ่นตัง้ครรภ์ สามารถใชก้ระบวนการ Health Litteracy  
 กลุ่มสงูอายุ กระบวนการเพือ่ป้องกนัภาวะสมองเสื่อม และภาวะหกลม้รวมถงึการปรบัสิง่แวดลอ้มใหเ้หมาะสม 

(3) การออกแบบบรกิารและกระบวนการท างานโดยใชแ้นวคดิต่างๆ: 
 หลกัฐานทางวชิาการ แนวทางปฏบิตัขิองวชิาชพี: 

- มกีารใช ้ CPG  CNPG  Work Instruction ในการดูแลผูป่้วย 
 เทคโนโลย:ี 

- จดัระบบ  Smart Queue เรยีกผูป่้วยก่อนเขา้หอ้งตรวจ OPD เพื่อลดความแออดับรเิวณหน้าหอ้งตรวจ OPD 
 ความรูข้ององคก์ร: 

- ส่งเสรมิการท าผลงานวจิยั CQI และนวตักรรมต่างๆ 20 หน่วยงาน 
 คุณค่าในมุมมองของผูป่้วย/ผูร้บัผลงานอื่น: 

- เสรมิสรา้งแรงจงูใจดว้ยกระบวนการบรกิารเพือ่ใหผู้ป่้วยเขา้ถงึบรกิารเพื่อใหผู้ป่้วยเขา้ถงึบรกิารใหค้ าปรกึษา
ดา้นสุขภาพ เช่น การส่งเสรมิความรูสุ้ขภาพ โภชนาการและฟ้ืนฟูสภาพ 

 ความคล่องตวั: 
- ใชร้ะบบการส่งต่อเพือ่การดแูลต่อเน่ืองผ่านโปรแกรม Smart COC เพื่อประสานการดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองทีบ่้าน
กบัเครอืข่ายชุมชน 

 ความปลอดภยั: 
- ใชข้อ้มลูจากอุบตักิารณ์และความเสีย่งเพื่อพฒันาระบบการบรกิาร เกดิความปลอดภยักบัผูม้ารบับรกิารและ
บุคลากร ป้องกนัการเกดิเหตุซ ้า 

 มติคุิณภาพอื่นๆ: 
- ใชร้ะบบสนบัสนุนบรกิารดแูลผูป่้วยและเจา้หน้าทีจ่ากบรกิารเอกชนและหน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ งาน
โภชนาการ พนกังานท าความสะอาด พนกังานรกัษาความปลอดภยั ใชท้รพัยากรบุคคลทีต่รงกบัลกัษณะ/ความ
เชีย่วชาญในงาน ช่วยลดภาระงาน เพิม่ความคล่องตวัและศกัยภาพในการใหบ้รกิาร 
 

 (4) การควบคุมเอกสาร: 
 เอกสารคุณภาพมกีารควบคุมเอกสารโดยศนูย์คุณภาพ และอนุมตัโิดยผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 
 เวชระเบยีนผูป่้วย ผูป่้วย OSCC และผูป่้วยคดมีรีะบบควบคุมเอกสารโดยเกบ็เป็นความลบัควบคุมโดยเจา้หน้าที่

เวชระเบยีน 
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 เวชระเบยีนผูป่้วยกรณีน าออกจากโรงพยาบาล ผูป่้วยหรอืญาตยิื่นความจ านงขอเอกสารทีง่านประกนัสุขภาพ
ยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์ 

 ผลการตรวจ Anti-HIV และผล CD4 ก าหนดใหแ้พทย์ หวัหน้าหอผูป่้วย หอ้งผ่าตดั หอ้งคลอด สามารถดผูลได้
และไม่อนุญาตใหพ้มิพ ์กรณีผูป่้วยต้องการผลเป็นเอกสารต้องยื่นแสดงความจ านงขอเอกสารตามขัน้ตอน 

I-6.1 ข. การจดัการและปรบัปรุงกระบวนการ 
(1)(2)(3) การท าใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกระบวนการ การใชต้วัชีว้ดั การปรบัปรุงกระบวนการ 

 บทเรยีนจากการใช ้3P หรอื PDSA ในโครงการพฒันาคุณภาพและงานประจ า: 
 ผูน้ าสงูสุดและคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลเน้นใหท้ างานประจ าอย่างมคุีณภาพ หวัหน้าพาท าคุณภาพ 

ตรวจเยีย่มหน้างานโดยคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล และนอกเวลาราชการมอบหมายใหพ้ยาบาล
ผูต้รวจการ นิเทศการท างานและพฒันาคุณภาพ ท าใหบุ้คลากรมคีวามตื่นตวัในการพฒันางานประจ าให้ดขีึน้ 
เน้นใหม้กีารประเมนิตนเอง วเิคราะหปั์ญหา และน าประเดน็ความเสีย่งมาก าหนดเป้าหมายในการพฒันา 
ปรบัปรงุกระบวนการ ตดิตามตวัชีว้ดั เพื่อการพฒันาคุณภาพทัง้ทมี 

 บทเรยีนจากการใช ้3P หรอื PDSA ในการบรหิารหน่วยงานเพือ่บรรลุเป้าหมาย และการตดิตามก ากบังาน
ประจ าวนั: 

 มกีารประชุมเครอืข่ายระบบการรบั-ส่งต่อ ประชุม MCH Board เพื่อรบัทราบปัญหาและขอ้ก าหนดของ
โรงพยาบาลเครอืข่าย พรอ้มก าหนดแนวทางการประเมนิและการดแูลส่งต่อผูป่้วยในสาขาต่างๆ จดัตัง้ศนูย ์
Refer เพื่อช่วยในการประสานการส่งต่อใหร้วดเรว็และราบรื่น 

 บทเรยีนจากการใช ้3P หรอื PDSA กบัประเดน็เชงิกลยุทธ ์หรอืการปรบัเปลีย่นวธิกีารจดับรกิารสุขภาพที่
ส าคญั: 

- กลุ่มโรคเรือ้รงั มจี านวนมากขึน้ จงึปรบัเปลีย่นกลยุทธร์ะบบบรกิารผูป่้วยโรคเรือ้รงั โดยเน้นเชงิรุกเพิม่ขึน้ มกีาร
เสรมิพลงัปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ สรา้งเครอืข่ายชุมชนมสี่วนร่วม เกดินวตักรรม เน้นใหบ้รกิารในชุมชน เช่น รพ.
สต. PCC และการคดักรองเชงิรุก เพื่อเขา้ถงึบรกิารไดง้่ายและรวดเรว็มากขึน้ 

- กลุ่มผูป่้วยเสีย่งสงู มกีารพฒันาคุณภาพบรกิารโดยใช ้CPG และ Warning Sign ในการดูแลผูป่้วยพฒันาระบบการ
ส่งต่อแบบ Fast Track ร่วมกนัทัง้เครอืข่ายบรกิารสุขภาพที่1 มรีปูแบบและวธิกีารทีช่ดัเจน ใชแ้อพพลเิคชัน่ LINE ในการ
ส่งต่อผูป่้วย (เน้นการรกัษาความลบัและระบุตวัผูป่้วยถูกต้อง) 

- กลุ่มผูป่้วยตดิเตยีง/ผูพ้กิารในชุมชน พฒันาการดแูลต่อเน่ืองไปยงัชุมชน มรีะบบการใหย้มืเครื่องมอืและอุปกรณ์
ทางการแพทยเ์พื่อใชท้ีบ่้าน เน้นเพิม่ศกัยภาพของผูด้แูล อสม. รพ.สต. และเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ใหม้สี่วนร่วมดแูลผูป่้วย 

- กลุ่มผูป่้วยระยะสุดทา้ย พฒันารปูแบบการดแูลแบบประคบัประคอง การลดปวด และการตอบสนองความต้องการทุก
มติ ิโดยใหญ้าตมิสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารรกัษา และเลอืกการเสยีชวีติอย่างสมศกัดิศ์ร ีกรณีทีผู่ป่้วยและญาติ
ต้องการน าผูป่้วยกลบับ้าน โรงพยาบาลมรีะบบสนบัสนุนเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทยเ์พือ่ใชท้ีบ่้าน 
I-6.1 ค. การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

 เพื่อปรบัปรงุกระบวนการในการจดัซือ้ยาและเวชภณัฑ ์ไดด้ าเนินการตามระเบยีบพสัดุ โดยแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญ
เป็นประธานกรรมการก าหนดลกัษณะเฉพาะผลติภณัฑ ์ประธานคณะกรรมการเปิดซองประมลูราคา และประธาน
กรรมการตรวจรบัพสัดุ 
I-6.1 ง. การจดัการนวตักรรม 

 มรีะบบงานดา้นการควบคุมโรคทีม่ปีระสทิธภิาพ การควบคุมโรคทีอุ่บตัขิ ึน้ใหม่  เช่น โรค COVID-19  ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกนัการระบาดของโรคเช่น  โรคฉ่ีหนู  โรคมอืเทา้ปาก โรดไขเ้ลอืดออก เป็นต้น ร่วมกบัทมีงาน SRRT 
ของโรงพยาบาลและของอ าเภอ สามารถควบคุมไม่ให้เกดิการระบาดของโรคได้ 
I-6.1 จ. การจดัการการเรยีนการสอนทางคลนิิก 

 เ ป็นแหล่ ง ฝึกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั ้นปีที่  6 จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แ ก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และมหาวทิยาลยัพะเยา ในการฝึกปฏบิตังิาน 3 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นการบรบิาลเภสชักรรมผู้ป่วยนอก 
การบริบาลทางเภสชักรรมผู้ป่วยใน และการจดัการระบบยา ซึ่งร .พ.มีความพร้อมทัง้ในด้านเภสชักรพี่เลี้ยงที่มีความ
เชีย่วชาญแต่ละดา้น ผ่านการฝึกอบรมและมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานกบัผูป่้วยทีม่คีวามซบัซอ้น 

 เป็นแหล่งฝึกปฏบิตังิานใหว้ทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครล าปางทัง้พยาบาลศาสตรบณัฑติ และพยาบาลเวช
ปฏบิตั ิโดยผ่านความเหน็ชอบจากผูบ้รหิาร ส่งพยาบาลที่มคุีณสมบตัิเหมาะสม มปีระสบการณ์ในการท างานเป็นพี่เลี้ยง
นกัศกึษาร่วมกบัแพทย ์ 
I-6.2 ก. ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการ 
(1) การควบคุมต้นทุนโดยรวม การลดค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบและทดสอบ การปรบัปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิล: 

 คณะกรรมการพจิารณาแผนการใชง้บประมาณประจ าปี เพือ่ควบคุมรายการเบกิจ่ายใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด
ตามนโยบายบรกิาร และสมดุลกบัรายไดข้องโรงพยาบาล 

 ทมีเวชระเบยีนมกีารทบทวนและปรบัระบบการเบกิจ่ายตามค่า  DRG 
I-6.2 ข. การเตรยีมพรอ้มดา้นความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉิน (ยกเวน้อคัคภียั ซึง่จะตอบใน II-3) 
(1) การท าใหส้ภาพแวดลอ้มของการปฏบิตักิารทีป่ลอดภยั การป้องกนัอุบตัเิหตุ การตรวจสอบ การวเิคราะห ์การฟ้ืนฟู: 

 ระบบควบคุมการระบาดโรค COVID-19 วางระบบผูป่้วยนอก ระบบคดักรองผูม้ารบับรกิาร เปิดคลนิิก ARI 
ตรวจผูท้ีม่อีาการโรคทางเดนิหายใจในพืน้ทีเ่ฉพาะ บรกิาร One stop service ผูป่้วยในก าหนดผูเ้ฝ้าไขเ้พยีง 1 คน หา้ม
เยีย่มทุกกรณี ปรบัระบบเสน้ทางเดนิในโรงพยาบาล ตดิป้ายเตอืนและการป้องกนัทุกคลนิิก 
 บทเรยีนทีไ่ดร้บัจากการฝึกซอ้มครัง้ล่าสุด และการปรบัปรุงทีเ่กดิขึน้: 
 มกีารก าหนดโครงสรา้งระบบบญัชาการดา้นสาธารณสุข (ICS) สามารถรองรบัภยัพบิตัต่ิางๆทีก่ าหนดไว้ในระดบั

อ าเภอเถินได้แก่ แผ่นดนิไหว อุบตัิเหตุหมู่  น ้าท่วม ไฟไหม้ ล่าสุด โควดิ -19 มแีผนรองรบั หน่วยประเมนิสถานการณ์ 
กลุ่มภารกจิปฏบิตัดิา้นการรกัษา ทมีเฝ้าระวงัและสอบสวนโรค กลุ่มสนบัสนุนภารกจิก าลงับ ารุง ก าหนดผู้รบัผดิชอบแต่ละ
ทมี มแีผน 3 ระยะ แผนเตรยีมความพรอ้มก่อนเกดิเหตุ แผนเผชญิเหตุ แผนฟ้ืนฟูสภาพ มกีารซอ้มแผนอย่างต่อเน่ืองน าสู่
การปฏิบตัิจรงิล่าสุด ซ้อมแผนรองรบัผู้ป่วยโควคิ-19 พบจุดอ่อน เรื่องการจดัสรรอตัราก าลงัเสรมิรองรบัการดูแลผู้ป่วย
วกิฤตทิีม่หีลายราย 2.การประสานงาน 3.การใส่ ETT (Video Laryngoscope)  4.การเคลื่อนย้าย 5.ทกัษะการใส่และถอด
ชุด PPE ยงัเตรยีมพร้อมสถานที่ระบบระบายอากาศ negative pressure รองรบักรณีมกีารระบาดมผีู้ป่วยหลายราย 
เตรียมความพร้อมคน เครื่องมือ ระบบบริการจดัท าแนวทางปฏิบัติรองรบัผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายเพื่อส่งต่อได้อย่าง
เหมาะสม 

 ความพรอ้มใชต่้อเน่ืองของระบบสารสนเทศ: 
- มรีะบบส ารองขอ้มลู (Back up) ขอ้มลูในเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อป้องกนัขอ้มลูสญูหาย  
- มรีะบบไฟฟ้าส ารอง ม ีUPS ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรท์ุกเครื่อง และ เชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายทุกเครื่อง  
- มเีครื่องปัน่ไฟส ารองกรณีไฟฟ้าดบั 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 ผลการพฒันาศกัยภาพบรกิาร CMI ปี 2564 มค่ีาเฉลี่ย 1.44 
 การด าเนินการโครงการ R2R และนวตักรรม ตัง้แต่ปี 2560-2564 จ านวน 20  เรือ่ง และมนีวตักรรมทีเ่ป็น KM 

แก่โรงพยาบาล 
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v. แผนกำรพฒันำ 

 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

26. การออกแบบบรกิารและ
กระบวนการท างาน การจดัการ
และปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3 L พฒันาระบบการออกแบบและปรบัปรงุกระบวนการ
ท างาน การจดัการ เพื่อเพิม่ประสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพ 

27. การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 3 L พฒันาระบบประเมนิและปรบัปรุงการจดัการห่วงโซ่
อุปทานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

28. การจดัการนวตักรรม 3 L ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหเ้กดินวตักรรมทุกหน่วยงาน และ
สรา้งบรรยากาศในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

29. การจดัการด้านการเรยีนการสอน
ทางคลนิิก 

3 L พฒันาระบบการประเมนิผลในทุกวชิาชพี การเรยีนรู้
คุณภาพ และความปลอดภยั 

30. ความพรอ้มส าหรบัภาวะฉุกเฉิน
และภยัพบิตัต่ิางๆ 

3 L พฒันาระบบการเตรยีมแผนและการซอ้มแผน ความ
พรอ้มส าหรบัภาวะฉุกเฉินและภยัพบิตัต่ิางๆ 
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II-1 กำรบริหำรควำมเส่ียง ควำมปลอดภยั และคณุภำพ 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: บรรยากาศทีส่่งเสรมิการพฒันาคุณภาพ ระดบัความกา้วหน้าของการพฒันาคุณภาพ วฒันธรรมความปลอดภยั 
ประสทิธภิาพของระบบบรหิารความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง (risk register) 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รอ้ยละของการรายงานอุบตักิารณ์ Adverse event (E-I) 
ต่อรายงานทัง้หมด 

7.2 
(26/360) 

14.2 
(36/254) 

21.8 
(44/202) 

15.5 
(34/220) 

23.1 
(15/65) 

รอ้ยละของการรายงานอุบตักิารณ์ near miss (C-D) ต่อ
รายงานทัง้หมด 

17.5 
(63/360) 

22.8 
(58/254) 

29.2 
(59/202) 

24.8 
(56/226) 

49.2 
(32/65) 

รอ้ยละของการรายงานอุบตักิารณ์ error (B) ต่อรายงาน
ทัง้หมด 

27.7 
(100/360) 

36.2 
(92/254) 

26.7 
(54/202) 

24.1 
(53/220) 

15.4 
(10/65) 

รอ้ยละของการรายงาน Risk (A) ต่อรายงานทัง้หมด 36.4 
(131/360) 

14.2 
(36/254) 

16.8 
 (34/202) 

28.2 
(62/220) 

12.3 
(8/65) 

รอ้ยละของ AE ทีไ่ดร้บัการทบทวน RCA 92.3 
(24/26) 

77.8 
(28/36) 

72.7 
 (32/44) 

85.3 
(29/34) 

80.0 
(12/15) 

S: Safe Surgery  

 

1 (1a) 2 (1c, 1d)  1(1e)   

S 1: Safe Surgery and Invasive Procedure        

 

  

   S 1.1: Surgical Safety Checklist  0 0 0 0 0 

   S 1.2: Surgical Site Infection (SSI) Prevention  3 (1a, 2e) 0 1 (1f)) 0 0 

   S 1.3: Enhanced Recovery after Surgery (ERAS)  0 0 0 0 0 

   S 1.4: Venous Thromboembolism (VTE) 
Prophylaxis  

0 0 0 0 0 

S 2: Safe Anesthesia  1a 1 (1a) 2(2d) 0 0 

S 3: Safe Operating Room       

   P1S 3.1: Safe Environment  0 0 0 2 (1a, 1d) 0 

   P1S 3.2: Safe Surgical Instrument and Device  1 (1b) 5 (4b, 1d) 11 (1a, 9b, 
1c) 

6 (2a, 3b, 1d) 2 (1a, 1b) 

   P1S 3.3: Safe Surgical Care Process  2 (1d, 1f) 0 3 (2a, 1e) 2 (1a, 1d) 0 

I: Infection Prevention and Control 5 (5e) 3 (1b, 2e) 6 (1b, 1d, 4e) 3 (1d, 2e) 2 (2d) 

I 1: Hand Hygiene 0 0 0 2 (2a) 0 

I 2: Prevention of Healthcare Associated Infection      

   I 2.1: Catheter-Associated Urinary Tract Infection 
(CAUTI) Prevention 

0 0 0 0 0 
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   I 2.2: Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) 
Prevention 

0 0 6 (4a, 2e) 4 (3a, 1d) 0 

   I 2.3: Peripheral and Central Line-Associated 
Bloodstream Infection (CLABSI) Prevention 

1 (1e) 0 3 (2e, 1f) 0 2 (2e) 

I 3: Isolation Precautions 0 0 0 0 1 (1d) 

I 4: Prevention and Control Spread of Multidrug-
Resistant Organisms  

1 (1d) 2 (2a) 1 (1d) 3 (2a, 1f) 1 (1d) 

M: Medication & Blood Safety           

M 1: Safe from Adverse Drug Events (ADE)            

   M 1.1: Safe from High Alert Drug  0 3 (1a, 1c, 1f) 5 (2e, 2f, 1g) 9 (3a, 3b, 1c, 
2d) 

3 (1b, 1e, 1f) 

   M 1.2: Safe from Preventable Adverse  Drug 
Reactions (ADR) 

7 (3a, 3b, 1f) 3 (3a) 3 (1b, 1d, 1e) 5 (1d, 2e, 2f) 2 (1b, 1f) 

   M 1.3: Safe from Fatal Drug Interaction 0 0 0 0 0 

M 2: Safe from Medication Error       

   M 2.1: Look-Alike, Sound-Alike Medication Names  6 (5b, 1f) 7 (6b, 1e) 12 (3b, 7c, 
2e) 

14 (7b, 6d, 1f) 10 (6c, 2d, 2f) 

   M 2.2: Safe from Using Medication  41 (3a, 27b, 
3c, 7d, 1f) 

41 (7a, 26b, 
4c, 2d, 2f) 

8 (2a, 2b, 1c, 
3d) 

53 (24a, 18b, 
3c, 5d, 3f) 

8 (1a, 2b, 3c, 
1d, 1f) 

M 3: Medication Reconciliation 5 (1a, 4b) 19 (1a, 12b, 
4c, 1d, 1e) 

3 (1a, 2c) 2 (2f) 1 (1d) 

   M 4: Rational Drug Use (RDU)  1 (1a) 0 0 0 0 

   M 5: Blood Transfusion Safety  5 (1a, 2b, 2d) 2 (1a, 1b) 2 (1a, 1b) 4 (1a, 1b, 2d) 1 (1b) 

P1P: Patient Care Processes  3 (2a, 1c) 7 (2b, 4c, 1d) 6 (2a, 4c) 8 (4a, 3d, 1e) 4 (1b, 3c, 1d) 

P 1: Patient Identification  22 (2a, 17b, 
1c, 2d) 

11 (8b, 3c) 18 (15b, 2c, 
1e) 

12 (1a, 10c, 
1d) 

4 (1b, 3c, 1e) 

P 2: Communication  0 6 (3a, 2c, 1d) 0 0 3 (1a, 2c) 

   P 2.1: Effective Communication – ISBAR  0 0 0 1 (1b) 0 

   P 2.2: Communication during Patient Care 
Handovers  

7 (1b, 2c, 4d) 23 (11b, 3c, 
6d, 3f) 

22 (2a, 6b, 
4c, 8d, 2f) 

19 (2a, 6b, 
2c, 7d, 2e) 

2 (1b, 1c) 

   P 2.3: Communicating Critical Test Results  5 (2c, 3d) 0 1 (1d) 1 (1f) 0 

   P 2.4: Verbal or Telephone Order/ Communication 1 (1b) 0 0 0 0 
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   P 2.5: Abbreviations, Acronyms, Symbols, & Doses 
and Proportion Designation 

0 1 (1b) 1 (1d) 0 2 (2c) 

P 3: Reduction of Diagnostic Errors  4 (3f, 1i) 4 (1b, 3f) 2 (1e, 1f) 0 2 (1c, 1f) 

P 4: Preventing Common Complications       

   P 4.1: Preventing Pressure Ulcers  4 (4a) 11 (2a, 9f) 0 0 1 (1e) 

   P 4.2: Preventing Patient Falls  1 (1c) 7 (1a, 2c, 1d, 
1e, 2f) 

8 (2a, 1c, 3e, 
2f) 

12 (2b, 6d, 
1e, 3g) 

0 

P 5: Pain Management       

   P 5.1: Pain Management in General  0 0 0 0 0 

   P 5.2: Acute Pain Management  0 0 0 0 0 

    P 5.3: Safe Prescribing Opioids for Patients with 
Chronic Non-Cancer Pain 

0 0 0 0 0 

   P 5.4: Management of Cancer Pain and  Palliative 
Care 

0 0 0 0 0 

P 6: Refer and Transfer Safety  12 (1a, 3b, 
2c, 5d, 1h) 

15 (4a, 3b, 
6d, 1e, 1f) 

0 1 (1a) 0 

L: Line, Tube, and Catheter & Laboratory            

L 1: Catheter, Tubing Connection, and Infusion Pump  0 0 1 (1c) 1 (1b) 0 

L 2: Right and Accurate Laboratory Results  15 (11b, 3c, 
1d) 

12 (1a, 2b, 
5c, 3d, 1e) 

12 (5b, 5d, 
1e, 1f) 

9 (4b, 2c, 3d) 5 (2b, 2c, 1f) 

P1E: Emergency Response            

E 1: Response to the Deteriorating Patient  4(2a,1d,1f) 4 (2f, 2i) 1 (1f) 6 (1a, 2e,3d) 3 (1d, 2f) 

E 2: Medical Emergency       

   E 2.1: Sepsis  0 0 0 0 0 

   E 2.2: Acute Coronary Syndrome  0 1 (1i) 4 (2f, 2i) 0 0 

   E 2.3: Acute Ischemic Stroke  0 0 1 (1d) 0 1 (1g) 

   E 2.4: Safe Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)  0 0    

E 3: Maternal and Neonatal Morbidity  16 (11a, 3b, 
1c, 1e) 

1 (1c) 3 (2a, 1c) 4 (4a) 1 (1a) 

   E 3.1: Post-Partum Hemorrhage (PPH)  4 (4a) 1 (1d) 1 (1a) 4 (4a) 2 (2a) 

   E 3.2: Safe Labour at Community Hospitals  78 (67a, 1b, 
1c, 9d) 

1 (1d) 13 (8a, 2d, 2f, 
1h) 

2 (1a, 1f) 1 (1a) 
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   E 3.3: Birth Asphyxia  0 0 2 (2a) 0 0 

E 4: ER Safety       

   E 4.1: Effective Triage  1 (1f) 5 (4a, 1d) 0 6 (2a, 2d, 1e, 
1f) 

0 

    E 4.2: Effective Diagnosis and Initial Management 
of Highrisk Presentation 

0 0 3 (2d, 1f) 2 (1e, 1f) 1 (1c) 

   E 4.3: Effective Teamwork and Communication  0 0 0 1 (1b) 0 

   E 4.4: Effective Patient Flow  1 (a) 0 1 (1d) 1 (1a) 0 

   E 4.5: Effective Hospital Preparedness for 
Emergencies  

0 0 0 0 0 

ii. บริบท 
โครงสรา้งการบรหิารงานคุณภาพและความปลอดภยั:  
โรงพยาบาลเถนิ มคีณะกรรมการพฒันาคุณภาพ ซึง่ประกอบดว้ยตวัแทนสหวชิาชพี และตวัแทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มรีองหวัหน้ากลุ่มงานทนัตกรรม
เป็นผูจ้ดัการคุณภาพ (QMR) มหีวัหน้ากลุ่มงานเภสชักรรมเป็นผูจ้ดัการความเสีย่งและรองผูจ้ดัการคุณภาพคนที ่1 มหีวัหน้ากลุ่มการพยาบาลเป็นรอง
ผูจ้ดัการคุณภาพคนที ่ 2 และมหีวัหน้าพยาบาลตกึผูป่้วยในเป็นเลขานุการ คณะกรรมการท าหน้าทีว่างระบบ ควบคุมก ากบั รวบรวมและเชื่อมโยงขอ้มลู
ทุกระดบัตามบรบิท สอดคลอ้งการด าเนินงานกบัแผนยุทธศาสตร ์และนโยบายพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล  
วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพและความปลอดภยั: 
พฒันาระบบบรกิารรองรบัสาขาเฉพาะทาง พฒันาบุคลากรใหม้สีมรรถนะทีส่อดคลอ้งการขยายบรกิาร  
จุดเน้นหรอืเขม็มุ่งขององคก์รดา้นคุณภาพและความปลอดภยั: 
 นโยบาย 2P Safety  นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของบุคลากร 
เป้าหมายความปลอดภยั: 
 มเีป้าหมายตามนโยบาย 2P Safety  เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัส าหรบัผูร้บับรกิาร เจา้หน้าทีแ่ละผูม้าเยอืน ในดา้นบรกิารทางการแพทยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในการใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพ 
โรคทีม่คีวามเสีย่งสงู:  
การดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงัและภาวะแทรกซอ้น ไดแ้ก่ COVID-19, STEMI , Stroke ,Sepsis ,Birth Asphyxia,PPH  ,TB 
หตัถการทีม่คีวามเสีย่งสงู:  
 การใหเ้ลอืด การผ่าตดัใหญ่ เจาะปอด และ เจาะหลงั 
iii. กระบวนกำร 
II-1.1 ก. ระบบบรหิารงานคุณภาพ 
(1) การน าระบบบรหิารงานคุณภาพตามแนวคดิ 3C-PDSA มาใช:้ 
  มอบหมายงานดา้นการพฒันาคุณภาพใหช้ดัเจน เช่น มาตรฐานเฉพาะวชิาชพี และการบูรณาการใหเ้ป็นเรื่องเดยีวกนั 
 พฒันา CQI ในรปูแบบนวตักรรม R2R มกีารปรบัปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง ปรบัปรุงการด าเนินงานตามมาตรฐานเดมิใหเ้หมาะสมตาม

บรบิท และมกีารปรบัปรงุกระบวนการท างานตามมาตรฐานทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
(2) บทบาทของผูน้ าในการสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั: 
  สื่อสารทศิทางการน าองคก์รโดยผูบ้รหิารสงูสุด ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม และวฒันธรรมองคก์ร 
 ผูบ้รหิารรบัทราบจากรายงานความเสีย่งระดบั GHI เพื่อตดัสนิใจสัง่การใหก้ารจดัการความเสีย่งอย่างเร่งด่วน 
(3) การประสานงานและบูรณาการ QM/PS/RM และการท าใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์: 
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 พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ละความปลอดภยั  
(4) การท างานเป็นทมี 
  ทมีน าระดบักลางท าหน้าที่ดแูลภาพรวมของการพฒันาแต่ละมาตรฐาน ไดแ้ก่ ทมี PCT ทมีบรหิารยา ทมีบรหิารความเสีย่ง ทมีIC ทมีสารสนเทศ 

ทมีทรพัยากรบุคคล องคก์รแพทย ์องคก์รพยาบาล ทมีสิง่แวดลอ้มในการดแูลผูป่้วย ทมีท างานร่วมกบัชุมชน 
 โครงสรา้งของแต่ละทมีน า ประกอบดว้ยคณะกรรมการดแูลก ากบัทศิทางการพฒันาตามมาตรฐานและคณะท างานจากทุกหน่วยงาน มกีารประชุม

คณะท างานเพื่อตดิตามงานและทบทวนปัญหาอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
(5) การประเมนิตนเอง: 
 ประเมนิตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ (HA) ร่วมกบัการประเมนิตวัชีว้ดัตามยุทธศาสตรแ์ละ Service plan เน้นการวเิคราะห์

ผลลพัธ ์ และเชื่อมโยงการพฒันามาตรฐานในภาพรวม ทมีน ากระตุ้นการเรยีนรูร้่วมกบัหน่วยงาน และบุคลากรระดบัปฎบิตังิาน 
(8) การท าแผนพฒันาคุณภาพ: 
 เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายระบบบรกิารมคุีณภาพ ผูป่้วยปลอดภยั และพงึพอใจ ไดจ้ดัท าแผนพฒันาคุณภาพ ดงัน้ี 1) วเิคราะหต์วัชีว้ดัทีไ่ม่ผ่านเกณฑใ์น

ปีทีผ่่านมา 2) รวบรวมอุบตักิารณ์/ความเสีย่งจากการปฏบิตั ิ3) ศกึษามาตรฐานที่แต่ละทมีงานรบัผดิชอบ 4) จดัท าแผนกลยุทธแ์ละจดัท าแผน 
Action รายปี 5) มอบหมายผูร้บัผดิชอบน าสู่การปฏบิตัิ 

(9) การด าเนินการตามแผน และการตดิตามประเมนิผล: 
 เพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนัและส่งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงั/คน้หาความเสีย่งในหน่วยงาน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ได้คดัเลอืกความเสีย่งทีส่ าคญั

มาวางมาตรการความเสีย่งระดบัโรงพยาบาล และมกีารตดิตามประเมนิ เฝ้าระวงัแนวโน้มความเสีย่งและทบทวนมาตรการเชงิระบบ วเิคราะห์
เหตุการณ์ระดบั E-I เพื่อหา RCA และมกีารจดัประชุมทบทวนรายงานอุบตักิารณ์ที่ส าคญัร่วมกบัทมีน า และคณะท างานระบบงานส าคญัต่างๆของ
โรงพยาบาล 

(10) การประเมนิตนเอง การท าแผนพฒันาคุณภาพ การด าเนินการตามแผน: 
 เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามบรบิท โรงพยาบาลมกีารด าเนินการ โดยใชโ้อกาสพฒันาทีเ่ป็นส่วนขาดจากมาตรฐานในการ

ประเมนิตนเอง เช่น ความทา้ทาย ความเสีย่ง ความตอ้งการของผูร้บับรกิารและบุคลากรตามพนัธกจิ จุดเน้นของโรงพยาบาลมาจดัท าแผนปฏบิตักิาร 
II-1.1 ข. คุณภาพการดแูลผูป่้วย 
(1) การทบทวนการใหบ้รกิารและการดูแลผูป่้วย: 
 มกีารทบทวนเวชระเบยีนในหน่วยงาน ทบทวน 12 กจิกรรมในหน่วยงาน และทบทวน Case ทีเ่กดิอุบตักิารณ์ทมี PCT ทบทวนการใชย้ากบัเภสชักร

และแพทยผ์ูท้ าการรกัษา ทบทวนการตดิเชือ้ร่วมกบัทมีแพทยแ์ละ ICN ทบทวนการดแูลผูป่้วยและการส่ง COC รว่มกบังานบรกิารปฐมภูมแิละองค์
รวม และมกีารทบทวนอุบตักิารณ์การเสยีชวีติ การ Refer และ AE ร่วมกบัทมีสหวชิาชพี 

(2)(3) การก าหนดเป้าหมายและการติดตามตวัชีว้ดัการดแูลผูป่้วย: 
 กลุ่มผูป่้วยอายุรกรรม STEMI   Stroke และ Sepsis ไดร้บัการคดัแยกที ่ER ทนัท ี
 กลุ่มผูป่้วยทางศลัยกรรมทีต่้องไดร้บัการดแูลฉุกเฉิน ไดแ้ก่ Head injury และ Multiple Trauma 
 กลุ่มผูป่้วยทางสตูกิรรมทีต่้องไดร้บัการดแูลฉุกเฉินหรอืเร่งด่วน ไดแ้ก่  Birth Asphyxia  PPH   PIH 
 กลุ่มผูป่้วยเดก็ทีไ่ดร้บัการดแูลฉุกเฉินที ่ER ไดแ้ก่ ไขเ้ลอืดออกทีม่ภีาวะชอ็ก,ปอดอกัเสบทีม่ภีาวะหายใจลม้เหลว และทารกทีม่กีารตดิเชือ้ในกระแส

เลอืด 
(4) การพฒันาคุณภาพการดแูลผูป่้วย: 
 กลุ่มผูป่้วย STEMI และ Stroke ถูกคดักรองร่วมกบั NCD Team มกีารพฒันาระบบ Fast Tract และจดัท าแบบฟอรม์การส่งต่อขอ้มลูทีเ่ป็นแนวทาง

เดยีวกนั 
 จดัท าแนวทางการดูแลผูป่้วย CPG Standing Order ในผูป่้วย Sepsis Appendicitis และ Head Injury  
II-1.2 ก. ระบบบรหิารความเสีย่ง 
(1) องคป์ระกอบส าคญัและโครงหลกัของการบรหิารความเสีย่ง (PDSA ของระบบบรหิารความเสีย่ง): 
 จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบส าคญัและโครงสรา้งหลกัของการบรหิารความเสีย่ง รพ.เถนิ พบว่ามปัีญหาความต่อเน่ืองในการด าเนินนโยบายการ
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บรหิารความเสีย่งหลงัการ re-accredit ท าใหภ้ารกจิและความมุ่งมัน่ในการบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของ ร.พ.ระดบั M2 ซึง่มกีาร
เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาจากปัจจยัต่างๆทีม่ากระทบ เช่น วกิฤตการทางการเงนิ ท าใหท้ศิทางขององคก์รมุ่งไปในเรื่องรายไดม้ากกว่าความ
ปลอดภยั สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ท าใหม้จีุดเน้นและภารกจิหลกัของ รพ.เปลีย่นไป บรรยากาศในการประชุมหารอืเพื่อ
จดัการความเสีย่งในการดแูลผูป่้วยกลุ่มอื่นๆลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั เป็นต้น ดงันัน้เพื่อปรบัปรงุการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง ทมีบรหิารความเสีย่งจงึไดท้ า RM round และสะทอ้นแนวโน้มของขอ้มลูการบรหิารความเสีย่งใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ทมีน า และหน่วยงานต่างๆ
เป็นประจ าทุก 1-3 เดอืน ท าใหเ้กดิผลลพัธ์ในธ ารงบรรยากาศในการค้นหา รายงาน และการด าเนินกจิกรรมต่างๆในการจดัการความเสีย่งไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองจนถงึปัจจุบนั 

(2)(3) แผนการบรหิารความเสีย่ง ระเบยีบปฏบิตั ิกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การประเมนิความเสีย่ง และ risk register: 
 เพื่อปรบัปรงุกระบวนการท าแผนบรหิารความเสีย่ง โดยมเีป้าหมายเพื่อใหม้แีผนบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมประเดน็ส าคญั ทมีงานจงึไดเ้ริ่มน า

ระบบ risk register มาใชใ้นช่วงระยะเวลา 1 ปี ท าใหส้ามารถจดัท าแผนการบรหิารความเสีย่ง ระเบยีบปฏบิตั ิกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การ
ประเมนิความเสีย่ง ไดช้ดัเจนขึน้ในบางเรื่อง เช่น การป้องกนั medication error และ adverse drug event เป็นต้น ซึง่จะสามารถน าไปปรบัใชก้บั
แผนป้องกนัความเสีย่งส าคญัอื่นๆ เช่น การป้องกนัการรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารคลาดเคลื่อน การป้องกนัการใหเ้ลอืดผดิคน ผดิหมู่ 
ผดิชนิด เป็นต้น ต่อไป 

(4) การรายงาน การเรยีนรูป้รบัปรุง จากอุบตักิารณ์ (incident) และเหตุเกอืบพลาด (near miss): 
 จากการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของระบบรายงานและการจดัการความเสีย่ง โดยการประเมนิระดบัการรบัรู ้ความเขา้ใจต่อทศิทางการบรหิารความ

เสีย่งของผูป้ฏบิตังิาน โดยการท า RM round พบว่ามบุีคลากรจ านวนมากโดยเฉพาะเจา้หน้าทีใ่หม่ ไม่ทราบประเดน็ความเสีย่งทีต่อ้งรายงาน ท าให้
ความเสีย่งส าคญัในหลายเรื่องไม่ไดร้บัการรายงานและการจดัการเชงิระบบ ดงันัน้เพื่อแก้ปัญหาผูป้ฏบิตังิานไม่รายงานความเสีย่ง ทมีงานไดใ้ช้
แนวคดิหวัหน้าพาท าคุณภาพ โดยสะทอ้นขอ้มลูการประเมนิระดบัการรบัรูข้องผูป้ฏบิตัใินแต่ละหน่วยงานใหแ้ก่หวัหน้างานและใหห้วัหน้าพารายงาน
ความเสีย่ง ท าใหเ้กดิบทเรยีนว่าหวัหน้าหน่วยงานมบีทบาทส าคญัมากในด าเนินกจิกรรมต่างๆในการบรหิารความเสีย่งในระดบัหน่วยงาน ซึง่เป็น
พืน้ฐานส าคญัในการบรหิารความเสีย่งในระดบัทมีน า และระดบัโรงพยาบาลต่อไป 

(5) การจดัการเพื่อบรรลุเป้าหมายความปลอดภยัของผูป่้วย (PSG): 
 Safe Surgery :  

- เน่ืองจาก รพ.เถนิ เป็น รพ.ระดบั M2 ทีม่ศีลัยแพทย ์1 คน สตูนิรแีพทย ์1 ท่าน และเพิง่มวีสิญัญแีพทยเ์มือ่ปลายปี 2563 การผ่าตดัส่วนใหญ่จงึใช้
วสิญัญพียาบาลในการระงบัความรูส้กึในการผ่าตดั ซึง่เมื่อปี 2560 กม็วีสิญัญพียาบาลเพยีง 2 คน ท าใหไ้ม่สามารถ standby รองรบัการผ่าตดัเคส
ฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง ปัญหาในช่วงปี 2560 จงึเกีย่วขอ้งกบัความพรอ้มของทมีในการผ่าตดัผูป่้วยฉุกเฉิน ต่อมา รพ.ไดส้่งพยาบาลไปเรยีนวสิญัญี
เพิม่ ท าใหปั้จจุบนัมวีสิญัญพียาบาล 3 คน และมวีสิญัญแีพทยเ์พิม่ 1 คน ในระยะแรกทีเ่ริม่ใหก้ารผ่าตดั พบปัญหาการเตรยีมผูป่้วยก่อนผ่าตดั
ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากพยาบาลหอ้งพเิศษ และพยาบาลหอผูป่้วยรวม ยงัขาดองคค์วามรูแ้ละทกัษะในการเตรยีมผูป่้วย ท าใหม้ผีูป่้วยหลายรายต้อง
ถูกเลื่อนการผ่าตดั ปัจจุบนัแนวโน้มของปัญหาลดลงเน่ืองจากทมีวสิญัญมีกีารเขา้ไปประเมนิความพรอ้มของผูป่้วยก่อนการผ่าตดัและเรยีนรู้ร่วมกบั
พยาบาลในหอผูป่้วยต่างๆ นอกจากน้ีพยาบาลวสิญัญไีดส้รา้งแนวทางในการคดัเลอืกผูป่้วยทีส่ามารถท าการระงบัความรูส้กึไดอ้ย่างปลอดภยัและ
ปรกึษาศลัยแพทยเ์พื่อสง่ต่อไป รพ.ล าปาง เมื่อเกนิศกัยภาพ ท าใหผู้ป่้วยสว่นใหญ่มคีวามปลอดภยัจากการผ่าตดั ปัจจุบนัมวีสิญัญแีพทยช์่วยเพิม่
ความปลอดภยัในการเตรยีมผูป่้วยผ่าตดั และปรกึษาอายุรแพทยเ์มื่อพบปัญหาทีอ่าจเกดิอนัตรายระหว่างการระงบัความรูส้กึและการผ่าตดั ปัญหาที่
ยงัพบอยู่คอืการทบทวนประวตัแิละโรคประจ าตวัเดมิของศลัยแพทยใ์นการตดัสนิใจผ่าตดั เน่ืองจากพบว่าหลายครัง้ทีผู่ป่้วยมภีาวะเสีย่งทางอายุรก
รรมแต่ไม่ไดป้รกึษาอายุรแพทยก่์อน ท าใหเ้กดิปัญหาระหว่างหรอืหลงัการการผ่าตดั ดงันัน้เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทมีหอผูป่้วยในรวมทีเ่ป็นผู้
เตรยีมผูป่้วยก่อนผ่าตดั ไดท้ าการประเมนิความเสีย่งทางอายุรกรรม และแจง้ใหศ้ลัยแพทย ์อายุรแพทย ์วสิญัญแีพทย ์พยาบาลวสิญัญ ีทราบทุกครัง้
เพื่อประเมนิความเสีย่งและวางแผนการดแูลผูป่้วยใหป้ลอดภยั นอกจากน้ียงัพบการรายงานจากพยาบาลหน่วยงานอื่นๆทีพ่บปัญหาการตดิเชือ้หลงั
ผ่าตดับ้าง ซึง่ไดท้ าการทบทวนแนวทางในการใหย้าปฏชิวีนะเพือ่ป้องกนัก่อนผ่าตดั และการดแูลแผลหลงัผ่าตดัจนมแีนวโน้มของปัญหาลดลง  
- การผ่าตดัทางทนัตกรรม ซึง่เป็นความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผ่าตดัทีม่คีวามเสีย่งต ่าถงึปานกลาง ยงัพบปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งของการเตรยีม
เครื่องมอืปราศจากเชือ้ทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นหอ้งผ่าตดัทางทนัตกรรมไม่พรอ้มใชอ้นัเน่ืองจาก การบรหิารจดัการของงานจ่ายกลาง ซึง่ทมี RM ได้
ประสานไปยงัหวัหน้างานจ่ายกลางทมี IC จนแนวโน้มของปัญหาไดร้บัการแก้ไขใหด้ขีึน้จนในปัจจุบนั  

 Infection Prevention and Control :  
- พบเชือ้ดือ้ยา A. baumanii และ P.aeruginosa ในผลเพาะเชือ้จากเสมหะของผูป่้วยใน ICU ในช่วงเริม่แรกของการเปิดบรกิาร ICU ไดบ่้อย ซึง่มทีัง้
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ทีเ่ป็น pathogen และ colonization ทมี PCT และ PTC ไดท้บทวนความรูท้างวชิาการ พบว่า Clohexidine mouth wash สามารถลด colonization 
ของเชือ้แบคทเีรยีไดด้ ีจงึไดน้ ามาใชร้่วมกบัเทคนิคในการดแูล ET-tube จนแทบจะไม่พบเชือ้ดงักล่าวในปัจจุบนั  
- CAUTI พบไดบ่้อยและมกั under report จากการตดิตามประเมนิโดยทมี RM ยงัไม่พบแนวทางทีช่ดัเจนเพยีงพอในการป้องกนั การดกัจบัปัญหา
และการรายงาน  
- CLABSI ใน รพ.เถนิ มกีารท า central line IV catheter น้อยเฉพาะ ICU อกีทัง้การระบุว่าเป็น CLABSI ค่อนขา้งยุ่งยากซบัซอ้นจงึพบการายงาน
เป็น 0 แต่ในส่วนของ peripheral line IV catheter ทัว่ไปพบรายงานการเกดิ phlebitis บ่อย ซึง่ผูป่้วยหลายรายสมัพนัธุก์บัภาวะตดิเชือ้ในกระแส
เลอืดและ under treatment ดงันัน้เพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าว กลุ่มงานการพยาบาลไดใ้ช้แนวคดิ IV สรีุง้มาใช ้เพื่อก าหนดเปลีย่น IV plug เมื่อ
ครบก าหนดตามวนัและสทีีก่ าหนด นอกจากน้ียงัมพียาบาลทีท่ าหน้าที ่IV round เพื่อก ากบัประเมนิการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนด จน
สามารถลดอุบตักิารณ์การเกดิ phlebitis ไดใ้นปัจจุบนั  
- การแยกผูป่้วยตดิเชือ้ก่อนปี 63 ใชก้บัผูป่้วยวณัโรค จะมหีอ้งแยกในวอรด์เฉพาะ ส าหรบัผูป่้วยโดยเฉพาะ แต่เกดิปัญหาเรื่องก าลงัคนพยาบาลไม่
เพยีงพอและใชผู้ช้่วยเหลอืคนไขเ้ป็นผูเ้ฝ้าไขใ้นบางครัง้ จงึเกดิปัญหาเรื่องสมรรถนะในการดแูลผูป่้วย การใหย้า โดยเฉพาะเมื่อมกีารอาการทรุดลง 
ปัจจุบนัมผีูป่้วยโควดิ-19 จ านวนมากเขา้มาใชพ้ืน้ทีว่อรด์แยกดงักล่าวท าใหผู้้ป่วยวณัโรคถูกยา้ยไปไวใ้นหอ้งพเิศษ การดแูลผูป่้วยโควดิ-19 
ด าเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

 Medication and Blood safety :  
- KCl เป็น1 ใน 12 high alert drugs ทีพ่บ ADE บ่อยทีสุ่ด คอืภาวะ hyperkalemia และพบในผูป่้วย COPD ทีม่ารกัษาภาวะก าเรบิ ไดร้บัยาพ่น 
Berodual NB (Beta2 agonist) ทีท่ าให ้serum K ต ่าลงชัว่คราว หากมกีารให ้KCl จะท าใหเ้กดิภาวะ hyperkalemia ตามมาจนต้องท าการรกัษา ทมี
บรหิารความเสีย่งจงึไดป้ระสานไปยงัทมี PCT และองคก์รแพทยใ์หร้ะมดัระวงัในการใชย้า KCl ในผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวจนมแีนวโน้มของปัญหาลดลง 
แต่ยงัคงต้องมกีารใหข้อ้มลูแก่แพทยใ์หม่ๆทีห่มุนเวยีนกนัมาปฏบิตังิาน 
- Warfarin เป็นยา high alert drug อกีชนิดทีพ่บปัญหาในการสัง่ใช ้จดัเตรยีมยา การบรหิารยา และการใชย้าของผูป่้วย สง่ผลใหเ้กดิปัญหา INR 
over target และผูป่้วยบางรายเกดิภาวะเลอืดออก สาเหตุของปัญหาเกีย่วขอ้งกบัการ medication reconciliation ของแพทยไ์ม่ครบถ้วนในการสัง่ยา
ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัระบบขอ้มลูสารสนเทศ เวชระเบยีนแบบ paperless ทีไ่ม่สะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูทีค่รบถ้วน ซึง่ทมีบรหิารความเสีย่งได้
สะทอ้นปัญหาไปยงัทมีสารสนเทศหลายครัง้ แต่ยงัไม่มกีารตอบสนองในทางทีจ่ะแกปั้ญหาไดเ้น่ืองจากเป็นนโยบายจากส่วนกลาง และ รพ.เถนิ ใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการบนัทกึเวชระเบยีนทีม่ขีอ้จ ากดัหลายอย่างและไม่สามารถปรบัเปลีย่นใหต้อบสนองต่อการใชง้านของ รพ.ไดต้ามต้องการ 
ดงันัน้เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทมีงานจงึใชแ้นวคดิ การกลบัสู่ระบบ manual พืน้ฐานในการท า medication reconciliation โดยใชก้ระดาษ ในการ
รวบรวมประวตัใิชย้าทัง้หมดของผูป่้วยมาไวใ้น medication reconciliation and administration record ทีใ่ชใ้นการสื่อสารระหว่างทมีสหวชิาชพีใน
การประสานรายการยาผูป่้วยใหค้รบถ้วนและเป็นปัจจบุนั ซึง่นอกจากจะช่วยแกไ้ขปัญหาการสัง่ใชย้า warfarin คลาดเคลื่อนแลว้ ยงัสามารถใชก้บัยา
ทุกชนิดทีใ่ชก้บัผูป่้วยอย่างปลอดภยัอกีดว้ย ในสว่นของความคลาดเคลื่อนในการจดัเตรยีมยา การจ่ายยา และการบรหิารยา มกัเกีย่วขอ้งกบั LASA 
เน่ืองจากยา warfarin ม ี4 ความแรง และมแีผงยาทีค่ลา้ยกนั ดงันัน้เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว ทมีระบบยา จงึไดป้รบัเปลีย่นการจดัซือ้ยาใหม้ลีกัษณะ
แผงยาทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะของ warfarin ในแต่ละความแรงได้แก่ สขีองตวัอกัษร และสขีองเมด็ยา มกีารจดัวางยาบนชัน้หอ้งยาใหห้่างกนัและมป้ีาย
เตอืน ซึง่สามารถช่วยลดปัญหาการจดั-จ่ายยาผดิ รวมไปถงึการบรหิารยาของพยาบาลอกีดว้ย ในส่วนของปัญหาในการใชย้าของผูป่้วย เกดิ
เน่ืองจากผูป่้วยมกีารปรบัขนาดยาบ่อย หากมยีาเหลอืคา้งทีบ่้านจะท าใหเ้กดิความสบัสนในการรบัประทานยา ทมีงานจงึไดเ้น้นใหผู้ป่้วยที่ใชย้า 
warfarin ต้องน ายาทีเ่หลอืกลบัมา รพ.ทุกครัง้ เพื่อเกบ็คนืหรอืปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นปัจจุบนั ในผูป่้วยทีไ่ม่สมารถน ายามาได ้จะมกีารใหต้วัอย่างยาทีม่ี
การปรบัเปลีย่นใหผู้ป่้วยสามารถน าไปเทยีบเคยีงกบัยาทีเ่หลอืทีบ่้าน สามารถตดิต่อกลบัมายงัโรงพยาบาลหากมขีอ้สงสยั และมกีารประสานงานทมี
เยีย่มบ้านใหไ้ปช่วยจดัการยาเหลอืทีบ่้านผูป่้วยใหป้ลอดภยั 
- Extravasation ของยา Noradrenaline จนท าใหเ้กดิ tissue necrosis ในผูป่้วยหลายราย ในระยะแรกพบวา่เกดิจากปัจจยัของทีป่่วยที ่NR แต่ขอใช้
ยากระตุ้นหวัใจ (ผูป่้วย/ญาตไิดร้บัขอ้มลูในการตดัสนิใจทีไ่ม่เพยีงพอ) เมื่อผูป่้วยมคีวามดนัโลหติต ่าและใชย้าหดหลอดเลอืดที่มคีวามเขม้ขน้สงูเกนิไป
เป็นระยะเวลาหลายวนั ท าใหข้าดเลอืดไปเลีย้งเน้ือเยือ่ส่วนต่างๆและเมื่อมกีารรัว่ของยาออกนอกหลอดเลอืด ทีม่กีารตรวจจบัไดล้่าชา้ และการแก้ไข
ทีไ่ม่เหมาะสมท าใหเ้กดิปัญหารุนแรงกบัผูป่้วย ดงันัน้เพื่อแกไ้ขปัยหาดงักล่าว ทมีระบบยาไดป้รบัปรุงระบบใหย้า Noradrenaline โดยงดการใชค้วาม
เขม้ขน้ 8mg/100ml การ round IV ของพยาบาล และการแก้ไขภาวะ extravasation ทีถู่กต้อง และประสานทมี palliative care ในการท า family 
meeting เพื่อลดการ NR but full medication ท าใหเ้กดิผลลพัธท์ี่ดขี ึน้ การเกดิ tissue necrosis ลดลงเน่ืองจากยามคีวามเขม้ขน้ไม่สงูเกนิไป การ
ตรวจจบัและการแกไ้ขทีร่วดเรว็ขึน้ 
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- การแพย้าซ ้ามแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา เน่ืองจากระบบเตอืนหลายขัน้ตอนตัง้แต่การซกัประวตั ิระบบเตอืนในคอมพวิเตอร ์
ระบบเตอืนในเวชระเบยีน ระบบการตรวจสอบซ ้าๆของแต่ละวชิาชพี แต่มอุีบตักิารณ์ทีพ่บล่าสุดเกดิจากการตดัสนิใจของทนัตแพทย ์และเภสชักร ที่
ตดัสนิใจใหย้า amoxicillin ทัง้ทีผู่ป่้วยเคยแพย้ากลุ่มเพนนิซลินิและยาอื่นๆอกีหลายชนิด แต่กลบัเคยใช ้amoxicillin ครัง้ก่อนแลว้ไม่มอีาการผดิปกต ิ
แต่หลงัจากนัน้ผูป่้วยมกีารการแพจ้นต้องเขา้รบัการรกัษาในหอผปู่วย และญาตผิูป่้วยเกดิความไม่พงึพอใจ ซึง่อาจจดัอยู่ในกลุ่มผูป่้วยทีแ่พส้ารต่างๆ
แบบไม่เฉพาะเจาะจง และมโีอกาสทีจ่ะเกดิการแพแ้บบประจวบเหมาะกบัช่วงเวลาทีไ่ดร้บัยาชนิดใดชนิดหน่ึง ดงันัน้จงึควรหลกีเลี่ยงการใชย้าที่
ผูป่้วยเคยมปีระวตัแิพ ้โดยเฉพาะเมื่อมยีาทางเลอืกอื่นใหใ้ชไ้ด ้และยานัน้ไม่ไดใ้ชเ้พื่อช่วยรกัษาโรคทีคุ่กคามชวีติเร่งด่วน และควรใหข้อ้มลูผูป่้วย 
ญาต ิอย่าง 
เพยีงพอและใหม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจ 
- ความคลาดเคลื่อนทางยาทีพ่บได้ไม่บ่อยแต่มโีอกาสส่งผลต่อชวีติของผูป่้วยมากคอืความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา ซึง่สมัพนัธโ์ดยตรงกบัความ
คลาดเคลื่อนในการจดัเตรยีมยาก่อนจ่าย มกัเกดิจากปัญหาส าคญัคอื LASA ทมีระบบยาไดป้ระบปรุงกระบวนการจดัซือ้ยาเพื่อหลกีเลีย่งปัญหา
ดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง ในกรณีทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งไดเ้น่ืองจากแหล่งจดัซือ้ยามจี ากดัและภาวะยาขาดตลาด จะแกปั้ญหาโดยการแยกการจดัวางยา
ใหห้่างกนั มป้ีายเตอืน มเีภสชักร round ชัน้วางยาทีม่คีวามเสีย่งทุกวนัเพื่อป้องกนัการจดัวางยาต าแหน่งหรอืปะปนกนั มกีารแกไ้ขฉลากยาให้ชื่อยา
คู่เหมอืนมจีุดสงัเกตุทีต่่างกนั ส่งผลใหม้แีนวโน้มของปัญหาทีส่่งผลต่อผูป่้วยลดลง แต่อย่างไรกต็าม ความคลาดเคลื่อนทีต่รวจพบไดก่้อนกย็งัคงมี
จ านวนทีส่งู ซึง่ทมีระบบยายงัคงพฒันาอย่างต่อเน่ืองตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 

 Patient care process 
-Patient identification เป็นปัญหาทีพ่บไดบ่้อยในทุกหน่วยงาน และหลายครัง้ทีส่่งผลใหต้รวจรกัษาผูป่้วยผดิคน ปัจจยัเสีย่งส าคญัคอืมผีูป่้วยทีม่ชีื่อ-
สกุลซ ้า หรอืคลา้ยๆกนัมารบับรกิารเป็นจ านวนมาก หากหอ้งบตัรคน้หาเวชระเบยีน โดยใชช้ื่อ-สกุลผูป่้วย หรอื HN จะมคีวามเสีย่งในการใชเ้วช
ระเบยีนผดิคนในการตรวจรกัษา หากหน่วยงานทีใ่ชเ้วชระเบยีนไม่ท าการทวนซ ้าหลายสิง่บ่งชีก่้อนใหก้ารดูแลรกัษาผูป่้วย ดงันัน้เพื่อแกปั้ญหา
ดงักล่าว ทมีสารสนเทศ ได้ใชเ้ลข 13 หลกัในบตัรประจ าตวัประชาชนในการระบุตวัผูป่้วยและคน้หาเวชระเบยีน และมนีโยบายใหทุ้กหน่วยงานทีใ่ช้
เวชระเบยีน ต้องท าการระบุตวัผูป่้วยทุกครัง้ที่มกีารดูแลรกัษาผูป่้วย ส่งผลใหแ้นวโน้มของปัญหาลดลง 

 Line, Tube and catheter & Laboratory 
-ความคลาดเคลื่อนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการลมืเกบ็สิง่ส่งตรวจตามแผนการรกัษาของแพทย ์และการติด
ชื่อ-สกุลผูป่้วยบนภาชนะเกบ็สิง่ส่งตรวจคลาดเคลื่อน เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักลุ่มงานการพยาบาล ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัภาระงาน กระบวนการสอน
งานและก ากบัตดิตามพยาบาลใหม่ และการจดัการกระบวนการท างาน กลุ่มงานการพยาบาลไดใ้ชแ้นวคดิการบรหิารทางการพยาบาลแก้ไขปัยหา
ดงักล่าว โดยรายละเอยีดไดก้ล่าวไวใ้น II-2 การก ากบัดแูลด้านวชิาชพี 

 Emergency response 
- Safe labour at community hospital มคีวามท้าทายเน่ืองจาก โรงพยาบาลเถนิ มสีตูนิรแีพทยท์ีร่บัดแูลผูป่้วย 2 อ าเภอ และมผีูป่้วยต่างจงัหวดัที่
เดนิทางผ่านมารบัการดูแลเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ซึง่ผูป่้วยหลายรายมปัีญหาเรื่องการฝากครรภ์และการวางแผนการคลอดที่ไม่เหมาะสมมาจาก
พืน้ทีอ่ื่น ท าใหห้อ้งคลอดต้องรบัความเสีย่งในการดแูลผูป่้วยทีม่คีวามหลากหลายของปัญหา ท าใหบ่้อยครัง้ต้องสง่ต่อผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูและเกนิ
ศกัยภาพในการดแูลไป รพ.ล าปาง  

 (6) การประเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่งและการตอบสนองทีเ่กดิขึน้: 
 การประเมนิประสทิธภิาพของระบบบบรหิารความเสีย่ง พบว่าการรายงานความเสีย่งยงัไม่ครอบคลุมความเสีย่งส าคญั โดยเฉพาะความเสีย่งที่

เกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในเรื่อง P (การวนิิจฉยัโรค) และ E (medical emergency) ความคลาดเคลื่อนในการดูแลผูป่้วยในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
sepsis, MI, stroke และ CPR ซึง่สมัพนัธโ์ดยตรงกบัการทบทวนเวชระเบยีนในผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวเพื่อคน้หา unsafe act ทีย่งัอยู่ในระดบัต ่า ทัง้น้ี
เน่ืองจากทัง้สามประเดน็มกัเป็น ความเสีย่งทางคลนิิกเฉพาะโรค ดงันัน้วชิาชพีพยาบาลซึง่เป็นผูร้ายงานหลักในกลุ่มน้ี มกัไม่สามารถระบุความเสีย่ง
หรอือุบตักิารณ์เหล่าน้ีได ้โดยเฉพาะในสภาวะทีม่กีารทบทวนเวชระเบียนโดยทมีสหวชิาชพีทีล่ดลงตามสถานการณ์ปัจจุบนัทีม่ภีาระงานดแูลผูป่้วย 
COVID-19 และการใหว้คัซนีเพิม่ขึน้อย่างมากมาย ดงันัน้เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทมีงานไดใ้ชแ้นวคดิ ดงึแพทยเ์ขา้มามสี่วนร่วมมากขึน้ใน
การทบทวนการดแูลผูป่้วย โดยใหอ้ายุรแพทยเ์ป็นทีป่รกึษาเมื่อพบสญัญาณบ่งชีว้่าน่าจะมคีวามเสีย่งเกดิขึน้ในการดแูลผูป่้วย และใหอ้ายุรแพทยซ์ึง่
เป็นหวัหน้าทมี PCT ประสานกบัแพทยส์าขาอื่นๆเพือ่ด าเนินการทบทวนการดแูล ค้นหา unsafe act และสรุปประเดน็ส าคญัทีจ่ะพฒันาเพื่อเพิม่
ความปลอดภยัในการดแูลผูป่้วย ท าใหเ้กดิบทเรยีนเรื่องการพฒันาคุณภาพจะมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดถ้าสามารถประสานเชื่อมโยงกบัองคก์รแพทย์
ได้ 
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iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 การป้องกนั VAP ในผูป่้วย ICU 
 การป้องกนั Noradrenaline extravasation 
 การป้องกนัการแพย้าซ ้า 

มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 
31. ระบบบรหิารงานคุณภาพ การ

ประสานงานและบูรณาการ การ
ท างานเป็นทมี 

3 L พฒันาการท างานเป็นทมี 
เชื่อมโยงขอ้มลูในทุกทมีน า 

32. การประเมนิตนเองและจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพ 

3  กรประเมนิตนเองทีม่ี
ความหลากหลายและมคีวาม
ต่อเน่ือง 

33. การทบทวนการใหบ้รกิารและการ
ดแูลผูป่้วย 

3 L ทบทวน Case ทีม่คีวาม
เสีย่งระดบั E-I ใหม้คีวาม
ต่อเน่ือง 

34. การพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วย 3 L พฒันาการดแูลผูป่้วยกลุ่ม
เสีย่งสงูใน 6 สาขา 

35. ระบบบรหิารความเสีย่งและความ
ปลอดัยั 

3 I การวางแผนบรหิารความ
เสีย่งทีค่รอบคลุมและปฏบิตัิ
ไดจ้รงิ 

36. กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 3 I การทบทวนเวชระเบยีนเพื่อ
คน้หา unsafe act และการ
รายงานความเสีย่งจนเกดิ
เป็นวฒันธรรมความ
ปลอดภยั 

37. การเรยีนรูจ้ากอุบตักิารณ์ 3 I การวเิคราะห ์RCA และ
น าไปใชว้างแผนป้องกนั
ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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II-2.1 กำรก ำกบัดแูลวิชำชีพด้ำนกำรพยำบำล 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ประสทิธภิาพประสทิธผิลของการก ากบัดแูลวชิาชพี ผลลพัธข์องปฏบิตักิารพยาบาลทีม่ี
ต่อผูป่้วย (เช่น ความปลอดภยั ความสามารถในการดูแลตนเอง ฯลฯ)  

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ประสทิธภิาพของการบรหิารการ
พยาบาล   

- รอ้ยละของหน่วยบรกิารทีม่ผีลติ
ภาพ  

( Productivity)  ไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐาน (90-110%) 

80% 85.71 85.71 87.50 87.50 87.50 

อตัราการคงอยู่ของบุคลากรใน
หน่วยงานบรกิาร 

95% 100 100 97.33 98.61 97.22 

การใชแ้ละการบนัทกึกระบวนการ
พยาบาล 

>80% 87.30 87.52 
90.45 93.93 87.42 

อตัราการตดิเชือ้ในทางเดนิ
ปัสสาวะจากการคาสายสวน
ปัสสาวะ 

<2ครัง้ต่อ1000
วนันอน 

1.27 1.10 2.25 2.38 1.27 

อตัราการตดิเชือ้ทีป่อดจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจใน ICU 

<5ครัง้ต่อ1000
วนันอน 

NA NA 4.05 0 0 

อตัราการตดิเชือ้แผลทีฝี่เยบ็ <2% 0 0 1.97 4.90 1.06 

อตัราการตดิเชือ้แผลเยบ็ที ่ER 0 0 0 0.68 0 0 

อตัราการตดิเชือ้แผลผ่าตดัที่
สะอาด 

<0.5% 0.34 0 0.47 0.11 0.39 

อตัราการตดิเชือ้ทีส่ะดอืทารกแรก
เกดิ 

0 0.39 0 0 0 0 

อตัราการเกดิแผลกดทบัใน
โรงพยาบาล 

<2% 1.17 1.08 0.17 0.16 0.22 

อตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล <0.5ต่อพนัวนั 0.54 0.67 1.06 1.03 0.49 

จ านวนอุบตักิารณ์ความผดิพลาด
ในการใหเ้ลอืด 

0 0 0 0 0 0 

อตัราการกลบัมารกัษาซ ้าใน
โรงพยาบาลภายใน 48 ชม 

<2% 1.16 1.21 0.82 0.98 0.99 

อตัราการ Re –admit ของผูป่้วย 
COPD  

< 30% 55.00 72.20 30.88 28.27 20.40 
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อตัราการ Re-admit ภายใน 28 
วนั  

<7% 1.36 6.86 2.42 2.16 4.52 

ความพงึพอใจในบรรยากาศการ
ท างานของบุคลากรทางการ
พยาบาล 

>70% 62.13 

 

62.47 62.19 67.51 65.0 

ความพงึพอใจของผูป่้วยต่อ
บรกิารพยาบาล  
 - งานผูป่้วยนอก 
 - งานผูป่้วยใน    

 
>80% 
>80% 

 
87.04 
87.33 

 
86.74 
86.09 

 
87.60 
86.33 

 
87.89 
86.76 

 
85.00 
82.20 

ii. บริบท 
ลกัษณะผูป่้วยส าคญั: กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลเถนิมหีวัหน้าพยาบาลเป็นพยาบาลวชิาชพีที่มคีวามรู้ความสามารถ
ทางดา้นการบรหิารการพยาบาลด ารงต าแหน่งน้ีมา  5  ปี  สายการบงัคบับญัชาขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน 
มคีณะกรรมการบรหิารกลุ่มการพยาบาล ประกอบด้วยหวัหน้าพยาบาลเป็นประธาน หวัหน้างานทุกงาน ตวัแทนของ
พยาบาลวชิาชพีที่ปฏิบตัิงานในกลุ่มเวชปฏิบตัิครอบครวั และตวัแทนบุคลากรทางการพยาบาลของทุกหน่วยงานเป็น
คณะกรรมการ  มบีทบาทในการบรหิารจดัการในกลุ่มการพยาบาล   การดูแลวชิาชพีและการประสานงานในชุมชน มี
หน่วยงานตามโครงสรา้งรพช. ดงัน้ี  งานผูป่้วยนอก รวมงานคลนิิกพเิศษ  งานอุบตัเิหตุฉุกเฉินและนิติเวช งานผู้ป่วยใน
มหีอผูป่้วยในมหีอรวม  หอ้งพเิศษ  หอผูป่้วยวกิฤต ิ หอผูป่้วยโรคตดิเชือ้ และงานหอ้งคลอด  งานห้องผ่าตดัและวสิญัญี
พยาบาล   งานให้ค าปรกึษา  งานสุขภาพจติ  งานหน่วยจ่ายกลางและซกัฟอก  มกีารบรหิารบุคคลให้การปฏิบตัิการ
พยาบาลเป็นเวร 24 ชัว่โมง โดยจดัทมีงานในงานอุบตัิเหตุฉุกเฉิน   งานผู้ป่วยใน งานห้องคลอดงานหอผู้ป่วยวกิฤต ิ 
งานบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินและงานผ่าตดักรณีฉุกเฉิน 
กลุ่มผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงู:   Covid-19 ,STEMI ,Stroke, Sepsis  Brithasphysia , PPH,TB   
จ านวนก าลงัคนดา้นการพยาบาลเทยีบกบัภาระงาน:  มบุีคลากรทางการพยาบาลจ านวน 79 คน ประกอบดว้ยพยาบาล
วชิาชพี คน กลุ่มการ  72 คน กลุ่มเวชฯ 7 คน( เป็นขา้ราชการ 75 คน  เป็นลกูจา้งชัว่คราว 4 คน )  ผูช้ว่ยพยาบาล 2 
คน  และเจา้พนกังานสาธารณสุข(เวชกจิฉุกเฉิน) 3 คน  
สาขาทีม่พียาบาลเชีย่วชาญ: มพียาบาลเฉพาะทางสาขาอายุรกรรมปฏบิตังิานงานหอผูป่้วยหนกั 1คน งาน CAPD 1คน 
งานวสิญัญพียาบาล 3 คนมแีผนส่งเรยีนต่อใน สาขาผูส้งูอาย ุ

iii. กระบวนกำร 
II-2.1 ก. การบรหิารการพยาบาล 
(1) การจดัทมีผูบ้รหิาร: 

 เพื่อใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ของโรงพยาบาลก าหนดใหผู้บ้รหิารการพยาบาลทุกหน่วยงานเป็นพยาบาลวชิาชพี ที่มี
ภาวะผูน้ า มคีวามรูค้วามสามารถ  บรหิารความขดัแย้งได้  และมปีระสบการณ์ในการท างานมทีกัษะในการสื่อสารเป็น
โค้ชให้พยาบาลปฏิบตัิการตามมาตรฐานได้ทุกหน่วยงาน มีการนิเทศทางการพยาบาลอย่างต่อเน่ือง   มกีารประเมิน 
Competency หวัหน้าทุกหน่วยท าให้เกดิผลลพัธ์  มหีวัหน้าหน่วยงานมคุีณลกัษณะที่เหมาะสมทุกหน่วยงานและมจีบ
ระดบัพยาบาลศาสตรม์หาบณัฑติ จ านวน 4 คน(จบการศกึษาระดบัพยาบาลศาสตร์มหาบณัฑติการบรหิารการพยาบาล 
จ านวน  3  คน สาขาจติเวช 1คน)  
(2) การจดัอตัราก าลงั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหน่วยงานทีม่คีวามเสีย่งสงู หรอืขาดแคลนบุคลากร: 

 เพื่อแกปั้ญหาเรื่องอตัราก าลงัไม่เหมาะสมกบัภาระงาน ม ี2 หน่วยงานคอื OR กบั LR คนมากกว่างานแต่ถ้าลด
จ านวนคนอาจท าให้ผู้รบับรกิารไม่ปลอดภยั  ทุกหน่วยจดัท าแผนกรณีคนขาด ลา หรอืมภีาวะวกิฤติเช่นม ีCPR หรอื 
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เกดิอุบตัเิหตุกลุ่มชน หรอืในช่วงเวลาเร่งด่วนมจี านวนผูร้บับรกิารจ านวนมากจงึไดด้ าเนินการปฏิบตัิตามแผนอตัราก าลงั
ส ารองโดยขออตัราก าลงัจากหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดไว้ ส่วนช่วงมผีู้ป่วยสงสยัหรือเป็น  Covid ต้องจดับุคลากร
พยาบาลจากทุกหน่วยมาท าหน้าทีด่แูลผูป่้วยที่  Ward  ตดิเชือ้ และทุกคนก่อนปฏิบตัิงานต้องได้รบัการฟ้ืนฟูทกัษะเน้น
การถอดชุด  PPE ผลลพัธท์ าใหม้บุีคลากรพรอ้มใหบ้รกิารไดทุ้กหน่วยเพยีงพอคามที่ก าหนดได้ กรณีเกนิอตัราก าลงัขอ
รพช.แม่พรกิและสบปราบมาช่วยส่งผลใหอ้ตัราก าลงัเพยีงพอ 
(3) โครงสรา้งและกลไกก ากบัดูแลการก ากบัดแูลมาตรฐานและจรยิธรรมวชิาชพี: 

 การก ากบัดแูลมาตรฐานและจรยิธรรมวชิาชพี: เพื่อบรรลุเป้าหมายคณะกรรมการบรหิารงานกลุ่มการพยาบาล
จงึก าหนดนโยบายใหบุ้คลากรทางการพยาบาลไดแ้จง้ใหบุ้คลากรทางการพยาบาลทุกคนมคีวามตระหนกัปฏิบตัิงานยดึ
หลกัจรยิธรรม 6 ขอ้จรรยาบรรณวชิาชพี 9 ข้อ มใีนคู่มอืการปฐมนิเทศ ในเรื่องการเคารพสทิธผิู้ป่วยให้การพยาบาล
ดว้ยความตระหนกัในจรยิธรรม จรรยาบรรณของวชิาชพีในทุกหน่วยงานและ แจ้งให้ทุกคนและน้องใหม่น าไปปฏิบตัิ
เป็นแนวทางเดยีวกนัและ มกีารจดัเวรใหห้วัหน้าหน่วยงาน พยาบาลเวรตรวจการประเมนิขณะใหก้ารพยาบาลว่าได้พงึ
กระท าตามวิชาชีพ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนความรบัผดิชอบของผู้ประกอบวชิาชีพทุกหน่วยงาน พบอุบัติการณ์
บุคลากรน าขอ้มลูผลการตรวจSwabของผูป่้วยแชร์ในสื่อสงัคมออนไลน์ จงึจดัท ารายชื่อผู้ที่เข้าถึงข้อมูลได้ในวงจ ากดั 
และห้ามน าไปเผยแพร่ และยงัพบว่ามรี้องเรยีนด้านพฤติกรรมบุคลากรทางการพยาบาล  3 ราย ครัง้จงึ ได้จดัอบรม
พฤติกรรมบริการที่ดีควรปฏิบตัิ ยึดมัน่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผู้ป่วย มีการ
คดัเลอืกพยาบาลดเีด่นเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบตัิงาน  ผลลพัธ์ ข้อร้องเรยีนด้านพฤติกรรมบรกิารจ านวน 0 
รายและผลการประเมนิจรยิธรรมผูป้ระกอบวชิาชพีพยาบาลผ่านเกฑณ์  ปี  2564 รอ้ยละ 84.49   
 การนิเทศ ก ากบัดแูลปฏบิตักิารพยาบาล: พบเหตุการณ์การไม่ปฏบิตักิารพยาบาลตามแนวทาง เช่นบุคลากรบาง
หน่วยงาน ถอดชุด PPEไม่ถูกต้องเสีย่งต่อการตดิเชือ้โรค covid และอาจแพร่กระจายเชือ้สู่ผูอ้ื่น จงึไดม้กีารทบทวน
ร่วมทมีสหวชิาชพีเพื่อวเิคราะหปั์ญหาและสาเหตุจงึมกีารพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีใ่หม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นในการดแูล
ผูป่้วยกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงู โดยการฝึกทกัษะการใส่และถอดชุด PPE  และแจกชุดให้ทุกคนไดฝึ้กซอ้มใส่และถอด
บ่อยๆ มกีารประเมนิรายบุคคลทุกหน่วย ใหห้วัหน้าหน่วยงานหรอื ICN ประจ าหน่วยก ากบัตดิตามทุกครัง้ทีต่้องใส่
ชุด PPE  ในการใหบ้รกิารท าหตัถการต่างๆผลการประเมนิครัง้ที ่1 รอ้ยละ 96.91 ครัง้ที ่2 รอ้ยละ 100 

จากการนิเทศทางคลนิิกพบว่ามปัีญหาในการปฏบิตักิารพยาบาลไม่ครบตามกระบวนการพยาบาลคอืการประเมนิซ ้าท า
ใหก้ารดแูลไม่ต่อเน่ืองท าให้มอีาการทรุดลงขณะน าส่งไปยงัอีกหน่วยอื่นจงึได้ร่วมกนัทบทวนการดูแลผู้ป่วย โดยวาง
ระบบให้มีการประเมินสภาพผู้ป่วยที่ครอบคลุมโดยใช้แบบประเมินสัญญาณเตือนก่อนอาการทรุดลง ให้การ
รกัษาพยาบาลไดท้นัเวลาและใหห้วัหน้าเวรแจง้ใหพ้ยาบาลในทมีประเมนิซ ้าเป็นระยะโดยใชห้ลกั MEWS และ ประเมนิ
ซ ้าก่อนออกและกลบัเข้ามาในหน่วยงานและก่อนส่งต่อไปยงัหน่วยอื่น เพื่อแน่ใจว่าผู้ป่วยปลอดภยั ส่งผลให้ มกีาร
ปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนด จ านวนผูป่้วยอาการทรุดลงขณะส่งไปหน่วยอื่น 0 ราย 

 การส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั: วางนโยบายคุณภาพความปลอดภยัใชห้ลกั 2P Safety เป้าหมาย
เพื่อผู้รบับรกิารและบุคลากรในทุกหน่วยงานปลอดภัย  จงึใช้ SIMPLE รวมทัง้เน้นการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงมี
แนวทางในการปฏิบตัิที่ชดัเจนเช่นดูแลแบบ FAST Track ในผู้ป่วย STEMI Stroke Sepsis และยงัส่งเสรมิความ
ปลอดภัย Save Surgery ใน  OR พบว่าไม่มกีาร mark site ต าแหน่งที่จะท าผ่าตดัเสี่ยงผ่าตดัผดิข้าง ไม่มี
ผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน แนวทางแกไ้ข ก าหนดใหห้วัหน้าเวรเป็นผู ้mark site  พยาบาล OR ประเมนิซ ้า และ เรื่องการ
นบัผา้กอ็ซ และเครื่องมอืผ่าตดั ก าหนดใหน้บัจ านวนก่อนผ่าตดั ก่อนเยบ็แผลและหลงัผ่าตดัในแต่ละครัง้นบั 2 รอบ มี
บอร์ดไว้ให้จดบนัทกึเทยีบก่อนและหลงัผ่าตัด และ แจ้งจ านวนให้แพทย์ผู้ผ่าตัดรบัทราบทุกครัง้ ผลลพัธ์ ปี61-64
จ านวน ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการผ่าตดัไดร้บัการเกดิอุบตักิารณ์ 0 รายส่วนความปลอดภยัของบุคลากรที่ต้องเสี่ยงต่อการติด
เชือ้ Covid-19 จงึปรบัโซนแบ่งพืน้ทีท่ีW่ardตดิเชือ้ใหม้คีวามปลอดภยัตามหลกั  IC ผลลพัธ์ บุคลากรติดเชื้อ Covid-
19    0 ราย 

 การส่งเสรมิการตดัสนิใจทางคลนิิกและการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม:  
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 ในช่วง Covid ระบาดได้ใช้Smart Phone ของ Wardติดเชื้อ  Add Line กบัผู้ป่วยทุกรายใช้สื่อสารโดยไม่
จ าเป็นต้องเขา้หาบ่อยเกนิไปและ ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดเพื่อเฝ้าตดิตามอาการถ้ามอีาการเปลีย่นแปลงจะใส่ชุด PPE เขา้ไป
ช่วยเหลอืทนัท ี 

 มกีารน าระบบ Telemedicine มาใช้กบัผู้ป่วยที่มาตรวจตามนัดโดยไม่ต้องเดนิทางไปรพ .ล าปางสามารถเหน็
สภาพผู้ป่วย พูดคุยและซกัถามอาการกบัผู้ป่วยได้ และดูแผลผู้ป่วยได้  ผลลพัธ์ น ามาใช้กบัผู้ป่วยสาขาศลัยกรรม
ประสาท  สาขาศลัยกรรมกระดูกและ ผู้ป่วย STEMI ที่ไม่แน่ใจในการวางแผนการดูแลรกัษา  โดยใช้Telemedicine  
consult แพทย์ CCU จากรพศ.ล าปาง  ท าให้แพทย์ เหน็คลื่น EKG ผู้ป่วยได้ตลอดเวลาที่เปิดเครื่อง สัง่การรกัษาได้
ทนัเวลาก่อนส่งต่อผูป่้วย ผลการปฏบิตังิานท าใหผู้ป่้วยกลุ่มโรคหวัใจไดไ้ดร้บัค าปรกึษาจากแพทย ์รพ.ล าปางทุกราย คดิ
เป็น รอ้ยละ 100 

 หญงิตัง้ครรภ์มาคลอด ทุกรายเมื่อรบัใหม่ต้องได้รบัการตรวจ Electronic fetal monitoring : EFM เพื่อประเมนิ
สุขภาพทารกในครรภ์  และในรายทีม่ภีาวะเสีย่ง  On Monitorไว ้ มรีะบบปรกึษาสูติแพทย์ทางไลน์ได้ตลอด ผลลพัธ ์
ผูค้ลอดกลุ่มเสีย่งไดร้บัการประเมนิสุขภาพทารกในครรภ์ทุกราย  

 การใช้ Video laryngoscope ส าหรบัใส่ ETTผูป่้วยเสีย่งสงูคอืผูป่้วย Covid-19 เพื่อป้องกนัโรคทุกราย 

 End Tidal CO2 มาใชใ้นการวนิิจฉยัการใส่ท่อช่วยหายใจของพยาบาลวสิญัญเีช่น ใส่ท่อช่วยหายใจผดิต าแหน่ง จะได้
ตดัสนิใจใส่ใหม่ และMonitor ผูป่้วยขณะดมยาสลบ ผูป่้วยไม่มภีาวะแทรกซอ้นจากการดมยาสลบ รอ้ยละ 100 

(4) การประสานความร่วมมอืกบัคณะกรรมการต่างๆ: 
 มคีณะกรรมการกลุ่มการพยาบาลและคณะกรรมการ 2P Safety  ใช้ SIMPLE และคณะท างานมพียาบาล

ร่วมสหวชิาชพีพฒันาระบบบรกิารตามสาขา Service Planรวมสาขาในกลุ่มโรคที่ส าคญัหลายโรคมกีารท า CQI เพื่อ
บรรลุตามเป้าหมายมีการร่วมปรึกษาทบทวนและ แก้ไขปัญหาที่ซบัซ้อน กรณีมปัีญหาข้ามหน่วยงานมทีีม  FA ช่วย
ประสานกบัทมี PCT  ร่วมในการพฒันาส่งผลให้อตัราการเสยีชวีติในกลุ่มโรคที่มคีวามเสี่ยงสูงได้แก่ STEMI Stroke 
Sepsis ผ่านเกฑณ์ที่ก าหนด แต่ยังพบว่า สาขาTB มีผู้ป่วย Admit  ไม่ครบ 14 วนักลบัไปไม่ทานยา ประสาน
คณะท างานกลุ่มเวชปฏิบตัิครอบครวัร่วมหาแนวทางร่วมกบัส่วนท้องถิ่น มกีารคนืข้อมูลผู้ป่วย ให้พื้นที่ได้เลง็เหน็ถึง 
ปัญหา และหาแนวทางร่วมกนั มกีาร Close Monitor ผู้ป่วยที่กลบับ้าน โดยให้ มอค.ติดตามดูอาการข้างเคยีงของยา
อย่างต่อเน่ือง 2 เดอืนผลลพัธ ์ผูป่้วยTB ไดท้านยาครบตามทีก่ าหนดเวลาในช่วงแพร่เชือ้  ผลลพัธ์ ผู้ป่วย TB ที่มปัีญหา
ไดร้บักนิยาครบตามทีก่ าหนด 
(5) การเชื่อมโยงการจดัการความเสีย่ง ความปลอดภยั และคุณภาพ กบัภาพรวมขององคก์ร: 

 มกีารบรหิารความเสีย่งโดย มกีารประชุม/สื่อสารผ่านหวัหน้า/ทางไลน์เพื่อท าความเข้าใจ ทุกคนสามารถบ่งชี้
ระดบัความเสีย่งไดต้รงตามที่ก าหนด มกีารจดัท า Risk Regrister ม ี190 รายการ และจดัล าดบัความรุนแรงความเสี่ยง
เน้นความเสี่ยงทางคลนิิก น าความเสี่ยงสูงมากและสูง จดัท ามาตรการป้องกนัดงัน้ี มอุีบตัิการณ์ ผู้ป่วย Admit ใน ร.พ 
หกล้ม ได้รบับาดเจบ็1 ราย ขณะเชด็ตวัผู้สูงอายุติดเตียงพลกิตัวแล้วมกีระดูกหกั1รายจงึได้ร่วมกนัทบทวนวางระบบ
ป้องกนัมใิห้เกดิซ ้า จงึเพิม่การสื่อสารช่วยให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพเิศษจงึได้ติดสญัลกัษณ์ที่หน้า Chart ของ
ผูป่้วยและทีเ่ตยีงผูป่้วย มกีารรบั-ส่งเวรรวม NA   เพิม่ทกัษะการพลกิตะแคงตวั  ติดป้ายพื้นลื่นขณะท าความสะอาดพื้น
ส่งผลใหจ้ านวนผูป่้วยหกลม้หรอืกระดกูหกัขณะนอนรพ. 0 ราย  

 มีการควบคุมดูแลบุคลากรที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมหรือมีคุณวุฒิต ่ากว่าเกณฑ์:มอบหมายให้หวัหน้างาน
ควบคุมก ากบัดแูลการปฏบิตัขิองบุคลากรพยาบาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภยั ได้แก่พยาบาล
ทีท่ดลองราชการ นกัศกึษาพยาบาลทีม่าฝึกอบรม  และเจา้หน้าทีเ่วชกจิฉุกเฉินไม่ใหป้ฏบิตังิานเกนิบทบาทหน้าที ่

 การจดัการความรูแ้ละส่งเสรมิการวจิยั:ส่งเสรมิให้มกีารน าปัญหาจากการปฏิบตัิงานสู่งานวจิยั น า  EVB มาใช้
ในการปฏิบตัิการพยาบาล สนันสนุนให้มกีารสร้างนวตักรรมมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ผลลพัธ์มงีานวจิยัอย่างน้อยปีละ1
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เรื่อง ปี  63 มนีวตักรรมจากทุกหน่วยงานจ านวน 8 เรื่อง มผีลงานน าเสนอระดบัจงัหวดั/เขตทุกปี 
(6) การประเมนิการบรรลุเป้าหมายของปฏบิตักิารพยาบาล: 

 ดว้ยนโยบายกลุ่มการพยาบาลเน้นให้การพยาบาลตามมาตรฐานและใช้กระบวนการพยาบาลวางแผนให้การ
พยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติแบบองค์รวม การประเมนิคุณภาพของปฏิบตัิการพยาบาล มกีารหาโอกาสพฒันาจากการ
ประเมนิตนเองตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ทุกหน่วยงาน เพื่อประกนัคุณภาพการพยาบาลให้บรรลุตาม
เป้าหมาย บุคลากรทางการพยาบาลต้องได้รบัการประเมินสมรรถนะในการให้บรกิารพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ
โดยเฉพาะในโรคทีม่คีวามเสีย่งสงู และมคีวามสามารถในการดแูลผูป่้วยในแต่ละสาขาตามบรบิทของโรงพยาบาลผลลพัธ ์
ผลการประเมนิไขว้หน่วยงาน ร้อยละของคะแนนประเมนิคุณภาพบรกิารพยาบาลตามมาตรฐานของกองการพยาบาล
ผ่านเกณฑท์ุกหน่วยงานเฉลีย่ไดร้อ้ยละ 80.48 
II-2.1 ข. ปฏบิตักิารพยาบาล 
(1) สทิธผิูป่้วยและจรยิธรรมวชิาชพี:  

 เป้าหมายกลุ่มการพยาบาลเน้นให้บุคลากรทางการพยาบาลมคีวามตระหนักในจรยิธรรมวิชาชพี 6 ข้อและ
เคารพสทิธผิูป่้วย ตามแนวทางทีก่ าหนดไว ้และมกีารประสานความร่วมมอืกบัแพทย์อื่นเพื่อเป็นไปแนวทางเดยีวกนั มี
การก ากบัติดตามโดยหวัหน้างานหรือหวัหน้าเวร น าประเดน็ส่วนขาดมาพฒันาคอื ประเดน็เกี่ยวกบัการผูกมดัผู้ป่วย
ไม่ไดแ้จง้ญาตก่ิอน และมดัตลอดไม่ก าหนดว่าต้องแกม้ดัผูป่้วยจงึร่วมกนัทบทวน จดัท าแนวทางปฎิบตัิที่ชดัเจนแพทย์มี
ส่วนร่วมต้องก าหนดว่าจะมดัในรายใด จะแกม้ดัเมื่อไหร่  รวมการสื่อสารแจง้ญาตเิป็นระยะ   ผลลพัธ ์ผูป่้วยทุกรายได้รบั
การปฎบิตัติามมาตรฐานจรยิธรรมวชิาชพี 
(2) การใชข้อ้มลูวชิาการและมาตรฐานวชิาชพี: 
 เพื่อบรรลุเป้าหมายให้การพยาบาลอย่างมคุีณภาพเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภยั ทีมวชิาการในแต่ละหน่วยจงึได้น าสบืค้น
ขอ้มลูวชิาการเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิางคลนิิกมาจากงานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้งานวจิยัและนวตักรรมมาปรบัใช้
ในบริบทของร.พ เถิน ท าให้มีการน าหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย จ านวน  7 เรื่อง และมีการน า
กฎระเบยีบและมาตรฐานวชิาชพีรวมข้อกฎหมายเกี่ยวกบัวชิาชพี มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ท าให้ผู้ให้บรกิารให้บรกิาร
พยาบาลไดถู้กต้องไม่ถูกฟ้องรอ้ง 

(3) การใช้กระบวนการพยาบาล การดแูลทีเ่ป็นองคร์วม สอดคลอ้งกบัภาวะสขุภาพ วถิชีวีติ และบรบิททางสงัคม: 
 เพื่อใหก้ารดแูลตามมาตรฐานการพยาบาลจงึน ากระบวนการพยาบาล 5 ขัน้ตอนมาใช้ ในการรกัษาพยาบาลร่วมกบั

ทมีสหวิชาชีพมีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา เพื่อดูแลได้อย่างต่อเน่ือง  ดูแลแบบองค์รวม มีนักจิตวทิยา มีนัก
โภชนากร ร่วมสร้างเสรมิสุขภาพและดูแลสภาพจติใจ เมื่อมกีารนิเทศ ก ากบัติดตาม ขณะดูแลผู้ป่วย ยงัไม่มกีาร
ประเมนิผลหลงัใหก้ารรกัษาพยาบาลหรอืมกีารประเมนิไม่ตรงตามทีก่ าหนด จงึเน้นให้หวัหน้าเวรก าหนดเวลาในเวช
ระเบยีนและตดิป้ายช่วยเตอืนทีจ่ะประเมนิครัง้ต่อไปไวท้นัท ีผลลพัธ ์คะแนนประเมนิผลการใชก้ระบวนการพยาบาลปี
64 คดิเป็นรอ้ยละ 87.42  

(4) บนัทกึทางการพยาบาล: 
 ทบทวนส่วนใหญ่บนัทกึปัญหาการพยาบาลไม่ครอบคลุม จงึร่วมกนัทบทวนใหม้กีารบนัทกึแบบ Focus Chartingเพื่อ 

ก าหนดปัญหาวางเป้าหมายและประเมนิผลลพัธ ์ส่งผลใหม้กีารดูแลแบบองค์รวมทุกรายอย่างต่อเน่ือง  มกีารสื่อสาร
ภายในและระหว่างวชิาชพี น ามาประเมนิคุณภาพการปฏบิตักิารพยาบาล เป็นหลกัฐานทางกฎหมาย ร้อยละของการ
บนัทกึปี 64 คดิเป็นรอ้ยละ  87.42  

(5) การประเมนิและปรบัปรุงปฏบิตักิารพยาบาล: 
 เพื่อให้ผู้ป่วยมคีวามปลอดภยัในทุกหน่วยงาน ประเมนิ 2 P Safety ตาม SIMPLE ในทุกหน่วยและการดูแลรกัษา

ผูป่้วยในกลุ่มโรคส าคญั มกีารทบทวนการเสยีชวีติของผูป่้วย  มกีาร Conference Case ที่มตี้องดูแลเป็นพเิศษในแต่
ละหน่วยก าหนดวนัจนัทร-์ศุกร ์เดอืนละ 1 ครัง้ และประเมนิผลการปฏบิตัิพยาบาลข้างเตียง พบประเดน็ที่ต้องมาท า
CQI เพื่อพฒันาต่อคือ การพฒันาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย Covid-19 การป้องกนัและควบคุมการติดเชื้อการจดั 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.   

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  51 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Date: 14/01/2563 

Zoning ในการดแูลผูป่้วย Covid-19  จดัโซนใส่และถอดชุดPPE ทุกหน่วยงาน และ เพิม่ทกัษะของบุคลากรพยาบาล
เช่นการใส่และถอดชุด PPE  ซ้อมการใส่ETTด้วยกล้องวดิิโอ การบรหิารยา  การประเมนิ IV สรีุ้ง การใช้ Pain 
Mangement  การผกูยดึผูป่้วย และ พลกิตวัทุก 2 ชมให้ผู้ป่วยติดเตียง  ทกัษะการดูดเสมหะ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
โดยใช้ Slide Board  เป็นต้น ผลลพัธ์ จ านวนมกีารทบทวนการเสยีชวีติทุกราย CQI เกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยโรค
ส าคญัทีม่คีวามเสีย่งสงู มกีารตดิตามปรบัปรุงคุณภาพ จดับรกิารพยาบาลและมอบหมายใหบุ้คลากรทีเ่หมาะสม  
เมื่อประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย 13 รายการ ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วดั พัฒนาต่อในประเด็นความพึงพอ ใจใน
บรรยากาศการท างานต ่ากว่าเกณฑก์ าหนด 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

1.  พฒันาระบบการรกัษาพยาบาลผูป่้วย Covid-19 ที ่Ward ตดิเชือ้ร่วมทมีสหวชิาชพีและรบั Admit ผูป่้วยจากรพ. ลกู
ข่าย และรบั Admit  ผูป่้วยจากกทม.ทีเ่ป็นคนล าปางกลบัมารกัษาที่ รพ.เถนิ 
2.  การน าแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกนัปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนั กท าให้
ผู้ป่วยไม่ต้องนอนรพ.นาน ลดค่าใช้จ่ายบทเรียนที่ได้คือทกัษะการดูดเสมหะที่ถูกต้องไปใช้กบัหน่วยงานอื่นได้อย่าง
ถูกต้อง 
v. แผนการพฒันา 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

38. ระบบ
บรหิาร
การ
พยาบาล 

4 L   เตรยีมความพรอ้มเปิดบรกิารคลนิิกฟอกไตทางเสน้เลอืด 16 
ยนิูต 
 

39. ปฏบิตักิาร
ทางการ
พยาบาล 

4 L   การพฒันาบุคลากรทางการพยาบาลใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะ
เพยีงพอในการปฏบิตักิารพยาบาล และใหก้ารพยาบาลแก่
ผูร้บับรกิารในแผนกทีเ่พิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัการพฒันางานของ
แพทยเ์ฉพาะทาง  สง่เรยีนเป็นพยาบาลหน่วยฟอกไตทางเสน้
เลอืด 
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II-2.2 กำรก ำกบัดแูลวิชำชีพแพทย ์
i. ผลลพัธ์  

ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการก ากบัดแูลวชิาชพี  มาตรฐานและจรยิธรรมของ
องคก์รแพทย ์

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. ระดบัความส าเรจ็การมสี่วนร่วมขององคก์ร
แพทยใ์นการด าเนินงานพฒันาคุณภาพ
โรงพยาบาลเพื่อผ่านการประเมนิมาตรฐาน HA 

100%  
 

100    100   100 100 100 

2. รอ้ยละของความสมบูรณ์ของการบนัทกึทาง
เวชระเบยีนผูป่้วยใน 

>80% 88.5 89.63 89.00 87.00 89.00 

3.รอ้ยละของความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร >80% 
 

87.40 86.70 86.84 86.85 86.96 
 
ii. บริบท  
      โรงพยาบาลเถนิ มแีพทยร์วม 14 คน ประกอบดว้ยผูอ้ านวยการโรงพยาบาล  แพทยเ์ฉพาะทาง 6 สาขา คอื สาขา
อายุรศาสตร ์สาขากุมารเวชและสาขาสตู/ินรเีวช สาขาละ 2 คน สาขาศลัยศาสตร ์สาขาวสิญัญแีพทยแ์ละสาขาเวชปฎบิตัิ
ครอบครวั มแีพทยส์าขาละ 1 คน แพทยป์ระจ าบ้านทัว่ไปจ านวน 4 คน และแพทยป์ระจ าบ้านหมุนเวยีนจ านวน 2 คน มี
ทนัตแพทย ์7 คนม ีคณะกรรมการองคก์รแพทยแ์ละธรรมนูญองคก์รแพทยใ์นการดแูลตดิตามและก ากบัตามมาตรฐาน
วชิาชพี และจรยิธรรมวชิาชพีโดยมผีูอ้ านวยการโรงพยาบาลเป็นทีป่รกึษาและเป็นผูก้ ากบัดูแลวชิาชพี 
ลกัษณะผูป่้วยส าคญั: 
       ผูป่้วยอายุรกรรมและศลัยกรรมทัว่ไป ผูป่้วยโรคเรือ้รงัต่างๆ  กลุ่มมารดาและเดก็ กลุ่มผูป่้วยเฉพาะทางต่างๆ 
กลุ่มผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงู :  
       ผูป่้วย Covid – 2019, STEMI, Stroke, Sepsis, TB 
iii. กระบวนการ 
1)(2) บทบาทหน้าทีแ่ละวธิกีารท างานขององคก์รแพทย ์ 

 ไดจ้ดัตัง้องคก์รแพทยร์บัผดิชอบการส่งเสรมิและก ากบัดแูลมาตรฐานและจรยิธรรมผูป้ระกอบวชิาชพี เพื่อบรรลุ
พนัธกจิขององคก์ร  

 มกีารจดัท าธรรมนูญองคก์รแพทย ์เพื่อก ากบัการท างานของแพทย ์ 
 องคก์รแพทยม์สี่วนร่วมและมบีทบาทการเป็นผูน้ าในการพฒันางานคุณภาพในหลายๆดา้น ไดแ้ก่ ประธานทมี 

PCT คณะกรรมการทมี RM ประธานระบบยาหรอื PTC เป็นคณะกรรมการทมี ENV , เป็นประธานทมี IC เป็น
คณะกรรมการทมีเวชระเบยีน เป็นต้น  ร่วมเป็นคณะกรรมการบรหิารของโรงพยาบาล เป็นคณะกรรมการทมี คป
สอ.ของอ าเภอเถนิ โดยมบีทบาทหน้าทีใ่นการก าหนดทศิทางการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล การสนบัสนุน
ทรพัยากรและการตดิตามผลการพฒันางาน  

 -   ส่งเสรมิการดแูลพทิกัษ์สทิธิผ์ูป่้วย 
  
(5) การท าหน้าทีข่ององคก์รแพทย ์ 

 การก าหนดสทิธกิารดูแลรกัษาผูป่้วยของแพทยแ์ต่ละคน:  
       เพื่อใหม้แีนวทางปฏบิตัใินการดแูลผูป่้วยทีร่บัผดิชอบ องคก์รแพทยไ์ดม้กีารก าหนดสทิธใินการดแูลผู้ป่วยของแพทย์
ประจ าแต่ละแผนกนัน้ จากการประชุมองคก์รแพทย ์ ไดม้กีารก าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบของแพทยใ์นการดแูลผูป่้วย
นอก  ผูป่้วยใน และผูป่้วยทีม่ารบับรกิารทีห่อ้งฉุกเฉิน  โดยจดัเป็นตารางมอบหมายงาน การดแูลผูป่้วยนอก จ าแนกงาน
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ตามสาขาวชิาชพี  โดยแพทยส์าขาอายุรศาสตร ์จะดแูลในกลุ่มผูป่้วยทีม่ภีาวะแทรกซอ้นทางดา้นอายุรกรรม    สาขาสตูิ-
นรเีวช ดแูลผูป่้วยสาขาทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสตูิ-นรเีวชกรรม  สาขากุมารเวชศาสตรด์แูลผูป่้วยในกลุ่มอายุ 0-14 ปี สาขา
ศลัยศาสตรด์แูลผูป่้วยดา้นศลัยกรรมทัว่ไป วสิญัญแีพทยด์แูลผูป่้วยในหอ้งผ่าตดัและแพทย์เวชปฎบิตัคิรอบครวัดแูลผูป่้วย
ในชุมชน คลนิิกกญัชารวมทัง้ผูป่้วยในระยะทา้ยทีร่กัษาแบบประคบัประคอง  

 การศกึษาต่อเน่ืองของแพทยแ์ละการแลกเปลีย่นเรยีนรู้:  
  1. องคก์รแพทยส์นบัสนุนใหแ้พทยเ์ขา้รบัการอบรมตามแผนการประชุมวชิาการ  จดัโดยองคก์รภายนอกในเรื่องทีส่นใจ
และเกีย่วขอ้งกบังานทีร่บัผดิชอบ 
  2. องคก์รแพทยม์สี่วนร่วมในการจดัประชุมวชิาการและใหค้วามรูแ้ก่ทมีงานสหวชิาชพี ในโรงพยาบาลเถนิ และในรพสต.
และเป็นแม่ข่ายสรา้งการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างโรงพยาบาล zone ใต้ของจงัหวดัล าปางและเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ใน Service Plan สาขาต่างๆ 
  3. ในองคก์รแพทยจ์ะมกีารทบทวน การดแูลผูป่้วยทีน่่าสนใจหรอืมปัีญหา/ความซบัซอ้นอยู่เสมอ ซึง่จดัในรปูแบบ  ของ  
การประชุม PCT ระหว่างสหวชิาชพี โดยแพทยเ์ป็นผูน้ าในการด าเนินการประชุม  

 การควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของแพทยท์ีอ่ยู่ระหว่างการฝึกอบรม แพทยเ์วรทีไ่ม่ใช่แพทยป์ระจ า:  
   1. การตรวจสอบคุณสมบตัขิองแพทย ์จากปรญิญาบตัร อนุมตับิตัร และใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
และหนงัสอืแพทยเ์ฉพาะทาง  ไดร้บัหนงัสอืแสดงถงึความรูค้วามช านาญตามสาขา มคุีณสมบตัคิรบตามทีร่ะบุไว้ 
มกีารตรวจสอบมาตรฐานวชิาชพีโดยการประเมนิความสมบูรณ์ของเวชระเบยีนผูป่้วยใน 
   2. การควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของแพทยเ์พิม่พนูทกัษะ ไดม้กีารก าหนดแพทยท์ีป่รกึษาเพื่อการปฏบิตังิานตาม
แผนกต่างๆ โดยมรีะบบการใหค้ าปรกึษาการปฏบิตังิานทัง้ในและนอกเวลา  

 การส่งเสรมิการปฏบิตัติามมาตรฐานและจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพี  
1.  มธีรรมนูญองคก์รแพทย ์ทีก่ าหนดบทบาทของแพทยใ์นการดูแลผูป่้วยตามจรยิธรรม  และตามมาตรฐานวชิาชพี ผูป่้วย
ทีไ่ดร้บัการดแูลจากแพทยจ์ะรบัรูช้ ื่อแพทยเ์จา้ของไขแ้ละไดร้บัรูข้อ้มลูการเจบ็ป่วยรวมถงึไดร้บัตามสทิธผิูป่้วย กรณี
สมาชกิขององคก์รแพทย ์โรงพยาบาลเถนิ มพีฤตกิรรมทีส่่อในการประพฤตผิดิดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณ องคก์ร
แพทยจ์ะมแีนวทางด าเนินการดงัน้ี  
     1.1 ในกรณีทีค่วามประพฤตดิงักล่าวเป็นการกระท าครัง้แรก หรอืยงัไม่เกดิผลกระทบทางลบ/เสยีหายต่อองคก์ร 
องคก์รแพทยจ์ะท าการแต่งตัง้คณะกรรมการภายในองคก์ร เพื่อท าการตรวจสอบ ใหค้วามเหน็ และท าการตกัเตอืนแพทย์
เป็นการส่วนตวั กรณีทีแ่พทยใ์นขอ้ 1 ยงัคงมคีวามประพฤตดิงักล่าวอย่างต่อเน่ือง หรอืความประพฤตนิัน้สง่ผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ ความน่าเชื่อถอืและชื่อเสยีงขององคก์ร องคก์รแพทยจ์ะพจิารณาส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการพจิารณาการ
บรหิารงานดา้นบุคคลของโรงพยาบาล เพื่อด าเนินการดา้นวนิยัต่อไป 
    1.2. เพื่อการสรา้งความตระหนกัใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีปฏบิตัติามมาตรฐานและจรยิธรรม องคก์รได ้ด าเนินการ   ดงัน้ี  
มกีารประชุมองคก์รแพทยท์ุกเดอืน  น าความเสีย่ง และอุบตักิารณ์ด้านจรยิธรรมมาปรกึษาหารอืร่วมกนัทางไลน์กลุ่ม และ
ในทีป่ระชุม รวมทัง้การพดูคุย หรอืหารอืแบบไม่เป็นทางการในทีพ่กัหอ้งพกัแพทย ์สรา้งบรรยากาศแลกเปลีย่นแบบพีน้่อง 
      ผลการด าเนินการ ไม่พบอุบตักิารณ์การละเมดิมาตรฐานวชิาชพี และจรยิธรรมทีม่ผีลกระทบต่อผูป่้วย 

 การส่งเสรมิการทบทวนและพฒันาคุณภาพการดแูลผูป่้วย 
       การจ าแนกและการคดักรองผูป่้วยรวมทัง้การจดัช่องทางพเิศษในผูป่้วยบางกลุ่มตลอดจนระบบบรกิาร EMS ทีม่ี
ประสทิธภิาพ การประสานงานระหว่างแผนกคลนิิกบรกิารเฉพาะเพื่อส่งผูป่้วยไปตรวจในจุดนัน้ มกีารประเมนิความพงึ
พอใจใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร การจดัช่องทางพเิศษส าหรบัโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจโดยเฉพาะวณัโรค การส่งตรวจภายใต้
หอ้งปฏบิตักิารและหอ้งตรวจรงัสทีีไ่ดม้าตรฐาน 
      ผูป่้วยอุบตัเิหตุและฉุกเฉินไดร้บัการทบทวนคุณภาพ เช่น การทบทวนจากเหตุการณ์ส าคญั การทบทวนการตรวจ
รกัษาโดยผูม้ใิช่แพทย ์การทบทวนการตดิเชือ้ ทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาโดยเฉพาะการใชย้าปฏชิวีนะ ทบทวนขอ้
รอ้งเรยีน มกีารน าระบบ Fast tract มาใชใ้นผูป่้วย STEMI Stroke และ Sepsis มกีารทบทวนระบบส่งต่อและการบนัทกึ
ทางเวชระเบยีน มกีารเพิม่ศกัยภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของ อพปร.เครอืข่ายอ าเภอเถนิ การเขา้ร่วมเครอืข่ายระบบ
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การดแูลผูป่้วย STEMI กบัโรงพยาบาลล าปางมกีารประเมนิการใชย้าปฏชิวีนะตามมาตรฐานงาน RDU มแีนวทางการ
รกัษาผูป่้วย UGIH 
      ผูป่้วยในมกีารประเมนิซ ้าดว้ย Early Warning Signs (MEWS) และ Pre Arrest Sign (PAS) มกีารประเมนิความ
เจบ็ปวด การดแูลผูป่้วยในระยะสุดทา้ยและการรกัษาแบบประคบัประคอง มกีารใช ้Consultation record การบรหิารยา 
high alert drugs การใชร้ะบบ LASA และ Medical Reconciliation มกีระบวนการจ าหน่ายผูป่้วย(Discharge Planning)
โดยใชห้ลกั D-METHOD ม ีCPG และ CNPG มจีดัการความเสีย่งโดยวธิ ีRoot Cause Analysis ทบทวนเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงคด์ว้ย Trigger tools พรอ้มทัง้หาวธิกีารป้องกนัความเสีย่งโดยมแีนวคดิ Patients Safety Goal มรีะบบการทบทวน 
12 กจิกรรม การทบทวนการส่งต่อ ขอยา้ย ปฏเิสธการรกัษา  ทบทวนการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
       ผูป่้วยคลนิิกโรคเรือ้รงัมกีารใหบ้รกิารตามมาตรฐานของ NCD Clinic Plus มคีลนิิก Foot Care Clinic มกีารใชแ้พทย์
แผนไทยเขา้มาบูรณาการในการรกัษาโรค การใหสุ้ขศกึษารายกลุ่มในผูป่้วยทีคุ่มน ้าตาลหรอืความดนัโลหติไม่ไดต้าม
เป้าหมาย การใช ้CVD Risk ในการประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด มกีารพฒันาคลนิิกคุณภาพ
ของโรค COPD มคีลนิิก CAPD มคีลนิิกกญัชา มหีน่วยงาน ICU เพื่อมารองรบัผูป่้วยวกิฤติและกึง่วกิฤต ิ8 เตยีงโดยมี
หอ้งแยกตดิเชือ้ 1 หอ้ง 

 การส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพเวชระเบยีน 
เพื่อเพิม่ความสมบูรณ์ของเวชระเบยีนใหม้คุีณภาพมากขึ้น มกีารด าเนินกจิกรรม ดงัน้ี  
1. มกีารตดิตามและแจง้ผลการประเมนิคุณภาพในการสรุปเวชระเบยีน ความทนัเวลา ใหแ้ก่องคก์รแพทยท์ราบทุกไตร
มาส เพื่อแจง้แก่แพทยผ์ูเ้กีย่วขอ้งทราบและประเมนิผลซ ้าโดยกระบวนการตรวจสอบเวชระเบยีนภายใน (Internal audit) 
โดยการตรวจสอบประเมนิมทีัง้ในดา้นความถูกต้อง และความสมบูรณ์  
2. มกีารจดัอบรมเรื่องความถูกต้องและสมบูรณ์ของเวชระเบยีนแก่แพทยป์ระจ าทุก 1 ปี  
3. มกีารจดัปฐมนิเทศในด้านเวชระเบยีน ในกลุ่มแพทยเ์พิม่พนูทกัษะหมุนเวยีนก่อนเริม่ปฏบิตังิาน  
4. เป็นตวัแทนขององคก์รแพทยใ์นการร่วม audit เวชระเบยีนในระดบัจงัหวดัและเขต  
5. ก าหนดใหแ้พทยม์กีารลงบนัทกึทางเวชระเบยีนใหค้รบถ้วน และก าหนดเป็นตวัชีว้ดัระดบับุคคลของแพทย ์เพือ่ใช้
ประกอบในการประเมนิบุคคลและผลงานประจ าปี  โดยมกีารปฐมนิเทศกรณีแพทยย์า้ยมาใหม่ทุกคน มกีารประเมนิผลการ
บนัทกึของแพทยร์ายบุคคล และวเิคราะหปั์ญหาทีพ่บจากการบนัทกึใหอ้งคก์รแพทยไ์ดร้บัทราบในแต่ละไตรมาส  เพือ่
ปรบัปรงุการบนัทกึใหถู้กต้อง 

 การส่งเสรมิการตดัสนิใจทางคลนิิกและการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
เพื่อใหม้กีารส่งเสรมิการตดัสนิใจทางคลนิิกและการใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม องคก์รแพทยจ์งึมขีอ้ปฎบิตัดิงัน้ี 
1. ในการส่งตรวจพเิศษทีใ่ชเ้ทคโนโลยชีัน้สงูและมรีาคาแพง เช่น อุลตรา้ซาวน์ CT Scan หรอื MRI ต้องมขีอ้บ่งชีท้ี่
เหมาะสม  
2. มกีารสัง่ใชย้าตามแนวทางการใชย้าสมเหตุสมผล โดยเฉพาะในกลุ่มยาปฏชิวีนะ ท าใหล้ดการใชย้าทไีม่เหมาะสมและ
ลดการเกดิเชือ้ดือ้ยา มแีนวทางการสัง่ใชย้าบางตวัทีม่รีาคาแพงหรอืยาทีต่้องไดร้บัการอนุมตัเิป็นพเิศษ 
3. มรีะบบการใชเ้ทคโนโลยดี้านการสื่อสารช่วยในการใหค้ าปรกึษาและรบัปรกึษาจากแพทยจ์ากจงัหวดัและอ าเภอ
ขา้งเคยีง โดยมกีารจดัตัง้กลุ่มแยกตามแผนก เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัประโยชน์สงูสุด  
4. การดแูลผูป่้วยทีม่าดว้ยอาการเจบ็หน้าอก ปวดรา้วไปดา้นหลงั  หายใจไม่ออก  โรงพยาบาลเถนิสามารถส่งตรวจ EKG 
และส่ง Fax รวมทัง้โปรแกรม Line เพื่อขอค าปรกึษาจากแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญโรคหวัใจทีโ่รงพยาบาลศนูยล์ าปาง  ในการวาง
แผนการรกัษาพยาบาลผูป่้วย ก่อนสง่ผูป่้วยไปรกัษาต่อ  ท าใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลอย่าง ทนัท่วงทแีละต่อเน่ือง  ท าให้
ผูป่้วยปลอดภยัจากภาวะวกิฤต 
  5. การพฒันาระบบ Fast Track ของ Sepsis รวมทัง้การใชโ้ปรแกรม Sepnet ในการเกบ็ขอ้มลู  
  6. ใชโ้ปรแกรม Thai Refer ในการส่งต่อผูป่้วยไปโรงพยาบาลล าปาง 
   

 การก าหนดหรอืรบัรองนโยบายทีเ่กี่ยวกบัการดแูลผูป่้วย  



รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.   

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  55 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Date: 14/01/2563 

1. การปฏบิตัติามสทิธผิูป่้วยและจรยิธรรม เช่น Inform Consent, การลดความแออดัของ OPD โดยเพิม่เวลาบรกิารคลนิิก
นอกเวลา  
2. มกีารก ากบัควบคุมแพทยป์ระจ าและแพทยเ์พิม่พนูทกัษะใหป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนด ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี การ
แต่งตวัสุภาพ การแขวนป้ายชื่อระบุตวัแพทย ์พฤตกิรรมการบรกิารของแพทย ์ 
3. ก าหนดแนวทางปฏบิตัเิพือ่รองรบันโยบาย Fast Track ในกลุ่มโรคฉุกเฉินในแต่ละสาขาและมกีารจดัท า CPG ทีใ่ช้
ร่วมกนัทัง้เครอืข่ายผลการด าเนินงาน มกีารใช ้Inform Consent ในผูป่้วยทุกรายและทุกหตัถการและยงัไม่พบอุบตักิารณ์
การละเมดิสทิธผิูป่้วย มกีารใช ้CPG ในโรค Fast Track ทัง้ในเครอืข่ายจงัหวดั  
  4  .การจดัแนวทางการดแูลผูป่้วย (CPG ) ในโรคที่ส าคญัและเป็นปัญหาส าคญัของพืน้ที ่โดยเฉพาะโรคเรือ้รงั เช่น DM, 
HT มกีารน า CPG สู่การปฏบิตัใินรพ.และรพสต.  สามารถดแูลผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม จากระบบการส่งต่อผูป่้วย การ
ขอรบัการปรกึษาจากแพทย ์พบว่ามสีาเหตุทีต่อ้งส่งพบแพทยเ์น่ืองจากเกนิศกัยภาพในการดูแล รอ้ยละ 100 ผูป่้วย
ปลอดภยัจากการใชย้า ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมาองคก์รแพทยไ์ดร้่วมกบัคณะกรรมการทมีน าทางคลนิิกก าหนดนโยบายที่
เกีย่วกบัการดแูลผูป่้วยทีส่ าคญัดงัต่อไปน้ี 
1. การพฒันาทบทวนองคค์วามรูเ้รื่องการช่วยฟ้ืนคนืชพีซึง่มกีารจดัเป็นประจ าทุกปี 
2. การพฒันาทบทวนองคค์วามรูเ้รื่อง การรองรบัอุบตัเิหตุหมู่และภยัธรรมชาต ิเช่น แผ่นดนิไหว 
3. การจดัวชิาการประจ าปีเรื่อง Dengue infection โรคตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ โรคอุบตัใิหม่ อุบตัซิ ้าและไวรสัโคโร
น่า 2019 ตลอดจนการเตรยีมความพรอ้มดา้นทรพัยากรในการป้องกนัและรกัษาโรค 
4. การใหอ้งคค์วามรูแ้ก่เจา้หน้าที่โรงพยาบาลและ รพ.สต.ในเรื่อง Sepsis และโปรแกรม Sepnet  
5. พฒันาระบบโปรแกรม Thai Refer ใหเ้ชื่อมต่อกบัระดบั รพ.สต.และโรงพยาบาลล าปาง 
6. การใชโ้ปรแกรม Thai CVD Risk และ eGFR  ในการค านวณโอกาสในการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจและสมองและใชใ้น
การประเมนิระยะของไตตามล าดบั 
    เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควดิ 19 ทางองคก์รแพทยไ์ดย้ดึแนว
ทางการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดตามประกาศของจงัหวดัรวมทัง้แนวปฎบิตัใินการดแูลรกัษาผูป่้วยใน
สถานการณ์ทีม่กีารแพร่ระบาดอยู่อนัไดแ้ก่ 
1. สถานพยาบาลทุกแห่งใหค้วามส าคญั ประกาศเป้าหมายความปลอดภยัของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน ในสถานการณ์ 
COVID-19 จดัการประชุมร่วมกบัทมีป้องกนัการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) เพื่อเสรมิสร้างแรงจูงใจ ลดความ กงัวล ให้
ความรูก้ารใชอุ้ปกรณ์ และแนวทางปฏบิตัป้ิองกนัความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความมัน่ใจ มกีาร
จดัตัง้ศนูยป์ฎบิตักิารภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรอื Emergency Operation Center; EOC   
2. จดัสรรหน้ากากอนามยัชนิด Surgical Mask ใหเ้พยีงพอ ส าหรบัผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุขทุกคน และบรหิาร 
จดัการหน้ากากชนิด N95 รวมถงึอุปกรณ์ป้องการอื่นๆ ใหม้สี ารองพรอ้มใชอ้ย่างเหมาะสมกบัความจ าเป็น 
3. ปรบัเปลีย่นรปูแบบการรบัยาทางไปรษณีย์ โดยไม่พบแพทย์เพื่อลดการติดต่อระหว่างบุคลากรกบัผู้ป่วย โดยก าหนด
เกณฑ ์การรบัยาของผูป่้วย หรอืชนิดยาทีส่ามารถส่งได้ มรีะบบติดตามการรบัยาทางโทรศพัท์ หรอื application และ ให้
ค าแนะน าข้อมูลยา ส าหรบัผู้ป่วย COVID-19 ที่มอีาการไม่รุนแรง หรอืไม่มปัีจจยัเสี่ยงต่อการเป็นโรค ร้ายแรง/โรคร่วม
ส าคญั มกีารยดึแนวปฎบิตักิารท าหตัถการและการผ่าตดัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ 19   
4. จดัสรรอตัราก าลงัทมีพยาบาล เตยีง และอุปกรณ์ทางการแพทยใ์น Cohort ward ใหเ้พยีงพอจดัตัง้ศนูยป์ระสานส่งต่อ
ผูป่้วย COVID-19 เพื่อเป็นการรบั-ส่งต่อผูป่้วย 
5.บุคลากรสาธารณสุขทุกคนทีป่ฏบิตัหิน้าที ่ทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้หรอืสงสยัตดิเชือ้ COVID-19 จะได้รบัการตรวจ
คดักรองเพื่อการเฝ้าระวงั และหากพบว่ามกีารตดิเชือ้จะไดร้บัการรกัษาทนัท ี 
6. มหีลกัประกนัคุม้ครองดแูล เยยีวยาบุคลากรสาธารณสุข ทีต่ดิเชือ้ COVID-19 จากการปฏบิตัหิน้าทีทุ่กคน 
7. มกีารประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom การใชโ้ปรแกรม Zoom ในการ Follow up ผูป่้วย Neuro. Surgery 
(6) การปฏบิตัติามขอ้ตกลงและแนวปฏบิตั:ิ  
 -  ในการก าหนดขอ้ตกลงหรอืแนวปฏบิตัริว่มกนั องคก์รแพทยจ์ะมกีารประชุมชีแ้จงเพื่อสือ่สารท าความเขา้ใจ
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ก่อนการประกาศใช ้ก าหนดใหม้กีารตดิตามผลการปฏบิตัติาม รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรคทีท่ าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัไิด ้
น ามาทบทวนและปรบัปรุง  
เพื่อสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้ตกลงในแนวทางปฏบิตั ิจงึมกีารด าเนินการ ดงัน้ี  
1. ในโรงพยาบาลมกีารปฐมนิเทศแพทยเ์พิม่พนูทกัษะ การนิเทศ โดยแพทยเ์ฉพาะทาง และการการทบทวนการตรวจโดย
แพทยผ์ูช้ านาญกว่า  
2. มแีพทยพ์ีเ่ลีย้งในการดแูลและเป็นทีป่รกึษาระหว่างการฝึกอบรมทัง้ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
ของแพทยท์ีอ่ยู่ระหว่างการฝึกอบรม 
 3. ในเครอืข่ายระดบัจงัหวดัมบีทบาทเป็นพีเ่ลีย้งใหค้ าปรกึษากบัแพทยใ์นโรงพยาบาลชุมชน Zone ใต้ของจงัหวดัล าปาง  
 4. จดัประชุมวชิาการของแพทย ์ การท า case Conference 
  5.แจ้งแนวทางและเป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์   Covid-19 โดยเฉพาะการท า

หตัถการ การผ่าตดัและชนัสตูรศพ 
(7) การประสานความร่วมมอืกบัคณะกรรมการต่างๆ:  
       แพทย์มสี่วนร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ มกีารประสานการด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการที่มาจากทุก
หน่วยงาน สื่อสารผ่านการประชุมหารอืร่วมกนั องค์กรแพทย์มสี่วนร่วมและมีบทบาทการเป็นผู้น าในการพฒันางาน
คุณภาพในหลายๆดา้น ไดแ้ก่ ประธานทมี PCT คณะกรรมการทมี RM ประธานระบบยาหรอื PTC เป็นคณะกรรมการทมี 
ENV , เป็นประธานทมี IC เป็นคณะกรรมการทมีเวชระเบยีน เป็นต้น  ร่วมเป็นคณะกรรมการบรหิารของโรงพยาบาล เป็น
คณะกรรมการทมี คปสอ.ของอ าเภอเถิน โดยมบีทบาทหน้าที่ในการก าหนดทศิทางการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล การ
สนบัสนุนทรพัยากรและตดิตามผลการพฒันางาน    
iv. ผลการพฒันาที่โดดเด่นและภาคภูมใิจ  
       แพทยเ์ป็นแกนน าหลกัในแต่ละระบบงานส าคญัของโรงพยาบาล ท าใหง้านคุณภาพด าเนินไปได้ดว้ยด ีมคุีณภาพและ
ความปลอดภยั องคก์รแพทยม์บีรรยากาศการพึง่พาอาศยักนัแบบพีน้่อง ท าใหอ้ยู่ร่วมกนัอย่างสามคัค ีและมคีวามสุขใน
การท างานละพฒันางานต่างๆดงัน้ี 
1)ระบบการดแูลผูป่้วยโควดิ 2019 โดยมกีารจดัตัง้ Cohort ward  
2) คลนิิกกญัชา  

3) Primary NCD Clinic ,PCU Node and rehabilitation center 

 4) CAPD clinic และในอนาคตจะม ีHD Unit 

V แผนการพฒันา 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

37. องคก์รแพทย ์ 4      I -    การพฒันากระบวนการดแูลผูป่้วยในสถานการณ์ที่
มกีารแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ 19 

II-3 ส่ิงแวดล้อมในกำรดแูลผู้ป่วย 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ความพรอ้มใช ้ประสทิธภิาพ ความปลอดภยั การพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม ความเอื้อต่อสุขภาพ
และการเรยีนรู ้

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ านวนครัง้ทีร่ะบบสนบัสนุนฉุกเฉินไม่
สามารถใชง้านในระยะเวลาทีก่ าหนด 

0 ครัง้ 0 0 0 1 0 

คุณภาพน ้าทิง้จากระบบบ าบดัผ่านมาตรฐาน 100 % 100 100 100 100 100 
จดัซอ้มแผนอคัคภียัในโรงพยาบาล 1 ครัง้ /ปี 1 1 1 1 1 
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เครื่องมอื / ครุภณัฑท์ีส่ าคญัไดร้บัการรบัรอง
ความเทีย่งตรง 

90% 95 97.29 97 97.28 สอบ
เทยีบ 
ส.ค 64 

การประเมนิมาตรฐานระบบรกิารสุขภาพ ระดบั
คุณภาพ 

ระดบั
พฒันา 

ระดบั
พฒันา 

ระดบั
คุณภาพ 

ระดบั
คุณภาพ 

ระดบั
คุณภาพ 

ii. บริบท 
ลกัษณะสิง่ก่อสรา้ง:  
โรงพยาบาลเถนิเป็นโรงพยาบาลทุตยิภูมริะดบักลาง M2 มอีาคารส าหรบับรกิารผูป่้วย 6 ชัน้ อาคารสนบัสนุนบรกิาร 5 
อาคาร 
เครื่องมอืและเทคโนโลยสี าคญั:  
เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีส่ าคญัในการช่วยชวีติผูป่้วย มคีวามเพยีงพอ ส าหรบัการบรกิารผูป่้วยอย่างมคุีณภาพ 

iii. กระบวนกำร 
II-3.1 ก. ความปลอดภยัและสวสัดภิาพ 
(1) ผลการตรวจสอบและการปรบัปรุงโครงสรา้งอาคารสถานทีใ่หเ้ป็นไปตามกฏหมาย เอื้อต่อความปลอดภยั/ประสทิธภิาพ 
 การก่อสรา้งอาคารสถานที ่ไดม้กีารตรวจสอบ แบบแปลนก่อสรา้งใหไ้ดม้าตรฐานความปลอดภยัและการรบัรองจาก

วศิวกร ทัง้ระดบักระทรวง และระดบัจงัหวดั และมคีณะกรรมการตรวจรบัซึง่มตีวัแทนของโรงพยาบาลเขา้ร่วม
ตรวจสอบระหว่างการก่อสรา้งแต่ละชว่งจนแลว้เสรจ็ 

   สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ชวีภาพ เคม ีเออกอนอมคิส ์ คณะกรรมการไดต้รวจประเมนิทุกๆ 1 ปี จากศนูย์
วศิวกรรมการแพทยท์ี ่6 (เชยีงใหม่) พรอ้มขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงาน  แกไ้ขปรบัปรุง หรอืกรณีมกีารก่อสรา้งเพิม่เตมิ 
มกีารตรวจวดั แสงสว่าง ระดบัเสยีง ความเสีย่งดา้นการตดิเชือ้อย่างต่อเน่ือง  

 
(2) การก ากบัดูแล ตดิตาม และปรบัปรุงระบบบรหิารอาคารสถานทีแ่ละการรกัษาความปลอดภยั 
 ในปี 2562 ไดม้กีารตรวจสอบดา้นโครงสรา้งอาคารสถานที ่จากส านกังานโยธาธกิาร จ.ล าปาง ผลการตรวจสอบดา้น

โครงสรา้งอาคาร มคีวามแขง็แรง เป็นไปตามมาตรฐานและมขีอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการในดา้นการป้องกนัอคัคภียั  
- ทุกอาคารควรตดิตัง้สญัญาณแจง้เหตุฉุกเฉิน 
- การตดิตัง้ไฟฉุกเฉินตามรายทางบรเิวณ แฟลตพยาบาล 
- ควรจดัท าป้ายแผนผงัการอพยพ เคลื่อนยา้ยประจ าอาคาร ใหค้รบถ้วน 
- ตดิตัง้ถงัดบัเพลงิใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที่  
 
ในปี 2563-2564 มกีารปรบัปรุงหอผูป่้วยในตกึเก่าเป็น Cohort ward ส าหรบัดแูลรกัษาผูป่้วยโควดิและ จดัท าห้องความ
ดนัลบ ตามมาตรฐานของกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ ซึง่สามารถรองรบัผูป่้วยได้ 24 เตยีง ปัจจุบนัผูป่้วยเตม็ทุกเตยีง 

(3) การตรวจสอบความเสีย่ง/การปฏบิตัทิีไ่ม่ปลอดภยั (ความถี่ สิง่ทีพ่บ การปรบัปรงุ) 
การทบทวน วธิกีารทบทวน / ผูเ้ขา้ร่วม / ความถี่ / การปรบัปรุงระบบทีเ่กดิขึน้ 
โครงสรา้งกายภาพ จากการเดนิส ารวจของคณะกรรมการและขอ้เสนอแนะของหน่วยงาน 1 ครัง้ / เดอืน 

มกีารปรบัปรุงโครงสรา้งทีไ่ม่ปลอดภยัในการท างาน เช่น 
หลงัคาหน่วยจ่ายกลางช ารุดจากวาตภยั ด าเนินการจดัท าสถานทีต่ากผา้ใหเ้หมาะสม 
-น ้าฝนรัว่บรเิวณขอบกระจก หอ้ง ICU ดา้นหลงัคลอดหอ้งผ่าตดั หอ้งยา หอ้งเกบ็
เงนิ ประสานฝ่ายบรหิารตดิตามบรษิทัในการแก้ไขและซ่อมบ ารุง มกีารตดิตัง้กนัสาด
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บรเิวณหอ้งยาและหอ้งเกบ็เงนิทางลาดส าหรบัผูป่้วย 
-ปรบัปรุงระบบระบายอากาศส าหรบัหอ้งทนัตกรรม หอ้งฉุกเฉิน เพื่อป้องกนัการ
แพร่กระจายเชือ้โควดิ ส าหรบัหน่วยงานทนัตกรรม หอ้งฉุกเฉิน หอ้งความดนัลบ  
และCohort Ward  
 

ระบบบ าบดัน ้าเสยี ทบทวนจากผูร้บัผดิชอบ 3 เดอืน / ครัง้  ในวาระการประชุมคณะกรรมการ ENV ผล
การปรบัปรุงระบบเป็นไปตามหลกัฐานทางวชิาการ 
จากการเดนิส ารวจของคณะกรรมการ  
-พบระบบระบายน ้าเสยีจากหอ้งครวั ไม่ลงสู่ระบบบ าบดั ด าเนินการแกไ้ขแลว้ 
-พบมนี ้าฝนปะปนลงสู่ระบบบ าบดัน ้าเสยี ด าเนินแกไ้ขแลว้  
-มขียะอุดตนัท่อบ าบดับรเิวณบ้านพกัเจา้หน้าที ่ไดด้ าเนินการแก้ไขและประสานงาน
เจา้หน้าทีเ่พื่อไม่ใหเ้กดิซ ้า 

การคดัแยกมลูฝอย ทบทวนในวาระการประชุม 3 เดอืน / ครัง้  ตดิตามผลจากหน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ หอ้ง
ฉุกเฉิน , ตกึผูป่้วยใน , หอ้งคลอด ผลการปรบัปรุงระบบเป็นไปตามหลกัฐานทาง
วชิาการ 

การก าจดัมลูฝอย ทบทวนในวาระการประชุม 3 เดอืน / ครัง้  ตดิตามผลจากหน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ หอ้ง
ฉุกเฉิน , ตกึผูป่้วยใน , หอ้งคลอด ผลการปรบัปรุงระบบเป็นไปตามหลกัฐานทาง
วชิาการ 

ระบบป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียั 

ทบทวนในวาระการประชุม 3 เดอืน / ครัง้  ตดิตามผลหลงัการฝึกซอ้มในตึกผูป่้วยใน 
ตดิตามการบ ารุงรกัษาถงัดบัเพลงิในทุกหน่วยงาน ส ารวจจุดเสีย่งบรเิวณอาคาร
บ้านพกัและแฟลตและบรเิวณตกึบรกิารเพิม่พรอ้มตดิตัง้เครื่องดบัเพลงิตามจุดเสีย่ง
นัน้ใหเ้พยีงพอ และปรบัปรุงวธิกีารตดิตัง้ถงัดบัเพลงิไวก้บัพืน้ในบรเิวณทีเ่ป็นจุด
เสีย่งทีเ่ป็นอนัตรายต่อเดก็ จดัท าแบบประเมนิความเสีย่งการเกดิอคัคีภยัใน
หน่วยงาน และแบบรายงานอุบตักิารณ์ความเสีย่งดา้นอคัคภียั   

ระบบไฟฟ้า 
ระบบน ้าประปา 

ทบทวนจากผูร้บัผดิชอบ 3 เดอืน / ครัง้  ใหม้กีารบ ารุงรกัษาเครื่อง GEN อย่าง
สม ่าเสมอ จดัท า SOP ยอ่  ณ  จุดปฏบิตังิาน ปฏบิตังิาน ประชุมทบทวนวาง
แนวทางเพื่อรบัอุบตักิารณ์ภยัแลง้ปีละ 1 ครัง้ 
-ในปี2559 พบอุบตักิารณ์ระบบประปาภูมภิาคช ารุดมผีลกระทบต่อการใชน้ ้าใน
โรงพยาบาล ไดด้ าเนินการทบทวนและจดัท าแผนเพิม่ระบบส ารองน ้าประปาเพิม่ขึน้   
-ปี2560 จดัท าระบบส ารองน ้าประปาเพิม่ ไม่พบอุบตักิารณ์ขาดแคลนน ้า 
- ปี2564 จดัท าระบบส ารองน ้าประปาเพิม่ เน่ืองจากมแีนวโน้มการใชน้ ้าเพิม่มี
จ านวนเจา้หน้าทีบ่้านพกัและผูร้บับรกิาร เพิม่ขึน้  

ระบบก๊าซทาง
การแพทย ์

ทบทวนจากผูร้บัผดิชอบ 3 เดอืน / ครัง้  วาระการประชุมคณะกรรมการ ENV ผล
การปรบัปรุงระบบเป็นไปตามหลกัฐานทางวชิาการ 
-ปี2561 ระบบ Pipeline บรเิวณตกึใหม่ไม่ครอบคลุมหน่วยงานทีส่ าคญั จดัท าแผน
งบประมาณในการตดิตัง้ระบบ Pipeline 
-ปี2562 มกีารตดิตัง้ระบบ Pipeline เสรจ็ สามารถใชง้านไดอ้ย่างเพยีงพอ 

เครื่องมอืทาง
การแพทย ์

ทบทวนในวาระการประชุม 3 เดอืน / ครัง้  ผลการปรบัปรุงระบบเป็นไปตาม
หลกัฐานทางวชิาการ 
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(4) ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัและการป้องกนั 
 คณะกรรมการ ไดน้ าขอ้มลูอุบตักิารณ์ ขอ้ขดัขอ้ง ปัญหาทางดา้นโครงสรา้งอาคารสถานที ่สิง่แวดลอ้ม และความ

ปลอดภยัทีม่กีารรวบรวมไวจ้ากเจา้หน้าทีแ่ละผูร้บับรกิาร และท าการคดัแยกประเดน็ความรุนแรง การจดัการภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด (ตาม RM Flow chart) โดยแบ่งเป็นความเสีย่ง 4 ระดบั ไดแ้ก่ น้อย จดัการภายใน 1 เดอืน , ปาน
กลาง จดัการภายใน 1 สปัดาห ์, รุนแรง จดัการภายใน 1 วนั และด่วนมาก จดัการทนัท ี

 เมื่อน าขอ้มลูอุบตักิารณ์ในปี 2563 มาวเิคราะหแ์นวโน้มเพื่อดรูะดบัความรุนแรง การเกดิซ ้า คน้หาสาเหตุของการเกดิที่
แทจ้รงิ สามารถจ าแนกได้ดงัน้ี 

- ความเสีย่งดา้นโครงสรา้ง อาคารสถานที ่มรีายงานทัง้หมด 15 เรื่อง ในภาพรวมพบว่าเป็นขอ้ขดัขอ้ง ความช ารุดของตวั
อาคาร เช่น ประตูหอ้งน ้าช ารุด มุง้ลวดช ารุด ฝาปิดท่อน ้าช ารุด มปีนูกระเทาะ ทางทมีไดน้ ามาวางแผนป้องกนัในเชงิระบบ 
โดยใหทุ้กหน่วยงานส ารวจขอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบัโครงสรา้ง 1 เดอืน/ครัง้ และรายงานแก่คณะกรรมการ ENV รวมทัง้เขยีนใบ
อุบตักิารณ์ส่งมาใหผู้จ้ดัการความเสีย่งอกีช่องทางหน่ึง ส่วนระดบัความรุนแรงจดัเป็นระดบัน้อย 
 ดา้นความปลอดภยัมคีวามเสีย่ง 2 เรือ่งเกีย่วกบัระบบจราจร ด าเนินการแก้ไขแลว้ ความรุนแรงจดัเป็นระดบัน้อย 
(5) การให้ความรูแ้ละฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม  

วนัที ่ เน้ือหา จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
9 – 10 ส.ค. 2561 การประเมนิความเสีย่งจากการท างาน 30 
17 – 18 ม.ิย 2561 อบรม จป.การป้องกนัและระงบัอคัคภียั 40 
8 – 10 พ.ค 2564 อบรมมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพผ่านระบบ ZOOM 10 

 
II-3.1 ข. วสัดุและของเสยีอนัตราย 
(1) วสัดุและของเสยีอนัตรายทีส่ าคญั มาตรการป้องกนั การจดัการเมื่อเกดิอุบตักิารณ์ 
       ปรอท เป็นโลหะหนกัสเีงนิขาว มลีกัษณะเป็นของเหลวทีอุ่ณหภูมหิอ้ง มคีวามดนัไอสงู 
พบในการท างานที่มกีารใชโ้ลหะผสม เช่น อมลักมั ในการอุดฟัน ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์ผูช้่วยทนัตแพทย ์
การสมัผสัเป็นระยะเวลานานจะท าใหเ้กดิอาการ acrodynia หรอื pink disease ซึง่เป็น 
ภาวะภูมไิวเกนิต่อปรอท ส่วนมากจะพบในเดก็ทีส่มัผสักบัผงปรอท  จะมกีารบวมแดง และหนาตวัของฝ่ามอืฝ่าเทา้ และมี
อาการเจบ็ทีป่ลายมอืปลายเทา้ เป็นตะครวิอย่างรุนแรงทีข่า อยู่ไม่สุข มกีารแปรความรูส้กึทีผ่วิหนงัผดิปกติ มอีาการปวดที่
น้ิวซึง่กลายเป็นสชีมพ ูต่อมาจะมกีารลอกของผวิหนงัทีม่อื เทา้ และจมกู นอกจากน้ีการรบัสมัผสัเป็นเวลานานยงัท าใหเ้กดิ
โรคไตและมโีปรตนีรัว่ออกมาทางปัสสาวะ แต่ยงัไม่พบอุบตักิารณ์ดงักล่าว 
-คลอรนี เป็นก๊าซสเีขยีวเหลอืง มกีลิน่เหมน็และระคายเคอืงทีอุ่ณหภูมหิอ้ง จดัเป็นสารพษิทีม่ฤีทธิ ์
ระคายเคอืงมากตวัหน่ึง สามารถละลายน ้าไดเ้ลก็น้อย เมื่อสมัผสักบัเยื่อเมอืก เช่น ตา ผวิหนัง ทางเดนิหายใจส่วนบนจะ
ท าให้เกดิการระคายเคอืงอย่างมาก  พบในการผลติน ้าประปาและการบ าบดัน ้าเสยี  ระดบัความเข้มข้น (PPM) ผลต่อ
ร่างกาย 0.2 – 3.5 เริม่ได้กลิน่ 1 - 3 ระคายเคอืงเยื่อเมอืกเลก็น้อย สามารถทนได้ถึง 1 ชัว่โมง 5 – 15 ระคายเคอืงปาน
กลางต่อระบบทางเดนิหายใจส่วนบน เจบ็หน้าอก หายใจหอบ ไอทนัท ี ยงัไม่พบอุบตักิารณ์ดงักล่าว เน่ืองจากใช้ในระดบั
ไม่เขม้ขน้ และมกีารป้องกนัตนเองของผูป้ฏบิตังิานและมกีารเฝ้าระวงัตดิตามความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง 
II-3.1 ค. การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน 
(1) ภาวะฉุกเฉินหรอืภยัพบิตัทิีม่โีอกาสประสบ ผลกระทบและความต้องการบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ การน าแผนไปปฏบิตัิ 
• จดัท าแผนรองรบัภาวะฉุกเฉินและภยัพบิตั ิโรคระบาด ในระดบัอ าเภอไดแ้ก่ วธิกีารด าเนินการ วสัดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรยีม 
ระบบสื่อสาร ประสานงาน ทมีงานทีแ่ละองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็น และผูร้บัผดิชอบในการเตรยีมความพร้อมของทรพัยากรและ
การสรา้งศกัยภาพเพื่อรองรบัภาวะฉุกเฉินแต่ละประเภท รวมทัง้วางแผนการฝึกซอ้ม 
(2) การจดัท าแผนรองรบัภาวะฉุกเฉินหรอืภยัพบิตั ิและการน าแผนไปปฏบิตัิ 

•จดัท าแผนการด าเนินการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและภยัพบิัติ ได้แก่ การดูแลผู้ป่วย การแยกผู้ป่วยและการจดัการสิ่ง
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ปนเป้ือน กจิกรรมช่วยเหลอืเจ้าหน้าที่และครอบครวั การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น การจดัระบบสาธารณูปโภค การ
รกัษาความปลอดภยั การสื่อสาร การเคลื่อนยา้ย การจดัเตรยีมสถานทีส่ ารอง การประสานงานกบัองค์กรอื่น เช่น องค์กร
บรหิารส่วนทอ้งถิน่ เป็นต้น 

  
(3) การฝึกซอ้มแผน 
   มกีารซอ้มแผนอุบตัเิหตุหมู่ปีละ1 ครัง้มกีารด าเนินการซกัซอ้มแผนร่วมกบัทมีป้องกนัสาธารณภยัระดบัอ าเภอปีละ1 ครัง้ 
น าจุดอ่อนมาแก้ไขเพื่อเตรยีมพรอ้มรบัไดอ้ย่างเหมาะสม  
II-3.1 ง. ความปลอดภยัจากอคัคภียั 
(1) แผนป้องกนัและควบคุมอคัคภียั  
คณะกรรมการได้ด าเนินการทบทวน แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัโรงพยาบาลปีละ 1 ครัง้ 
•มกีารก าหนดพืน้ทีอ่อกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
- พ้ืนท่ีสีแดง  เป็นเขตเสีย่งต่อการเกดิอคัคภียัไดง้่าย มคีวามรุนแรงสงู มวีตัถุก่อให้เกดิอคัคภียั อาจเสยีหายต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิสงู ไดแ้ก่  ตกึผูป่้วยใน  หอ้งเกบ็ออกซเิจน  หน่วยจ่ายกลาง  หอ้งครวั  โรงไฟฟ้า   คลงัยา  
- พ้ืนท่ีสีเหลือง  เป็นเขตทีเ่สีย่งต่อการเกดิอคัคภียัและความเสยีหายปานกลาง ไดแ้ก่  หอ้งฉุกเฉิน  ห้องทนัตกรรม  ห้อง
ชนัสตูร  หอ้งคลอด  หอ้งบตัร  ผูป่้วยนอก  หอ้งตรวจ  หอ้งX-ray   หอ้งยา    
- พ้ืนท่ีสีเขียว  เป็นเขตทีเ่สีย่งต่อการเกดิอคัคภียัและความเสยีหายน้อย  
บรเิวณทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิอคัคภียัหรอืมคีวามยากล าบากในการจดัการเมื่อเกดิอคัคภียั1)บรเิวณทีเ่กบ็ถงัออกซเิจน
ดา้นหลงัตกึผูป่้วยใน 2).หมอ้น่ึง  Autoclave  ของหน่วยงาน  Supply 3).บรเิวณทีท่ าอาหารของโรงครวั 4).เครื่องอบผา้/
เครื่องซกัผา้ของหน่วยงานซกัผา้ 5).คลงัยาของหน่วยงานเภสชักรรม 6).ตกึรกัษาพยาบาลผูป่้วย 6 ชัน้ 
-มกีารตดิตัง้เครื่องมอืและวางระบบป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณดงักล่าว1).มกีารตรวจสอบ  บ ารุงรกัษาเครื่องมอืเหล่านัน้
สม ่าเสมอ 1 ครัง้ / เดอืน 2).ตดิตัง้ถงัดบัเพลงิไวบ้รเิวณจุดทีม่คีวามเสีย่งสงู 

(2) การสรา้งความตระหนกั การซอ้มแผนและปรบัปรุง การประเมนิผลระบบ 
  การซอ้มแผนอคัคภียัในโรงพยาบาล มกีารทบทวนปรบัปรุงแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัในโรงพยาบาล 1 ครัง้ / ปี โดย
น าขอ้เสนอแนะจากการฝึกซอ้มในแต่ละปีมาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมตามบรบิท มกีารจดัท าแผนป้องกนั
และระงบัอคัคภียัในหน่วยงาน 18 หน่วยงาน มกีารตรวจสอบถงัดบัเพลงิและอุปกรณ์ดบัเพลงิใหม้คีวามพรอ้มใชโ้ดย
ผูร้บัผดิชอบงานอคัคภียั 1 ครัง้ / เดอืน ในปี2564 ยงัอยู่ระหว่างด าเนินการ 
(3) การตรวจสอบ ทดสอบ บ ารุงรกัษาระบบและเครื่องมอืในการป้องกนัและควบคุมอคัคภียั 
 มกีารตรวจสอบ  บ ารุงรกัษาเครื่องมอืเหล่านัน้สม ่าเสมอ 1 ครัง้ / เดอืน 
II-3.2 ก. เครื่องมอื 
(1) ผลการประเมนิความเพยีงพอและแผนการจดัหา 
 เครื่องมอืทีส่ าคญัในการบรกิารมเีพยีงพอ ส าหรบัการบรกิารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเครื่องมอืช่วยชวีติฉุกเฉิน และเครื่องมอื

ในการท าหตัถการพืน้ฐานจากหน่วยงานทีดู่แลผูป่้วย โดยเฉพาะหอ้งฉุกเฉิน ตกึผูป่้วยใน หอ้งคลอด ประสานใหทุ้ก
หน่วยงานประเมนิปรมิาณการใชง้านและความเพยีงพอ มกีารจดัท าแผนจดัซือ้เครื่องมอืปีละ 1 ครัง้ กรณีเรง่สามารถ
เสนอจดัซือ้นอกแผนได้ 

(2) การบรหิารจดัการเพื่อใหม้เีครื่องมอืทีจ่ าเป็นพรอ้มใช้ 
 จดัท าแผนการส ารองเครื่องมอืทีส่ าคญั ท าแผนจดัซือ้เพิม่เตมิในกรณีไม่เพยีงพอ 
(3) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัระบบบรหิารเครื่องมอื 
 หน่วยงานทีใ่ชต้้องมกีารบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัอย่างสม ่าเสมอ 
เครื่องมอืพืน้ฐานมคีวามเพยีงพอในการใชง้าน ส่วนเครื่องมอืช่วยชวีติจะมเีฉพาะในหน่วยงานหลกั กรณีช ารุดจะมรีะบบ
ส ารองเครื่องมอืจากหน่วยงานอื่น 
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  กรณีทีม่กีารช ารุดของเครื่องมอื เบื้องต้นจะท าการแจง้ใหผู้ร้บัผดิชอบเกีย่วกบัเครื่องมอืทราบก่อน เพือ่แจง้หน่วยซ่อม
บ ารุงในโรงพยาบาลใหซ่้อมก่อนเป็นล าดบัแรก กรณีที่ซ่อมเองไม่ไดจ้ะท าการจดัส่งใหบ้รษิทัทีต่ดิต่อไว ้ซึง่จะใชเ้วลาซ่อม
ไม่เกนิ 7 วนั (กรณีทีห่าอะไหล่ได)้ และทางบรษิทัทีส่่งซ่อมจะส่งเครือ่งมอืส ารองจากบรษิทัใหน้ ามาใชก่้อน โดยมกีารลง
บนัทกึประวตักิารส่งซ่อมทุกครัง้ 
II-3.2 ข. ระบบสาธารณูปโภค 
(1) แผนบรหิารระบบสาธารณูปโภค 
 ก าหนดผูร้บัผดิชอบในแต่ละดา้นมกีารบ ารุงรกัษา ตรวจสอบความพรอ้มของเครื่องมอื เครือ่งจกัร ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ

สาธารณูปโภค กรณีมปัีญหาสามารถแจง้ฝายบรหิารโดยตรง  
 เตรยีมความพรอ้ม ทบทวนและจดัท าแนวทางประสานหน่วยงานภายนอกกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น การไฟฟ้า การ

ประปา บรษิทัภายนอกเกีย่วกบัระบบต่างๆเข่นระบบลฟิท์ 
 จดัท าแผนงบประมาณดา้นการซ่อมบ ารุงส าหรบัดา้นสาธารณูปโภค 
(2) ระบบไฟฟ้าส ารองและระบบส ารองส าหรบัแก๊สทีใ่ชท้างการแพทย ์ 
 ความครอบคลุม ระยะเวลาทีส่ ารองได ้สมรรถนะของระบบไฟฟ้าส ารอง: 
       เครือ่งก าเนิดไฟฟ้าส ารอง มอบหมายใหผู้ร้บัผดิชอบ (ช่างไฟฟ้าของโรงพยาบาล) ตรวจเชค็ความขดัขอ้งของเครื่อง
ปัน่ไฟฟ้าส ารอง ตามแบบบนัทกึการตรวจสอบประจ าวนั การเปลีย่นแบตเตอรี ่ทุก 2 ปี การตรวจสอบหมอ้น ้าเพื่อป้องกนั
หมอ้น ้าร ัว่ 
- ตรวจสอบประสทิธภิาพการท างาน 1 ครัง้/สปัดาห ์(ทุกวนัพุธ เวลา 14.00 น.) สิง่ทีบ่นัทกึประกอบดว้ย เฟส A B C เพื่อ
ดปูรมิาณการใช้ไฟฟ้า (แอมป์) , ความถี่ (Hz) , ปรมิาณการใช(้ KW) , กระแสแรงดนั (Volt) , ปรมิาณน ้ามนั (ลติร) เพื่อ
เปรยีบเทยีบ ก่อน และ หลงัเดนิเครื่อง ความถี่ทีบ่นัทกึไวจ้ะแปรผนักบัปรมิาณน ้ามนัที่ใช้  ผลการทดสอบ ปรมิาณน ้ามนั 
25 ลติร ใชง้านได ้ 
1 ชัว่โมง  ส ารองน ้ามนัใหเ้พยีงพอต่อการใชง้าน จ านวน 500 ลติร ซึง่ใชง้านได ้20 ชัว่โมง 
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉินในหน่วยงานหลกั 1 ครัง้ / เดอืน ผลการตรวจสอบพรอ้มใชง้าน 
   ระบบไฟฟ้าส ารองอตัโนมตั ิ จะท างานทนัทเีมื่อไฟฟ้าดบัภายใน  10 วนิาท ีมกีารตรวจสอบความพร้อมของเครื่องปัน่
ไฟเป็นประจ าทุกวนั  
-  ระบบไฟฉุกเฉินติดตัง้ตามจุดที่ส าคญั ได้แก่ ห้องฉุกเฉิน   ห้องคลอด ผู้ป่วยใน ห้องยา ห้องผ่าตดั ทางหนีไฟ และ
โรงไฟฟ้าส ารอง 
 ระบบส ารองส าหรบัแก๊สทีใ่ชท้างการแพทย:์ 

เป็นออกซเิจนเหลวกบัไปป์ไลน์ และมรีะบบส ารองถงัออกซเิจนในปรมิาณ 10 ถงั  เพื่อใหพ้รอ้มในการใหบ้รกิารผูป่้วย 
มกีารตรวจสอบโดยผูร้บัผดิชอบทุกวนั 

 การบ ารุงรกัษา ทดสอบ และตรวจสอบ: 
(3) การตดิตามขอ้มลูระบบสาธารณูปโภค เพื่อวางแผนปรบัปรุงหรอืสรา้งทดแทน 
ระบบสาธารณูปโภคทีม่กีารตดิตามขอ้มลูเช่น ระบบส ารองน ้าประปา   ดแูลระบบส ารองน ้าใหพ้รอ้มใชต้ลอดเวลา และดแูล
ระบบซ่อมบ ารุงเบื้องต้น ท าการประเมนิระบบความเพยีงพอ ซึง่จากการประเมนิมคีวามเสีย่งต่อการเกดิปัญหาการขาดน ้า
อุปโภคบรโิภค จงึต้องมรีะบบประปาส ารอง ทีส่ามารถส ารองน ้าใชใ้นโรงพยาบาลไดอ้ย่างเพยีงพอ  

ปี 2561 ปรบัปรุงแทงคผ์ลติน ้าประปาเก่าเป็นแทงคส์ ารองน ้าประปา สามารถส ารองน ้าเพิม่ได ้30 ควิ 
ปี 2562 ปรบัปรุงโรงสบูน ้าทีห่ลงัคาช ารุด พรอ้มทาสใีหม่ ซือ้ปัม๊น ้าเพิม่  
ปี 2563  ต่อระบบท่อเพิม่เชื่อมกบัแทงคน์ ้าส ารอง 30 ควิ  ปรบัปรุงระบบลกูลอย 
ปี 2564 เพิม่ระบบน ้าส ารองโดยใชถ้งั 2000 ลติรท าเป็นระบบส ารองเพิม่ เพิม่ปัม๊น ้าส ารอง 
อกี 1 ชุด และเพิม่ถงัน ้าส ารอง 2000 ลติร ไวบ้รเิวณบ้านพกัและแฟลตอกี 3 จุด 

II-3.3 ก. สิง่แวดลอ้มเพื่อการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
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(1) สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการมสีุขภาพด ี 
    ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มภูมทิศัน์โดยรอบอาคารผูป่้วย เพื่อความร่มรื่น ใหเ้อื้อต่อการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
- ดแูลดา้นความสะอาดหอ้งน ้าผูป่้วยใหน่้าใชส้ะอาดอยู่เสมอมคีณะกรรมการตรวจประเมนิทุกเดอืน 
  ในพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่กระจายเชือ้มกีารปรบัปรุงแกไ้ขไดแ้ก่ 
- ผูป่้วยนอก จดัระบบทางด่วนส าหรบัผูป่้วยตดิเชือ้ และเสีย่งต่อการตดิเชือ้ 
- มกีารจดั Zoning พืน้ทีข่องงาน IC ในห้องทนัตกรรม , ตึกผู้ป่วยใน , ห้องฉุกเฉิน และห้องสุขาภิบาล มกีารระบบปรบั
ระบบระบายอากาศตามมาตรฐานส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้โควดิในหอ้งดงักล่าว 
(2) สิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้
 มกีารจดัพืน้ทีใ่นการสาธติตวัอย่างการท าน ้าสมุนไพร การจ าหน่ายผลติภณัฑส์มุนไพรต่างๆ ไดแ้ก่ ลกูประคบ ยา
สมุนไพรจากต าบลแม่มอก 
(3)(4) การเขา้ถงึอาหาร/ผลติภณัฑเ์พื่อการสรา้งเสรมิสุขภาพ การใชว้สัดุครุภณัฑท์ีไ่ม่มอีนัตรายต่อสุขภาพ 
- จดัท าโครงการอาหารปลอดภยั ส่งเสรมิการปลกูผกัปลอดสารพษิ ภายในโรงพยาบาล  
-จดัท าโครงการโรงพยาบาลปลอดโฟม 100 % 
II-3.3 ข. การพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
(1) ระบบบ าบดัน ้าเสยี: 
โรงพยาบาลมีระบบบ าบัดน ้าเสยี แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)  มีปริมาตรรองรบัน ้าเสยี 200 ลูกบาศก์เมตร 
ปรมิาณน ้าทิง้สงูสุด 110 ลกูบาศกเ์มตร ในช่วงเวลา  07.00 น. – 09.00 น. 
-  ผูด้แูลระบบ เป็นลกูจา้งทัว่ไป  ไดร้บัการฝึกปฏบิตัจิรงิในการดแูลระบบบ าบดัน ้าเสยี โดยก าหนดผูร้บัผดิชอบหลกั 1 คน 
และมผีูร้บัผดิชอบส ารอง จ านวน   3   คน สามารถเรยีนรูเ้ทคนิคใหม่ๆในการดแูลบ ารุงรกัษาเครื่องมอืต่างๆ ใหอ้ยู่ใน
สภาพดอียู่เสมอ มกีารดแูลระบบทัง้ในเวลาราชการ / นอกเวลาราชการ มกีารดแูลบ ารุงรกัษาประจ าวนั / สปัดาห ์/ เดอืน / 
3 เดอืน / 6 เดอืน / ปี กส็มารถดแูลไดต้ามระบบทีว่างไว้  
-การตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้จะส่งตรวจทุก 4 เดอืน ( ปีละ 3 ครัง้ ) โดยส่งตรวจตามพารามเิตอรต่์างๆ 10 พารามเิตอร ์
ส่งตรวจทีก่รมอนามยั แต่ทีจ่ะใชเ้ป็นตวัชีว้ดัหลกัของคุณภาพน ้าทิง้ คอืค่า BOD ( มก. / ล. ) , Total Coliform ( MPN / 
100 ml ) , Fecal Coliform ( MPN / 100 ml ) ผลการตรวจคุณภาพน ้าทิง้ ผ่านเกณฑม์าตราฐานทุกพารามเิตอร ์
(2) การลดปรมิาณของเสยี: 
โรงพยาบาลไดล้ดการใช้น ้ายาเคมใีนการล้างเครื่องมอืต่างๆ รวมทัง้ลดการใชน้ ้ายาซกัผา้ขาวในหน่วยงานซกัฟอกของ
โรงพยาบาล และน าน ้าทีผ่่านการบ าบดัแลว้มารดน ้าต้นไม ้และสวนหย่อมในโรงพยาบาล เป็นการลดต้นทุนการใช้
น ้าประปาลงไดอ้กีทางหน่ึง 
- สรา้งความตระหนกัใหแ้ก่เจา้หน้าที ่ผูป่้วยและญาตใินการทิง้มลูฝอยใหถู้กต้อง และไม่ทิง้สิง่แปลกปลอมลงในระบบ
บ าบดัน ้าเสยี โดยการประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสาย และการใหค้ าแนะน าแก่ผูม้ารบับรกิาร 
- ประสานงานกบัทมี IC ในการสุ่มตรวจการคดัแยกมูลฝอยแต่ละประเภทในทุกหน่วยงาน 
- จดัระบบการลดปรมิาณของเสยี ร่วมกบังานลดโลกร้อนดว้ยการสุขาภบิาลอย่างยัง่ยนื 
(3) การก าจดัขยะ: 
       เน้นการคดัแยกขยะในหน่วยงานทิง้ลงถงัขยะใหถู้กประเภท  ประสานงานกบัทมี IC ในการสุ่มตรวจการคดัแยกมลู

ฝอยแต่ละประเภทในทุกหน่วยงาน 
       ผูร้บัผดิชอบผ่านการอบรมการป้องกนัการตดิเชือ้ มกีารจดัการเกบ็ตาม Flow การเกบ็ขยะ ปรบัปรุงสถานทีพ่กัขยะ

ใหไ้ด้มาตรฐาน 
(4) การร่วมมอืกบัชุมชนในการปรบัปรุงและปกป้องสิง่แวดลอ้ม: 
 มกีารร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่ายสมชัชาสุขภาพชุมชน องคก์รส่วนทอ้งถิน่ ในการด าเนินโครงการคดัแยกขยะจากบ้าน 

น าเศษวชัพชื ใบไมม้าท าปุ๋ ยหมกั การจดัท าทีพ่กัขยะอนัตรายในทุกหมู่บ้าน 
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iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 ผ่านมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพระดบัคุณภาพ 
 ผ่านการประเมนิมาตรฐานอาชวีอนามยัและเวชกรรมสิง่แวดลอ้มระดบัพืน้ฐาน 
 ผ่านการประเมนิมาตรฐาน GREEN&CLEAN Plus 

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI 

Gap 
ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

41. ความปลอดภยัและสวสัดิ
ภาพของโครงสรา้งและ
สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
การจดัการกบัวสัดุและของ
เสยีอนัตราย 

3 I 1.จดัระบบจราจรภายในโรงพยาบาล ปรบัปรุงทีจ่อดรถ 
2.ปรบัปรงุโครงสรา้งดา้นระบบระบายอากาศ 
3.เพิม่ศกัยภาพระบบบ าบดัน ้าเสยี 
4.พฒันาระบบการเตมิอากาศใหน้ ้าในสระระบบบ าบดั 

42. การจดัการกบัภาวะ
ฉุกเฉิน และการป้องกนั
อคัคภียั 

3 I การซกัซอ้มแผนอคัคภียักบัหน่วยงานภายนอก 

43. ระบบการบรหิารเครื่องมอื
และสาธารณูปโภค 

3 I ระบบบ ารงุรกัษาเครื่องมอืเชงิป้องกนั 

44. สิง่แวดลอ้มเพื่อการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ 

3 L จดัมุมนิทรรศการให้ความรูด้้านสุขภาพตามแผนกต่างๆ 

45. การพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม 3 I ปรบัเปลีย่นใชพ้ลงังานทดแทน อนุรกัษ์พลงังาน 
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II-4 กำรป้องกนัและควบคมุกำรติดเช้ือ 
i. ผลลพัธ์ 
เป้ำหมำย/ประเดน็คณุภำพท่ีส ำคญั: เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

-อตัราการตดิเชือ้ ในโรงพยาบาล  0.5 /พนั
วนันอน 

0.49 0.50 1.06 0.56 0.63 

-อตัราการตดิเชือ้ CAUTI  0.80 /พนั
วนัคา 

1.74 1.7 2.25 1.82 0.9 

-อตัราการตดิเชือ้ทีแ่ผลสะอาด  < 0.5% 0.34 0.83 0.47 0.17 0.39 
-อตัราการตดิเชือ้ VAP 0/พนัวนัคา NA - 2.45 0 0 
-อตัราการเกดิ CLABSI 0/พนัวนัคา NA NA NA 1(ราย) 0 
-อตัราการตดิเชือ้ดือ้ยาในโรงพยาบาล 

 1:1000 
NA 0.73 1.02 0.47 0.13 

-อตัราการตดิเชือ้จากการใหส้ารน ้าทาง
หลอดเลอืดด า 

0 ครัง้/พนัวนั
คา 

0.35 0.40 0.24 0.09 0.16 

-อตัราการตดิเชือ้ทีแ่ผลฝีเยบ็ 0% 0 0 1.97 0 1.06 
-อตัราการเกดิอุบตัเิหตุจากของมคีมและถูก
สารคดัหลัง่กระเดน็เขา้สู่ร่างกายจากการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่

0 ราย 6 5 7 6 4 

-อตัราการลา้งมอืถูกต้องตามขัน้ตอน >80% 82.5 65.2 68.5 86.5 88 

*ตวัอย่างการเกบ็ขอ้มลูตามมาตรฐานส าคญัจ าเป็นซึง่อาจปรบัรปูแบบตามบรบิทองคก์ร 

ii. บริบท 
จ านวนเตยีง จ านวนผูร้บับรกิาร:  โรงพยาบาลเถนิเป็นโรงพยาบาลชุมชนทุตยิภูมริะดบักลางขนาด 60 เตยีง มแีพทย์
ทัง้หมด 14 คน เป็นแพทยท์ัว่ไป 5 คน  แพทยเ์ฉพาะทาง 6 สาขา คอื สาขาอายุกรรม 2 คน, สาขาสตู-ินรเีวช 2 คน, สาขา
ศลัยกรรม 1 คน  สาขากุมารเวช  2 คน สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั 1 คน และสาขาวสิญัญแีพทย ์1 คน  เป็นแม่ข่ายในการ
รบัส่งต่อจากโรงพยาบาลแม่พรกิและโรงพยาบาลสบปราบ ปี 2563 และ 2564 มผีูป่้วยนอกเฉลีย่  566 ราย/วนั  ผูป่้วยใน
เฉลีย่ 38 ราย/วนั  จ านวนผูป่้วยICU  441  ราย    จ านวนการผ่าตดั 1,827 ราย  จ านวนการคลอดปกต ิ 124 ราย  ผ่าตดั
คลอด  81 ราย 
บรกิารทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้และลกัษณะของการตดิเชือ้:  การเขา้ช่วยเหลอืผูป่้วย ณ.จุดเกดิเหตุ กรณีได้รบัอุบตัิเหตุ  
ผูป่้วยมารบับรกิารที ่ER ไดแ้ก่อุบตัิเหตุและฉุกเฉินที่ไม่รู้สกึตวั เมาสุรา ผู้ป่วยที่มปัีญหาในการสื่อสาร ผู้ป่วยปกปิดข้อมูล 
ไม่แจง้ว่ามาจากพืน้ทีเ่สีย่ง ผูป่้วยทีส่่งต่อมาจากร.พ.ลกูข่าย  ในหอผู้ป่วย ICU ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดนิหายใจ และ
หอ้งผ่าตดัมอีาการของระบบทางเดนิหายใจ ท าให้มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 สู่ผู้ป่วยอื่นและบุคลากรได้จงึได้วาง
ระบบการคดักรอง จดัโซนที่เหมาะสมแยกคลนิิก ARI ,PUI ,TB ปรบั ER มหี้อง Negative  มกีารตรวจหาเชื้อเบื้องต้น 
ผลลพัธ ์บุคลากรและผูท้ีม่ารบับรกิารตดิเชือ้ Covid-19 0 ราย 
การตดิเชือ้ส าคญั:  ทบทวนผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ VAP  มกีารใช้ VAP Bundle ใน ICU ผลลพัธผ์ูป่้วยตดิเชือ้ปี 62 จ านวน 2 รายปี  
63-64 จ านวน 0 ราย,  SSI มกีารวางระบบป้องกนัการตดิเชือ้แผลผ่าตดัดงัน้ี จดัหอ้งผ่าตดันรเีวชแยกออกจากผ่าตดัทัว่ไป 
และ ตดิเชือ้TB มาก่อน Admit ร.พ. มกีารวางระบบการดแูลรกัษาตดิตามการใหย้าใหค้รบตามเวลาทีก่ าหนด มกีารใหข้อ้มลู
แก่ผูป่้วย ญาต ิชุมชนในการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ส่งผลใหอ้ตัราการรกัษาผูป่้วย TB ส าเรจ็เพิม่ขึน้ปี 63 = 63.35      
ปี 64 = 72.15 
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โอกาสรบัผูป่้วยตดิเชือ้จากสถานพยาบาลอื่น: มรีบัการส่งต่อจากรพ.สบปราบ แม่พรกิ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ on ETT และรบั 
ผู้ป่วยกลบัจากโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง ที่มีโอกาสมีเชื้อดื้อยาใช้มาตรการ Contract Precaution ส่วนเชื้อ Covid 
ก าหนดแนวทางใหม้กีารคดักรอง Covid เพิม่เตมิและการตรวจ Rapid Testก่อนส่งต่อทุกราย 

การตดิเชือ้ดือ้ยา: เชือ้ดือ้ยามอุีบตักิารณ์สงูขึน้ทัง้ผูป่้วยส่งกลบัเพือ่ตดิตามเฝ้าระวงัต่อ จากโรงพยาบาลล าปางและพบจาก
การรกัษาในโรงพยาบาล ทบทวนผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ ดือ้ยา จงึจดัการโดยการจดัโซน ใชม้าตรการ Contract Precaution และ
แยกของใช ้ผลลพัธ:์ มรีะบบ จ านวนผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ดือ้ยา มแีนวโน้มลดลง   
จ านวน ICN และการศกึษาอบรม: ม ีICN ไม ่ Full time 1 คน ผา่นการอบรมหลกัสตูร 2 สปัดาห ์ และม ีICWN 
จ านวน  8 คนผ่านการอบรมหลกัสตูร 2 สปัดาห ์1 คน   มกีารจดัอบรมฟ้ืนฟูความรูท้ ัง้ภายนอกและภายใน
โรงพยาบาล ประเมนิทกัษะความรู้ สมรรถนะ ของ ICWN ทกุปี วางแผนส่งอบรมหลกัสตูร 4เดอืน 

iii. กระบวนกำร 
II-4.1 ก. ระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ 
(1) คณะกรรมการก ากบัดูแล การตดัสนิใจทีส่ าคญั 
 การระบาดของโรค COVID -19 ตัง้แต่ปลายปี 2563-2564 คณะกรรมการ IC ร่วมกนัผูบ้รหิารระดบัสงูสุด ทมี SAT มี

นายอ าเภอเป็นประธานและทมีน าอื่นๆเช่น ENV  HR  MSO  NSO รวมถงึงานชุมชน และรพสต.เครอืข่าย ในการ
ออกแบบระบบในการดแูลรกัษาพยาบาล ตัง้แต่การคดักรองกลุ่มเสีย่ง  การออกแบบระบบ วางแผนจดัอตัราก าลงั 
ปรบัปรงุโครงสรา้งสถานที ่จดัโซน ทบทวนแนวทางปฏบิตั ิจดัรปูแบบการดแูลผูป่้วยกลุ่มเสีย่งหรอืผูป่้วยทีต่้องดแูลกกั
ตวัต่อทีบ่้านร่วมกบัทอ้งถิน่ 

(2) การวเิคราะหค์วามเสีย่งเพื่อก าหนดการตดิเชือ้ทีเ่ป็นจุดเน้นของการป้องกนัและควบคุม 
 มวีเิคราะหข์อ้มลูเฝ้าระวงัการตดิเชือ้รายเดอืนเพือ่น าขอ้มลูมาทบทวน แกไ้ขปัญหา และการสงัเกตการณ์ปฏบิตัิ

ตามแนวทางทีก่ าหนดขึน้ของเจา้หน้าที ่มรีะบบรายงานอุบตักิารณ์ผ่านระบบความเสีย่งของรพ. หรอืจากการตดิตาม
ระบบงานทีม่คีวามเสีย่ง ไดแ้ก่ระบบการคดักรองผูป่้วยทางเดนิหายใจ ของ OPD  ER การจดั Zoning 
(3)(4) การน าความรูท้างวชิาการมาใชใ้นการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ การก าหนดนโยบายและเกณฑป์ฏบิตัิ 

 การปรบัปรุงแนวทางปฏบิตัอิ้างองิขอ้มลูทางวชิาการและหลกัฐานเชงิประจกัษ์จากองคก์ารอนามยัโลก ศนูย์
ควบคุมโรคสหรฐัอเมรกิา ส านกัระบาด สถาบนับ าราศนราดรู และขอ้มลูทางวชิาการจากมหาวทิยาลยัแพทย์ของประเทศ มา
ประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตั ิมกีารทบทวนใหค้รอบคลุมและทนัต่อเหตุการณ์  ไดแ้ก่ มแีนวทางปฏบิตัใินการดแูล
ผูป่้วย Covid –19ของกรมการแพทย ์,แนวทางปฏบิตั ิCAUTI , SSI ,VAP ของ CDC มาปรบัใชใ้นบรบิทของร.พ การ
วนิิจฉยัการตดิเชือ้ของสถาบนับ าราศนราดรู เป็นต้น 
 (5)(6) การประสานงานระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ (IPC) ทัว่ทัง้องคก์ร ความครอบคลุมพืน้ที่ การเชื่อม
ประสานระบบงาน IPC กบัระบบงานพฒันาคุณภาพและความปลอดภยั 

 การปฏบิตังิานของ IPC จะประสานทุกทมีน าและ PCT ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น องคก์รแพทย ์องคก์รพยาบาล  PCT ทุก
สาขา งานควบคุมโรค  ทมีครอ่มสายงาน   นอกจากน้ียงัประสานงาน COCโดยเฉพาะการดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองทีบ่้าน  และ
ชุมชน เชื่อมโยงการดแูลถงึเครอืข่าย โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลล าปาง เช่นการจดัระบบรองรบัในการดแูลผูป่้วย
Covid-19 
(7) การสนบัสนุนทรพัยากร บุคลากร ระบบสารสนเทศ 

 จากการจดัระบบในการดูแลผูป่้วย Covid-19 ของหอ้งแยกตดิเชือ้ มกีารสนบัสนุนทรพัยากรและอุปกรณ์ จากสสจ.
โรงพยาบาลและชุมชน ในการปรบัปรุงโซน ภายในอาคารเพื่อจดัท า Cohort ward และIsolate Room หอ้งแยกตดิเชือ้มกีาร
จดัท า Stock PPE จ านวนอย่างน้อย 3เท่า   

 บุคลากร มรีะบบการจดัสรรบุคลากรจาก ทุกหน่วยงานบรกิาร ,รพ.ในเครอืข่ายและ รพสต.ร่วมกนัทมี HR เพื่อ
รองรบัผุป่้วยทีม่าใชบ้รกิารไดอ้ย่างเหมาะสม ผลลพัธ ์มบุีคลากรอยู่เวร ไดต้ลอด24ชม 

 ระบบสารสนเทศ เน่ืองจากรพ.ยงัไม่มโีปรแกรมการเฝ้าระวงัทีส่ามารถลงขอ้มลูการตดิเชือ้ แต่ไดม้นี าโปรแกรมการ
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ลงขอ้มลูการตดิเชือ้ภาพรวมของสถาบนับ าราศมาใช ้ รวมถงึการใชข้อ้งมลูผูป่้วยจากระบบ Hos-Xp มาช่วยในการ
ปฏบิตังิาน มรีะบบการสื่อสารขอ้มลูแนวทางปฏบิตัแิก่เจา้หน้าทีท่าง Intra -net 

 
(8) การให้ความรูแ้ละฝึกอบรมแก่บุคลากรและผูป่้วย 

 จากการเตรยีมระบบรองรบัการดแูลผูป่้วย COVID -19 มกีารอบรมเรื่องการใส่  การถอดPPE  ก าหนดการใชร้ะดบั
ของPPE.ใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมส่งผลใหก้ารสวมใส่ชุดไดถู้กต้องไม่สิน้เปลอืงและป้องกนัเชือ้โรคไดเ้หมาะสม, มี
การซอ้มใส่และถอดบ่อยๆในทุกระดบั, Flow การเคลื่อนยา้ยผูป่้วย , การท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมอื ท า
ความสะอาดพืน้ที่.  

 บุคลากร จะไดร้บัการปฐมนิเทศแรกเขา้ปฏบิตังิาน  รว่มกบัมกีารฟ้ืนฟูทกัษะในบุคลากรพยาบาล เป็นประจ าทุกปี 
ทัง้รปูแบบประชุมวชิาการ การสอนหน้างาน  การนิเทศตดิตามก ากบัโดยหวัหน้างาน ทมีพยาบาลตรวจการ และ
ทมี IC Round  

 ผูป่้วยและญาต ิไดจ้ดัท าแนวทางการให้ความรูผ้่านบุคลากรทางการพยาบาลแต่ละหอผูป่้วย รว่มกบัท าสื่อ ป้าย 
หรอืแผ่นพบั ในกรณีทีม่คีวามยุ่งยากซบัซอ้น พยาบาลควบคุมการตดิเชือ้เป็นผูส้อน อธบิายใหผู้ป่้วย ญาต ิและ
ผูด้แูล 

(9)(10) พยาบาลควบคุมการตดิเชือ้ (ICN) กลไกการด าเนินงานและประสานงาน 
 บทบาทของICN เป็นเลขาของคณะกรรมการICเป็นผูป้ระสานขอ้มลูดา้นการเฝ้าระวงั  ใหผู้บ้รหิาร  เกบ็ขอ้มลูจาก 

ICWN  พยาบาล ICN ผ่านการศกึษาและอบรมตามเกณฑ ์สามารถด าเนินการตามมาตรการคบคุมการตดิเชือ้ได ้
และหากมคีวามซบัซอ้นหรอืเกีย่วขอ้งกบัการรกัษาหรอืการตดัสนิใจทีส่งูขึน้ จะมีอายุรแพทยใ์หค้ าปรกึษาการ
สนบัสนุนในการบรหิารจดัการด้านการรกัษา ประธาน IC จะประสานผูบ้รหิารในดา้นการจดัการระบบ  แต่ในการ
ท างานทีม่ภีาระงานหลายดา้น จงึเป็นปัญหาเรื่องความต่อเน่ืองในการนิเทศตดิตามก ากบังาน 

II-4.1 ข. การเฝ้าระวงัและควบคุมการตดิเชือ้ 
(1) การเฝ้าระวงัแบบ active prospective surveillance หรอื targeted surveillance 

 เฝ้าระวงัทัง้ 2 วธิ ีโดยพยาบาลทุกหอผูป่้วย ICWN เป็นผูร้ายงานให ้ICN confirmed และสุ่มตดิตามการเฝ้าระวงัที่
หอผูป่้วย 

 
(2) การวนิิจฉยัและยนืยนัการติดเชือ้ทีไ่ม่ไดท้ า active prospective surveillance 

 มกีารเฝ้าระวงัดว้ยวธิทีี ่1 โดย ICN, ICWN และวางแผนพฒันาให ้RN ทุกคนสามารถท าการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ได ้
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีท่นัเวลา ครบถ้วน จงึไดม้กีารฟ้ืนฟูสอน ทบทวน ฟ้ืนฟูการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ส าหรบั ICWN 
100% และตดิตามทดสอบความรูใ้นร่วมกบัการส ารวจประสทิธภิาพการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้  

 
(3) การใชผ้ลของการเฝ้าระวงัเพื่อใหข้อ้มลูแก่ผูเ้กีย่วขอ้ง และเพื่อปรบัปรุงระบบงาน 

 จากการพบการเกดิ VAP  และCLABSI จงึน าผลการวเิคราะหก์ารเฝ้าระวงัการตดิเชือ้การทบทวนร่วมกบั  ICU     
อายุรแพทยม์กีารน า VAP bundle และการนิเทศทางการพยาบาลของหวัหน้าหอผูป่้วยและ ICN ตาม VAP bundle 
เป็นต้น  

 
(4)(5) การบ่งชีก้ารระบาดและการควบคุมการระบาด (บทเรยีนในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา) 
 3ปีทผี่านมา ไม่มกีารระบาดของการตดิเชือ้ แต่มกีารจดัท าแนวทางปฏบิตักิรณีเกดิการระบาดของการตดิเชือ้ 
II-4.2 ก. การป้องกนัการตดิเชือ้ทัว่ไป 
(1) มาตรการป้องกนัการตดิเชือ้และท าใหป้ราศจากเชื้อ 
 Hand hygiene: การส่งเสรมิใหบุ้คลากรมกีารท าความสะอาดมอื  7 ขัน้ตอน 5 Moment โดยท าการสุ่มสงัเกตการณ์
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ปฏบิตัแิละใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเป็นระยะ การจดัท าป้ายส่งเสรมิการท าความสะอาดมอื อ่างลา้งมอื หอ้งน ้าทัง้ผูป่้วยและ
เจา้หน้าที ่รวมถงึในลฟิท ์ร่วมกบัการสนบัสนุนน ้ายาล้างมอือย่างเพยีงพอ ผา้เชด็มอื การสนบัสนุนAlcohol gel ตามเตยีง
ผูป่้วย ตดิตัง้เครือ่งพ่น Alcohol hand rub  

 Isolation precautions: โรงพยาบาลไดม้นีโยบายและมาตรการการปฏบิตัคิรอบคลุมทัง้ Standard precautions และ 
Transmission based precautions  
- มกีารสนบัสนุนอุปกรณ์ป้องกนัอย่างเพยีงพอ โดยใหแ้ต่ละหน่วยงานการเบกิจ่ายผ่านระบบวสัดุการแพทย ์ซึง่มี
แผนการจดัซือ้ประจ าปี มคีวามพอเพยีง 

    - การก าหนดจดัโซนส าหรบัผูป่้วย Low immune, ผูป่้วยตดิเชือ้หรอืเชือ้ดือ้ยา แต่ในทางปฏบิตัยิงัพบปัญหาความแออดั
ในหอผูป่้วยรวม ทีไ่ม่สามารถจดัระยะห่างของเตยีงไดต้ามมาตรฐาน ทีม่ากกว่าอย่างน้อย 3 ฟุตได ้จงึเน้นมาตรการทาความ
สะอาดมอืและการป้องกนัการแพร่กระจายจากแหล่งโรค เช่น การใหผู้ป่้วยทีม่อีาการทางระบบทางเดนิหายใจสวมหน้ากาก
อนามยั เป็นต้น  
   - การป้องกนัเขม็ ของมคีมทิม่ต า ไดม้อุีปกรณ์ช่วยป้องกนั เช่น กล่องปลดทิง้เขม็ การสอนและจดัท าแนวปฏบิตัใินการ
ป้องกนัฯ การนิเทศตดิตาม และการจดัระบบการดแูลภายหลงัไดร้บัอุบตัเิหตุฯ เผยแพร่และตดิตามปัญหา อุปสรรคเพื่อน ามา
แกไ้ขอย่างต่อเน่ือง ในการด าเนินการไดเ้ชื่อมโยงกบัระบบความเสีย่ง ในการพฒันาระบบป้องกนั ทัง้การทบทวนใหค้วามรู ้
การฝึกปฏบิตั ิการก ากบัตดิตาม การรณรงคโ์ดยจดัท าโปสเตอรแ์ละการใช ้PPE ในการท าหตัถการ  
  - โรงพยาบาลมหีอ้งแยกตดิเชือ้ เพื่อรองรบัโรคตดิต่อ Airborne transmission เช่น TB แยกจากหอผูป่้วยรวม แต่ช่วงมโีรค
COVID -19 ระบาด ไดป้รบัปรุงตกึผูป่้วยดงักล่าวรองรบัผูป่้วย  COVID และปรบัใหผู้ป่้วย TB ไป  Admit หอ้งพเิศษ 16-17 
 

 Standard precaution อื่นๆ: 
 การท าความสะอาด ท าลายเชือ้ ท าใหป้ราศจากเชือ้:  เครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทยท์ี ่Reused หอผูป่้วย/
หน่วยงาน เป็นผูน้ าส่งไปลา้งท าความสะอาด และท าปราศจากเชือ้ตามประเภทของอุปกรณ์ทีง่านหน่วยจ่ายกลาง และจนท.
งานหน่วยจ่ายกลางเป็นผูน้ าส่งของ Sterile ใหห้น่วยงาน 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นระบบทางเดนิหายใจ เช่นชุด Ventilator มกีารท าใหป้ราศจากเชือ้ดว้ย EO 
  อุปกรณ์ทีเ่ป็น Non critical เช่น หมอ้นอน จะลา้งในหน่วยงาน ท าการขดัลา้งดว้ยสารทีม่สี่วนผสมของคลอรนี 
 การ reprocess กลอ้งส่องอวยัวะ:การ reprocess กล้องส่องอวยัวะ: ชุดกลอ้งส่องอวยัวะ จะท าการลา้งท าความสะอาดที่

งานหอ้งผ่าตดั โดยใชเ้ครื่องลา้งอตัโนมตั ิแลว้ท าการแช่น ้ายา HLD โดยเจา้หน้าทีท่ีผ่่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐาน  
 การจดัการกบัวสัดุหมดอายุและ single-use device reprocessing: มกีารก าหนดมาตรการ FIFO  ไม่มกีารใชอุ้ปกรณ์ 

Re-useในชุดอุปกรณ์ single -use 
(2) การปรบัปรุงและควบคุมสิง่แวดลอ้มเพื่อลดความเสีย่งในการแพร่กระจายเชือ้โรคและการปนเป้ือนในสิง่แวดลอ้ม 

 การจดัโซนอาคารหอ้งแยก   มกีารก าหนดโซนเขยีว เหลอืง แดง เจา้หน้าทีเ่ขา้ดา้นหน้าตึก ผูป่้วยเขา้ออกโซนหลงั
ตกึ 

 การจดัการขยะตดิเชือ้ มกีารขนยา้ยขยะทัง้ถงั โดยมกีารแลกเปลีย่นถงัละอาด 2 รอบ/วนั ท าความสะอาดลฟิทห์ลงั
การขนยา้ย 

 หอ้งผ่าตดัมหีอ้งผ่าตดัทีเ่ป็นระบบ Positive pressure จ านวน 2 หอ้ง และในหอ้งผ่าตดัทุกหอ้งแผนกช่างจะท าการ
บ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศทุก 1 เดอืน  

 การก่อสรา้งภายในโรงพยาบาล ทางแผนกช่างเป็นผูค้วบคุมมาตรฐานงานก่อสรา้ง โดยคณะกรรมการ ICC มกีาร
ประสานงานกบัฝ่ายบรหิารเพื่อใหม้กีารควบคุมการก่อสรา้งดา้นป้องกนัฝุ่ นและเสยีง เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อ
ผูร้บับรกิารของร.พ. 

(3) การลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ในพืน้ทีต่่างๆ  
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 การแยกหอ้งผ่าตดัเลก็ ออกจากหอ้งผ่าตดัใหญ่ในการใหบ้รกิาร EGD Colonoscope หตัถการผ่าตดัเลก็ต่างๆ 
  หอ้งฉุกเฉิน มกีารปรบัปรุงโซน Resucitate กัน้กระจก เพิม่ระบบการจดัการอากาศเพื่อรองรบัผูป่้วยทีไ่ม่ทราบประวตั/ิ
สงสยัโรคตดิต่อทางอากาศ และมแีผนในการปรบัปรุงเป็นหอ้งNegative room 

 งานผูป่้วยนอก มกีารคดักรองผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งต่อการเป็นวณัโรคปอดโดยใชก้ารซกัประวตัไิอเรือ้รงั กรณีอาการ
เขา้ไดต้ามเกณฑ ์ ส่ง CXR และSputum X 3 day  จดัมุมแยกพกัคอยใหแ้พทยอ์อกมาตรวจ และมกีารคดักรอง
ผูป่้วยทีม่อีาการทางระบบทางเดนิหายใจ ม ีARI Clinic   

 หน่วยซกัฟอก มกีารเยีย่มนิเทศหน้างานเกีย่วกบัการระมดัระวงัการปนเป้ือน และการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั การขนส่ง
ผา้เป้ือนสามารถควบคุมใหม้กีารใชล้ฟิต์ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดได ้เวลา 07.30น.และ 11.30 น  แยกลฟิทก์าร
ขนส่งออกจากการใขข้องผูร้บับรกิาร มกีารท าความสะอาดลฟิทห์ลงัใชทุ้กรอบ  

 หน่วยจ่ายกลาง: มกีารแบ่งพืน้ทีไ่ดต้ามมาตรฐาน  มกีารควบคุมก ากบัการปฏบิตังิาน และมกีารแจง้อุบตักิารณ์และ
ร่วมหาแนวทางแก้ไข   จดับุคลากรเขา้ร่วมประชุมวชิาการภายนอก ทีจ่ดัโดยสมาคมในส่วนกลางและในเครอืข่าย
ภาคเหนืออย่างต่อเน่ืองทุกปี รว่มกบัไดร้บัการสนบัสนุนวทิยากรในการใหค้วามรู้ในหน่วยงานและทบทวนการ
ปฏบิตัเิป็นประจ า  

 โรงครวั คณะกรรมการอาหารปลอดภยั และเป็นผูสุ้่มเพาะเชือ้อาหารและภาชนะ  
 หน่วยกายภาพบ าบดั  มกีารคดักรองผูร้บับรกิารทีม่อีาการทางระบบทางเดนิหายใจ จดัระบบใหบุ้คลากรป้องกนั

การตดิเชือ้จากการสมัผสั เช่น การป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ดือ้ยา การท าความสะอาดอุปกรณ์ทีใ่ชฝึ้กผูป่้วย 
การป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ของระบบทางเดนิหายใจ   การท าความสะอาดมอืและการใชห้น้ากากอนามยั  

 หอ้งเกบ็ศพ การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั การท าความสะอาดมอื การท าความสะอาดสิง่แวดลอ้ม 5 ส. และระบบการ
ระบายอากาศ มแีนวทางปฏบิตัเิพือ่ใหเ้จา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งปฏบิตัติามแนวทางเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ และมกีาร
นิเทศตดิตามโดยพยาบาล ICN  

II-4.2 ข. การป้องกนัการตดิเชือ้ในกลุ่มเฉพาะ 
 การด าเนินการเพื่อลดความเสีย่งของการตดิเชือ้ทีส่ าคญัขององคก์ร* 

(1) การตดิเชือ้ทีแ่ผลผ่าตดั มกีารทบทวนกรณีมกีารตดิเชื้อหลงัผ่าตดัและหาแนวทางแกไ้ขในผูเ้กีย่วขอ้งและมนีโยบาย
การเลอืกใชย้าปฏชิวีนะทีเ่หมาะสมก่อนผ่าตดั 

(2)  มกีารตดิตามเฝ้าระวงัการเกดิ incidence VAP ใน ICU มกีารนิเทศ ตดิตามการปฏบิตัติาม VAP bundle โดย
หวัหน้างานและICN และการเลอืกใชย้าปฏชิวีนะทีเ่หมาะสมกรณีการเกดิ VAP  

(3) การตดิเชือ้ระบบทางเดนิปัสสาวะ มนีโยบายการถอดสายสวนปัสสาวะภายใน 48 ชม. หลงัการผ่าตดั หากไม่มขีอ้
บ่งชีใ้นการใส่ต่อ  การตดิเชือ้จากการใหส้ารน ้า ยดึหลกัการปฏบิตัติาม standard precaution/ การใส่ PPE ของ
เจา้หน้าทีทุ่กระดบัใหเ้หมาะสมเพื่อป้องกนั Needle injury/mucosal injury ในบุคลากร  

(4) มกีาร on C-line ตามมาตรฐานแนวทางปฏบิตั ิการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด มแีนวทางการใช ้SOFA /MEWS score 
ร่วมกบัทมีผูด้แูลเรื่อง sepsis ของร.พ.เพื่อการวนิิจฉยัโรคและเน้นการลา้งมอื และ standard precaution ในผูป่้วย
ทุกรายทีอ่ยู่ในหอผูป่้วยเพื่อป้องกนัการกระจายของเชือ้ 

 (สรุปการด าเนินงานตามแนวทางมาตรฐานส าคญัจ าเป็น) 
(2) การดูแลผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ซึง่ตดิต่อไดท้างโลหติ ผูป่้วยทีม่ภีูมติ้านทานต ่า การตดิเชือ้ทีด่ือ้ยาและเชือ้อุบตัใิหม่ 

 ในการใส่ PPE ทีเ่หมาะสมและมกีารใหย้าป้องกนัการตดิเชือ้ HIV และ HBV กรณีสมัผสัสารคดัหลัง่หรอืเลอืดใน
บุคลากร  

 มนีโยบายการยา้ยหอ้งพเิศษในผูป่้วย low immune/ การตดิเชือ้ทีด่ือ้ยาทีต่้องการหอ้งแยกโรค  มกีารก าหนดโซน
เพื่อป้องกนัการกระจายของเชือ้ดือ้ยาที่หอผูป่้วยรวม 

(3) การดูแลเจา้หน้าทีท่ีส่มัผสัเลอืด/สารคดัหลัง่ หรอืเจบ็ป่วยจากการท างาน* 
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 มรีะบบการดแูล PEP บุคลากรทีเ่สีย่งไดร้บั Stat dose ไดอ้ย่างรวดเรว็  ไดร้บัการตรวจ รกัษาตาม และตดิตามได้
ตามแนวทางทีว่างไว ้ 

 บุคลากรในโรงพยาบาลกลุ่มเสีย่งจะไดร้บัการเจาะหาภูมไิวรสัตบัอกัเสบบ ี
 มนีโยบายใหเ้จา้หน้าทีต่รวจเอกซเรยป์อด 100% เพื่อตรวจหาวณัโรคปอดในบุคลากร  

(สรุปการด าเนินงานตามแนวทางมาตรฐานส าคญัจ าเป็น) 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 การพฒันาปรบัปรุงโซนภายในอาคารผูป่้วยหอ้งแยกและการจดัระบบรองรบัการ Admit ผูป่้วย COVID -19 บูรณา 
การในเรื่องการจดัอตัราก าลงัทีม่าจากหน่วยงานต่างๆรวมถงึโรงพยาบาลเครอืข่าย สบปราบ   แม่พรกิ การทบทวนประเมนิ
สมรรถนะการใช ้PPE  น าแนวทางปฏบิตัขิองกรมการแพทย ์กรมควบคุมโรค มาปรบัใชภ้ายใต้บรบิทโรงพยาบาล ท างาน
ร่วมกบัแบบสหสาขาวชิาชพี ในการดแูลผูป่้วยแบบองคร์วม มกีารดแูลตัง้แต่การคดักรอง รกัษาจนกระทัง่ส่งต่อถงึชุมชน 

 

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

46. ระบบป้องกนัและควบคุมการ
ตดิเชือ้ 

3.5 L ระบบการป้องกนักระจายเชือ้ดือ้ยาทีม่ปีระสทิธภิาพ 

47. การเฝ้าระวงัและควบคุมการ
ตดิเชือ้ 

3.5 L ประสทิธภิาพการเฝ้าระวงัและการ Bench mark กบัรพ.อื่นๆ 

48. การป้องกนัการตดิเชือ้ทัว่ไป 3.5 L ปรบัปรงุระบบการดแูลผูป่้วยทางเดนิหายใจใน ICU 
49. การป้องกนัการตดิเชือ้ในกลุ่ม

เฉพาะ 
3.5 L จดัท าหอ้ง Modified AIIR อกี 1หอ้ง 
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II-5 ระบบเวชระเบียน 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส าคญัท่ีควรรายงาน: ความถูกต้อง สมบูรณ์ ทนัเวลา มเีน้ือหาทีจ่ าเป็น (ส าหรบัการสื่อสาร การดแูลต่อเน่ือง 
การประเมนิคุณภาพ) ความปลอดภยั การรกัษาความลบั 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รอ้ยละความสมบูรณ์ของเวชระเบยีนผูป่้วยนอก >80% 80.02 82.30 84.60 85 87 
รอ้ยละความสมบูรณ์ของเวชระเบยีนผูป่้วยใน >80% 88.50 89.63 89 87 89 
รอ้ยละความสมบูรณ์ของ Nursing Record >80% 94.52 76 77 79 87 
รอ้ยละความสมบูรณ์ของการบนัทกึรหสั ICD >80% 100 97 99 99 98 
รอ้ยละการไม่ลงการวนิิจฉยัโรคในคอมพวิเตอร ์ <20% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
รอ้ยละการคน้หาเวชระเบยีนไม่พบใน  15  
นาท ี

<20% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

ii. บริบท 

       โรงพยาบาลเถนิใชโ้ปรแกรม Hos -XP ในการบนัทกึขอ้มลูทางเวชระเบยีน มกีารตรวจสอบผลการบนัทกึเวช 

ระเบยีนและวเิคราะหป์ระเดน็ทีไ่ม่ไดบ้นัทกึแก่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง  มกีาร audit chart ทุก 3 เดอืน แจง้ผลใหท้ราบในการ
ประชุมองคก์รแพทย ์ องคก์รพยาบาล  รวมถงึแนวทางในการบนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนใหส้มบูรณ์  สื่อสารโดยการท า
หนงัสอืแจง้หน่วยงานต่างๆ  และในการประชุมของทมีงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  เพื่อใหข้อ้มลูทีบ่นัทกึมคุีณภาพ  ครบถ้วน และ
ถูกต้อง 
ปรมิาณผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน:  
ปรมิาณผูป่้วยนอก/ผูป่้วยใน:  ผูป่้วยนอกปี 2563 เฉลีย่ประมาณวนัละ 566 ครัง้/วนั   ผูป่้วยใน 38 คน/วนั 
ขอบเขตการใช ้digital technology ในระบบเวชระเบยีน:  
1.โปรแกรม HosXP เป็นโปรแกรมหลกัของทุกหน่วยบรกิารในโรงพยาบาล ทีม่กีารใชง้านตัง้แต่ผูร้บับรกิารเขา้มาตดิต่อ 
รบัการตรวจรกัษา รบัยา จ่ายเงนิ และกลบับ้าน 
2.โปรแกรม SCAN OPD เป็นโปรแกรมเพื่อสนบัสนุนและทางเลอืกในการเขา้ถงึขอ้มลูของผูร้บับรกิาร เพื่อตอบสนอง
ความถูกต้อง รวดเรว็  
3.โปรแกรม LIS เป็นระบบสารสนเทศทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยเ์พื่อช่วยเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่าง HosXP และLIS 
โดย อตัโนมตั ิโดยมกีารส่งต่อขอ้มลูและผลการตรวจ วเิคราะหเ์ป็น ไปอย่างสะดวก ถูกตอ้ง รวดเรว็ ครบถว้น 

iii. กระบวนการ 
II-5.1 ก. การวางแผนและออกแบบระบบ 
(1) (2) การก าหนดเป้าหมาย การออกแบบระบบเวชระเบยีน การประเมนิส่วนขาด/ความซ ้าซอ้น/การไม่ได้ใชป้ระโยชน์: 

 จากการวเิคราะหผ์ลการประเมนิความสมบูรณ์ของเวชระเบยีนผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ในปี 2563 พบว่า เวช
ระเบยีนผูป่้วยนอกมปัีญหาในส่วนของเรื่อง “การบนัทกึการตรวจร่างกาย” และ “การบนัทกึการวนิิจฉยั” จากการ
บนัทกึเป็นลายมอืเพยีงอย่างเดยีว ทมีน าสารสนเทศจงึไดป้ระสานงานกบัองคก์รแพทยเ์พื่อหาแนวทางปรบัปรุง
แกไ้ขโดยไดอ้อกแบบฟอรม์การบนัทกึการตรวจร่างกายผูป่้วยนอกใหม่ และจ าเป็นต้องบนัทกึขอ้มลูลงใน
โปรแกรม Hos-XP  พรอ้มทัง้การบนัทกึและลงลายมอืชื่อแพทยผ์ูต้รวจ 

 ในส่วนของเวชระเบยีนผูป่้วยในปี 2562-2563  ไดม้กีารปรบัปรุงใบ Discharge summary ตามเกณฑค์ู่มอื
สปสช. เน่ืองจากคู่มอืสปสช. เล่มล่าสุด (2557) ก าหนดใหทุ้กโรงพยาบาลของรฐัจดัท าใบ Discharge summary 
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ใหเ้ป็นแบบฟอรม์เดยีวกนัทัง้ประเทศจงึจ าเป็นต้องปรบัปรุงแบบฟอรม์ใหต้รงตามเกณฑ์ 
 จากการปรบัปรุงดงักล่าวรวมทัง้มกีารประสานแจง้กลบั ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบยีนแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทุก

ฝ่ายอย่างต่อเน่ืองท าใหผ้ลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบยีนในส่วนดงักล่าวมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ 
ตามล าดบั 

(3) การประเมนิการปฏบิตัติามนโยบายและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการบนัทกึเวชระเบยีน: 
 ขอ้มลูทัว่ไปของผูป่้วยต้องมคีวามครบถ้วนถูกต้อง เพราะเป็นขอ้มลูกลางที ่online ใชทุ้กหน่วยงาน 
 ขอ้มลูส าหรบัผูป่้วยตอ้งมกีารปรบัปรงุใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 ขอ้มลูการมารบับรกิารของผูป่้วยทุกรายต้องผ่านการบนัทกึ visit ในระบบคอมพวิเตอร ์
 ขอ้มลูการใหบ้รกิารผูป่้วยทุกอย่างต้องบนัทกึในระบบคอมพวิเตอร์ 
 การบนัทกึขอ้มลูผูป่้วยในคอมพวิเตอรต์้องบนัทกึใหค้รบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานภายในเวลาทีก่ าหนด 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มลูทีม่ผีลต่อแฟ้มมาตรฐาน 12 แฟ้มและ 43 แฟ้ม 
 การบนัทกึเวชระเบยีนและตรวจจดัการเกีย่วกบัเวชระเบยีนใหป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรกัษาความลบัของผูป่้วย 

และขอ้ตกลงการบนัทกึเวชระเบยีนเพื่อลดความซ ้าซอ้น  
 จากการประเมนินโยบายและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการบนัทกึเวชระเบยีนพบว่าควรตอ้งมกีารทบทวนปรบัปรุง โดยผู้

มสี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย และค านึงถงึผูใ้ชส้ารสนเทศ ทกุระดบั ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร หวัหน้าหน่วยงาน และผูใ้ช ้
เน่ืองจากการไดม้าซึง่สารสนเทศ เพื่อใชใ้นการบรหิาร การเงนิการคลงั ในบางครัง้อาจไม่สอดคลอ้งกบัความ
สะดวกของผูใ้ชง้าน จงึจ าเป็นต้องมกีารชีแ้จง ทบทวน ตรวจสอบ การน านโยบายปฏบิตัไิปใชง้านจรงิแก่ผูม้สี่วน
เกีย่วขอ้งทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ือง 

 
(4) การประมวลผลจากเวชระเบยีนและการน าขอ้มลูที่ประมวลไดไ้ปใช้: 

 จากการตรวจสอบเวชระเบยีนพบว่าการบนัทกึเวชระเบยีนผูป่้วยนอกไม่สมบูรณ์ มกีารใหร้หสัโรคและหตัถการที่
ไม่ครบถ้วน จงึก าหนดใหเ้จา้พนักงานเวชสถติทิ าหน้าทีต่รวจสอบการลงขอ้มลูของเจา้หน้าทีบ่นัทกึขอ้มลูพรอ้ม
ตรวจสอบการใหร้หสัโรคและหตัถการซ ้าอกีครัง้ 

(5) การประเมนิประสทิธภิาพของระบบบรหิารเวชระเบยีน: 
 ระบบงานและกระบวนการภายในใหส้ามารถคน้หาเวชระเบยีนไดอ้ย่างถูกต้อง ภายในเวลาทีก่ าหนด โดย

โรงพยาบาลเถนิไดม้กีารพฒันาคุณภาพในหน่วยงานหอ้งบตัร เรือ่ง “ความถูกต้องในการคน้หาเวชระเบยีนผูป่้วย
นอก” โดยมกีารวเิคราะหก์ระบวนการท างาน หอ้งบตัร และปรบัปรุงกระบวนการโดยไดเ้พิม่ข ัน้ตอน “การ
ตรวจสอบความถูกต้อง (double check)” ก่อนน าส่งขึน้ เพื่อใหไ้ดเ้วชระเบยีนทีถู่กต้อง (ถูกคน) มากขึน้  

 หน่วยงานต่าง ๆ มกีารคา้งส่งแฟ้มประวตัคินืแก่หน่วยงานเวชระเบยีน ท าใหก้ารบรกิารเวชระเบยีนมคีวามล่าชา้
และไม่พรอ้มใช ้จงึไดม้แีนวทางการแกไ้ขค้อื ท ารายงาน ยมื-คนื แฟ้มประวตัใินโปรแกรม Hos - XP เพื่อง่ายต่อ
การควบคุมและตดิตามแฟ้มประวตั ิ

II-5.1 ข. การรกัษาความปลอดภยัและความลบั 
(1) การจดัเกบ็เวชระเบยีน ความปลอดภยั: 

 เน่ืองจากระบบเวชระเบยีนโรงพยาบาลเถนิมกีารด าเนินงานทัง้ในรปูแบบเอกสารแฟ้มประวตัผิูป่้วยและใน
รปูแบบ electronic file การจดัการดา้นความปลอดภยัจงึต้องจดัท าทัง้ 2 ส่วน กล่าวคอื มกีารจดัเกบ็ประวตัิ
ผูป่้วยในแฟ้มเวชระเบยีนปกแขง็เพื่อป้องกนัการฉีกขาดสญูหาย จดัเรยีงแฟ้มดงักล่าวในตู้เอกสารภายในห้อง
เฉพาะ เพือ่ป้องกนัฝุ่ นละออง หนู แมลงต่างๆ ท าลายเอกสาร และหา้มผูไ้ม่เกีย่วขอ้งเขา้หอ้งเกบ็เวชระเบยีน 

 ส าหรบัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในรปูอเิลก็ทรอนิกสไ์ดท้ าการจดัเกบ็   Database Server  ในหอ้ง
เฉพาะป้องกนัฝุ่ นและแมลง รวมทัง้มรีะบบส ารองขอ้มลูแบบ real time พรอ้มระบบป้องกนักระแสไฟฟ้าตก และ
ระบบส ารองไฟฟ้า ซึง่จะท าทนัทภีายใน 10 วนิาท ี
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(2) (3) การรกัษาความลบัของขอ้มลูในเวชระเบยีน: 
  มกีารก าหนดการเขา้ถงึเอกสารเวชระเบยีน การรกัษาความลบัของผู้ป่วย ในรปูแบบอเิลคทรอนิคส ์จะก าหนดสทิธิก์าร

เขา้ถงึของเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วของในระดบัทีต่่างกนั ก าหนดรหสัการเขา้ใชใ้นโปรแกรม HOSxP 
(4) การใหผู้ป่้วยเขา้ถงึขอ้มลูของตนในเวชระเบยีน: 
  เน่ืองจากผูป่้วยมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูของตนเองได ้แต่อาจมคีวามเสีย่งในการเปิดเผยขอ้มลู โดยตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจ 

แก่สาม ีภรรยา และญาต ิโรงพยาบาลเถนิจงึไม่อนุญาตใหผู้ป่้วยหรอืญาตถิอืแฟ้มประวตัขิองตนเองไปยงัจุดบรกิาร
ต่างๆ โดยโรงพยาบาลเถนิจะจดัเจา้หน้าทีใ่นการน าส่งบตัรใหก้รณีมกีารรอ้งขอขอ้มลูประกอบการรกัษาจากผูใ้หก้าร
รกัษา หรอืรอ้งขอขอ้มลูประกอบการเรยีกค่าชดเชยประกนัค่าบรกิารทางการแพทยจ์ากตวัแทนประกนัชวีติ โดยให้
ผูป่้วยตดิต่อดว้ยตนเอง หรอืต้องมหีนงัสอืทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร หนงัสอืยนิยอมการเปิดเผยประวตักิารรกัษาจาก
ผูป่้วยและตอ้งผ่านการอนุมตัจิากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเท่านัน้ 

II-5.2 เวชระเบยีนผูป่้วย 
(1) การออกแบบและมาตรการเพื่อใหบ้นัทกึเวชระเบยีนมขีอ้มลูเพยีงพอตามขอ้ก าหนด 

 เพื่อใหก้ารออกแบบและการบนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีน มคีวามเพยีงพอต่อความต้องการของทมีสหวชิาชพี 
ดงันัน้คณะกรรมการเวชระเบยีนจงึมแีนวทางโดยยดึมาตรฐานตามเกณฑคุ์ณภาพการบนัทกึขอ้มลูของ สปสช. 
เป็นหลกัในการปรบัปรุงแกไ้ข และออกแบบฟอรม์ตามทีก่ าหนด 

(2) การทบทวนและปรบัปรุงคุณภาพของการบนัทกึเวชระเบยีน (ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง การบนัทกึในเวลาที่
ก าหนด): 

 จากการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบยีนผูป่้วยใน และผูป่้วยนอก พบว่า ยงัมสีว่นขาดในเรื่องของการ
บนัทกึ CC/PI การบนัทกึค่าใชจ้่ายในคอมพวิเตอรไ์ม่ครบ การบนัทกึหตัถการ การไม่พมิพแ์บบสรุป (print out) 
การรกัษาของผูป่้วยก่อนเกบ็แฟ้มในบางราย (COPD CHF) (ขอ้มลูจากรายงานความเสีย่ง ) ซึง่ต้องมกีาร
ทบทวนเน้นย ้าการปฏบิตัติามขอ้ตกลงต่อไป อตัราความสมบูรณ์ของเวชระเบยีนทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกมี
แนวโน้มที่ดขี ึน้ โดยมคีะแนนคุณภาพเวชระเบยีนผูป่้วยนอก ปี 2563-2564 ภาพรวมรอ้ยละ 85 และ 87 
ตามล าดบั 

 

iv. ผลการพฒันาท่ีโดดเด่นและภาคภมิูใจ 

 ความสมบูรณ์ของการบนัทกึเวชระเบยีนผูป่้วยนอก และผูป่้วยในไดร้บัการปรบัปรุงจนกระทัง่ปัจจุบนัมคีะแนน
รอ้ยละ  83 และ 89 ตามล าดบั 

 มกีารปรบัปรุงกระบวนการภายในเพื่อใหเ้กดิมาตรฐานการรกัษาความลบัของเวชระเบยีนผูป่้วย 
 

v. แผนการพฒันา 
มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ปี 

50. ระบบบรหิารเวชระเบยีน 3 I ทบทวนจดัระบบยมื-คนืบตัร เพื่อพฒันาคุณภาพกรณี
บตัรหาย และรว่มพฒันาระบบ OPDCard Scan 

51. การทบทวนและความสมบูรณ์
ของการบนัทกึ 

3 I ทยทวนการบนัทกึ CC/PI การบนัทกึค่าใชจ้่ายใน
คอมพวิเตอร ์ การบนัทกึหตัถการใหม้คีวามครบถ้วน 

 

 

II-6 ระบบกำรจดักำรด้ำนยำ 
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i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ถูกต้อง ปลอดภยั ไดผ้ล ทนัเวลา adherence ประสทิธภิาพ 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
อุบตักิารณ์ Medication error : 
Prescribing* OPD (ต่อจ านวนใบสัง่
ยา) 

<300 964 
(93,676) 

867 
(97,029) 

646 
(94,032) 

241 
(91,848) 

210 
(59,411) 

อุบตักิารณ์ Medication error : 
Transcribing* 
OPD (ต่อจ านวนใบสัง่ยา) 

<5 18 
(93,676) 

8 
(97,029) 

3 
(94,032) 

2 
(91,848) 

0 
(59,411) 

อุบตักิารณ์ Medication error : Pre-
dispensing* 
OPD (ต่อจ านวนใบสัง่ยา) 

<1,000 1,874 
(93,676) 

1,116 
(97,029) 

1,925 
(94,032) 

1,126 
(91,848) 

1,061 
(59,411) 

อุบตักิารณ์ Medication error : 
Dispensing* 
OPD (ต่อจ านวนใบสัง่ยา) 

<20 17 
(93,676) 

22 
(97,029) 

20 
(94,032) 

24 
(91,848) 

8 
(59,411) 

อุบตักิารณ์ Medication error : 
Administration* OPD (ต่อจ านวน
ใบสัง่ยา) 

<2 4 
(93,676) 

1 
(97,029) 

1 
(94,032) 

2 
(91,848) 

2 
(59,411) 

อุบตักิารณ์ Medication error : 
Prescribing* IPD (ต่อจ านวนวนั
นอน) 

<300 383 
(16,200) 

411 
(17,782) 

425 
(21,775) 

368 
(24,641) 

242 
(17,491) 

อุบตักิารณ์ Medication error : 
Transcribing* 
IPD (ต่อจ านวนวนันอน) 

<40 86 
(16,200) 

63 
(17,782) 

72 
(21,775) 

44 
(24,641) 

28 
(17,491) 

อุบตักิารณ์ Medication error : Pre-
dispensing* 
IPD (ต่อจ านวนวนันอน) 

<80 92 
(16,200) 

118 
(17,782) 

111 
(21,775) 

84 
(24,641) 

57 
(17,491) 

อุบตักิารณ์ Medication error : 
Dispensing* 
IPD (ต่อจ านวนวนันอน) 

<150 18 
(16,200) 

33 
(17,782) 

159 
(21,775) 

224 
(24,641) 

177 
(17,491) 

อุบตักิารณ์ Medication error : 
Administration* IPD (ต่อจ านวนวนั
นอน) 

 
<80 

95 
(16,200) 

94 
(17,782) 

113 
(21,775) 

96 
(24,641) 

51 
(17,491) 

อุบตักิารณ์ Adverse Drug Event (E-
I) 

<5 5 6 8 5 4 

ปรมิาณการส ารองยาในคลงั (เดอืน) <1.5 1.4 1.7 1.3 1.2 1.4 
อุบตักิารณ์ยาขาดคลงั <10 18 10 9 18 3 
อุบตักิารณ์ยาหมดอายุ/เสือ่มคุณภาพ <10 12 6 9 4 14 
รอ้ยละของผูป่้วยนอกทีไ่ดร้บัยา
ภายใน 20 นาท ี

>95 95.3 88.7 92.1 91.5 92.5 
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*ตวัอย่างการเกบ็ขอ้มลูตามมาตรฐานส าคญัจ าเป็นซึง่อาจปรบัรปูแบบตามบรบิทองคก์ร เช่นการเกบ็ขอ้มลู ME สามารถ
ใชร้ปูแบบตามทีร่พ.เกบ็ปกตเิป็นต้น 

ii. บริบท 
ยาทีต่้องระมดัระวงัสงู: HANN CD PIM WAD ; (1) Heparin inj. (2) Amiodarone inj. (3) NaCl 3% inj. (4) 
Noradrenaline inj. (5) Calcium gluconate inj. (6) Digoxin inj. (7) Potassium chloride inj. (8) Insulin inj. (9) 
Magnesium sulfate inj. (10) Warfarin tab. (11) Adrenaline inj. (12) Dopamine inj. 

iii. กระบวนกำร 
II-6.1 ก. การก ากบัดแูลการจดัการดา้นยา 
(1) การท าหน้าทีข่อง PTC การบรรลุเป้าประสงคข์องระบบยา ประสทิธภิาพของการจดัการระบบยา:  
 สบืเน่ืองจากปัญหาคณะกรรมการ PTC ชุดใหญ่เดมิ มคีวามไม่คล่องตวัในการตดิตามความคลาดเคลื่อนทางยาและ

ก าหนดนโยบายทีช่ดัเจนในการปฏบิตั ิท าใหไ้ม่สามารถจดัประชุมเพื่อตดิตามผลการด าเนินงานพฒันาระบบยาได้
อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอเน่ืองจากมสีมาชกิมากและท าหน้าทีพ่จิารณาประเดน็ต่างๆทีห่ลากหลาย ดงันัน้ทมี PTC จงึได้
ปรบัปรงุคณะอนุกรรมการพฒันาระบบยาทีป่ระกอบดว้ยอายุรแพทยห์รอืแพทยต์วัแทน พยาบาลหอผูป่้วย พยาบาล 
ER และเภสชักร ทีม่จีุดเน้นในการก ากบัตดิตามความคลาดเคลื่อนทางยาและ ADE โดยตรง พรอ้มทัง้เสนอนโยบาย
เพื่อน าไปปฏบิตัใิหเ้กดิความปลอดภยัของผูป่้วย โดยจดัประชุมทุก 3 เดอืนและเพิม่เตมิหากมวีาระจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อ
แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ตามสถานการณ์ ท าใหส้ามารถท าหน้าที่ในการวางระบบป้องกนัเหตุการณ์อนัไม่พงึประสงคจ์าก
ยาไดห้ลายอย่าง เช่น การป้องกนั Noradrenaline extravasation การป้องกนั administration error และการป้องกนั
การแพย้าซ ้า เป็นต้น 

(2) การปรบัปรุงบญัชยีาครัง้สุดทา้ย นโยบายส าคญั จ านวนยาในบญัชี 
 การปรบัปรุงบญัชยีาครัง้สุดทา้ย เมื่อเดอืนมถุินายน 2564 มกีารน ายา Etoricoxib, Gabapentin 300 mg, Meloxicam 

เขา้มาในบญัชยีา เพื่อรองรบัการตรวจรกัษาโดยแพทยอ์อโธพดิกิส์ จาก รพ.เกาะคา ทีม่าช่วยตรวจรกัษาผูป่้วยนอก
สปัดาหล์ะครัง้ เน่ืองจากยา NSAIDs ทีม่อียู่เดมิไม่สามารถใชไ้ดใ้นผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งในการเกดิแผลหรอืเลอืดออก
ในทางเดนิอาหาร และ Gabapentin 100 mg ทีม่อียู่เดมิ ต้องใชใ้นปรมิาณมากส าหรบัผูป่้วยทีม่nีeuropathtic pain ที่
มคีวามจ าเป็นต้องใชใ้นขนาดยาสงู โดยมเีงื่อนไขในการสัง่ใชส้ าหรบัแพทยอ์อโธพดิกิสเ์ท่านัน้ หากแพทยท์ัว่ไปหรอื
แพทยส์าขาอื่นมคีวามจ าเป็นต้องใชก้บัผูป่้วย ต้องปรกึษาแพทยอ์อโธพดิกิส์ 

 นโยบายส าคญัเกีย่วกบัการใชย้า ได้แก่ การสัง่ใชย้าอย่างสมเหตุผล การป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยา การใชย้า 
high alert drugs 12 รายการอย่างปลอดภยั การรายงานความเสีย่งดา้นยา การตรวจสอบประวตัเิพื่อป้องกนัการแพ้
ยาซ ้าทัง้ในส่วนแพทย ์พยาบาล เภสชักร และผูป่้วย-ญาต ิและการท า medication reconciliation เป็นหน้าทีข่องทุก
วชิาชพี 

(3) ผลการตดิตามการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั ME/ADE การตอบสนองเมื่อเกดิ ME/ADE* 

 (สรุปการด าเนินงานตามแนวทางมาตรฐานส าคญัจ าเป็น) 
 Prescribing error มแีนวโน้มทีย่งัสงูอยู่ในช่วง 5 ปี ทีผ่่านมา แมส้่วนใหญ่จะดกัจบัไดก่้อนถงึผูป่้วยโดยเภสชักร สาเหตุ

ส าคญัเกดิจากความไม่ช านาญในการสัง่ยาโดยใช้โปรแกรม HosXP ทีห่มุนเวยีนมาปฏบิตังิาน ปัญหาจากระบบ 
paperless ท าใหแ้พทยต์รวจสอบประวตัใิชย้าของผูป่้วยของ รพ.เถนิ และของ รพ.สต.ทีอ่ยู่คนละส่วนกนั และการสัง่ยา
แบบ re-med.โดยไม่ไดต้รวจสอบความเหมาะสมอย่างเพยีงพอของรายการยาทีส่ ัง่ใหแ้ก่ผูป่้วย เพื่อเป็นการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าว ทมีงานไดส้ะทอ้นขอ้มลูและประสานงานไปยงัองคก์รแพทยเ์พื่อปรบัปรุงกระบวนการสัง่ใชย้าใหร้ดักุม 
และจดัใหม้รีะบบฝึกอบรมการสัง่ยาดว้ยโปรแกรม HosXp อย่างมปีระสทิธภิาพแก่แพทยใ์หม่ นอกจากน้ีเพื่อประกนั
ความปลอดภยัแก่ผูป่้วย ทมีระบบยาไดจ้ดัใหม้กีารทบทวนใบสัง่ยาโดยเภสชักร โดยใชก้ระบวนการ medication 
reconciliation โดยตรวจสอบประวตัใิชย้าของผูป่้วย 5 visit เปรยีบเทยีบกบัใบสัง่ยาในปัจจุบนั หากพบว่ามคีวาม



รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.   

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  75 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Date: 14/01/2563 

คลาดเคลื่อนหรอืการสัง่ยาทีผ่ดิปกตกิจ็ะปรกึษาแพทยเ์พื่อทบทวนใบสัง่ยาดงักล่าวก่อนถงึผูป่้วย 
 Transcribing error เน่ืองจากผูป่้วยนอก แพทยส์ัง่ยาดว้ยตนเองผ่านระบบ HosXp เกอืบทัง้หมด ปัญหาการคดัลอก

ใบสัง่ยาคลาดเคลื่อนโดยพยาบาลจงึแทบไม่เกดิขึน้ ยกเวน้ใน ER ทีบ่างครัง้พยาบาลอาจช่วยแพทยค์ยีย์าบ้าง แต่การ
ใชร้ะบบพมิพใ์บสัง่ยาที ่ER ท าใหแ้พทยแ์ละพยาบาลมโีอกาสตรวจสอบความถูกต้องของการสัง่ยาอกีครัง้ก่อนส่งมา
หอ้งยา (แต่เดมิพมิพใ์บสัง่ยาทีห่อ้งยา) ในส่วนของผูป่้วยในซึง่พยาบาลต้องคดัลอกค าสัง่ใชย้าลง MAR ยงัพบ
ความคลาดเคลื่อนทีค่่อนขา้งมากในเวรเชา้วนัหยุดราชการและเวรบ่ายดกึซึง่พยาบาล inchart ขาดความช านาญในการ
อ่านและเขยีนค าสัง่ใชย้า แต่ส่วนใหญ่สามารถตรวจสอบไดก่้อนโดยเภสชักรก่อนถงึผูป่้วย อกีทัง้ยงัมรีะบบใหพ้ยาบาล
ทีท่ าหน้าทีบ่รหิารยา (med. nurse) ต้องตรวจสอบค าสัง่ใชย้ากบัค าสัง่ใชย้าของแพทยซ์ ้าอกีครัง้ในทุกเวร ท าให ้
transcribing error ส่วนใหญ่สามารถดกัจบัไดก่้อนถงึผูป่้วย 

 Pre-dispensing error  มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้จากการวเิคราะห ์และท า mini-research เพื่อคน้หาปัจจยัเบื้องหลงัของการ
จดัเตรยีมยาผดิ ไดแ้ก่ LASA ภาระงาน เสยีงรบกวน/การพดูคุยกนั และความรบัผดิชอบเมื่อเกดิความคลาดเคลื่อน 
ทมีระบบยาไดป้รบัปรุงตัง้แต่การจดัซือ้ การจดัวาง การตรวจสอบ การส่งสญัญานเตอืน และการตรวจสอบซ ้าก่อนส่ง
ใหเ้ภสชักรจ่ายยา 

 Dispensing error มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบั pre-dispensing error และพบว่ามสีาเหตุส าคญัจาก การถามน าในการ
ระบุตวัผุป่้วย ภาระงานช่วงเรง่รบี 10.00 น-12.00 น.และเวรบ่ายทีม่ผีูป้ฏบิตังิานเพยีง 2-1 คน ดงันัน้ทมีระบบยาจงึจดั
ก าลงัคนใหร้องรบัการท างานในช่วงเร่งรบีใหม้ากขึน้ มรีะบบตรวจสอบซ ้า และลดการท างานเชา้ต่อบ่ายของบุคลากร 
เพื่อลดความเหน่ือยลา้และเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน ท าใหแ้นวโน้มของปัญหาลดลง 

 Administration error เกดิขึน้เป็นหลกัทีห่อผูป่้วยในรวม ซึง่มอีตัราการใชย้าต่อวนัสงูทีสุ่ด แต่เดมิปัญหาเกดิจาก
พยาบาลทีท่ าหน้าที่ใหย้าขาดความช านาญ เน่ืองจากท าหน้าที่หลายอย่างและมกีารผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนไปในแต่ละ
วนั/เวร ทมีระบบยาร่วมกบัทมีหอผูป่้วยในรวม ไดจ้ดัใหม้พียาบาลทีท่ าหน้าทีใ่หย้าผูป่้วยโดยเฉพาะ (med. nurse) ใน
เวรเชา้ และมพียาบาลในเวรอื่นๆทีผ่่านการฝึกอบรมประจ าแต่ละลอ็คเวร หากพบปัญหาหรอืมขีอ้สงสยัสามารถปรกึษา
เภสชักรและพยาบาลพีเ่ลีย้งไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ท าใหแ้นวโน้มของปัญหาลดลง 

 ADE ทีพ่บในช่วง 5 ปี ทีผ่่านมา เกีย่วขอ้งกบัยา KCl, Noradrenaline, Warfarin และการแพย้าซ ้า ซึง่กล่าว
รายละเอยีดในขอ้อื่นๆแลว้ 

(4) ผลการตดิตามการใชย้าทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืต้องมคีวามระมดัระวงัในการใชส้งู (HAD) 
 KCl เป็น1 ใน 12 high alert drugs ทีพ่บ ADE บ่อยทีสุ่ด คอืภาวะ hyperkalemia และพบในผูป่้วย COPD ทีม่ารกัษา

ภาวะก าเรบิ ไดร้บัยาพ่น Berodual NB (Beta2 agonist) ทีท่ าให ้serum K ต ่าลงชัว่คราว หากมกีารให ้KCl จะท าให้
เกดิภาวะ hyperkalemia ตามมาจนต้องท าการรกัษา ทมีบรหิารความเสีย่งจงึไดป้ระสานไปยงัทมี PCT และองคก์ร
แพทยใ์หร้ะมดัระวงัในการใชย้า KCl ในผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวจนมแีนวโน้มของปัญหาลดลง แต่ยงัคงต้องมกีารใหข้อ้มลู
แก่แพทยใ์หม่ๆทีห่มุนเวยีนกนัมาปฏบิตังิาน 

(5) ผลการด าเนินงานตามแผนงานใชย้าสมเหตุผล (rational drug use) และแผนงานดแูลการใชย้าต้านจุลชพี  
(antimicrobial stewardship) : 
 ในระยะแรกพบปัญหาตวัชีว้ดัการใชย้าปฏชิวีนะในกลุ่มโรค URI และ diarrhea เกนิรอ้ยละ 20 ทมีงานจงึไดท้ าการ

ทบทวนร่วมกบัทมี PCT และองคก์รแพทย ์พบว่าเกดิจากความรูค้วามเขา้ใจของแพทยใ์นการเลอืกใชย้าปฏชิวีนะใน
กลุ่มโรคดงักล่าว ดงันัน้องคก์รแพทยจ์งึไดจ้ดัแพทยอ์ายุรกรรมเป็นแพทยพ์ีเ่ลีย้งในการใหค้ าแนะน าต่างๆแก่แพทย์
ทัว่ไป และตดิตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดอืนจนสามารถผ่านตวัชีว้ดัดงักล่าวไดใ้นปัจจุบนัแผนงานการดแูล
การใชย้าต้านจุลชพี มกีารประเมนิตดิตามการใชย้า Piperacillin-Tazobactam, Meropenem, Vancomycin, 
Amikacin, Levofloxacin, Colistin ทีต่้องผ่านการพจิารณาของอายุรแพทยใ์นการสัง่ใชทุ้กครัง้ เพื่อใหเ้กดิความสม
เหตุผลในการใชย้า ป้องกนัการดือ้ยาของเชือ้จุลชพีโดยไม่จ าเป็น เภสชักรและพยาบาลประจ าหอผูป่้วย จะตดิตามผล
เพาะเชือ้จุลชพีและความไวต่อยาเป็นประจ าทุกวนั แจง้ใหแ้พทยท์ราบเพื่อปรบัเปลีย่นยาปฏชิวีนะใหเ้หมาะสมอยู่เสมอ 
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โดยการสนบัสนุนจากหอ้งแลป กลุ่มงานเภสชักรรมจงึไดด้ าเนินการรวบรวมผลเพาะเชือ้จากระบบ Thai refer มา
จดัท าเป็น Antibiogram เพื่อใชใ้นการตดิตามประเมนิประสทิธภิาพและความค่าในการใชย้าปฏชิวีนะ  
- จาก Antibiogram เชือ้ทีม่ปัีญหามากทีสุ่ดคอื E. coli ทัง้ Pus, Urine, Blood culture มคีวามไวต่อยา 

Piperacillin/Tazobactam 83% (ลดลงจากปี 62; 96%) และไวต่อยา Meropenem 86%  (ลดลงจากปี 62; 99%) 
และคาดว่าแนวโน้มความไวต่อยาทัง้สองชนิดน้ีจะลดลงเรื่อยๆหากมผีูป่้วยไดร้บัยามากขึน้ซึง่จะท าใหเ้ชือ้ฯ
พฒันาการดือ้ต่อยา สอดคลอ้งกบัขอ้มลูของศนูยเ์ฝ้าระวงัการดือ้ยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (NARST : 
National Antimicrobial Resistance Surveillance Center, Thailand) ซึง่ปัจจุบนัโรงพยาบาลเถนิกม็แีนวโน้ม
การพบผูป่้วยตดิเชือ้ Cabapenem Resistant Enterobacteriaceae (CRE) มากขึน้ และจ าเป็นต้องใชย้า colistin 
และ amikacin ซึง่มกัเกดิปัญหาการเกดิพษิต่อไตและอตัราการรอดชวีติของผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ CRE น้อยกว่า 40% 

- ในส่วนของการใช ้Ceftriaxone เป็นยาชนิดแรกเพื่อรกัษาโรคทีพ่บบ่อย ไดแ้ก่ UTI, Pneomonia, Sepsis, Acute 
febrile illness หากเป็นผูป่้วยทีเ่คยไดร้บัยาปฏชิวีนะหรอืรกัษาในโรงพยาบาลแบบผูป่้วยในภายใน 3 เดอืน อาจ
มคีวามไวต่อยาน้อยกว่า 50% เน่ืองจากมโีอกาสเกดิจากเชือ้ E. coli ทีส่รา้งเอนไซม ์ESBL หรอื AmpC β-
lactamases ท าใหผู้ป่้วย severe infection เช่น septic shock มโีอกาสเสยีชวีติไดม้ากหากมปัีจจยัเสีย่งดงักล่าว 
และหากจะใช ้Ceftazidime, Ciprofloxacin หรอืแมแ้ต่ Piperacillin/Tazobactam กอ็าจไม่มปีระโยชน์เพิม่ขึน้ 
เน่ืองจากเชือ้ดงักล่าวมกัไวต่อยา Meropenem, Amikacin, Colistin เท่านัน้ 

- ในส่วนของการใช ้Piperacillin/Tazobactam หรอื Meropenem เพื่อหวงัผลครอบคลุมเชือ้ A.baumannii (ความ
ไวต่อยา 38%, 38% ตามล าดบั)และ P.aeruginosa (ความไวต่อยา 62%, 82% ตามล าดบั) ขอ้มลูจาก 
Antibiogram พบอุบตักิารณ์ค่อนขา้งน้อย และสว่นใหญ่เป็นผูป่้วยทีส่ง่มารกัษาต่อจาก รพ.ล าปาง และเชือ้
ค่อนขา้งดือ้ต่อยาทัง้สองชนิด 

- เชือ้ในกลุ่ม Enterococci ทัง้ E. faecalis ยงัค่อนขา้งไวต่อยากลุ่ม penicillin >90% ส่วนเชือ้ E. faecium ดือ้ต่อ 
penicillin จงึจ าเป็นต้องใช ้Vancomycin ในการรกัษา ซึง่ต่างจากในอดตีทีย่าดงักล่าวมกัใชใ้นการรกัษาโรคตดิ
เชือ้ MRSA ซึง่ไม่พบว่าเป็นปัญหาในโรงพยาบาลเถนิ แต่มกัม ีการ step up ยาปฏชิวีนะจาก 
Ceftri>Ceftaz/Ciprofloxacin>Meropenem หลายครัง้พบว่าไม่มปีระโยชน์หากเป็นเชือ้ในกลุ่ม Enteroccoci ซึง่
ไม่ไวต่อยาดงักล่าว แต่อาจมปีระโยชน์หากใช ้Amoxicillin/clavulanic acid หรอื Piperacillin/Tazobactam หาก
เป็นเชือ้ E. faecalis 

-     เชือ้ในกลุ่ม Streptococci และ Staphylococci ยงัค่อนขา้งไวต่อยากลุ่ม B-lactam ดงันัน้ การตดิเชือ้ในกลุ่ม Skin 
and soft tissue ยงัสามารถใช ้Cloxacillin, Cefazolin, Augmentin และ Clindamycin ไดผ้ลด ี

(6) การตดิตามตวัชีว้ดั การทบทวนวรรณกรรม การประเมนิและปรบัปรงุระบบจดัการดา้นยา: 
 จากการตดิตามตวัชีว้ดั พบว่าความคลาดเคลื่อนในการสัง่ยาของแพทยม์แีนวโน้มสงู จงึไดท้บทวนวรรณกรรมและท า

การวจิยัเพื่อหาสาเหตุของปัญหา พบว่าอายรุแพทยม์ปัีญหาเรื่องการสัง่ยาแบบรเีมด ใหก้บัผูป่้วยทีต่อ้งตรวจรกัษาเป็น
จ านวนมาก ท าใหข้าดความถี่ถ้วนในการประเมนิรายการยาทีส่ ัง่จ่าย ยาบางรายการถูกหยุดไปแลว้ ยาบางรายการไม่
มขีอ้บ่งใชแ้ลว้ แต่ยงัมกีารสัง่ใช ้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ทมีงานไดส้ะทอ้นขอ้มลูไปยงัองคก์รแพทยเ์พื่อหา
แนวทางแก้ไขเชงิระบบ และปรบัปรงุระบบทบทวนค าสัง่ใชย้า โดยใชก้ระบวนการ medication reconciliation เพื่อดกั
จบัปัญหาและปรกึษาแพทยก่์อนจ่ายยาใหผู้ป่้วย ท าใหค้วามคลาดเคลื่อนทีส่่งผลถงึผูป่้วยลดลง แมว้่าความคลาด
เคลื่อนทีด่กัจบัไดก่้อนจะยงัสงูอยู ่ในส่วนของแพทยท์ัว่ไปพบว่าความคลาดเคลื่อนในการสัง่ยาเกดิจากความคุน้เคยกบั
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีแ่ตกต่างจากทีเ่คยใชจ้าก รพ.ล าปาง ทมีงานไดพ้ฒันาระบบการ orientation แพทยใ์หม่ในการ
สัง่ยาในระบบ HosXp ซึง่สามารถลดปัญหาในแพทยแ์ต่ละรุ่น แต่ยงัคงต้องมกีารใหค้วามรูอ้ย่างต่อเน่ืองแก่แพทย์ที่
ยา้ยมาใหม่ 

II-6.1 ข. สิง่แวดลอ้มสนบัสนุน 
(1) การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ความรูค้วามสามารถ: 
 จากการทบทวน ME/ADE พบว่ามคีวามจ าเป็นในการจดัฝึกอบรมแพทยใ์หม่เกีย่วกบัการสัง่ใชย้าในระบบ HosXp การ
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ฝึกอบรมเภสชักรใหม่เกีย่วกบัการจ่ายยา และพยาบาลใหม่ในเรื่องการบรหิารยา ซึง่ปัจจุบนัมโีปรแกรมฝึกอบรมที่
ด าเนินการในโปรแกรมปฐมนิเทศเจา้หน้าทีใ่หม่ของ รพ. 

(2) การเขา้ถงึขอ้มลูเฉพาะของผูป่้วยแต่ละราย: 

 จากปัญหาแพทยส์ัง่ยาโรคเรือ้รงัโดยการเขยีนลงใน OPD Card แลว้ใหพ้ยาบาลคยีย์าลงในระบบ HosXP พบ
ความคลาดเคลื่อนเป็นจ านวนมากโดยทีห่อ้งยาไม่สามารถดกัจบัความคลาดเคลื่อนดงักล่าวได้ก่อนถงึผูป่้วย 
เน่ืองจากเภสชักรไม่ไดเ้หน็ลายมอืแพทยโ์ดยตรง(OPD Card ไม่ไดน้ ามาทีห่อ้งยาจากนโยบาย paperless และขอ้มลู
ใน HosXP ไม่เพยีงพอในการใชง้าน) ท าใหเ้กดิการทบทวนระบบและไดข้อ้สรปุว่า เภสชักรมคีวามจ าเป็นต้องเขา้ถงึ
ขอ้มลูในเวชระเบยีนทีแ่พทยเ์ขยีน เพื่อสามารถทบทวนความเหมาะสมของยาทีแ่พทยส์ัง่ใชไ้ด ้ตามหลกั IESAC 
ดงันัน้ ผูป่้วยทุกรายทีแ่พทยเ์ขยีนค าสัง่ใชย้าลงใน OPD card และไม่ได้คยีย์าใน HosXP เอง(ใหพ้ยาบาลคยีแ์ทน) 
จะต้องสง่ OPD Card ไปทีห่อ้งยาทุกราย ซึง่หลงัจากปรบัเปลีย่นระบบกท็ าใหห้อ้งยาสามารถดกัจบัความ
คลาดเคลื่อนไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าใหเ้กดิบทเรยีนเรื่องระบบ paperless ทีท่ าตามนโยบาย แต่ไม่ไดอ้อกแบบมาอย่าง
รดักุม อาจส่งผลเสยีต่อการดแูลผูป่้วย โดยเฉพาะระบบความปลอดภยัดา้นยา ขอ้มลูผูป่้วยมคีวามส าคญัมากในการ
จ่ายยาและใหค้ าแนะน าการใชย้าแก่ผูป่้วยแต่ละราย เวชระเบยีนทีค่รบถ้วนและสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างเหมาะสมจะ
ช่วยเอือ้ใหเ้กดิระบบความปลอดภยัดา้นยาอย่างสงูสุด 

(3) การเขา้ถงึขอ้มลูยาทีจ่ าเป็น: 
 จากกรณีพยาบาลไม่เขา้ใจวธิเีตรยีม บรหิารยา ตดิตาม และปรบัขนาดยา Noradrenaline ในผูป่้วย septic shock 

เน่ืองจากเป็นยาใหม่ทีพ่ยาบาลไม่คุ้นเคยในการใช ้ได้มกีารปรบัปรุงโดยการใหค้วามรูแ้ก่พยาบาลและสรา้งแบบ
ตดิตามและปรบัขนาดการใชย้าท าใหพ้ยาบาลสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ นอกจากน้ียงั
สามารถปรกึษาแพทยแ์ละเภสชักรเกีย่วกบัการใหย้าตลอด 24 ชัว่โมงผ่านทาง LINE application ไดร้บับทเรยีน
ส าคญั เรื่องการเขา้ถงึขอ้มลูของพยาบาลผูเ้ตรยีมและบรหิารยามคีวามส าคญัมากในระบบการดแูลรกัษา เน่ืองจาก
เป็นผูท้ีป่ฏบิตัจิรงิและใกลช้ดิผูป่้วยมากทีสุ่ด และสามารถตดิตามประสทิธภิาพและอาการอนัไม่พงึประสงคจ์ากยาได้
ก่อนวชิาชพีอื่น 

(4) ระบบคอมพวิเตอรส์นบัสนุนการตดัสนิใจเกีย่วกบัการใชย้า การส่งสญัญาณเตอืน: 
 ปัจจุบนั รพ.เถนิ ใชร้ะบบคอมพวิเตอรใ์นการบนัทกึประวตัใิชย้าและการรกัษาของผูป่้วยเกอืบทัง้หมด แต่มกัเกดิปัญา

ผูใ้ชง้านโดยเฉพาะแพทยย์งัใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่เตม็ทีห่รอืไม่ทราบวธิเีขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวไดเ้พยีงพอ ทมีระบบยาได้
แกปั้ญหาดงักล่าว โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมในขอ้ (1) 

(5) สิง่แวดลอ้มทางกายภาพเกีย่วกบัการใชย้า: 
 คอมพวิเตอร ์แสงและสิง่รบกวน เป็นสภาพแวดลอ้มทีส่ าคญัเกีย่วกบัการจดัเตรยีมยา การจ่ายยา อุณหภูม ิความชืน้ 

เป็นสภาพแวดลอ้มทีส่ าคญัในการเกบ็ส ารองยาใหม้คุีณภาพ เครื่องมอือุปกรณ์เป็นสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัในการบรหิารยา
แก่ผูป่้วยและตดิตามผลการใชย้า ทมีระบบยาร่วมกบัทมี IT ใหม้คีอมพวิเตอรแ์ละระบบซ่อมบ ารุงอย่างเหมาะสมใน
การใหบ้รกิาร ทมี ENV ไดแ้กไ้ขปรบัปรุง แสงอุณหภมู ิและความชืน้ ใหเ้หมาะสมกบัการเกบ็รกัษายา โดยเฉพาะ
ตู้เยน็เกบ็ยาและระบบ cold-chain ท าใหแ้นวโน้มของความคลาดเคลื่อนทางยาและยาเสื่อมคุณภาพดขีึน้ 

II-6.1 ค. การจดัหาและเกบ็รกัษายา 
(1) การจดัหายา: 
 เน่ืองจากโรงพยาบาลเถนิ เป็น รพ.ระดบั M2 ทีม่แีพทยเ์ฉพาะทางหลายสาขา ทีม่คีวามจ าเป็นต้องใชย้านอกเหนือจาก 

รพช. ทัว่ไป ภายใต้งบประมาณทีม่อียูอ่ย่างจ ากดัและต้องสนบัสนุน รพ.สต. อกี 18 แห่ง ที ่รพ.เถนิ ส่งผูป่้วยโรคเรือ้รงั
จ านวนมากไปดแูลต่อ การจดัยาหาจงึต้องค านึงถงึความจ าเป็น คุณภาพ ความปลอดภยัและราคาทีเ่หมาะสม โดยมี
คณะกรรมการจดัซือ้ยาร่วมของจงัหวดัล าปาง ช่วยก าหนดกรอบรายการยาและแหล่งจดัซือ้ทีม่คุีณภาพและราคา
เหมาะสมในระดบัจงัหวดั และทมี PTC ก าหนดนโยบายในการจดัซือ้จดัหายาเขา้สู่บญัชยีาของ รพ.อกีครัง้ โดยการ
จดัซือ้จดัหายาจะป้องกนั LASA ใหม้ากทีสุ่ดภายใต้ขอ้จ ากดั ในขณะเดยีวกนักต็้องรองรบักบัการดแูลรกัษาผู้ป่วยของ
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โรงพยาบาลทีม่คีวามเปลีย่นแปลงอย่างมากจากการเพิม่ศกัยภาพในการดแูลผูป่้วยของ รพ.เถนิ เช่น การเปิดบรกิาร 
ICU ท าใหต้้องใชย้าทางอายุรกรรมมากขึน้ การมสีตูนิรแีพทย ์ศลัยแพทยแ์ละวสิญัญแีพทยท์ าใหจ้ าเป็นต้องใชย้าที่
เกีย่วกบัการระงบัความรูส้กึและการผ่าตดัมากขึน้ การปรบัเปลีย่นแนวทางการรกัษาผุป่้วย NCD ท าใหจ้ าเป็นต้องใช้
ยายากลุ่มโรคเรือ้รงัมากขึน้ เป็นต้น ซึง่ทมีระบบยาได้ประสานการท างานอย่างใกลช้ดิกบัทมีต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ให้
การจดัซือ้จดัหายาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด คอืยามเีพยีงพอต่อการใช ้แต่กไ็ม่ส ารองมากเกนิไปเพื่อไม่ให้
เป็นภาระทางการเงนิของ รพ. และลดปัญหาหายาหมดอายุ 

(2) การเกบ็ส ารองยาอย่างเหมาะสมและปลอดภยั: 
 การส ารองยาอย่างเหมาะสมและปลอดภยั แบ่งเป็น 4 จุดส าคญั คอืคลงัยาใหญ่ คลงัยาย่อย ชัน้เกบ็ยาผูป่้วยนอก และ

จุดส ารองยาตามหน่วยงานต่างๆ คลงัยาใหญ่ปัจจุบนัใชพ้ืน้ทีข่องหอผูป่้วยในเก่าทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบั
การจดัเกบ็ยาอย่างมคุีณภาพทัง้ในเรื่อง แสง ความชืน้ อุณหภูม ิและความปลอดภยัจากการโจรกรรม คลงัยาย่อยและ
ชัน้เกบ็ยาผูป่้วยนอก อยู่ในพืน้ทีข่องกลุ่มงานเภสชักรรม ทีม่รีะบบควบคุมเช่นเดยีวกบัคลงัเกบ็ยา แต่อาจมคีวามเสีย่ง
ในการทีบุ่คคลภายนอกเขา้ถงึไดง้่าย จงึจดัระบบป้องกนัโดยใชบ้ญัชคุีม และการตรวจสอบการเบกิจ่ายในระบบ 
HosXp เทยีบกบัปรมิาณคงเหลอืเป็นระยะๆ ยาทีต่้องจดัเกบ็ในตู้เยน็จะมรีะบบ cold-chain และเฝ้าระวงัตลอด 24 
ชัว่โมง ส่วนการส ารองยาตามหน่วยงานต่างๆจะมกีารตดิตามอุณภูมทิัง้ภายนอกและภายในตู้เยน็เป็นประจ าทุกวนั 

(3) การจดัใหม้ยีา/เวชภณัฑฉุ์กเฉินในหน่วยดแูลผูป่้วย: 
 หน่วยงานส าคญัทีม่กีารดแูลผูป่้วย ไดแ้ก่ ER, OR, LR, ICU, Ward, หอ้งพเิศษ, หอ้งแยก จะมรีายการส ารองยาที่

จ าเป็นต่อการดแูลผูป่้วยแต่ละประเภทอย่างเพยีงพอ และสามารถเสนอปรบัเปลีย่นรายการและจ านวนยาไดต้ามความ
เหมาะสมตามสถานการณ์การดแูลผูป่้วยทีเ่ปลีย่นไป โดยทมีพฒันาระบบยาทีป่ระกอบดว้ยสหวชิาชพีจะเป็นผูป้ระเมนิ
ความเหมาะสม กรณีทีม่ยีาฉุกเฉินทีต่้องใชเ้พิม่ขึน้ สามารถเรยีกเภสชักร on call ใหม้าเปิดหอ้งยาเพื่อจ่ายยาเพิม่ได ้
หากเกดิอุบตักิารณ์ยาไม่เพยีงพอต่อการใช ้หรอืยาหมดอายุในหน่วยงานจะมกีารทบทวนและปรบัปรุงรายการส ารอง
ยาใหเ้หมาะสมอยู่เสมอ มกีารจดักล่องยาฉุกเฉิน ทีส่ามารถน าไปเปลีย่นทัง้กล่องเมื่อมกีารเปิดใช ้โดยหอ้งยาจะท าการ
ตรวจเชค็ค าสัง่ใชย้าและวนัหมดอายุใหย้าพรอ้มใชก้บัผูป่้วยอยู่เสมอ 

(4) การจ่ายยาเมื่อหอ้งยาปิด: 

 วธิกีารจ่ายยาเมื่อหอ้งยาปิดในเวลา 00.30 น.- 8.30 น.(เวรดกึ) จะมยีาบางรายการทีส่ าคญัส ารองไวส้ าหรบัผูป่้วยใน
บางส่วนที ่LR, OR, IPD ส่วนใหญ่เป็นยาฉีด ยาส าหรบัผูป่้วยนอกทีห่อ้งฉุกเฉิน (มรีายการยาส ารองมากทีสุ่ด) มทีัง้
ยารบัประทานและยาฉีด เมื่อ LR, OR, IPD ต้องการใชย้าทีไ่ม่มใีน stock ของตนเอง สามารถน า chart มาเบกิยาที ่
ER (หากไม่มยีาทีจ่ าเป็นต้องใช ้สามารถตามเภสชักรมาเปิดหอ้งยาทีจ่่ายยาได ้และจ าไปทบทวนปรบัปรุงความ
เหมาะสมของรายการยาทีส่ ารองต่อไป) เพือ่ใหเ้กดิระบบ double check ซึง่กนัและกนั เมื่อผูป่้วยนอกมารบับรกิารที่
หอ้งฉุกเฉิน ซึง่ผูป่้วยอาจไดร้บัการจ าหน่ายหรอื admit เขา้ไปใน IPD พยาบาลหอ้งฉุกเฉินจะท าหน้าที่จ่ายยาแทน
เภสชักร โดยมรีะบบ double check ของสมาชกิในเวรของ ER หรอืหน่วยงานทีม่ารบัดแูลคนไขต่้อเน่ือง โดยรุ่งเชา้
ของวนัถดัไป ใบสัง่ยาทีพ่ยาบาลจ่ายในเวรดกึจะน าไปเบกิคนื stock ทีห่อ้งยา โดยเภสชักรจะตรวจสอบยาทีจ่่ายไป 
คน้หา DRP และตรวจสอบเทยีบกบัยาทีค่งเหลอืจรงิในหอ้งฉุกเฉิน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารจ่ายยาทีถู่กต้องแก่ผูป่้วย
ก่อนจะคนืยาไปคนื stock ใหเ้ตม็เหมอืนเดมิ เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารในเวรดกึต่อไป 

 
(5) การจดัการกบัยาทีส่่งคนืมาหอ้งยา: 
 จากการทบทวนยาเหลอืคนืจากหอผูป่้วย พบว่ามยีาจ านวนหน่ึงทีไ่ม่ได้คนืใหผู้ป่้วยทีส่่งตวัไปรกัษาต่อที ่รพ.ล าปาง 

และเป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหผู้ป่้วยขาดยาโรคเรือ้รงั หลงัจ าหน่ายออกจาก รพ.ล าปาง กลบัไปรกัษาตวัทีบ่้าน สาเหตุ
เกดิจากช่วงเวลาทีเ่ร่งด่วนในการเตรยีมส่งต่อผูป่้วย พยาบาลมกัยุ่งกบัการเตรยีมผูป่้วยและเอกสารต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
จากการหารอืกบัทมีผูป่้วยในไดป้รบัปรุงระบบโดยการใหก้ารตรวจสอบยาเดมิผูป่้วยและน าไปดว้ยถอืเป็น1ใน
checklist ทีต่้องท าก่อนส่งตวัผูป่้วย ซึง่จากการด าเนินงานตามระบบหลงัจากนัน้ พบว่าปัญหาลดลงมาก ได้รบั
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บทเรยีนส าคญัเรื่องการตรวจสอบยาเหลอืคนืจาก ward เป็นจุดเริม่ต้นทีด่อีย่างหน่ึงในการตามรอยหาโอกาสพฒันา
ระบบยาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้เรื่อยๆ และเป็นโอกาสทีท่ าใหท้ัง้สองหน่วยงานไดพ้ดูคุย แลกเปลีย่น ท าความ
เขา้ใจระบบงานทีอ่าจมรีอยต่อระหว่างกนั ช่วยท าใหร้ะบบงานโดยรวมราบรื่นขึน้ 

II-6.2 ก. การสัง่ใชแ้ละถ่ายทอดค าสัง่ 
(1) การเขยีนค าสัง่ใชย้าและถ่ายทอดค าสัง่ เพื่อการใชย้าทีถู่กต้อง เหมาะสม ปลอดภยั: 
 รพ. เถนิ ใชร้ะบบคอมพวิเตอรใ์นการสัง่ยาแบบผูป่้วยนอกเกอืบทัง้หมด แต่ผูป่้วยในยงัใชร้ะบบการเขยีนใน doctor 

order sheet แลว้ใหเ้ภสชักรและพยาบาลในการถ่ายทอดค าสัง่ลง MAR เพื่อบรหิารยาใหผู้ป่้วย ปัญหาทีพ่บมากใน
ปัจจุบนัคอืเรื่องลายมอืแพทยอ่์านยาก เขยีนค าสัง่ใชย้าไม่ครบถ้วน และการใชต้วัย่อทีไ่ม่เป็นสากล ท าใหบ้างครัง้เกดิ
การถ่ายทอดค าสัง่ทีค่ลาดเคลื่อนไปจากความตัง้ใจของแพทย ์ทมีระบบยาร่วมกบัทมี PCT องคก์รแพทย ์และองคก์ร
พยาบาลไดพ้ยายามแกปั้ญหาโดยประกาศนโยบายการเขยีนค าสัง่ใชย้าทีป่ลอดภยั การใช ้pre-print order ในโรค
ส าคญัทีม่คีวามผดิพลาดบ่อยหรอืมแีนวทางในการดูแลทีช่ดัเจน นอกจากน้ียงัมรีะบบทวนสอบโดยบุคคลที ่2-3 เมื่อมี
ค าสัง่ใชย้าทีไ่ม่ชดัเจน การตรวจสอบซ ้าระหว่างพยาบาลและเภสชักร มรีะบบการตรวจสอบ MAR กบัค าสัง่แพทยใ์น
ทุกเวร จนสามารถลดความคลาดเคลื่อนในการคดัลอกค าสัง่ใชย้าทีส่่งผลกระทบต่อผูป่้วยได้ 

(2) medication reconciliation: 
 Warfarin เป็นยา high alert drug อกีชนิดทีพ่บปัญหาในการสัง่ใช ้จดัเตรยีมยา การบรหิารยา และการใชย้าของผูป่้วย 

ส่งผลใหเ้กดิปัญหา INR over target และผูป่้วยบางรายเกดิภาวะเลอืดออก สาเหตุของปัญหาเกีย่วขอ้งกบัการ 
medication reconciliation ของแพทยไ์ม่ครบถ้วนในการสัง่ยาซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัระบบขอ้มลูสารสนเทศ เวช
ระเบยีนแบบ paperless ทีไ่ม่สะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูทีค่รบถ้วน ซึง่ทมีบรหิารความเสีย่งไดส้ะทอ้นปัญหาไปยงัทมี
สารสนเทศหลายครัง้ แต่ยงัไม่มกีารตอบสนองในทางทีจ่ะแกปั้ญหาไดเ้น่ืองจากเป็นนโยบายจากส่วนกลาง และ รพ.
เถนิ ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการบนัทกึเวชระเบยีนทีม่ขีอ้จ ากดัหลายอย่างและไม่สามารถปรบัเปลีย่นใหต้อบสนอง
ต่อการใชง้านของ รพ.ไดต้ามต้องการ ดงันัน้เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทมีงานจงึใชแ้นวคดิ การกลบัสู่ระบบ manual 
พืน้ฐานในการท า medication reconciliation โดยใช้กระดาษ ในการรวบรวมประวตัใิชย้าทัง้หมดของผูป่้วยมาไวใ้น 
medication reconciliation and administration record ทีใ่ชใ้นการสื่อสารระหว่างทมีสหวชิาชพีในการประสานรายการ
ยาผูป่้วยใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั ซึง่นอกจากจะช่วยแกไ้ขปัญหาการสัง่ใชย้า warfarin คลาดเคลื่อนแล้ว ยงั
สามารถใชก้บัยาทุกชนิดที่ใชก้บัผูป่้วยอย่างปลอดภยัอกีดว้ย ในส่วนของความคลาดเคลื่อนในการจดัเตรยีมยา การ
จ่ายยา และการบรหิารยา มกัเกีย่วขอ้งกบั LASA เน่ืองจากยา warfarin ม ี4 ความแรง และมแีผงยาทีค่ลา้ยกนั ดงันัน้
เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว ทมีระบบยา จงึไดป้รบัเปลีย่นการจดัซือ้ยาใหม้ลีกัษณะแผงยาทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะของ 
warfarin ในแต่ละความแรงไดแ้ก่ สขีองตวัอกัษร และสขีองเมด็ยา มกีารจดัวางยาบนชัน้หอ้งยาใหห้่างกนัและมป้ีาย
เตอืน ซึง่สามารถช่วยลดปัญหาการจดั-จ่ายยาผดิ รวมไปถงึการบรหิารยาของพยาบาลอกีดว้ย ในส่วนของปัญหาใน
การใชย้าของผูป่้วย เกดิเน่ืองจากผูป่้วยมกีารปรบัขนาดยาบ่อย หากมยีาเหลอืคา้งทีบ่้านจะท าใหเ้กดิความสบัสนใน
การรบัประทานยา ทมีงานจงึไดเ้น้นใหผู้ป่้วยทีใ่ชย้า warfarin ต้องน ายาทีเ่หลอืกลบัมา รพ.ทุกครัง้ เพื่อเกบ็คนืหรอื
ปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นปัจจุบนั ในผูป่้วยทีไ่ม่สมารถน ายามาได ้จะมกีารใหต้วัอย่างยาทีม่กีารปรบัเปลีย่นใหผู้ป่้วยสามารถ
น าไปเทยีบเคยีงกบัยาทีเ่หลอืทีบ่้าน สามารถตดิต่อกลบัมายงัโรงพยาบาลหากมขีอ้สงสยั และมกีารประสานงานทมี
เยีย่มบ้านใหไ้ปช่วยจดัการยาเหลอืทีบ่้านผูป่้วยใหป้ลอดภยั 

(3) ถ้ามกีารสัง่จ่ายยาผ่านระบบคอมพวิเตอรใ์ช ้(Computerized Physician Order Entry; CPOE) ระบบมฐีานขอ้มลูทีเ่ป็น
ปัจจุบนัทีช่่วยสนบัสนุนการตดัสนิใจ: 

 รพ.เถนิ ใชโ้ปรแกรม HosXp ในการสัง่จ่ายยาผูป่้วยนอกของแพทย ์ซึง่โปรแกรมดงักล่าวมขีอ้มลูทีจ่ าเป็นทัง้ขอ้มลูยา
และขอ้มลูของผูป่้วยทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจสัง่จ่ายยา ปัญหาทีพ่บมกัเกดิจากแพทยท์ีห่มุนเวยีนมาปฏบิตังิานจาก 
รพ.อื่นๆและไม่คุน้เคยกบัระบบ HosXp ท าให้ไม่สามารถใชฐ้านขอ้มลูในระบบในการดูแลผูป่้วยไดเ้ตม็ที ่ซึง่ทมีงานได้
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยใชร้ะบบการฝึกอบรมตามที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งต้น 

II-6.2 ข. การเตรยีม เขยีนฉลาก จดัจ่าย และส่งมอบยา 
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(1) การทบทวนค าสัง่ใชย้า: 

 จากการทบทวนค าสัง่ใชย้า ในผูป่้วยหลายรายทีม่ภีาวะ hyperglycemia (แต่ไดร้บัสารน ้าทีม่ ีglucose), ผูป่้วย  
hyperkalemia(แต่ไดร้บั ACEI, ARB หรอื K-sparing), ผูป่้วย hypotension(แต่ไดร้บัยาลดความดนัโลหติหรอืยาขบั
ปัสสาวะ)เป็นต้น ท าใหท้มีตระหนกัว่า การทบทวนค าสัง่ใชย้ามคีวามส าคญัมากในเวชปฏบิตัใินปัจจุบนั ซึง่การ
ทบทวนค าสัง่ใชย้า ไม่ใช่การจบัผดิ แต่เป็นการท างานร่วมกนัของวชิาชพีในแต่ละบทบาททีต่นเองถนดั ในการสรา้ง
ความปลอดภยัและเพิม่คุณค่าการรกัษาใหแ้ก่ผูป่้วย จนปัจจุบนั การทบทวนค าสัง่ใชย้าไดร้บัการยอมรบัจากทุก
วชิาชพีและเป็นระบบส าคญัในการป้องกนั ADE ทีแ่ฝงอยู่ในทุกระบวนการทีม่กีารใชย้า 

(2) การจดัเตรยีมยา: 

 จากกรณีปัญหาการแบ่งยาฉีด1ขวดใชห้ลายครัง้ใน1วนั แต่ไม่ไดต้ดิฉลากเพื่อแสดงวนัเวลาทีเ่ตรยีม ความเขม้ขน้ ผู้
เตรยีม และความคงตวัทีจ่ะสามารถบอกระยะเวลาทีจ่ะสามารถใชย้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและไม่เสีย่งต่อการ
ปนเป้ือนของเชือ้โรคตามมาตรฐาน จากการทบทวนพบว่าพยาบาลผูป้ฏบิตัขิาดความตระหนกัถงึความส าคญัใน
รายละเอยีดต่างๆดงักล่าว จงึไดม้กีารปรบัปรุงโดยการใหค้วามรูแ้ละสรา้งแนวทางการเตรยีมและตดิฉลากยา 
ตลอดจนการตามรอยการปฏบิตัติามแนวทางโดยหวัหน้าหอผูป่้วย ผลการปรบัปรุงพบว่าผูป้ฏบิตัใิหค้วามร่วมมอืใน
การปฏบิตัติามแนวทางเป็นอย่างด ี

(3) การตดิฉลากยา: 

 กรณีปัญหาการพมิพฉ์ลากยาทีเ่ป็นสารน ้าและยาฉีดไม่ครบถ้วน เช่น ปรมิาณสารน ้าและขนาดตวัยาทีต่้องการผสม 
วธิฉีีด อตัราเรว็ในการใหย้า จากการทบทวนพบว่าเภสชักรและเจา้พนกังานเภสชักรรมผูป้ฏบิตัขิาดความตระหนกัถงึ
ความส าคญัในรายละเอยีดต่างๆดงักล่าว จงึไดม้กีารปรบัปรุงโดยการใหค้วามรูแ้ละสรา้งแนวทางการพมิพข์อ้มลูทีค่บ
ถ้วนและการตดิฉลากยา พรอ้มทัง้ก าหนดขอ้ความอตัโนมตับิางส่วนทีจ่ะท าใหผู้พ้มิพฉ์ลากยาง่ายขึน้ในการระบุวธิี
เตรยีมและบรหิารยาแต่ละชนิด ตลอดจนการตามรอยการปฏบิตัิตามแนวทางโดยหวัหน้างานจ่ายยา ผลการปรบัปรงุ
พบว่าผูป้ฏบิตัใิหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัติามแนวทางเป็นอย่างด ี

(4) การส่งมอบยาใหห้น่วยดแูลผูป่้วย: 
 โรงพยาบาลเถนิ มหีน่วยดแูลผูป่้วยส าคญัได้แก่ Ward, ICU, หอ้งพเิศษ, หอ้งแยก, LR, OR, ER โดย Ward จะมี

ระบบน าส่งยาจากหอ้งยาไปใหโ้ดยตรง เน่ืองจากมยีาทีใ่ชเ้ป็นจ านวนมากในแต่ละวนัและมคีวามซบัซอ้น เช่นเดยีวกบั
หอ้งแยกโรคซึง่ไม่ต้องการใหบุ้คลากรในหน่วยงานมาสมัผสักบัผูค้นภายนอก ส่วนหน่วยงานอื่นๆจะใชผู้ช้่วยพยาบาล
มารบัยาทีห่อ้งยา โดยจะมกีารส่งค าสัง่ใชย้ามาใหห้อ้งยาจดัเตรยีมยาล่วงหน้าโดยแอพลเิคชัน่ไลน์ เพื่อลดระยะเวลารอ
คอยรบัยา ปัญหาทีพ่บในระบบสง่มอบยาใหห้น่วยดแูลผูป่้วยคอืยาหายไประหว่างกระบวนการน าส่งโดยผูช้่วย
พยาบาล เน่ืองจากบางครัง้มภีารกจิทีต่้องไปตดิต่อหลายหน่วยงานท าใหก้ารน ายาใส่กระเป๋าเสือ้มโีอกาสสญูหาย 
ดงันัน้ทมีงานจงึก าหนดใหม้กีล่องหรอืซองใส่ยาใหผู้ช้ว่ยพยาบาลใชใ้ส่ยาและมอบใหพ้ยาบาลทัง้ชุด ซึง่สามารถแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวไดใ้นระดบัหน่ึง 

(5) การส่งมอบยาใหแ้ก่ผูป่้วย: 
 การส่งมอบยาใหผู้ป่้วยนอกมทีัง้ทีผู่ป่้วยมารบัยาทีห่อ้งยา และน ายาไปส่งมอบใหผู้ป่้วยในคลนิิกเฉพาะโรค เช่น HIV, 

TB เป็นต้น การส่งมอบยาจะมกีารแยกผูป่้วยทีม่รีายการยาไม่มาก หรอืไม่ซบัซอ้น ออกจากผูป่้วยทีต่้องมกีารให้
ค าแนะน าเป็นพเิศษในการใชย้า เช่น Warfarin, ยาพ่นขยายหลอดลม, ยาฉีดอนิซลูนิ เป็นต้น ซึง่จะใชเ้วลาในการส่ง
มอบยาพรอ้มทัง้ค าแนะน านานกว่าปกต ิในขณะทีผู่ป่้วยกลุ่มอื่นๆยงัตอ้งการความถูกต้องรวดเรว็ในการส่งมอบยา 
ปัญหาทีพ่บส่วนใหญ่เกดิในช่วงเวลาเร่งรบีทีม่ผีูม้ารอรบัยาเป็นจ านวนมาก ซึง่จะต้องสง่มอบยาทีถู่กต้อง รวดเรว็ และ
มคุีณภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสีย่งทีจ่ะเกดิปัญหาเรื่องความร่วมมอืในการใชย้า 

II-6.2 ค. การบรหิารยา 
(1) การบรหิารยา การใช้แบบบนัทกึการใหย้า (Medication Administration Record; MAR) การตรวจสอบซ ้า: 
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 โรงพยาบาลเถนิใช ้MAR เป็นเครื่องมอืสื่อสารการดแูลดา้นยาระหว่างทมีวชิาชพี โดยเฉพาะพยาบาลและเภสชักร 
MAR สามารถใชป้ระโยชน์ทัง้งานกระจายยาแก่หอผูป่้วย และใชป้ระโยชน์ในงานตดิตามการใชย้าของผูป่้วยใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพและความปลอดภยัสงูสุด เน่ืองจากขอ้มลูใน MAR เป็นขอ้มลูการบรหิารยาทีเ่กดิขึน้จรงิในหอผูป่้วย การ
หยุดใชย้าเน่ืองดว้ยสาเหตุต่างๆ เช่นผูป่้วยหวัใจเต้นชา้ลงแต่ไดร้บัยากลุ่ม B-blocker  พยาบาลจงึ hold ยาไวต้ัง้แต่
เวรบ่าย แต่ค าสัง่ใชย้าของแพทยย์งัปรากฏอยู่ทัง้ทีผู่ป่้วยไม่ไดร้บัยาแลว้ และเตรยีมการแจง้แพทยใ์นเวรเชา้วนัถดัไป 
นอกจากน้ี MAR ยงัมปีระโยชน์ในการตดิตามการใชย้าอย่างใกลช้ดิในการเกดิ ADR ทีอ่นัตรายหรอืมโีอกาสเกดิขึน้
ไดส้งู พยาบาลซึง่เป็นวชิาชพีทีใ่กลช้ดิผูป่้วยมากทีสุ่ดจะเป็นผู้ใช ้MAR ในการป้องกนั ADE ต่างๆ และรายงาน 
จดัการ ประสานงานกบัวชิาชพีอื่นๆไดอ้ย่างทนัท่วงท ีท าใหผู้ป่้วยมคีวามปลอดภยั นอกจากน้ีขอ้มลูใน MAR ยงัถูก
เกบ็รวบรวมไวใ้นเวชระเบยีนผูป่้วยรว่มกบัขอ้มลูอื่นๆ สามารถสบืคน้ยอ้นหลงัเมื่อตอ้งการคน้หา AE โดยการทบทวน
เวชระเบยีนไดอ้กีดว้ย 

  Extravasation ของยา Noradrenaline จนท าใหเ้กดิ tissue necrosis ในผูป่้วยหลายราย ในระยะแรกพบว่าเกดิจาก
ปัจจยัของทีป่่วยที ่NR แต่ขอใชย้ากระตุ้นหวัใจ (ผูป่้วย/ญาตไิดร้บัขอ้มลูในการตดัสนิใจทีไ่ม่เพยีงพอ) เมื่อผูป่้วยมี
ความดนัโลหติต ่าและใชย้าหดหลอดเลอืดที่มคีวามเขม้ขน้สงูเกนิไปเป็นระยะเวลาหลายวนั ท าใหข้าดเลอืดไปเลีย้ง
เน้ือเยือ่ส่วนต่างๆและเมื่อมกีารรัว่ของยาออกนอกหลอดเลอืด ทีม่กีารตรวจจบัไดล้่าช้า และการแกไ้ขทีไ่ม่เหมาะสมท า
ใหเ้กดิปัญหารุนแรงกบัผูป่้วย ดงันัน้เพือ่แกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทมีระบบยาไดป้รบัปรุงระบบใหย้า Noradrenaline โดย
งดการใชค้วามเขม้ขน้ 8mg/100ml การ round IV ของพยาบาล และการแกไ้ขภาวะ extravasation ทีถู่กต้อง และ
ประสานทมี palliative care ในการท า family meeting เพื่อลดการ NR but full medication ท าใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ขี ึน้ 
การเกดิ tissue necrosis ลดลงเน่ืองจากยามคีวามเข้มขน้ไม่สงูเกนิไป การตรวจจบัและการแก้ไขทีร่วดเรว็ขึน้ 

(2) การให้ความรู ้การมสี่วนร่วมของผูป่้วย/ครอบครวั: 

 จากการทบทวนกรณีผูป่้วยหวัใจเต้นชา้กลบัไปเสยีชวีติทีบ่้านหลงัจ าหน่าย ท าใหท้มี PTC กลบัมาทบทวนแนว
ทางการเสรมิพลงัผูป่้วยทีใ่ชย้าควบคุมการเต้นของหวัใจ เช่น digoxin, b-blockers และผูด้แูลใหส้ามารถตดิตามอตัรา
การเต้นหวัใจดว้ยตนเองทีบ่้านโดยการสอนจบัชพีจร พบว่าผูป่้วยและผูด้แูลเกอืบทุกรายทีผ่่านการใหค้วามรูส้ามารถ
ตดิตามอตัราการเต้นของหวัใจดว้ยตนเองและสามารถกลบัมาพบแพทยเ์มื่อหวัใจเริม่เต้นชา้กว่า60ครัง้ต่อนาท ี

(3) การตดิตามผลการใชย้า: 

 กรณีผูป่้วย chronic  osteomyelitis ไดร้บั Gentamycin 240 mg IV OD ส่งต่อจาก โรงพยาบาลล าปาง ในสปัดาห์
แรกทีผู่ป่้วยถูกส่งตวัมา ทางทมีคดิว่าคงไม่เกดิปัญหาเรื่อง nephrotoxicity จากยา gentamycin เพราะเพิง่สง่ตวัจาก
โรงพยาบาลศนูยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญ แต่เมื่อสบืคน้ขอ้มลูผ่านระบบ Thai Refer พบว่า ไม่มกีารตรวจตดิตามการ
ท างานของไตแต่อย่างใด ดงันัน้ทางทมีจงึส่งตรวจการท างานของไต พบว่า ค่า Cr เพิม่ขึน้ถงึ 19 mg/dl ซึง่คาดว่า
เป็น acute kidney injury ทีเ่กดิจาก gentamycin เพราะประวตักิารตรวจครัง้ล่าสุดก่อนเขา้รบัการรกัษา ผูป่้วยมค่ีา 
Cr เพยีง 1.6 หลงัจากนัน้ทางทมีไดด้แูลผูป่้วยตามแนวทาง โดยการหยุดยา gentamicin และใหส้ารน ้าอย่างเพยีงพอ 
จนการท างานของไต Cr ลดลง เหลอืประมาณ 2 หลงัจากทบทวน เกดิแนวทางในการตดิตามการท างานของไต โดย
เจาะ BUN/Cr สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ คอืวนั จนัทร ์และพฤหสั ในผูป่้วยทุกราย โดยเฉพาะทีไ่ดร้บั gentamicin และยากลุ่ม 
Aminoglycoside อื่นๆเป็นเวลามากกว่า 1 สปัดาห ์และใชแ้นวทางดงักล่าวมาจนถงึปัจจุบนั และไม่พบอุบตักิารณ์ใน
ลกัษณะเดยีวกนัอกีเลยหลงัจากนัน้ 

(4) การจดัการกบัยาทีผู่ป่้วยน าตดิตวัมา: 

 จากการทบทวนกรณีปัญหาผูป่้วยความดนัโลหติสงูใช้ยาลดความดนัโลหติทัง้ทีต่นเองน ามาจากบ้านและยาทีแ่พทย์
ส ัง่ใหใ้หม่จากโรงพยาบาลจนเกดิภาวะความดนัโลหติต ่า พบว่าสาเหตุเกดิจากพยาบาลทีแ่รกรบัผูป่้วยใหค้วามส าคญั
ลดลงในการสอบถามยาเดมิทีผู่ป่้วยน าตดิตวัมาจากบ้านในวนัทีแ่รกรบัหรอืน ามาภายหลงั เน่ืองจากเป็นพยาบาลใหม่
และจ านวนผูป่้วยทีม่ากขึน้ รวมทัง้การใหข้อ้มลูใหผู้ป่้วยหยุดใชย้าทัง้หมดก่อนแลว้เขา้สู่กระบวนการ medication 
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reconciliation เพื่อสัง่ยาใหผู้ป่้วยอย่างเหมาะสมตามภาวะความเจบ็ป่วยของผูป่้วย มกีารเกบ็ยาเดมิของผูป่้วยทีน่ า
ตดิตวัมาไวท้ีช่ ัน้เกบ็ยาเดมิใน nurse stationแลว้จดัยาใหผู้ป่้วยโดยผ่านการตรวจสอบโดยเภสชักรและพยาบาล
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูป่้วยไม่ไดใ้ชย้าเดมิซ ้าซอ้นกบัที่มกีารสัง่จ่ายให ้ผลการปรบัปรงุพบว่าพยาบาลมคีวามตระหนกัและ
ใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัติามแนวทางเพิม่ขึน้ และไม่เกดิการใชย้าซ ้าซอ้นดงักล่าวในช่วง1ปีทีผ่่านมา 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 การพฒันาระบบการใชย้า strong opioids เพื่อบ าบดัความปวดในผูป่้วยโรคมะเรง็อย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั 
 การป้องกนัการเกดิ Noradrenaline extravasation 
 การป้องกนัการแพย้าซ ้า 
 การป้องกนั prescribing error โดยใชก้ระบวนการ medication reconciliation 

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

52. การก ากบัดแูลการจดัการ
ดา้นยา 

3 L การก ากบัตดิตามการป้องกนัความ
คลาดเคลื่อนทางยาอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอโดย PTC 

53. สิง่แวดลอ้มสนบัสนุน การ
จดัหาและเกบ็รกัษายา 

3 L การตดิตามประเมนิตวัชีว้ดัดา้นมาตรฐานการ
จดัเกบ็ยาในคลงัอย่างมคุีณภาพ 

54. การสัง่ใชย้าและการ
ถ่ายทอดค าสัง่ 

3 L บทบาทของ PTC ร่วมกบัองคก์รแพทยใ์นการ
เรยีนรูอุ้บตักิารณ์ prescring error 

55. การทบทวนค าสัง่ เตรยีม 
เขยีนฉลากจดัจ่าย และส่ง
มอบยา 

3 L พฒันาสมรรถนะของเภสชักรในการทบทวน
ใบสัง่ยาในกลุ่มผูป่้วยส าคญัและมคีวามเสีย่ง
สงู 

56. การบรหิารยาและตติตาม
ผล 

3 L พฒันาโปรแกรมฝึกอบรมพยาบาลในการ
บรหิารยาอย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั 
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II-7.1 บริกำรรงัสีวิทยำ/ภำพกำรแพทย์ 

i. ผลลพัธ์ 

ประเดน็คณุภำพ/ควำมเส่ียงท่ีส ำคญั: คุณภาพฟิลม์ ปลอดภยั ถูกต้อง รวดเรว็ 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อตัราการถ่ายภาพเอกซเรยซ์ ้า ไม่เกนิรอ้ยละ 
3 

1.95 1.85 1.78 0.92 0.48 

ผลการวดัปรมิาณรงัสบุีคคล(ไมโคร
ซเีวริต์/เดอืน) 

ไม่เกนิ 4,000 น้อยกว่า 
20 

น้อยกว่า 
20 

น้อยกว่า 
20 

น้อยกว่า 
20 

น้อยกว่า 

 20 

อตัราการถ่ายภาพรงัสหีญงิ
ตัง้ครรภ์โดยไม่ไดป้้องกนั 

รอ้ยละ0 0 0 0 0 0 

ความพงึพอใจของผูบ้รกิาร ไม่ไดร้บัขอ้
รอ้งเรยีน 

0 ครัง้ 0 ครัง้ 0 ครัง้ 0 ครัง้ 0 ครัง้ 

ผลการตรวจวดัคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภยัของเครื่องเอกซเรย์
และหอ้งเอกซเรย ์

ไดม้าตรฐาน
ความ

ปลอดภยั 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ii. บริบท 

ขอบเขตบรกิาร (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก): 

                ใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัสแีบบทัว่ไป  ทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ทีม่ารบับรกิารทีง่านเอกซเรย ์ตลอดเวลา 
24 ชัว่โมง และใหบ้รกิารตรวจเอกซเรยโ์ดยเครื่องเอกซเรยเ์คลื่อนทีส่ าหรบัผูป่้วยทีม่ภีาวะฉุกเฉินต้องอยู่ในการดแูล
ของแพทยแ์ละพยาบาล อกีทัง้ยงัมบีรกิารปอดใหก้บัผูม้ารบับรกิารตรวจสุขภาพประจ าปี หรอืตรวจสุขภาพเพื่อศกึษา
ต่อหรอืสมคัรงาน 

 

การตรวจพเิศษ/การท า intervention ทางรงัส:ี  ไม่ม ี

จ านวนเจา้หน้าทีร่งัสเีทคนิค/เจา้หน้าทีถ่่ายภาพรงัส ี(ปรญิญา/ต ่ากว่าปรญิญา): 

                  นกัรงัสกีารแพทย ์                 2        คน 

        ลกูจา้งประจ า                 1             คน 

 

จ านวนรงัสแีพทย:์  ไม่ม ี

เทคโนโลยสี าคญั: 
- เครื่องเอกซเรยม์จี านวน 2 เครื่อง คอื เป็น แบบ ceiling และแบบเคลื่อนที ่
- กระบวนการได้มาของภาพเอกซเรย์  ใช้ระบบ Digital Radiography(DR) และComputed Radiography 

(CR) 
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iii. กระบวนกำร 

II-7.1 ก. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ 

(1) การวางแผนและจดับรกิาร: 

 ภาพถ่ายทางรงัสทีีไ่ดม้คุีณภาพต่อการวนิิจฉยัของแพทยแ์ละ ผูป่้วยไดร้บับรกิารที ่รวดเรว็ ถูกต้อง แม่นย า ไดร้บั
ปรมิาณรงัสน้ีอยทีสุ่ด 

(2) ทรพัยากรบุคคล: 

 ปีงบประมาณ 2564 มกีารจดัสรรต าแหน่ง พนกังานการแพทยแ์ละรงัสเีทคนิค และเปิดรบัโอนย้ายขา้ราชการ 
ต าแหน่ง เจา้พนกังานรงัสกีารแพทย ์ ใหก้บักลุ่มงานรงัสวีทิยา 

(3)(4) พืน้ทีใ่ชส้อย เครื่องมอือุปกรณ์ การตรวจสอบจากหน่วยงานตามกฎหมาย: 

   พืน้ทีส่ าหรบัผูป่้วยนัง่รอเอกซเรยม์ป้ีายตดิไวอ้ย่างชดัเจน   

 ไดร้บัการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัทางรงัสเีครื่องเอกซเรยโ์ดยกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ศนูย์
เชยีงใหม่  ตรวจวนัที ่9 มถุินายน 2564    ผลการตรวจ  ไดม้าตรฐาน 

(5) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางรงัสวีทิยา: 

 ระบบ  PACS ใชก้ารจดัการรบัส่งขอ้มลู ผ่านทางระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ 

(6) คุณภาพของบรกิารทีส่่งตรวจภายนอก: 

 ตรวจสอบชื่อ-สกุล ความถูกต้อง และคุณภาพของภาพก่อนส่งใหแ้พทย ์โดยนกัรงัสกีารแพทย์ 

(7) การสื่อสารกบัแพทยผ์ูส้่งตรวจ: 
 ใชใ้บส่งตรวจจากหน่วยงานทีส่่ง  เพื่อยนืยนัการส่งตรวจให้ถูกต้องตามแผนการรกัษาและถูกต้องตรงผู้รบั

การส่งตรวจ  

II-7.1 ข. การใหบ้รกิารรงัสวีทิยา 

(1) ค าขอส่งตรวจ: 
 ใชใ้บส่งตรวจจากหน่วยงานทีส่่ง  

(2) การใหข้อ้มลูและเตรยีมผูป่้วย: 

 เตรยีมเสือ้ผา้ใหผู้ป่้วยเปลีย่น ใหค้ าแนะน าถงึขัน้ตอนกระบวนการถ่ายภาพรงัสใีหผู้ป่้วยเขา้ใจก่อนถ่ายภาพรงัสี 

(3) การใหบ้รกิารในเวลาทีเ่หมาะสม: 

 ผูป่้วยทัว่ไปใชเ้วลาในการรอถ่ายภาพทางรงัสไีม่เกนิ 15 นาท ี 

 ผูป่้วยฉุกเฉิน จะไดร้บัการโทรประสานงานเป็น ผูป่้วยทางด่วน นกัรงัสกีารแพทยเ์ตรยีมความพรอ้มเพือ่ท าการ
ถ่ายภาพรงัสทีนัท ีทีม่าถงึ  ใชเ้วลาใหเ้รว็ทีสุ่ด 

(4) การดูแลระหว่างไดร้บับรกิาร: 

 ประเมนิผูป่้วยถงึภาวะเสีย่ง  โดยการสอบถามพดูคุยถงึอาการ 

(5) กระบวนการถ่ายภาพรงัส:ี 
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 ตรวจสอบความถูกต้อง  ชื่อ-สกุล  และอวยัวะทีส่่งตรวจ 

 จดัท่าผูป่้วย (Position)  

 ตัง้ค่าปัจจยัทางเทคนิค(Exposure Technique) ใหต้รงกบัอวยัวะทีถ่่ายภาพรงัส ี

 ผ่านกระบวนการไดภ้าพโดยระบบ Digital Radiography  

 ตรวจสอบคุณภาพของภาพถ่ายรงัส ี

 ส่งภาพเขา้รระบบ  PACS จดัการรบัส่งขอ้มลู ผ่านทางระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ 

(6) การแสดงขอ้มลูส าคญับนภาพรงัส:ี 

 ชื่อ-สกุล  เพศ  อายุ  เลขโรงพยาบาล  วนั เดอืน ปี  เวลา  

 (7) การแปลผลภาพรงัส:ี 

 แปลผลภาพรงัสแีละวนิิจฉยัโรค โดยแพทยผ์ูส้่งตรวจ 

 

II-7.1 ค. การบรหิารคุณภาพและความปลอดภยั 

(1) ความปลอดภยัของผูป่้วย: 

 สอบถามภาวะการตัง้ครรภ์ในหญงิวยัเจรญิพนัธุ์ทุกราย บนัทกึขอ้มลูหญงิตัง้ครรภ์ทีไ่ดร้บัการถ่ายภาพรงัสแีละค่า
เทคนิคทีใ่ช้ในการถ่ายภาพรงัส ี

 มอุีปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 

(2) การจดัการเพื่อป้องกนัอนัตรายจากรงัส:ี 

 อุปกรณ์การป้องอนัตรายจากรงัสทีีพ่รอ้มใชง้าน คอื เสือ้ตะกัว่ (Lead Arron), ฉากตะกัว่ (X-Ray Shielding 
Partition) ,            ไทรอยชลิด ์(Thyroid Shiled ) ,  โกนาดชลิด(์Gonad Shiled)          

 จดับอรด์ใหค้วามรูแ้ละการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี                                                                       

(3) ระบบบรหิารคุณภาพ: 

 ใหบ้รกิารถ่ายภาพรงัสแีก่ผูป่้วยอย่าง ถูกต้อง รวดเรว็ ปลอดภยั 

 บนัทกึความเสีย่งของหน่วยงาน เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาต่อไป 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานหอ้งปฏิบตักิารรงัสวีนิิจฉยั ตามมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารรงัสวีนิิจฉยั  กระทรวง
สาธารณสุข ต่ออายุการรบัรองครัง้ที ่1  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2563  ทะเบยีน 6296G/2558 

v. แผนกำรพฒันำ 

มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

57. บรกิารรงัสวีทิยา/ภาพ
การแพทย ์

    3 L 1. จดัท าแผนเปลีย่นแปลงระบบดจิติอลใหเ้ป็นระบบ
เดยีวกนัทัง้หมด คอื ระบบ digital Radiography 
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(DR)  

 2. จดัท าแผนจดัซือ้เครื่องเอกซเรยเ์คลื่อนทีร่ะบบ
ดจิทิลั  ( Digital portable x-ray ) 

 

II-7.2 บริกำรห้องปฏิบติักำรทำงกำรแพทย/์พยำธิวิทยำคลินิก 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็คณุภำพ/ควำมเส่ียงท่ีส ำคญั: ถูกต้อง แม่นย า รวดเรว็ ปลอดภยั 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 
อุบตักิารณ์การตรวจวเิคราะหแ์ละรายงานผล
ตรวจวเิคราะห ์Lab คลาดเคลื่อน  

0 ครัง้ 0.10% 0.10% 0 1 1 

ความครบถ้วนของการควบคุมคุณภาพ IQC >85% 97 98 97 97 98 
อตัราความผดิพลาดในการเกบ็สิง่ส่งตรวจ < 5% 0.20 0.3 0.6 0.8 0.5 
อตัราการรายงานค่าวกิฤตใินเวลาทีก่ าหนด >90% 99.7 100  100 100 100 
จ านวนการเกดิอุบตัเิหตุ/อุบตักิารณ์เจา้หน้าที ่ <5 ครัง้ 3 1 0 1 0 
จ านวนครัง้ทีค่่า EQA ต ่ากว่าเกณฑ ์ 0 ครัง้ 0 0 0 0 0 

ii. บริบท 
ขอบเขตบรกิาร (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก): 
      กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์ โรงพยาบาลเถนิ ใหบ้รกิารตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารเทคนิคการแพทยแ์ละงาน

บรกิารโลหติแก่ผูร้บับรกิารในโรงพยาบาลเถนิ โรงพยาบาลชุมชนใกลเ้คยีง หน่วยงานภายนอก และ โรงพยาบาล
ส่งเสรมิสขุภาพต าบลในเขตรบัผดิชอบ  ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยน าระบบมาตรฐานเทคนิค
การแพทย ์2555 และมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารกระทรวงสาธารณสุข มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพหอ้งปฏบิตักิาร  ให้
สอดคลอ้งกบัการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล  ซึง่มจี านวนผูม้ารบับรกิารโดยประมาณ  150 - 200 คนต่อวนั 

      งานบรกิารแบ่งออกเป็น 7 สาขาหลกั ไดแ้ก่ 

1. งานตรวจทางโลหติวทิยาคลนิิก (Clinical Hematology) เป็นงานตรวจวเิคราะหค์วามผดิปกตขิองจ านวน 
รปูร่าง  และการตดิส ีของเมด็เลอืดขาว เมด็เลอืดแดงและเกลด็เลอืด  

2. งานตรวจทางจุลทรรศน์ศาสตรค์ลนิิก (Clinical Microscopy) เป็นงานตรวจวเิคราะห ์เพือ่คน้หาความผดิปกติ
จากเลอืด ปัสสาวะ อุจจาระ และสารคดัหลัง่ เชน่ การตรวจหาสาเหตุของโรคทางเดนิปัสสาวะ การตรวจหาไข่และ
หนอนพยาธ ิการตรวจหาเชือ้มาลาเรยี การตรวจวเิคราะหน์ ้าอสุจ ิ และน ้าทีเ่จาะจากส่วนอื่นๆ 

3. งานตรวจทางเคมคีลนิิก (Clinical Chemistry) เป็นงานตรวจวเิคราะหร์ะดบัสารเคมชีนิดต่างๆ ในร่างกาย โดย
ตรวจหาในเลอืด น ้าไขสนัหลงั ปัสสาวะ และน ้าทีเ่จาะจากส่วนอื่นๆ  

4. งานตรวจทางภูมคุิม้กนัวทิยา (Clinical Immunology) เป็นงานตรวจวเิคราะหท์างภูมคุิม้กนัทีร่่างกายสรา้งขึน้
เมื่อไดร้บัเชือ้ เช่น ไวรสั แบคทเีรยี ปาราสติ หรอืเมือ่ ไดร้บัสิง่แปลกปลอมเขา้สู่ร่างกาย 

5. งานตรวจทางจุลชวีวทิยาคลนิิก (Clinical Microbiology) เป็นงานตรวจวเิคราะหก์ารตดิสขีองแบคทเีรยี เชือ้รา 
ไวรสั โดยการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 

 6. งานบรกิารโลหติ (Blood Bank) เป็นงานตรวจหาหมู่เลอืด ตรวจสอบความเขา้กนัไดข้องเลอืดผูใ้หก้บัผูร้บั 
(Cross matching) การตรวจหาสาเหตุของปฏกิริยิาหลงัจากการไดร้บัเลอืด 
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7.  งานตรวจเพื่อคุม้ครองผูบ้รโิภค  เป็นการตรวจเบือ้งต้นเพื่อหาสารเสพตดิแอมเฟตามนี  ในปัสสาวะ   

8.  งานพยาธกิายวภิาค เป็นงานเกบ็รวบรวมสิง่ส่งตรวจทางพยาธกิายวภิาค  เช่น  ชิน้เน้ือ FNA  รวบรวมเพื่อ
ส่งหอ้งปฏบิตักิารภายนอก 

9. งานบรกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเครอืข่าย โรงพยาบาลใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ การตรวจ TFT Hb A1C  

Calcium Magnesium Phosphorous 
 
จ านวนผูท้ าการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (ปรญิญา/ต ่ากว่าปรญิญา): 

  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์ โรงพยาบาลเถนิ  มบุีคลากร ทัง้หมด จ านวน 7 คน ประกอบดว้ย 

 -  นกัเทคนิคการแพทย์   จ านวน  5  คน 

 -   พนกังานประจ าหอ้งทดลอง  จ านวน   2  คน 
 

iii. กระบวนกำร 
II-7.2 ก. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ 
(1) การวางแผนและจดับรกิาร: 

1.   โครงการพฒันาระบบบรหิารคุณภาพหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์ 

2.  โครงการพฒันาศกัยภาพการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร เคมคีลนิิก ภูมคุิม้กนัและจุลชวีวทิยาคลนิิก 

3.  โครงการพฒันาระบบการบรกิารโลหติ เครอืข่ายผูบ้รจิาคโลหติ 
 

(2)(4) พืน้ทีใ่ชส้อย เครื่องมอืและอุปกรณ์: 
       หอ้งปฏบิตักิารมพีืน้ทีเ่พยีงพอ มกีารแบ่งเขตการท างานระหว่างส่วนปฏบิตักิารและส่วนท างานเอกสาร   เพื่อมใิหม้ี
การปนเป้ือนระหว่างกนั ในส่วนของหอ้งปฏบิตักิารมกีารแบ่งแยกพืน้ทีต่ามลกัษณะงาน และ ในบรเิวณทีอ่าจมกีาร
แพร่กระจายของเชือ้ ไดม้ใีหป้ฏบิตังิานใน safety carbinet class II  มกีารตดิเครื่องปรบัอากาศ เพื่อรกัษาอุณหภูมิ
เครื่องมอืและรกัษาอุณหภูมหิอ้งใหเ้หมาะกบัการวเิคราะห์ แต่ยงัพบปัญหาพืน้ทีบ่รเิวณเจาะเลอืดยงัไม่เป็นสดัส่วน
เท่าทีค่วร 
มรีะบบบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัเป็นวงรอบในเครื่องตรวจวเิคราะหอ์ตัโนมตัิ และเครื่องมอืทัว่ไป 
• เครื่องตรวจวเิคราะหอ์ตัโนมตัิ มรีะบบส ารองไฟฟ้า เพื่อป้องกนัความเสยีหายต่อเครือ่งกรณีไฟฟ้าดบั 
• มกีารบ ารุงรกัษาเครื่องโดยผูร้บัผดิชอบเครื่องมอืตรวจวเิคราะหแ์ต่ละเครื่องโดยมตีารางการบ ารุงรกัษา ทัง้ทีท่ าได้โดย
เจา้หน้าทีป่ระจ าเครื่องเอง และโดยช่างประจ าบรษิทั 
• มรีะบบส ารองเครือ่งมอื  และมแีผนการตดิตามช่างบรษิทั กรณีเครื่องมปัีญหา 
      มกีารสอบเทยีบเครื่องมอื ตรวจตามแผนทีก่ าหนด โดยเครื่องมอืตรวจวเิคราะหอ์ตัโนมตัิ สอบเทยีบโดยบรษิทัเจา้ของ
เครื่อง  ในส่วนของครุภณัฑ ์ และอุปกรณ์ต่างๆมกีารสอบเทยีบโดยศนูยว์ศิวกรรมการแพทยเ์ชยีงใหม่  และบรษิทั 

 
(3) ทรพัยากรบุคคล: 
   มกีารประเมนิภาระงานของบุคลากร และประเมนิความต้องการของบุคลากรเพื่อพฒันาองคค์วามรูเ้พือ่พฒันางาน มี
ความเหมาะสมของอตัราก าลงัของภาระงานตามFTE มกีารประเมนิบุคลากรปีละ 2ครัง้ 

 
(5)(6) การคดัเลอืกและตรวจสอบมาตรฐานงานบรกิารจากภายนอก เครื่องมอื วสัดุ น ้ายา หอ้งปฏบิตักิารทีร่บัตรวจต่อ 
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ผูใ้หค้ าปรกึษา: 
      มคีณะกรรมการพฒันาคุณภาพหอ้งปฏบิตักิารระดบัจงัหวดัโดยมตีวัแทนทุกโรงพยาบาลจงัหวดั ด าเนินการคดัเลอืก 

พจิารณาสบืราคาร่วม หน่วยงานรบัส่งต่อต้องผ่านมาตรฐานสากล โดยมทีปีรกึษาจากทมีคณะกรรมการบรหิาร
เวชภณัฑจ์งัหวดัเป็นทีป่รกึษา 

       ซึง่บรกิารส่งตรวจนอกหน่วยงาน  ไดแ้ก่ตรวจชิน้เน้ือและเซลลว์ทิยา รวมทัง้งานตรวจพเิศษอื่นๆ ทีไ่ม่สามารถตรวจ
เองได ้มกีารคดัเลอืกหอ้งปฏบิตักิารภายนอกทีร่บัการตรวจต่อ โดยพจิารณาจากคุณภาพผลการตรวจ , ความรวดเรว็ , 
การบรกิารเสรมิอื่นๆ เช่น มกีารรายงานผล online ผ่านคอมพวิเตอร,์ การมรีะบบส่ง fax กรณีมปัีญหา online 
หอ้งปฏบิตักิารภายนอกทีท่ าการส่งตรวจต่อในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
1. บรษิทัเนชัน่แนล เฮลแ์คร ์ซวิเทม็สจ์ ากดั ส่งตรวจ ชิน้เน้ือ , เซลลว์ทิยา และงานตรวจพเิศษอื่นๆ ไดผ้่านการรบัรอง
มาตรฐานเทคนิคการแพทย ์2555  และมพียาธแิพทยป์ระจ าในการตรวจทางเซลลว์ทิยา 
2. รพ.ล าปาง  ส่งตรวจ CD4,Viral load , Anti HIV (ELISA) 

 
(7) การสื่อสารกบัผูส้่งตรวจ: 

 จดัท าคู่มอืการเกบ็สิง่ส่งตรวจและการใชบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิาร และจดัท า SOP แบบย่อ เพื่อสื่อสารจดัแจกให้
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทุกจุดบรกิารผูป่้วย กรณีมปัีญหาขอ้ขดัขอ้ง หรอื กรณีต้องการค าแนะน าเกีย่วกบัการตรวจ
ทางหอ้งปฏบิตักิาร มกีารสื่อสารโดยตรง ทางวาจา โทรศพัท ์ระหว่างแพทย ์พยาบาล และนกัเทคนิคการแพทย ์ 
และมกีารสื่อสารข่าวสาร ปัญหาขอ้ขดัขอ้ง โดยผ่านทางการประชุม LINE และทางคณะกรรมการต่างๆ เช่น 
PCT, IC , RM , IM โดยมตีวัแทนของหอ้งปฏบิตักิารเขา้ร่วมประชุม 

II-7.2 ข. การใหบ้รกิาร 
(1) การจดัการกบัสิง่ส่งตรวจ: 
มกีารตรวจสอบคุณภาพสิง่ส่งตรวจทุกครัง้ ก่อนเตรยีมสิง่ส่งตรวจและก่อนการตรวจวเิคราะห ์ 
มกีารปฏเิสธสิง่ส่งตรวจกรณสีิง่ส่งตรวจไม่มคุีณภาพ และประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
(2) กระบวนการตรวจวเิคราะห:์ 
     ใชเ้ครื่องมอื วธิแีละหลกัการตรวจวเิคราะหท์ีเ่ป็นวธิมีาตรฐานตามมาตรฐานวชิาชพีและมาตรฐานสากล มกีารควบคุม

คุณภาพในการตรวจวเิคราะห ์
 

(3) การส่งมอบผลการตรวจวเิคราะห ์การรายงานค่าวกิฤต ิการรกัษาความลบั*: 
   หอ้งปฏบิตักิารมกีารตรวจสอบผลการตรวจวเิคราะหแ์ละรายงานผลในระบบ LIS ทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบ HIS ของ
โรงพยาบาล ซึง่ผูใ้ชข้อ้มลูสามารถดผูลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารผ่านระบบ HIS โรงพยาบาลได ้ตามล าดบัการเขา้ถงึ
ขอ้มลูผูป่้วย และได้ก าหนดค่าวกิฤตโดยใชเ้กณฑม์าตรฐานตามหนงัสอือ้างองิการตรวจทางพยาธวิทิยาคลนิิกร่วมกบัการ
ก าหนดค่าวกิฤตโดยองคก์รแพทย์ รพ.เถนิ โดย จนท. Lab แจง้เตอืนเมื่อพบค่าวกิฤตโิดยเจา้หน้าทีท่ีต่รวจพบทนัท ี 
  หอ้งปฏบิตักิารไดธ้ ารงคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ อย่างต่อเน่ือง ได้มกีารทบทวนค่าวกิฤติและแนว

ทางการรายงานร่วมกบัทมีสหวชิาชพีพบว่าการรายงานค่าวกิฤติตามระยะเวลาทีก่ าหนด ภายใน  2 นาท ีมแีนวโน้มดี
ขึน้   ในช่วงปี 2556 -2557 ไดม้กีารรายงานผลทางโทรศพัท์แล้วบนัทกึในสมุดบนัทกึ พบว่า การรายงานค่าวกิฤติไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและบนัทกึในเอกสารไม่ครบถ้วน ในปี 2558 จนถึงปัจจุบนั ได้น าใช้ระบบสารสนเทศ 
LIS ในการบนัทกึรายงานค่าวกิฤต ิโดยก าหนดใหม้กีารแจง้เตอืนกรณีทีม่ผีลการตรวจที่เป็นค่าวกิฤติ และก าหนดให้ผู้
รายรายงานผลเป็นผู้แจ้งรายงานค่าวกิฤติทนัท ีและผู้ตรวจสอบผลตรวจสอบอีกครัง้เพื่อป้องกนัการลมืรายงานค่า
วกิฤต ิหอ้งปฏบิตักิารจงึสามารถรายงานค่าวกิฤตแิละบนัทกึในระบบ LIS ทุกรายตามระยะเวลาที่ก าหนด แต่จากการ
ทบทวนยงัพบว่าหอผูป่้วยลมืบนัทกึค่าวกิฤต ิจงึไดท้บทวนกบัพยาบาลเพิม่สมุดบนัทกึการรายงานแพทย์ในหอผู้ป่วย 
เพื่อป้องกนัเจา้หน้าทีล่มืท าให ้สามารถรายงานค่าวกิฤตใิหแ้พทยท์ราบครบทุกราย  
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(4) การจดัการกบัสิง่ส่งตรวจหลงัการตรวจวเิคราะห:์ 
การเกบ็รกัษาสิง่ส่งตรวจทีท่ าการตรวจเสรจ็สิน้ไวเ้ป็นเวลา 1 สปัดาห ์  กรณีต้องตรวจซ ้าหรอืตรวจแลบ็เพิม่เตมิ   การ
จดัการสิง่ส่งตรวจหลงัการตรวจเสรจ็สิน้   เลอืด และส่วนประกอบของเลอืด มกีารเกบ็ทิง้ในถุงขยะตดิเชือ้ เพื่อส่ง
ท าลายตามขัน้ตอนของรพ. ปัสสาวะและน ้าลา้งอุปกรณ์ต่างๆ ทิง้ลงท่อน ้าทิง้และลงสู่บ่อบ าบดัน ้าเสยีของรพ.สิง่ส่ง
ตรวจทางจุลนิทรยี ์  มกีารอบฆ่าเชือ้ก่อนลา้งอุปกรณ์ท าความสะอาดต่อไป 

II-7.2 ค. การบรหิารคุณภาพและความปลอดภยั 
(1) ระบบบรหิารคุณภาพ: 

 หอ้งปฏบิตักิารไดด้ าเนินงานพฒันาคุณภาพตามระบบรหิารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์
และมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารกระทรวงสาธารณสขุ มกีารด าเนินงานดา้นบุคลากร ระบบบรหิาร ระบบบรกิาร การ
ควบคุมคุณภาพ และความปลอดภยั 

 
(2) การเขา้ร่วมโปรแกรมทดสอบความช านาญระหว่างหอ้งปฏบิตักิาร: 
   หอ้งปฏบิตักิารมกีระบวนการควบคุมภาพโดยมี Internal Quality Control และ External Quality Control 
ครบทุกหอ้งปฏบิตักิาร โดย External Quality Control มกีารร่วมกบัสถาบนัทีม่กีารรบัรองคุณภาพ เช่น 
ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร  กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์   และศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์ขต1 เชยีงใหม่  
มหาวทิยาลยัมหดิล โรงพยาบาลศริริาช โดยผลการทดสอบทีส่่งกลบัมาจะระบุผลการตรวจ หากผลการตรวจมปัีญหา 
เจา้หน้าทีจ่ะท าการวเิคราะหแ์ละทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแกไ้ขต่อไป 

 
(3) ระบบควบคุมคุณภาพ: 
ด าเนินงานพฒันาคุณภาพตามระบบรหิารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ มกีระบวนการควบคุมภาพ
โดยม ีInternal Quality Control และ External Quality Control ครบทุกหอ้งปฏบิตักิาร โดย External Quality Control 
(4) การเขา้สู่กระบวนการรบัรองมาตรฐานซึง่เป็นทีย่อมรบั/การปฏบิตัติามขอ้แนะน าจากองคก์รทีม่าประเมนิ: 

 ไดร้บัการรบัรองระบบบรหิารคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย2์555 จากสภาเทคนิคการแพทย ์ 
วนัที ่7 มนีาคม 2560 มผีลถงึ 6 สงิหาคม 2563ขยายเวลาการรบัรอง 6 เดอินตามสถานการณ์โรคระบาด 
 ไดร้บัการรบัรองระบบบรหิารคุณภาพ ตามมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข 

วนัที ่7 สงิหาคม 2560 มผีลถงึ วนัที ่6 มนีาคม 2563 ขยายเวลาการรบัรอง 6 เดอืนตามสถานการณ์โรคระบาด 
 จากการประเมนิโดยสภาเทคนิคการแพทยพ์บขอ้เสนอแนะในการจดัสถานทีค่ดักรองประวตัผิูบ้รจิาคโลหติและ

สถานทีเ่จาะเลอืดใหเ้หมาะสม หน่วยงานไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 
 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 พฒันาระบบการรายงานผลทางหอ้งปฏบิตักิารโดยใชร้ะบบสารสนเทศ ยกเลกิการคดัลอกผล ท าใหห้น่วยงาน
ต่างๆในโรงพยาบาลและ รพ.สต.ในเครอืข่ายทัง้หมดสามารถดผูลผ่านระบบ Online 

 พฒันางานธนาคารเลอืดใหส้ามารถเตรยีมส่วนประกอบของเลอืดไวใ้ชใ้นหน่วยงานและเครอืข่ายได้ 
 

v. แผนกำรพฒันำ 

    พฒันาระบบเรยีกควิ เครือ่งมอืตรวจวเิคราะหเ์ทคโนโลยทีนัสมยั ปลอดภยั 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

58. บรกิารหอ้งปฏบิตักิารทาง
การแพทย/์พยาธวิทิยาคลนิิก 

3.5 I มรีะบบบรหิารคุณภาพทีค่รอบคลุมและมปีระสทิธภิาพ, 
มกีารพฒันาคุณภาพร่วมกบัวชิาชพีอื่น, ไดร้บัการ
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รบัรองจากองคก์รภายนอกครอบคลุมการตรวจส าคญั 

 

II-7.3 พยำธิวิทยำกำยวิภำค & II-7.5 บริกำรตรวจวินิจฉัยอ่ืนๆ 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็คณุภำพ/ควำมเส่ียงท่ีส ำคญั: ถูกต้อง ปลอดภยั เหมาะสม ทนัความต้องการ 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
อุบตักิารณ์การตรวจวเิคราะหแ์ละรายงานผล
ตรวจวเิคราะหท์างพยาธแิละการตรวจวนิิจฉยั
อื่น คลาดเคลื่อน (เช่น ล่าชา้/ ผดิสิง่ส่งตรวจ/ 
ผดิวธิกีาร/ผลคลาดเคลื่อน) ทัง้หมด/ระดบั E 
ขึน้ไป* 

0 0 0 0 0 0 

ความทนัเวลาในการรายงานผลการตรวจ
วเิคราะห ์ภายใน 2 สปัดาห ์

100 % NA NA NA NA 100 % 

ii. บริบท 
การตรวจวนิิจฉยัทีใ่หบ้รกิาร: เปิดบรกิารเฉพาะส่งต่อหน่วยงานภายนอก 

iii. กระบวนกำร 
II-7.3 พยาธวิทิยากายวภิาค 
(1) การประเมนิ การเตรยีมผูป่้วย การใหข้อ้มลูและขอค ายนิยอม: 
  
II-7.5 บรกิารตรวจวนิิจฉยัอื่นๆ 
(1) การประเมนิ การเตรยีมผูป่้วย การใหข้อ้มูลและขอค ายนิยอม: 
  
(2) การแปลผลการตรวจ และรายงานผล*: 
 รายงานผลผ่านระบบ online หอ้งปฏบิตักิารน าขอ้มลูเขา้ระบบ HIS 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

59. พยาธวิทิยากายวภิาค และ
บรกิารตรวจวนิิจฉยัอื่นๆ 

3.0  - 
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II-7.4 ธนำคำรเลือดและงำนบริกำรโลหิต 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็คณุภำพ/ควำมเส่ียงท่ีส ำคญั: ถูกต้อง ปลอดภยั เหมาะสม ทนัความต้องการ 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
*อุบตักิารณ์การใหเ้ลอืดผดิคน ผดิหมู่ ผดิชนิด 
ทัง้หมด/ระดบั E* 

0 0 0 0 0 0 

อตัราการใชส้่วนประกอบของเลอืด 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
จ านวนความผดิพลาดของการจ่ายเลอืด 0% 0% 0% 0% 0% 1 ครัง้ 
จ านวนเกดิปฏกิริยิาจากการใหเ้ลอืด < 3% NA NA NA 0.3 0 
จ านวนผูป่้วยทีต่้องส่งต่อเน่ืองจากไม่มเีลอืด 0 ราย 0 ราย 0 ราย 0 ราย 0 ราย 0 ราย 
จ านวนผูป่้วยทีต่ดิเชือ้จากการใหเ้ลอืด 0 ราย 0 ราย 0 ราย 0 ราย 0 ราย 0 ราย 
ความทนัเวลาของการขอใชเ้ลอืดฉุกเฉิน 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 

ii. บริบท 
ขอบเขตบรกิาร: 
1. การจดัหาเลอืดและส่วนประกอบของเลอืด 
2. การเตรยีมเลอืด และส่วนประกอบของเลอืดให้ผูป่้วย 
3. การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร อื่นๆ ได้แก่ Coomb’s Test 
 
การเตรยีมส่วนประกอบของเลอืดทีท่ าได้: 
Packed red cells , Leukocyte poor pack red cell, Platelets concentrate, Fresh Frozen Plasma 
 

iii. กระบวนกำร 
* ระบบตรวจสอบและทบทวนการใชโ้ลหติ/ผูก้ ากบัดแูล: 
  เมื่อมกีารขอโลหติ เจา้หน้าทีต่รวจเชค็ ลงทะเบยีนในระบบ Hos XP และ LIS 
• เจา้หน้าทีท่างหอ้งปฏบิตักิารท าการทดสอบความเขา้กนัไดข้องเลอืดผูป่้วย (cross-matching ) 
• บนัทกึขอ้มลูในและพมิพใ์บคลอ้งลงในโปรแกรม LIS Blood Bank  
• ตรวจสอบความถูกต้องของโลหติ ขอ้มลูผูป่้วย ก่อนจ่ายออกจากคลงัโลหติ 
   จดัตัง้ตวัแทนสหสาขาวชิาชพีเขา้ร่วมปรกึษาเพื่อทบทวนการใชโ้ลหติและหาแนวทางแกไ้ข โดยมกีารร่วมแกปั้ญหาในที่
ประชุมและมกีารประสานงานโดยตรงกบัเทคนิคการแพทยท์ีร่บัผดิชอบงานธนาคารเลอืดโดยตรง 
 
ระดบัขัน้ต ่าของการส ารองเลอืดและส่วนประกอบของเลอืด และผลการปฏบิตั:ิ 
   มกีารส ารองโลหติตามแนวโน้มความต้องการใช้ในแต่ละช่วง โดยท าการส ารองอย่างต ่าหมู่เลอืดละ 5   unit ต่อวนั อาจ
เปลีย่นแปลงเพิม่หรอืลดไดต้ามความเหมาะสมและความต้องการใชโ้ลหติในช่วงเวลานัน้ 

 
ระบบการแจง้ผลการตดิเชือ้แก่ผูบ้รจิาคโลหติ/จ านวนผูต้ดิเชือ้ในรอบปีทีผ่่านมา: 
เมื่อมผีูบ้รจิาคโลหติในทีต่ัง้ ทีม่ผีลการติดเชือ้เป็นบวก ทางหน่วยงานจะมกีารแจง้ผูบ้รจิาคใหม้าท าการตรวจ 
เลอืดซ ้าและส่งแพทยเ์พื่อท าการรกัษาต่อไป 
มาตรฐานการตรวจร่องรอยการตดิเชือ้ (disease marker): 

 โลหติทีไ่ดจ้ากการรบับรจิาคจะส่งไปตรวจร่องรอยการตดิเชือ้ ที ่ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิที ่10 จ.เชยีงใหม่ 
โดยมกีารตรวจดงัน้ี :  ตรวจหาหมู่เลอืด ABO , หมู่เลอืด Rh , HBsAg,  Anti HIV, HIV Ag , Anti  HCV, VDRL 
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, TPHA และ Nucleic acid testing   
ระบบคดัแยก กกักนั ชีบ่้งเลอืดทีไ่ม่ผ่านการตรวจและเลอืดทีต่ดิเชือ้: 
มกีารจดัเกบ็เลอืดแยกตู้กนัอย่างชดัเจนระหว่างเลอืดทีท่ าการตรวจการตดิเชือ้ผ่าน และเลอืดทีอ่ยู่ระหว่างการ 
ตรวจ มสีลากตดิตู้เยน็ชดัเจน กรณีเลอืดทีม่ผีลการตรวจพบตดิเชือ้จะแยกใส่ถุงขยะตดิเชือ้เพื่อส่งสู่ระบบการ 
ท าลายเชือ้ของ รพ.ต่อไป 
ระบบห่วงโซ่ความเยน็ของการเกบ็รกัษาและขนส่ง: 
มรีะบบการเกบ็รกัษาอุณหภูมถุิงเลอืดใหม้คุีณภาพ ในกรณีการขนส่งโลหติทีไ่ดร้บัจากโรงพยาบาลล าปาง หรอื กาชาด
ภาคเชยีงใหม่  จะมกีารเกบ็รกัษาโลหติขณะน าส่งในกระตกิรกัษาความเยน็ 
• ในกรณีการรบัโลหติของหอผูป่้วย เจา้หน้าทีท่างหอ้งปฏบิตักิารจะจดัเตรยีมกระตกิพรอ้ม ICE PACK เพื่อรกัษาอุณหภูมิ
ใหเ้หมาะสม และจะท าการจ่ายโลหติกต่็อเมื่อต้องใหเ้ลอืดในทนัที หากยงัไม่มคีวามจ าเป็นต้องใชเ้ลอืดในขณะนัน้จะใหม้ี
การฝากเกบ็ทีตู่้เยน็ธนาคารเลอืดก่อน  

 
ประเดน็ทีย่งัไม่สามารถด าเนินการตามมาตรฐาน/แนวทางของศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาตไิด้: 

 ไม่ม ี
การเขา้ร่วมระบบประกนัคุณภาพจากภายนอก: 

 มกีารควบคุมคุณภาพโดยองคก์รภายนอก external QC ร่วมกบัส านกัมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 

การรบัรองคุณภาพทีไ่ดร้บั: 
ไดร้บัการรบัรองระบบบรหิารคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย ์วนัที ่7 มนีาคม 
2560 มผีลถงึ 6 สงิหาคม 2563 และขยายเวลาการรบัรอง 6 เดอินตามสถานการณ์โรคระบาด 

 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 พฒันาระบบงานธนาคารเลอืด  มกีารรบับรจิาคโลหติ  ระบบการส่งตวัอย่างเลอืดไปคดักรองทีก่าชาดภาค
เชยีงใหม่  และมกีารรายงานผลการตรวจคดักรองเลอืดของผูบ้รจิาคโลหติ 

v. แผนกำรพฒันำ 

      - เครอืข่ายผูบ้รจิาคโลหติ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

60. ธนาคารเลอืดและงานบรกิาร
โลหติ 

3 I มกีารตดิตามผลการด าเนินการ และแสดงใหเ้หน็ว่า
สามารถใหเ้ลอืดแก่ผูป่้วยไดอ้ย่างปลอดภยั ทนัเวลา 
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 II-8 กำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพ 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็คณุภำพ/ควำมเส่ียงท่ีส ำคญั: ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา ครอบคลุม ประสทิธภิาพ  

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั  เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. ความทนัเวลาของการรายงาน รง.506 100% 98.75 97.83 99.95 98.75 99.55 
2.ผ่านเกณฑม์าตรฐาน SRRT  ระดบัด ี N/A พืน้ฐาน พืน้ฐาน ไม่ได้

ประเมนิ 
ด ี

(ประเมนิ
ตนเอง) 

3.ตดิตามกลุ่มเขา้พืน้ทีจ่ากการเฝ้าระวงัโรค 
covid-19 ใหป้ฎบิตัติามมาตรการการกกัตวั 

ไม่ปฎบิตัิ
ตาม =0 

- - - 0 4 

4.สอบสวนกรณเีขา้ข่าย หรอื วนิิจฉยัโรค 
covid-19 ทนัเวลา 

100% - - - 100% 100% 

5.อตัราป่วยโรคอุจจาระรว่ง ไม่เกนิ 

1000ต่อ 

แสน ปชก 

995.96 1,003.63 2,419.94 1,303.02 876.25 

6.อตัราตายวณัโรค  ไม่เกนิ 

รอ้ยละ 5 

22.7 23.5 6.3 21.1 18.9 

ii. บริบท 
      โรคและภยัสุขภาพส าคญัในพืน้ที:่  

      โรงพยาบาลเถนิเป็นโรงพยาบาลทีด่ าเนินการเฝ้าระวงัโรคทางระบาดวทิยาร่วมกบัภาคเีครอืข่ายและชมุชนในทุก
ระดบัตัง้แต่ระดบัหมู่บ้าน ระดบัต าบล และระดบัอ าเภอ ประกอบไปดว้ย พืน้ที ่8 ต าบล 95 หมู่บ้าน โดยมศีูนยบ์ญัชาการ
ผ่าน ระบบบญัชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางดา้นสาธารณสุขและภยัสขุภาพและศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข(Emergency Operation Center: EOC) อ าเภอเถนิและดา้นสาธารณสุข การด าเนินงานเฝ้าระวงัโรคและภยั
สุขภาพ ใชม้าตรฐาน SRRT (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) โดยมทีมีระดบัอ าเภอ และ ทมีโซน 
อกี 4 โซน เพื่อใหค้รอบคลุมการด าเนินการทุกพืน้ที ่โดยในแต่ละทมีมผีูท้ีผ่่านการอบรมดา้นระบาดวทิยาเป็นแกนน าอย่าง
ครบถ้วน  ทัง้น้ีปัจจุบนัโรคระบาดส าคญัทีต่้องควบคุมอย่างเขม้ขน้ไดแ้ก่โรค covid-19 จงึมกีระบวนการท างานอย่าง
ต่อเน่ืองตัง้แต่เฝ้าระวงัจนถงึการรกัษาและดแูลต่อเน่ืองถงึชุมชน นอกจากน้ี ยงัเป็นพีเ่ลีย้งในการด าเนินงาน รพ.ลกูข่าย 
ไดแ้ก่ รพ.สบปราบ และ รพ แม่พรกิ เพื่อมกีารบรหิารจดัการในแนวทางเดยีวกนัและใช้ทรพัยากรร่วมกนัอย่างเหมาะสม 

โรคและภยัสุขภาพส าคญัทีอ่ยู่ในแผนเฝ้าระวงั:  

        โรคตดิต่อทีต่้องเฝ้าระวงั ของอ าเภอเถนิทีม่แีผนการเฝ้าระวงัตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ โรค covid-19 ที่
เกดิการระบาดทัว่โรคและมอีตัราเพิม่ขึน้ทัง้ในระดบัประเทศ  ระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ  โรคอุจจาระร่วงทีม่อีตัราป่วย
เป็นอนัดบัหน่ึงของอ าเภอเถินตลอดมา  โรควณัโรคที่มอีตัราตายเพิม่มากขึ้นใน  1 ปีที่ผ่านมา และ โรคไข้เลอืดออกที่
ถึงแม้อตัราป่วยยงัไม่มากเกนิเกณฑ์เป้าหมายแต่ในปี 2564 การพยากรณ์ความเสี่ยงทางระบาดวทิยามโีอกาสเกดิการ
ระบาดไดส้งู 
iii. กระบวนกำร 
II-8 ก. การบรหิารจดัการและทรพัยากร: 
(1) (2) นโยบาย แผนกลยุทธ ์แผนปฏบิตักิาร: 
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 การด าเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตรท์ี ่1 การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจยัเสีย่งดา้นสุขภาพ โดยใชก้ลยุทธก์าร
มสี่วนร่วมโดยมผีูบ้ญัชาการเหตุการณ์การปฏบิตังิาน ( Incident commander : IC)  มกีระบวนการ ในการ
ทบทวนผงัโครงสรา้งระบบ และทบทวนบทบาทหน้าที่ในแต่ละกล่องปฏบิตังิาน นอกจากน้ี ดว้ยสถานการณ์ของ 
โรค covid-19 จงึเพิม่การฝึกซอ้มการปฎบิตั ิการจ าลองเหตุการณ์ทุกประเดน็ส าคญั นอกจากน้ียงั แต่งตัง้ SAT 
Manager อ าเภอ ระบุ 
ประเดน็รายงานดา้น การเจบ็ป่วย/สิง่แวดลอ้ม/สาธารณภยั/ผลลบต่อภาพลกัษณ์/การเจบ็ป่วยของบุคลากร   

 
(3)  (4) บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลย ีทรพัยากรอื่นๆ: 

การด าเนินงานภายใต้บุคลากรทีผ่่านการพฒันาศกัยภาพดา้นระบาดวทิยา ทัง้หลกัสตูร CDCU                      
( Communicable Disease Control Unit ) หลกัสตูร FEMT(Field Epidemiology and Management Training ; 
FEMT)และมกีารแต่งตัง้ทมี SAT และ ทมี JIT ประชมุสรุปบทบาทการท างาน และมแีผนจดัเวทถีอดบทเรยีนการ
ด าเนินงานของ SRRT เพื่อหาจุดเด่น และจุดดอ้ย โดยยกสถานการณ์ 4 โรคส าคญั ได้แก่ โควดิ-19  
ไขเ้ลอืดออก  อุจจาระร่วง และ  วณัโรค  ในส่วนของทรพัยากรแบ่งการจดัสรรเป็น 2 ระดบัคอื ระดบัเฉพาะดา้น
สาธารณสุข บรหิารผ่าน CUP และมกีาร chare ทรพัยากรระหว่างเครอืข่าย คอื รพ.สบปราบ และ รพ.เถนิ  อกี
ระดบัคอืไดร้บัสนบัสนุนโดย EOC อ าเภอเถนิ ตามค าสัง่ในสถานการณ์นัน้ๆ เช่นงบจากองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในอุปกรณ์ป้องกนัตนเองของบุคลากรหรอืผูน้ าชุมชนในการลงพืน้ทีเ่ป็นต้น 

  
(5) การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ: 
 
            มุ่งเน้นการรบัทราบบทบาทภารกจิของแต่ละทมี เพื่อมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัอิาท ิ ทมี SRRT มดีงัน้ี  
1. เฝ้าระวงัโรคตดิต่อทีแ่พร่ระบาดรวดเรว็รุนแรง 2. ตรวจจบัภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency) 3. 
สอบสวนโรคอย่างมปีระสทิธภิาพทนัการณ์ 4. ควบคุมโรคขัน้ต้น (Containment) ทนัท ี5. แลกเปลีย่นขอ้มลูเฝ้าระวงัโรค
และร่วมมอืกนัเป็นเครอืข่ายทัง้ภายในอ าเภอเถนิเอง และ ต่างอ าเภอเครอืข่ายไดแ้ก่ อ าเภอสบปราบและอ าเภอแม่พรกิ 
ผ่านจุด ภารกจิของทมี SRRT ในการตอบสนองเหตุการณ์ เน้นการเฝ้าระวงั หยุดหรอืจ ากดัการแพร่ระบาด ของโรค
โดยเรว็  ทมี SRRT อ าเภอเถนิเริม่ด าเนินการภายใน 1 ชัว่โมงแรกทีพ่บผูป่้วยหรอืไดร้บัแจง้ เพือ่ควบคุมการแพร่กระจาย
โรคในเบื้องต้น (Outbreak Containment) และลงสอบสวนภายใน 1 วนั ส่วนการสรุปรายงานขึน้กบัแต่ละโรค  เช่น โรค 
โควดิ-19 ภายใน 3 ชัว่โมง  

 
II-8 ข. การเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูเฝ้าระวงั: 
(1)(2) การเฝ้าระวงั บนัทกึ และจดัเกบ็ขอ้มลู: 

 ไดจ้ดัท าคู่มอืรายงาน 506 ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  และมกีารสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น  
Line application  Google drive หรอืการสรา้ง Link เชื่อมต่อขอ้มลูต่างๆ  รวมถงึก าหนดบุคคลในการจดัเกบ็ขอ้มูลและน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย IT man นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาล 1 ท่าน และนักวชิาการสาธารณสุข
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ 1 ท่าน สรุปขอ้มลูรายเดอืน น าเสนอต่อทมีเพื่อแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 (3)(4) การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ แปลความหมาย คน้หาการเพิม่ผดิปกตหิรอืการระบาด: 
          การวเิคราะหส์ถานการณ์โรคเพื่อน าเสนอทมีในการแกไ้ขปัญหา ของอ าเภอเถนิ ดงึขอ้มลูจากรายงานและการ 
เขยีนแบบสอบสวนโรค โดยใชส้ถติอิตัราป่วย ล าดบัขอ้มลู  10 ล าดบัโรค วเิคราะหต์ามหลกัระบาดวทิยา คือ หว้งเวลา ( 
Time )  สถานทีท่ีเ่กดิโรค ( Place ) รายต าบล / หมู่บ้าน  และกลุ่มวยั หรอื กลุ่มอาชพีทีเ่กดิโรค ( Person )นอกจากน้ียงั
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูจงัหวดั ส่วนขอ้มลูโรคโควดิ-19 ต้องท าขอ้มลูรายวนัเพื่อสรา้งความเขา้ใจ และความตระหนกัของ
ประชาชน ทีค่รอบคลุมตัง้แต่การมคีนเขา้พืน้ที ่ความเสีย่ง จ านวนผูป่้วย แสดงใหเ้หน็ถงึทีม่าการตดิเชือ้เพื่อป้องกนัการ



รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.   

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  95 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Date: 14/01/2563 

แพร่กระจายเชือ้อย่างทนัท่วงท ี
(5)(6) การตดิตามเฝ้าดสูถานการณ์ การคาดการณ์แนวโน้มเพื่อวางแผนป้องกนั: 
               แต่งตัง้ ทมีตระหนกัรู ้(Situation Awareness Team; SAT) ซึง่หมายถงึ ทมีปฏบิตักิารทีม่คีวามสามารถใน 
การรวบรวมขอ้มลู เพือ่ตดิตาม ตรวจจบั วเิคราะหแ์ละประเมนิสถานการณ์พรอ้มทัง้แจง้เตอืนแก่ผูบ้รหิารและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเพื่อพจิารณาตอบสนองต่อสถานการณ์นัน้ ๆ ท าหน้าทีร่บัแจง้เหตุการณ์ตรวจสอบ การตรวจสอบยนืยัน (Verify) 
วเิคราะหส์ถานการณ์และประเมนิความเสีย่ง(Situation Analysis & Risk Assessment) โดยก าหนดคุณสมบตัเิป็นผูท้ีม่ี
ขอ้มลูในพืน้ที ่และรบัผดิชอบในประเดน็หลกัดา้นสุขภาพนัน้ๆ เช่น ดา้นอุบตัเิหตุ ไดแ้ก่ หวัหน้าหอ้งฉุกเฉิน  ดา้น
สิง่แวดลอ้มไดแ้ก่หวัหน้าทมี ENV เป็นต้น เมื่อเกดิเหตุ ทมี SAT ตรวจสอบขอ้มลู แจง้ IC  และแจง้ทมีสอบสวนโรค (Joint 
Investigation Team :JIT)  ด าเนินการต่อไป 

 
II-8 ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสุขภาพ: 

(1) แผนตอบสนอง การเตรยีมความพรอ้ม: 
เมื่อไดร้บัแจง้ จากช่องทางต่างๆ อาท ิหน้างานส าคญั OPD  ER  หรอืจากสถานพยาบาลเครอืข่ายทีม่ศีกัยภาพ 

สงูกว่า ไม่ว่าจะจาก รพ. ล าปาง  หรอื ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง ทมี SAT ตรวจสอบขอ้มลู แจง้ IC  และแจง้ทมี
สอบสวนโรค (Joint Investigation Team :JIT)  ด าเนินการการเฝ้าระวงัสอบสวน ควบคุมโรคหรอืภยัสขุภาพ คน้หา
สาเหตุและแหล่งรงัโรคตามระดบัและพืน้ทีว่่าเป็นโซนไหนใน 4 โซนของอ าเภอเถนิ เพื่อน าไปสู่การควบคุมและป้องกนั 
พรอ้มทัง้ส่งต่อขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิารกลบัไปยงัผูบ้รหิาร IC หากเกนิก าลงัความสามารถ IC พจิารณาส่งขอ้มลูเพื่อ
เสนอเปิด EOC ระดบัอ าเภอซึง่มนีายอ าเภอสัง่การดัง่สถานการณ์ โรค covid-19 ทีเ่กดิปัจจุบนั  

 
(2) ทมี SRRT: 
             ทมี SRRT อ าเภอเถนิก าหนด สมรรถนะ 3 ขอ้ คอื Detect Report และ Response  โดยแบ่งหน้าทีใ่นบทบาท
ของ ทมี SAT  และทมี JIT  อย่างชดัเจน ม ีFlow ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การจดัท าทะเบยีนประสานงาน และท าแผนที่
เพื่อจดัท า Mapping Point ในทุกพืน้ที ่ ทัง้น้ีไดแ้บ่งโซนปฎบิตังิานเป็น 4 โซนตามภูมทิศัน์และขนาดพืน้ที่ก าหนดขอบเขต
ชดัเจน และมกีารประเมนิทมี SRRT ระดบัต าบล และระดบัอ าเภอ ทัง้น้ีในปี 2563 ไม่ไดร้บัการประเมนิเน่ืองดว้ย
สถานการณ์ระบาดโรคโควดิ-19   แต่ประเมนิตนเองอยู่ในระดบัด ีตามเกณฑม์าตรฐาน SRRT ซึง่ในปี 2565 จะมกีาร
ประเมนิมาตรฐาน SAT  /  JIT ต่อไป 

 
(3) มาตรการป้องกนัทีจ่ าเป็น: 
 มาตรการจ าเป็นในการน ามาใช ้ประกอบไปดว้ยมาตรการเชงินโยบายทีใ่ชพ้ืน้ทีใ่นการจดัการของโรคโควดิ-19  
แบ่งตามสกีารควบคุมก ากบั สแีดงเข้ม เป็นพืน้ทีค่วบคุมสงูสุดและเขม้งวด  สแีดงเป็นพืน้ทีค่วบคุมควบคุมสงูสุด สสีม้เป็น 
พืน้ทีค่วบคุม สเีหลอืงเป็นพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัสงู โดยใชอ้ านาจกฎหมาย พรบ.ควบคุมโรคตดิต่อ และความร่วมมอืของชุมชน
เป็นหลกั  ทัง้น้ีมาตรการการดูแลผูป่้วยไดมุ่้งเน้นใหป้ฏบิตัอิย่างเคร่งครดั เช่น การ DOT  และ การปฏบิตัติวัตามแนวทาง
ในผูป่้วยวณัโรค  เป็นต้น 
(4) ช่องทางรบัรายงาน: 

 ในการเฝ้าระวงัไดม้กีารลงบนัทกึขอ้มลูใน HOSxP โปรแกรมรายงาน 506 ซึง่สามารถสบืคน้ขอ้มลู ขณะปัจจุบนั 
และยอ้นหลงัได ้ท าใหท้ราบสถานการณ์ของโรค  นอกจากน้ีช่องทางการรายงาน ใหร้วดเรว็ ทนัเวลายงัใชท้างโทรศพัท์ 
ทางไลน์ ร่วมดว้ย 
 (5) การสอบสวนผูป่้วยเฉพาะราย: 
               กรณีไดร้บัแจง้จากทมี SAT  ทมี JIT จะตรวจสอบ ยนืยนัการวนิิจฉยั แบ่งหน้าทีก่ารสอบสวนผูป่้วย และ
สอบสวนในชุมชน  คน้หากลุ่มสงสยั น าขอ้มลูวเิคราะห ์ สรุปรายงานส่งตามระบบ ตามเวลาทีก่ าหนด และส่งขอ้มลูใหท้มี
ชุมชนด าเนินการตามแนวทางแต่ละโรคต่อไป 
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(6) การสบืคน้และควบคุมการระบาด: 
  เมื่อเกดิการระบาดของโรค สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืการคน้หาผูป่้วยรายแรก ซึง่จะสามารถบอกแหล่งระยะเวลาการ 

ระบาด และสามารถน ามาควบคุมการระบาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีการควบคุมการระบาด และการเขา้ปฎบิตังิานใน 
พืน้ทีอ่ย่างปลอดภยัเป็นสิง่ส าคญั ทีอ่าศยัทมีชุมชนร่วม ด าเนินการและครอบคลุมพืน้ทีร่ะบาด เช่น กรณี โควดิ -19 การ
ยนืยนั Timeline ใหไ้ว เพื่อลงควบคุมโรคของทมี ประสานทมี SRRT ในพืน้ทีด่ว้ยความรวดเรว็ 
II-8 ง. การเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารและเตอืนภยั: 
(1) การจดัท ารายงานและเผยแพร่สถานการณ์โรคต่อสาธารณะ: 
 ไดแ้บ่งระดบัการรายงานและการตรวจสอบตามความรุนแรงของโรค  อาท ิวณัโรค จดัท ารายงาน ขอ้มลูส าคญั เพื่อ 
เผยแพร่สรา้งความตระหนกั ปีละ 2 ครัง้ กรณีโรค ระบาดรุนแรงต้องด าเนินการทุกวนัทัง้น้ี ขอ้มลูส าคญัในการเผยแพร่ 
จะต้องไดร้บัการตรวจสอบก่อนเผยแพร่ ป้องกนัการกระทบต่อจติใจ หรอื ภาพลกัษ์หน่วยงานหรอืองคก์ร เป็นต้น ซึง่สื่อ
ในการเผยแพร่มทีัง้สื่อภายใน  ไดแ้ก่ Line Group  Webpage Facebook  สื่อวทิยุในเครอื  2 คลื่น 

(2) การรายงานโรคตามกฎหมาย: 
ด าเนินการตามขัน้ตอนของ ระบบ ICS  และระบบ SAT รวมถงึรายงานตามระบบควบคุมโรค ตามระยะการหนด 

เวลาส่งรายงานตามแนวทางการรายงานโรคตดิต่ออนัตราย และโรคตดิต่อทีต่้องเฝ้าระวงั ตามพระราชบญัญตัโิรคตดิเชือ้ 
พ.ศ. 2558 

 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

                  การไดร้บัความร่วมมอืจากภาคเีครอืข่ายในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค โควดิ-19 เช่น  การจดัถุงชุด 

มอบแก่ผูก้กัตวัจากพืน้ทีท่ี่มกีารระบาดจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ การด าเนินการแก้ไขป ญหาโควดิ- 19  โดย EOC 
อ าเภอ เถนิ ทีทุ่กหน่วยงานเตม็ใจช่วยเหลอืกนัอย่างเตม็ที ่

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

61. การเฝ้าระวงัโรคและภยั
สุขภาพ 

3.5 I 1. การจดัการเชื่อมโยงขอ้มลูจากส่วนงานต่างๆ ในการ
เฝ้าระวงัโรคโดยม ีData center ทีม่ปีระสทิธภิาพ และ
เครื่องมอืทีท่นัสมยั ตอบสนองต่อความต้องการทุก
หน่วยงานไดอ้ย่างเหมาะสม 
2. มกีารสรา้งระบบตดิตามประเมนิผลและจดั ทมี
รบัผดิชอบทีส่ามารถวเิคราะหแ์ละประมวลผลเพื่อส่งให้
ทมีบรหิาร และทมีทีเ่กีย่วขอ้งปรบัปรุงกระบวนการเฝ้า
ระวงัโรคและภยัสขุภาพอย่างทนัท่วงท ี
3. ประเมนิมาตรฐาน SRRT / มาตรฐาน SAT  มาตรฐาน 
JIT  พฒันาใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสุด 

 

 

II-9 กำรท ำงำนกบัชุมชน 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ความครอบคลุม ผลกระทบ  

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
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ผูป่้วยเบาหวานเขต   NPCU  ต้นแบบ        
(สะเลยีมหวาน) สามารถควบคุมระดบั
น ้าตาลสะสมน้อยกว่าเท่ากบั  7 

รอ้ยละ40 12.66 19.52 15.86 22.01 28.04 
 

ผูป่้วยเบาหวานไดร้บัการตรวจ HbA1c ใน 
NPCU ต้นแบบ(สะเลยีมหวาน) 

รอ้ยละ 95 38.46 47.86 66.21 69.66 77.94 

หญงิตัง้ครรภ์ทีม่อีายุ 15- 19  ไม่เกนิ 
20 ต่อพนั

ประชากรหญงิ
15- 19ปี 

16.76 28.15 29.36 18.5 15.99 

พระอสว. 1 วดั 1 รพ.สต. 1 รพ.  รอ้ยละ 100 NA NA NA 100 100 
รอ้ยละผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไปทีไ่ดร้บัการ
ประเมนิ ADL. และ GSD ทัง้หมด 

รอ้ยละ 100 100 100 100 100 100 

รอ้ยละการจดัตัง้เครอืข่ายหน่วยบรกิารปฐม
ภูม ิ NPCU  

4 แห่ง NA NA NA 1 3 

ii. บริบท 
ชุมชนทีร่บัผดิชอบ ความต้องการ ศกัยภาพ กลุ่มเป้าหมายส าคญั: 
          กลุ่มงานเวชศาสตรค์รอบครวัและบรกิารดา้นปฐมภูมโิรงพยาบาลเถนิ  ดแูลหลกัในส่วนหมู่บ้านในเขตรบัผดิชอบ

โรงพยาบาลเถนิ รวม 6 หมูบ่้าน ในต าบลลอ้มแรด ประชากร 4,063 คน มศีกัยภาพในการใหบ้รกิารดา้นสุขภาพเชงิรุก
ในชุมชน ครอบคลุม 7 กลุ่มวยั ทัง้ 4 มติ ิ(ส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษา ฟ้ินฟู) แบบองคร์วมผสมผสาน โดยเน้นการส่งเสรมิ
สุขภาพ ป้องกนัโรค  การคดักรอง  การส่งต่อ และการดแูลต่อเน่ืองเชื่อมโยงจากโรงพยาบาลถงึทีบ่้าน นอกจากน้ี ยงั
ร่วมกบัสาธารณสุขอ าเภอเถนิ และภาคเีครอืข่าย ในการส่งเสรมิระบบบรกิารปฐมภูมแิละสนบัสนุนเครอืข่ายทัง้อ าเภอ
เถนิ ทัง้ 18 รพ.สต. รวม 95 หมู่บ้าน ประชากร 40,255 คน (HDC ณ วนัที ่23/07/2564) กลุ่มเป้าหมายส าคญัการ
ท างาน เชื่อมโยงกบัระบบสุขภาพอ าเภอ (district Health System: DHS) เป็นเป้าหมายขบัเคลื่อน ประเดน็สุขภาพ 7 
ประเดน็ หลกั ไดแ้ก่ แม่และเดก็ การออกก าลงักาย ผูส้งูอาย ุการลดอุบตักิารณ์จารจร การจดัการขยะ มะเรง็เต้านม โค
วดิ นอกจากน้ียงัมกีลุ่มเป้าหมายในการใหบ้รกิารในกลุ่มโรคส าคญัของอ าเภอ เช่น กลุ่ม NCDs  

       

iii. กระบวนกำร 
II-9.1 การจดับรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพส าหรบัชุมชน 
(1)(2) การก าหนดชุมชน ประเมนิความต้องการและศกัยภาพ วางแผน ออกแบบบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพส าหรบัชุมชน: 
 เครอืข่ายหน่วยบรกิารปฐมภูม ิ

       เป้าหมายการจดับรกิารปฐมภูมใินรปูแบบ เครอืข่ายหน่วยบรกิารปฐมภูมคิรอบคลุมทัง้อ าเภอภายในปี 2565 
ปัญหาการด าเนินการในอดตีพบว่าการด าเนินการไม่สามารถท าไดต่้อเน่ือง ท าใหพ้ืน้ทีข่าดความเชื่อมัน่ในการประสาน
ความร่วมมอื ไม่สามารถเขา้ถงึปัญหาทีเ่ป็นบรบิทของพืน้ที ่จงึปรบัยุทธศาสตรเ์ริม่สรา้งจากพืน้ทีต่้นแบบ พฒันา
บุคลากร แลว้จงึค่อยขยายการด าเนินการให้ไดต้ามเป้าหมาย  
ด ำเนินกำร 
     1. ประชุมวางแผนเลอืกพืน้ทีต่้นแบบ ทีเ่ป็นพืน้ทีห่่างไกล และมทีมีงานทีม่ศีกัยภาพ โดยเลอืกเป็นเขต ต าบลเวยีง
มอก และแม่มอก   
     2. จดัตัง้เป็น เครอืข่ายหน่วยบรกิารปฐมภูมสิะเลยีมหวาน (NPCUสะเลยีมหวาน) ครอบคลุมหน่วยบรกิาร 7 รพ.สต.  
2 ต าบล 
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     3. จดัด าเนินการคน้หาปัญหาครบทมี สหวชิาชพี แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั พยาบาลเวชปฏบิตั ิเภสชักร นกั
กายภาพบ าบดั ทนัตแพทย/์ทนัตาภบิาล แพทยแ์ผนไทย นกัโภชนาการ ของโรงพยาบาลเขา้ไปร่วมด าเนินการกบัทมี 
สหวชิาชพีของ รพ.สต. ในเขต โดยแน้นใหม้กีารบูรณาการความรู ้ซึง่แต่เดมิแต่ละสหวชิาชพี แยกกนัให้ความรู ้หรอื
ส่งเสรมิสขุภาพในชุมชน ผลลพัธ ์ท าใหเ้กดิการวางแผนการส่งเสรมิสุขภาพทีต่รงกบัปัญหาของคนไขอ้ย่างตรงจุด 
(Focus) ท าไดจ้รงิ (Realistic) ต่อเน่ือง (continuity)   
4. เริม่จากโรคทีเ่ป็นปัญหาหลกั คอื เบาหวาน ความดนัโลหติสงู และผูป่้วยทีม่ปัีญหาซบัซอ้นในการดูแล ไม่สามารถ
เดนิทางไปรบับรกิารที ่โรงพยาบาลได ้เช่นผูป่้วยตดิเตยีง จติเวชทีม่ปัีญหาในชุมชน ตัง้ครรภ์ในวยัเรยีน 
5. ร่วมกบัภาคใีนชุมชน โดยเฉพาะองคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ แลกเปลีย่นปัญหา และหาแนวทางการแกไ้ข รวมถงึการ
ขอรบัอุปกรณ์และบรกิารสนบัสนุนต่างๆใหก้บัผูป่้วยในพืน้ที ่ 
6. การท าระบบจดัการด้านทรพัยากรทัง้ บุคลากร เวชภณัฑเ์พิม่เตมิ การส ารองระบบเชื่อมโยงขอ้มลูสารสนเทศระหว่าง 
โรงพยาบาลเถนิ และ NPCU  
7. ขยายการบรกิารดา้น NPCU โรงพยาบเถนิ และ NPCU วงัหนิ เพิม่ขึน้ ผลลพัธ ์ผูป่้วยเขา้ถงึบรกิารมากขึน้ ลดการ
เดนิทางไปรบับรกิารทีร่พ.เถนิ ลดการส่งต่อไปยงั รพ. ทุ่งเสลีย่ม ในประชากรใกลเ้ขตรอยต่อจงัหวดัสุโขทยั สามารถ
ควบคุมระดบัความดนัโลหติ และระดบัน ้าตาลไดด้ขีึน้ ทมึสหวชิาชพี เขา้ใจการดแูลแบบ Humanize patient center 
approach มากขึน้ พฒันาเป็นทมีพีเ่ลีย้งในการสรา้งทมีน าด้านสุขภาพในอ าเภอ ต่อไป 
 
 

(3) การร่วมมอืกบัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง จดับรกิารสุขภาพส าหรบัชุมชน: 
เป้ำหมำย เพื่อการเชื่อมโยงความร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่าย โดยเฉพาะภาคหีลกัในทอ้งถิน่  
ด ำเนินกำร 

ทมีงานของโรงพยาบาลเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพชอ. พชต. ร่วมกบัทมีงานรพ.สต. พืน้ที ่เพื่อท าความเขา้
ใจความต้องการของชุมชน เป็นประโยชน์ในการวางแผนปรบัแผนงานระดบัอ าเภอใหส้อดคลอ้งกนั การจดัสรร
งบประมาณและก าลงัคน การช่วยเหลอืเป็นไปอย่างสอดคล้อง และเชื่อมโยงเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัทัง้อ าเภอ ไม่ให้
งบประมาณกระจายน าไปสู่ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ใหเ้หน็  

ผลลพัท่ีได้  
      1. ไดร้บัการสนบัสนุนอุปกรณ์ทางการแพทยจ์ากหน่วยงาน อปท.เช่น เครื่องวดัน ้าตาลปลายน้ิว เครื่องวดัความดนั
โลหติ เครื่องจุ่มเคม็ เพือ่ด าเนินการส่งเสรมิป้องกนัโรคเบาหวานความดนัโลหติสงู ในประชากรทัว่ไป และกลุ่มเสีย่งได้
ทัง้อ าเภอ  
      2. NPCU สะเลยีมหวาน ไดร้บัการสนบัสนุนเครื่องกระตุ้นหวัใจ และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ เพื่อน าไปใช้
ด าเนินการในรปูแบบเคลอืข่ายในพืน้ที ่ 
      3. ไดร้บัการสนบัสนุนรถส่งต่อผูป่้วย 

(4) การประเมนิและปรบัปรุง: 
 เครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภมิู 
เป้ำหมำย  เพื่อใหผู้ป่้วยเขา้ถงึบรกิารใหค้รอบคลุม การด าเนินงาน NPCU จงึใชห้ลกัการ Plan Do Check Act โดยเน้น
ใหเ้ป็นทมีทีย่ดืหยุ่น ไม่ยดึตดิกบัวธิกีาร เน้นใหทุ้กคนในทมีม ีskill mixed หมุนเวยีนคนช่วยเหลอืกนัในพืน้ที ่เพื่อใหม้ี
ความคล่องตวัในการปรบัเปลีย่นงาน  
 
ด ำเนินกำร 
    1. มกีารพดูคุยปัญหาทีพ่บ และวางแผนประเมณิปรบัรปูแบบการท างานกนัในทมีงานสม ่าเสมอ โดยเฉพาะแบบไม่
เป็นทางการร่วมกบัทมีพืน้ที ่เช่น ระหว่างรบัประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั   
    2. ทดลองปรบัการใหบ้รกิารในรปูแบบต่างๆ เช่น การปรบั node NPCU ทีใ่ขเ้ป็นสถานทีต่รวจรกัษา จาก 3 node(
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จาก 7 รพ.สต.) ปรบัเป็นการหมุนเวยีนไปยงัแต่ละ รพ.สต. ทดลองปรบัการออกเยีย่มบ้านกบัวนัตรวจรกัษาแยกวนักนั  
    3. น ารปูแบบทีท่ าแลว้ไดผ้ลดไีปขยายท าต่อ เช่น การเพิม่จุดตรวจใหเ้ชา้ถงึชุมชน  
    4. ปรบัปรงุแกไ้ขการท างานทีเ่ป็นปัญหา เช่น เมื่อไดร้บัทราบปัญหาการจ่ายยาซ ้าซอ้นระหว่าง  NPCU กบั 
โรงพยาบาล ไดม้กีารปรบัรปูแบบใหม้กีารส่งคนืขอ้มลูการปรบัยาผูป่้วยเขา้ไปยงัระบบเวชระเบยีนของโรงพยาบาล      
    5. พฒันาทกัษะการใหก้ารดแูลคนไข ้และวธิกีารดูแลคนไขข้องทมีงาน จากการพดูคุย ในระยะแรกเหมอืนจะสรา้ง
ความล าบากและเพิม่ภาระงาน แต่เมื่อเป็นทีรู่จ้กั  แมจ้ะไม่สามารถหมุนวนไปยงัจุดเดมิ แต่กลบัพบว่าผูป่้วยทีไ่ดร้บั
ประโยชน์จากการรกัษาส่วนหน่ึงจะยนิยอมทีจ่ะเดนิทางมาตรวจยงัสถานทีท่ีไ่กลสขึน้เพื่อมารบัการรกัษากบัทมี  

II-9.2 การเสรมิพลงัชุมชน 
(1) ภาพรวมของการท างานร่วมกบัชุมชน การส่งเสรมิการมสี่วนร่วม การสรา้งเครอืข่าย: 
 เน้นการท างานโดยการมสี่วนร่วมของภาคเครอืข่าย ไดแ้ก่ องการปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูน้ าชุมชน แกนน าสุขภาพ  อส

ม.ปราชญช์าวบ้าน หน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้งเช่น ต ารวจ ในเรื่องการบ าบดัยาเสพตดิในชุมชน  
 เครอืข่ายผูส้งูอาย ุโรงเรยีนผูส้งูอายุ 

สถานการณ์ผูส้งูอายุในอ าเภอเถนิปี2564 จ านวน12,788 คน ตดิสงัคม 9,606 คน ตดิบ้าน 194 คน  และตดิเตยีง 42
ปัญหาทีพ่บบ่อยและส าคญัในผูส้งูอายุเป็นการเสื่อมของทางดา้นร่างกายและจติใจ มผีลท าใหคุ้ณภาพชวีติลดลงอย่าง
มาก และสญูเสยีสมรรถภาพทัง้ร่างกายและจติใจผูส้งูอายุทีม่ปัีญหามากขึน้ในผูท้ีป่กตค่ิอนขา้งปรบัตวัล าบาก มปัีญหา
สุขภาพจติ การปรบัตวัของผูส้งูอายุแต่ละคนขึน้อยู่กบัสภาพร่างกาย ความเขม้แขง็ทางดา้นจติใจ ความมัน่คง กจิกรรม
ในแต่ละวนั สิง่แวดลอ้มในบ้าน การตดิต่อกบัสงัคมภายนอกบ้าน การยอมรบัการช่วยเหลอืจากคนรอบขา้ง ญาต ิผูดู้แลที่
ถูกต้องและเหมาะสมวยัผูส้งูอายเุป็นวยัทีต่อ้งเผชญิกบัภาวะวกิฤตการณ์ต่างๆมากมายซึง่เป็นผลมาจากการ
เปลีย่นแปลงจากทางดา้นร่างกายและจติใจ อนัเริม่ต้นมาตัง้แต่วยัผูใ้หญ่ตอนต้น วยักลางคนและมาส่งผลอย่างเด่นชดั
ในช่วงวยัอายุน้ี การเปลีย่นแปลงในวยัสงูอายุน้ีโดยมากมกัเปลีย่นแปลงในทางเสื่อม  

เป้าหมาย 
1)ผูส้งูอายุทุกกลุ่มผูส้งูอายุตดิสงัคม ตดิบ้าน  และตดิเตยีง ไดร้บัการบ าบดัตามปัญหาดา้นสุขภาพจากการคดักรอง
สุขภาพGeriatric  syndromes 

กจิกรรม 
ผูส้งูอายุไดร้บัการบ าบดัตามปัญหาด้านสุขภาพจากการคดักรองสุขภาพGeriatric  syndromes 

     1.สง่เสรมิสขุภาพ เน้นป้องกนัพลดัตกหกลม้  ขอ้เข่าเสื่อม และฟัน (ออกก าลงักาย ขอ้เข่าเสื่อม Fall ฟัน) 
-ผูส้งูอายุทีผ่่านการคดักรองเสีย่งต่อหกลม้ขอ้เข่าเสื่อมรอ้ยละ 50 ของกลุ่มอายุ 55 ปีขึน้ไปไดร้บัการบ าบดัรอ้ยละ 
100 
-ผูส้งูอายุทีผ่่านการคดักรองเสีย่งต่อการหกลม้และมภีาวะขอ้เข่าเสื่อมไดร้บัการบ าบดัสมุนไพรพอกเข่า สตูรแม่
มอกและสมุนไพรพืน้บ้าน  
-ส่งเสรมิการออกก าลงักายในกลุ่มอายุ 55 ปีขึน้ไปทีม่ ีBMI เกนิมาตรฐาน 
 

    2)มคีณะกรรมการด าเนินงานต าบลLTC ระดบัต าบล 8ต าบลและระดบัอ าเภอทีส่ามารถ วางนโยบายและแกไ้ข  ปัญหาได้
โดยการมสี่วนร่วมของภาคเีครอืข่ายประสานงานภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  ในการด าเนินงานงานผูส้งูอายุ  เพื่อการ
ด าเนินงานไปในทศิทางเดยีวกนัโดยคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติอ าเภอเถนิ  

 
กจิกรรม 

-สนบัสนุนและส่งเสรมิชมรมผูส้งูอาย ุโรงเรยีนผูส้งูอายุ ใหม้กีารดแูลสุขภาพตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั
ชมรมผูส้งูอายุมทีัง้หมด 95 ชมรม(95หมู่บ้าน) โรงเรยีนผูส้งูอายุม ี 5 ต าบล 
-การจดัสิง่แวดลอ้มใหเ้อื้อต่อผูส้งูอาย ุ: สถานบรกิาร วดั ครวัเรอืน อารยสถาปัตย ์ใน โรงพยาบาลโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสขุภาพ และ วดั ( 1วดั/1 รพ.สต.,รพ) และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มทีบ่้านผูส้งูอายุ PCU ละ 30 หลงั  
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- ส ารวจและคดัเลอืกบ้าน ผูส้งูอายุทีม่ภีาวะเสีย่งหกลม้ คนืขอ้มลูให ้พชอ. ร่วมกนัหาแนวทางปรบัสภาพแวดลอ้ม
ในบ้านใหป้ลอดภยั 
- การดแูลผูส้งูอายุตดิบ้านตดิเตยีง โดยอบรม CG ใหค้รบทุกต าบลและพฒันาองคค์วามรูข้อง Care  managerและ 
Care giver  ทัง้ 8  ต าบลเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการดแูลผูส้งูอายุ 

 
 กิง่กาชาดอ าเภอเถนิ ในการออกเยีย่มผูป่้วย การใหก้ารสนบัสนุนเครื่องอุปโภคบรโิภคคนไขย้ากไร ้สนบัสนุนอาหาร 

และสิง่จ าเป็นใหก้บัคนไขก้กัตวั คนไขโ้ควดิ-19 
 องคก์รเอกชน เช่น ชมรมโรตารีล่ าปาง เอกชนรา้นคา้ในอ าเภอเถนิ ใหค้วามช่วยเหลอือุปกรณ์บรหิารสถานการณ์โควดิ-

19 
(2) การส่งเสรมิความสามารถของกลุ่มต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาทีส่ าคญัของชุมชน 
 การจดัตัง้ชมรมต่างๆในชุมชน  

       - ชมรมออกก าลงักายของชุมชน 

- ชมรม ท ูบ ีนมัเบอร ์วนั 

- ชมรมผูพ้กิาร 

- ชมรมผูส้งูอายุ โรงเรยีนผูส้งูอาย ุ
 
 พระอสว. มทีัง้หมด 23 รปู 

แนวทางการขบัเคลื่อนของพระอสว.จงัหวดัล าปาง 
1.การท าหน้าที ่พระ อสว.1. วางแผนการด าเนินงานขบัเคลื่อน โดยหารอื เจา้คณะอ าเภอ เจา้คณะต าบลเจา้อาวาส ผอ.รพ.

สต./สือ่สารในทีป่ระชุมคณะสงฆ ์ 2. คดักรองสขุภาพพระสงฆส์ามเณรในวดั  3. เป็นต้นแบบดา้นสุขภาพ 4. เทศนาให้
ความรูโ้ยมอุปัฏฐาก เรื่องการดแูลสุขภาพ เป็นกระบอกเสยีงในการสรา้งสุขภาพโดยร่วมมอืกบัเครอืข่าย สธ.แนะน า
พระสงฆแ์ละสามเณรในการเผยแพร่ความรู ้เช่น การพฒันาตนเองก่อนใหถู้กต้อง 5. ช่วยดแูลสุขภาพตนเองและ
พระภกิษุในวดัและคนในชุมชน 

 
2. การส่งเสรมิโยมอุปฐากมสี่วนร่วมในการดแูลสุขภาพพระสงฆ์ 

- ช่วยดแูลวดัใหส้ะอาดร่มรื่น ปลอดภยั 
- ตัง้ศนูยก์ารปฐมพยาบาลและหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเอาไปใชเ้บื้องต้น 
- สรา้งการเรยีนรู ้ตื่นตวัในวดั เรือ่งดแูลสุขภาพและพระสงฆอ์าพาธ 

- ใหค้วามรู ้โยมอุปัฏฐากในการถวายอาหารใหพ้ระสงฆ ์“ หวาน มนั เคม็” และการหลกีเลีย่งอาหารทีไ่ม่มปีระโยชน์ 
 

3. การท างานกบัเครอืข่ายทีเ่กีย่วขอ้งรพ.สต. และ อสม.  
- ช่วยดแูลดา้นสุขภาพ สสอ. ต้องร่วมดแูลเทศบาล  
 เอื้ออ านวยในภารกจิต่างๆโรงเรยีน 
- เป็นกระบอกเสยีงทีส่ าคญัผูใ้หญ่บ้าน 
- เป็นกระบอกเสยีงใหล้กูบ้านมปีราชญช์าวบ้าน เยาวชน จติอาสา ชมรมสงูอาย ุช่วยสื่อสาร 

 
(3) การส่งเสรมิพฤตกิรรมและทกัษะสุขภาพส่วนบุคคล: 
 NCDs Health Literacy 

เพื่อแกปั้ญหาการขาดทกัษะสุขภาพส่วนบุคคลในประเดน็โรคทีเ่ป็นปัญหา คอื เบาหวาน และความดนัโลหติสงู การ
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ด าเนินการ 1. การจดับรกิาร NPCU ในพืน้ทีน่ าร่อง เพื่อท าความเขา้ใจปัญหา ความเชื่อ และพฤตกิรรมสุขภาพ ที่
จ าเพาะในพืน้ทีน่ัน้ โดยใชห้ลกัการใหชุ้มชมและผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง เทคนิคการฟัง การดแูลดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
โดยทมีสหวชิาชพี  2. น าปัญหามาแลกเปลีย่น ออกแบบการใหค้ าบรกึษาและการเสรมิทกัษะสุขภาพ เป็นไปตามแต่ละ
บุคคล โดยใหผู้ป่้วยมสี่วนร่วม เช่นการใชก้ารวดัความดนัโลหติทีบ่้าน (Home BP) และเจาะน ้าตาลดว้ยตนเอง (SMBG)  
การวดัความเคม็ดว้ยเครื่องจุ่มเคม็  น าไปสู่ความตระหนกัรูสุ้ขภาพของตน ร่วมกบัการใหค้ าปรกึษาโดยใช้หลกั 
Motivation interview เน้นท าไดจ้รงิ เช่น การช่วยวางแผนอาหารแลกเปลีย่นของผูป่้วยเมื่อถงึฤดกูารเกบ็เหด็ ซึง่มกัจะ
พกอาหารทีม่นี ้าตาลสงูไปหาเหด็ป่า เป็นต้น 3. รวบรวมสรุปผลการเปลีย่นแปลงทกัษะสุขภาพ โดยเน้นใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงทีย่งัยื่น เช่น อาหารแลกเปลีย่นทีเ่ป็นอาหารทีส่ามารถหาไดจ้รงิในชุมชน เช่น กบ ไข่มดแดง ซึง่เป็นแหล่ง
โปรตนีทีด่ใีนพืน้ที ่ 4. การพฒันาศกัยภาพการเป็นผูน้ าการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหก้บัทมีน า ทีเ่รยีกว่า “ Health 
Coach” โดยมเีป้าหมายเพื่อขยายการบรกิารใหค้รบทุกพืน้ทีใ่นปี 2565 
 

 วดัส่งเสรมิ /สุขภาพพระสงฆ ์ 
พระสงฆเ์ป็นผูม้คีวามส าคญัในการสบืทอดพระพุทธศาสนา และการพฒันาสงัคมทอ้งถิน่ชุมชนอนัเป็นแบบอย่างทีด่ี
ใหก้บัชุมชนในเรื่องการดแูลสุขภาพตนเองสิง่แวดลอ้มภายในวดัและขยายผลสู่การพฒันาสุขภาวะของคนในชุมชน  
ปัญหาสุขภาพพระสงฆไ์ทยทีพ่บไดแ้ก่โรคเบาหวานโรคความดนัโลหติสงูโรคหวัใจขาดเลอืดและภาวะไขมนัในเลอืดสงู
ซึง่สาเหตุส าคญัส่วนหน่ึงมาจากอาหารทีใ่ส่บาตรท าบุญของประชาชนทีย่งัขาดความรู ้ความเขา้ใจและตระหนกัถงึ
ผลเสยีต่อการเจบ็ป่วยของพระสงฆ ์ดงันัน้ หากสามารถพฒันาศกัยภาพพระสงฆใ์หส้ามารถเป็นแกนน าทีม่คีวามรอบรู้
ดา้นสุขภาพ (Health Literacy) จงึถอืว่าเป็นกระบวนการทางปัญญาและทกัษะทางสงัคมทีก่่อใหเ้กดิแรงจงูใจและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลทีจ่ะเขา้ถงึ เขา้ใจและใชข้อ้มลูข่าวสารเพื่อสง่เสรมิและบ ารุงรกัษาสุขภาพตนเองใหค้งดี
อยู่เสมอ (WHO,1998) หากพระสงฆม์คีวามรอบรูด้า้นสุขภาพเรื่องโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงูในระดบัต ่า
ย่อมส่งผลต่อการมพีฤตกิรรมสุขภาพในระดบัต ่าเช่นกนั ดงันัน้ เพื่อมุ่งใหเ้กดิพฤตกิรรมสขุภาพทีย่ ัง่ยนื ลดอตัราการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู และสรา้งเครอืข่ายในพืน้ทีไ่ดจ้ะท าให้การขบัเคลื่อนงานมคีวาม
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื  โรงพยาบาลเถินจงึไดจ้ดัท าโครงการส่งเสรมิและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกลุ่มพระสงฆ ์โดยการ
สรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาพ เพื่อป้องกนัโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสงู อ าเภอเถนิจงัหวดัล าปางปี 2563 ขึน้ 
เพื่อใหพ้ระสงฆแ์กนน ามคีวามเขา้ใจดา้นสุขภาพ สามารถวเิคราะห ์ตดัสนิใจเลอืกปฏบิตัเิกดิผลดต่ีอสุขภาพตนเอง ลด
โอกาสเสีย่งต่อการเป็นโรคเบาหวานและความดนัโลหติ ตลอดจนเกดิการมสี่วนร่วมในการดแูลสุขภาพของพระสงฆแ์ละ
ชุมชน เกดิความเชื่อมโยงระบบบูรณาการทุกหน่วยงานสู่การขบัเคลื่อนการด าเนินงานพฒันาวดัส่งเสรมิสุขภาพใหม้ี
ความยัง่ยนืต่อไป 
 

กจิกรรม 
- การคดักรองสุขภาพกลุ่มพระสงฆแ์ละสามเณร และรวบรวมผลการประเมนิพฤตกิรรมเสีย่งก่อนด าเนิน

โครงการ 
- ถวายความรูด้า้นการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรค และการปรบัพฤตกิรรมเสีย่งเรือ่ง ๓อ ๒สแก่พระสงฆ ์

สามเณรกลุ่มเสีย่งทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
- อ.อาหารเพื่อสุขภาพ รบัประทานอย่างไรไม่ใหป่้วย 
- อ.ออกก าลงักายอย่างไรใหเ้หมาะสมกบัวยั และไม่ขดัพระธรรมวนิยั เพือ่ใหม้สีุขภาพแขง็แรง 
- อ.อารมณ์ การประเมนิซมึเศรา้ การส่งเสรมิสุขภาพจติ เพือ่ใหม้สีุขภาพจติทีด่ี 
- ส.สบูบุหรีแ่ละสุรา มารูจ้กัโทษของบุหรีแ่ละสุราทีเ่ป็นภยัเงยีบสง่ผลต่อสขุภาพ 
- ตดิตามผลและประเมนิพฤตกิรรมสุขภาพ พระสงฆ ์และสามเณร ทุก  1 สปัดาห ์จ านวน   8  ครัง้ 
- คนืขอ้มลูสุขภาพ และ สรุปผลการด าเนินงานวดัส่งเสรมิสุขภาพ  
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ผลทีไ่ดร้บั 
- พระสงฆล์ะสามเณรกลุ่มเสีย่ง โรคเบาหวาน และความดนัโลหติสงู ไดร้บัการตดิตามผลเพื่อการ 
- ควบคุมป้องกนัและสรา้งเสรมิสขุภาพ  ไม่เป็นผูป่้วยรายใหม่ 
- เกดิรปูแบบการดแูลตนเองของพระสงฆแ์ละสามเณร ในการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรค 
- เกดิวดัต้นแบบส่งเสรมิสขุภาพ  ทีม่โีครงสรา้งพืน้ฐานในการดูแลสุขภาพพระสงฆ ์

 
(4) การส่งเสรมิสิง่แวดลอ้มทางกายภาพและทางสงัคมทีเ่อื้อต่อการมสีุขภาพด ีการชีแ้นะและสนบัสนุนนโยบายสาธารณะ: 
 ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย ปรบัปรงุสถานทีข่องวดัใหเ้ป็นไปตามหลกั Universal design เหมาะสมกบัผูส้งูอาย ุและผูพ้กิารใน

การใชง้าน 
 เพื่อพฒันาสิง่แวดลอ้มสงัคมใหเ้ป็นไปตามวถิ ีNew normal  จงึมกีารพฒันาเครอืข่ายทางสงัคม online ดงัน้ี 

- Line “คนเถนิ หุ่นด”ี เพื่อทีเ่จา้หน้าที่ ทมีน าสุขภาพและผูป่้วยเขา้ร่วมเป็นชุมชน online ร่วมกนัแบ่งปัน
ประสบการณ์การดแูลสุขภาพในกลุ่มผูม้นี ้าหนกัเกนิและมคีวามดนัโลหติสงู  

- Wedpage “คลนิิกเพื่อนใจวยัรุ่น”  และกลุ่ม Line Official “เพื่อนใจวยัรุ่น” 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 การด าเนินการ NPCU ต้นแบบ โดยทมีสหวชิาชพี โดยใชห้ลกัเวชศาสตรค์รอบครวัในการดแูลแบบองคร์วม และเขา้ถงึ
บรบิทชุมชน อย่างต่อเน่ือง ผลการพฒันา ความเชื่อมัน่ของพืน้ทีต่่อการด าเนินงานของโรงพยาบาลดขีึน้ โดยดจูากการ
ใหค้วามร่วมมอื และการไดร้บัการสนบัสนุนอุปกรณ์เพื่อด าเนินการ  การขยายงานหน่วย 

 พระอสว. 1 วดั 1 รพ.สต. 1 รพ. 

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

62. การท างานกบัชุมชน     3.5 I -การพฒันาบุคลากรสหวชิาชพีในการเป็นผูน้ าการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ “Health Coach”  
- การจดัตัง้เครอืข่ายหน่วยบรกิารปฐมภูมใิหค้รบ 4 
NPCU ครอบคลุมการดูแลทัง้อ าเภอ ในปี 2566 
- การพฒันาระบบสารสนเทศในการเชื่อโยงขอ้มลูใน
เครอืข่ายใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
- ประสานความร่วมมอืกบัเครอืข่ายประชาสงัคม ใน
การจดัตัง้ศนูยอุ์ปกรณ์    ในแต่ละต าบล 
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III-1 กำรเข้ำถึงและเข้ำรบับริกำร 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: การเขา้ถงึ ความครอบคลุม ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ 
  ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2660 ปี 2661 ปี 2662 ปี 2663 ปี 2664 
อุบตักิารณ์การคดัแยกทีห่อ้งฉุกเฉินคลาดเคลื่อน* 
(under triage หรอื over triage) ทัง้หมด/ ระดบั 
E ขึน้ไป* 

under triage 
 

over triage 

 
 
 

<5% 
 

<15% 

 
 
 

NA 
 

NA 

 
 
 

NA 
 

NA 

 
 
 

2.04 
 

10.20 

 
 
 

4.17 
 

10.42 

 
 
 

2.78 
 

11.11 
อุบตักิารณ์การระบุตวัผูป่้วยผดิพลาดทัง้หมด
ระดบั E ขึน้ไป* 

0 1 0 0 0 0 

ระยะเวลาในการรบับรกิารที ่OPD < 90 นาท ี 89.40 84.52 84.48 84.33 75.24 
รอ้ยละการรบัแจง้เหตุEMS-จุดเกดิเหตุภายใน 10 
นาท ี

80% 79.50 78.20 77.09 78.61 79.94 

ระยะเวลาตัง้แต่ On set จนถงึรพ.ของผูป่้วย 
STEMI 
< 2 ชม. 

>50% 72.41 66.60 52.94 60.00 88.88 

ระยะเวลาตัง้แต่ On set จนถงึรพ.ของผูป่้วย 
Stroke 
< 60 นาท ี

>50% 20.76 22.78 37.20 31.21 28.07 

ความครอบคลุมของผูม้สีทิธดิา้นรกัษาพยาบาล
ของประชาชนอ าเภอเถนิ 

90% 99.91 

 

99.92 

 

100 100 100 

ii. บริบท 
กลุ่มผูป่้วยทีม่ปัีญหาในการเขา้ถงึ: โรงพยาบาลเถนิใหบ้รกิารผูป่้วยทุกสทิธิทุ์กเพศทุกวยั ผูป่้วยกลุ่มหลกัทีใ่ชบ้รกิารคอืกลุ่มสทิธหิลกัประกนัสุขภาพ
ทัว่หน้า กลุ่มสทิธขิา้ราชการและสทิธปิระกนัสงัคม ตามล าดบั  สามารถเขา้ใชบ้รกิารโดยยื่นบตัรประจ าตวัประชาชนเพยีงบตัรเดยีว ผู้ป่วยจะถูกบ่งชี้
อย่างถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนด มพียาบาลท าหน้าที่คดัแยกและส่งผู้ป่วยเข้ารบับรกิารตามแผนกต่างๆ แผนกผู้ป่วยนอกให้บรกิารด้วยระบบ 
smart OPD และ smart queue สามารถให้บรกิารได้อย่างรวดเรว็  ส่วนห้องฉุกเฉินมแีพทย์อยู่ประจ า 24 ชัว่โมง  และหากเกดิการเจบ็ป่วยด้วย
อุบตัิเหตุ/ฉุกเฉิน หรอืมอีาการป่วยหนักที่บ้าน  สามารถเรยีกใช้บรกิาร EMS 1669 ซึ่งมเีครอืข่ายรถพยาบาลของ อปท.ไว้คอยบรกิารครบทัง้  8 
ต าบล  สามารถออกรบัผูป่้วย ณ จุดเกดิเหตุหรอืทีบ่้านไดอ้ย่างรวดเรว็  แต่ยงัพบว่าผูป่้วย stroke ในพื้นที่ มาถึงโรงพยาบาลล่าช้าเลยเวลา golden 
period  สาเหตุเพราะไม่เรยีกใชบ้รกิาร 1669 เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูส้งูอายุทีอ่ยู่บ้านคนเดยีว ไม่มผีูด้แูล เพื่อแก้ปัญหาดงักล่าว จงึได้มกีารประสานกบั
เครอืข่ายดแูลในระดบัหมู่บ้านและชุมชน คอื อสม.และหมอครอบครวัในพืน้ที ่ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวงัร่วมกนั เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มน้ีเข้าถึงบรกิาร
และมาถึงโรงพยาบาลได้รวดเร็วขึ้น  รวมถึงมกีารสื่อสารบริการ 1669 ผ่านวทิยุชุมชน ผ่านผู้น าชุมชนทางหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน และการ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านผู้มาใช้บรกิารที่โรงพยาบาลเถินอย่างต่อเน่ือง เพื่อการเข้าถึงบริการ 1669 ได้เพิม่มากขึ้น ส าหรบัผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาจาก
โรงพยาบาล ร.พ.แม่พรกิ ร.พ.สบปราบ และ รพสต. ในเครอืข่าย  จะมกีารประสานแจ้งข้อมูลก่อนน าส่งผู้ป่วยมา เพื่อให้การดูแลต่อเน่ืองอย่างไร้
รอยต่อ ส่วนผูป่้วยทีเ่กนิศกัยภาพในการดแูลจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเกาะคาและโรงพยาบาลล าปาง  ผ่านระบบ Thai refer มปีระสานข้อมูลก่อน
การส่งต่อ เพื่อใหผู้ป่้วยปลอดภยัสงูสุด 

iii. กระบวนกำร 
ตวัอย่ำงโรค กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรเข้ำถึงและเข้ำรบับริกำร 
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 (proxy disease) 
กลุ่มโรคทาง 
อายุรกรรม 
Covid -19 

เขา้ถงึบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ มกีารป้องกนัและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ ตัง้แต่ชุมชนถงึ รพ. 
ผูป่้วยไดเ้ขา้รบับรกิารเรว็ ไดร้บัการรกัษาตาม CPG  ป้องกนัภาวะแทรกซอ้น   ผูป่้วยหาย ผูป่้วยไม่
เสยีชวีติ 

STEMI 
Stroke 
Sepsis 

เขา้ถงึบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ดว้ยระบบ Fast Tract ครอบคลุมทัง้ 3 โรค  ไดร้บัยารกัษาเรว็ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด  ป้องกนัการภาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา 

 
กลุ่มโรคทาง 
ศลัยกรรม 
appendicitis 

ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิ วนิิจฉยัถูกต้องรวดเรว็ ไม่เกดิภาวะแทรกซอ้น จงึจดัช่องทางการ Consult 
ศลัยแพทยใ์นรายทีส่งสยัไสต้ิง่อกัเสบ ให ้รพสต.และโรงพยาบาลในเครอืข่ายได ้ 24 ชัว่โมง ทาง
โทรศพัทแ์ละ Line Group ในโรงพยาบาล หากพบผูป่้วยทีอ่าการเขา้ข่ายไสต้ิง่อกัเสบ ใชแ้บบ
ประเมนิ Alvarado และบนัทกึคะแนน Alvarado score ลงใน progress note ม ีstanding order for 
Appendicitis ก าหนดระยะเวลาในแต่ละขัน้ตอน แพทยเ์วรรายงานแพทยเ์ฉพาะทาง ภายใน 30 นาท ี
แพทยเ์ฉพาะทางตดัสนิใจท าการผ่าตดั ภายใน 30 นาท ี

กลุ่มโรคทาง 
กุมารเวชกรรม 
DHF 

ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิ วนิิจฉยัถูกต้องรวดเรว็ ชุมชนไดร้บัการควบคุมและป้องกนัการระบาดของ
โรคอย่างรวดเรว็  ไดก้ารทบทวนพบโอกาสพฒันาในระบบการตดิตามและการนัดหมายผูป่้วย โดย
ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา เพื่อวบคุมและป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้  
รวมถงึเพิม่การสื่อสารใหญ้าตเิขา้ใจต้องเฝ้าระวงัโรค และอาการผดิปกตทิีต่้องมาพบแพทยก่์อนนดั 

Pulmonary  TB คดักรองคน้หาผูป่้วยรายใหม่ในกลุ่มเสีย่งเพือ่เขา้สู่กระบวนครอบคลุมมากทีสุ่ด  ผูป่้วยรายใหม่พีพ่บ
ให ้Admit เพื่อเริม่ยาทุกรายในโรงพยาบาลเป็นเวลา 2 สปัดาห ์และจดัการรกัษาต่อเน่ืองทีบ่้าน 
ระบบดว้ย DOT  ผูส้มัผสัร่วมบ้านไดร้บัการคดักรอง ผูป่้วยหายจากโรค จากการด าเนินงาน พบว่า
การคดักรองในกลุ่มเสีย่งครอบคลุมเพิม่ขึน้ ผูป่้วยรายใหม่ ได ้admit เพื่อเริม่ยาในโรงพยาบาล 2 
สปัดาห ์ท าใหม้อีตัราการรกัษาหายเพิม่ขึน้ปี 63 = 63.35 ปี 64 = 72.15 
 

 
(1) การตอบสนองปัญหาและความต้องการบรกิารสุขภาพของชุมชน: เพื่อแกป้ญหาการเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วยโรค covid -19  รพ.เถนิเขา้ร่วม

โครงการรบัคนล าปางกลบับ้านของ สสจ.ล าปาง รบัผูป่้วยทีม่ภีูมลิ าเนา อ าเภอเถนิ แม่พรกิ สบปราบแต่ป่วยอยู่ในพืน้ทีส่แีดงทีป่ระสงคก์ลบัมา
รกัษาตวัทีบ่้าน ใหม้ารกัษาทีโ่รงพยาบาลเถนิ โดยผ่านการประสานงานกบัศนูย์ covid –19 ของ สสจ.ล าปาง  และศนูย์ covid –19 ของ อ.เถนิ มี
การประสาน ว. ใหม้กีารเดนิทางกลบัอย่างรดักุมไม่ใหแ้พร่กระจายเชือ้  และเมื่อมาถงึ อ.เถนิ ใหต้รงรบับรกิารทีโ่รงพยาบาลเถนิโดยไม่แวะเขา้
บ้าน เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ในชุมชน  ส่วนในผูป่้วยกลุ่มอื่นๆ ทีม่ปัีญหาการเดนิทางมาโรงพยาบาล  รพ.มเีครอืข่ายรถพยาบาลของ 
อปท.ครบทัง้ 8 ต าบล เมื่อเกดิการเจบ็ป่วยขึน้  เจา้หน้าทีกู่ช้พีและกูภ้ยัของแต่ละต าบลไดร้บัอบรมใหค้วามรูต้ามมาตรฐาน  มสีมรรถนะพรอ้ม 
สามารถน าส่งผูป่้วยไดอ้ย่างมคุีณภาพรวดเรว็และปลอดภยัโดยมรีางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 การแข่งขนั  EMS Rally ระดบัเขตในปี 2560 ของ
เครอืข่ายกูภ้ยัออมบุญ เทศบาลลอ้มแรด เป็นเครื่องยนืยนั 

 
(2) การประสานงานกบัหน่วยงานทีส่่งผูป่้วยมา: เพื่อใหผู้ป่้วยถูกมาในเวลาทีเ่หมาะสม และมขีอ้มลูครบถ้วน ได้ก าหนดให้มกีารประสานการส่งต่อ

ผูป่้วยอย่างเป็นระบบ  มกีารพฒันาระบบ Thai refer และการประสานงานกนัโดยใช้ไลน์กลุ่มการส่งต่อผูป่้วย ท าใหผู้ป่้วยทีส่ง่มาไดร้บัการดแูล
อย่างไรร้อยต่อและปลอดภยั 

(3) การคดัแยก (triage) การดแูลผูป่้วยฉุกเฉินหรอืเร่งด่วนอย่างเหมาะสม*: 
 เพื่อความปลอดภยัของผูร้บับรกิาร  ในสถานการณ์ปกต ิร.พ. ใหพ้ยาบาลวชิาชพีทีค่วามช านาญ ท าหน้าที่การ 

คดัแยก  (triage) ผูป่้วยตัง้แต่แรกรบัทนัทีเ่มื่อเดนิทางมาถงึโรงพยาบาล  พยาบาลใชเ้กณฑก์ารคดัแยกผูป่้วยเขา้หอ้งฉุกเฉินทีจ่ดัท าขึน้โดยทมี PCT  
ส่วนในสถานการณ์เมื่อมอุีบตัเิหตุหมู่เกดิขึน้  จะจดัทมีออกรบัผูป่้วยโดยมแีพทยร์่วมท าหน้าทีก่ารคดัแยก (triage) ณ จุดเกดิเหตุ ก่อนน าส่ง รพ.ตาม
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ความรุนแรงเร่งด่วนของผูป่้วย หอ้ง ER จดั Danger Zone vital sign ไวร้องรบั  พยาบาล ER ผ่านอบรมเรื่องการ Triage และมกีารทบทวนปัญหาที่
พบ น ามาปรบั/ปรบัปรุงเกณฑ ์ คดัแยก (triage) เป็นระยะๆ โดยอ้างองิจากสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินเป็นหลกั และเหมาะสมบรบิทของโรงพยาบาล 
เพื่อความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั จากผลการด าเนินงานพบว่าม ี under triage รอ้ยละ 2.78 และ over triage 11.11 ซึง่ถอืว่าเป็นตาม
เป้าหมาย  

(4) การดูแลเบื้องต้นและส่งต่อ ส าหรบัผูป่้วยทีไ่ม่สามารถใหก้ารรกัษาได้:  มกีารตดิตามและรวบรวมใบตอบกลบัการส่งต่อ จากโรงพยาบาลเกาะคา
และโรงพยาบาลล าปาง พบว่าในกลุ่มผูป่้วยกระดกูหกัทีส่่งต่อไปโรงพยาบาลเกาะคา มกีารปฐมพยาบาลไม่เหมาะสม จงึไดม้กีารใหค้วามรู้กบัแพทย์
และพยาบาลโดยมแีพทย ์Ortho ของโรงพยาบาลเกาะคาเป็นผูถ่้ายทอดความรู ้เพื่อผูป่้วยกระดกูหกัไดร้บัการดแูลเบื้องต้นอย่างเหมาะสมก่อนการส่ง
ต่อ  จากนัน้พบว่ากลุ่มผูป่้วยกระดกูหกัไดร้บัการดูแลเบื้องต้นเหมาะสม รอ้ยละ 100 
 
 (5) การรบัผูป่้วยเขา้ในหน่วยบรกิารวกิฤตหิรอืหน่วยบรกิารพเิศษ: 

 เพื่อใหก้ารรบัผูป่้วยเขา้ในหน่วยบรกิารวกิฤตหิรอืหน่วยบรกิารพเิศษไดอ้ย่างรวดเรว็  รพ. ไดก้ าหนดเกณฑก์าร 
รบัผูป่้วยเขา้ ICU และ เมื่อผูป่้วยเป็นไปตามเกณฑเ์ขา้ ICU สามารถผ่านเขา้หน่วยวกิฤตไิดท้นัท ี ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาพบว่า  มอีตัราการยา้ย
เขา้ ICU โดยไม่ไดว้างแผน (unplan ICU ) เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมายน้อยกว่า< 10 ครัง้ ต่อ 1,000 วนันอน  ผลงานเป็น  6.45 ครัง้ ต่อ 1,000 
วนันอนในปีงบประมาณ  2564 
(6,7) การใหข้อ้มลูและการขอ informed consent: 

เพื่อใหผู้ป่้วยไดท้ราบขอ้มลูก่อนตดัสนิใจร่วมในกระบวนการรกัษา  รพ.ได้ก าหนดกจิกรรมทีต่้องไดร้บัการยนิยอม  และมแีบบยนิยอมให้
ผูป่้วย/ญาตลิงนาม  เช่น การผกูยดึผูป่้วยวกิฤต  ผูป่้วยผ่าตดั  จะมกีารใหข้อ้มลูผูป่้วย/ญาติ ถงึวตัถุประสงคข์องท า รวมทัง้ประโยชน์ของการท าโดย
ละเอยีด และแจง้ใหท้ราบถงึภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ ก่อนตดัสนิใจการรกัษา เป็นต้น จากการด าเนินงานทีผ่่านมา ไม่พบการถูกรอ้งเรยีนจาก
ผูป่้วย/ญาต ิถอืว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 

(8) การบ่งชีผู้ป่้วยอย่างถูกต้อง 

 เพื่อป้องกนับ่งชีผู้ป่้วยตวัผูป่้วยผดิพลาด รพ.ไดน้ าเหตุการณ์ส าคญัทีเ่กดิขึน้ในปี 60 มาทบทวน  และไดป้รบัปรุง 

ท าแนวปฏบิตักิารบ่งชีผู้ป่้วยตวัผูป่้วยทีม่อียู่เดมิ  ใหม้คีวามสมบูรณ์ รดักุม และเหมาะสมกบับรบิทของมากขึน้   มกีารถ่ายทอดแนวปฏบิตัทิีป่รบัปรุง
ใหม่ สู่เจา้หน้าทีใ่นทุกหน่วยงาน และทุกระดบั เน้นย ้าการปฏบิตัติามแนวทางอย่างเคร่งครดั  มกีารสุ่มส ารวจการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีโ่ดย
หวัหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วย  รวมถงึมกีารประชาสมัพนัธใ์หผู้ร้บับรกิารใหท้ราบถงึความจ าเป็นในการตรวจสอบตวัตนโดยละเอยีด โดยผูร้บับริการ
จะไดร้บัการตรวจสอบตวัตนในทุกขึน้ตอนบรกิาร ตัง้แต่แรกรบัจนถงึจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  จากการด าเนินงานตัง้แต่ปี 2561เป็นต้นมา ไม่
พบเหตุการณ์การบ่งชีผู้ป่้วยผดิพลาดจนไดร้บัอตัรายรา้ยแรงเกดิขึน้ในโรงพยาบาลเถนิ 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 
● รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 การแข่งขนั EMS Rally ระดบัเขตในปี 2560 ของเครอืข่ายกูภ้ยัออมบุญ เทศบาลลอ้มแรด 
 

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

63. การเขา้ถงึบรกิารทีจ่ าเป็นและบรกิาร
เร่งด่วน 

3.5 L จะน าระบบ GPS ในการบ่งบอกบ้านผูป่้วยกลุ่มเสีย่งสงูอนัตราย  (CVD 
risk) ต่อการเกดิ MI , stroke  เพื่อใหส้ามารถออกรบัไดอ้ย่างรวดเรว็ขึน้
เมื่อเกดิโรค 

64. กระบวนการรบัผูป่้วย การใหข้อ้มลู 
และ informed consent 

3.5 L เพิม่จดัท ามาตรฐานการใหข้อ้มลู ในโรค/กจิกรรม ทีซ่บัซอ้น ต้องใช้
เวลาอธบิาย 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.   

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที่ 4 สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  106 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Date: 14/01/2563 

III-2 กำรประเมินผู้ป่วย 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ถูกต้อง เหมาะสม รวดเรว็ ปลอดภยั ประสทิธภิาพ 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2660 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2564 
อุบตักิารณ์ Misdiagnosis or delay diagnosis จน
เกดิความรุนแรงระดบั E ขึน้ไป* 

0 0 0 0 0 2 

รอ้ยละของการจ าแนกระดบัความรุนแรงของผูป่้วย
ทีห่อ้งฉุกเฉินถูกต้อง 

>95% 95.45 98.20 96.87 95.83 97.22 

รอ้ยละของการตรวจรกัษาเหมาะสม โดยพยาบาล
ในโรงพยาบาล 

>95% 99.92 99.92 98.93 98.98 98.33 

อตัราการเกดิภาวะขาดออกซเิจนในทารกแรกเกดิ 25:1000 
การเกดิมี

ชพี 

5.9 

 

35.93 

 

17.49 21.39 28.99 

อตัราการเกดิภาวะตกเลอืดหลงัคลอด 5% 2.28 2.28 1.47 2.91 2.92 

ii. บริบท   โรงพยาบาลเถนิ มแีพทยเ์ฉพาะทาง 6 สาขา มโีรงพยาบาลลกูข่ายในความดแูล 2 โรงพยาบาลคอืโรงพยาบาล
แม่พรกิและโรงพยาบาลสบปราบ มรีพสต. เครอืข่ายความดแูล 18 แห่ง  มพียาบาลเวชปฏบิตัใิหก้ารรกัษาโรคใน ER 
OPD และในรพสต.เครอืข่ายโดยมกีารปฏบิตัติาม CPG ภายใต้การก ากบัดแูลของแพทย ์ ในผูป่้วยฉุกเฉินจะไดร้บั
การประเมนิและการดูแลรกัษาอย่างรวดเรว็ตามระดบัความรุนแรง เร่งด่วน อย่างเหมาะสม มสีตูิ-นรแีพทย ์ใหก้ารดูแล
หญงิตัง้ครรภ์ และกุมารแพทยด์แูลผูป่้วยเดก็ ทีผ่่านมายงัพบปัญหาทารกแรกเกดิมภีาวะ Birth asphyxia จงึไดพ้ฒันา
แนวทางการดูแลป้องกนัและเฝ้าระวงัการเกดิ Birth asphyxia โดยพฒันาระบบการประเมนิ คดักรองความเสีย่งต่อ
การเกดิภาวะ Birth asphyxia ในหญงิตัง้ครรภ ์ตัง้แต่ระยะฝากครรภ์จนถงึระยะคลอด เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัแก่
มารดาและทารกมากทีสุ่ด  และ ปี 64 พบปัญหา delay diagnosis ในผูป่้วย appendicitis จนเกดิ ruptured 
appendicitis ขึน้ 1 ราย และ Misdiagnosis ในผูป่้วย stroke 1ราย จงึมกีารพฒันาแนวปฏบิตักิารประเมนิซ ้าในกลุ่ม
โรคทีส่ าคญั   เพื่มช่องทางการปรกึษากบัแพทยเ์ฉพาะทางใหม้ากขึน้  ทัง้ทางโทรศพัท ์Line กลุ่ม และ Line ส่วนตวั 
ได ้ตลอด 24 ชัว่โมง  

กลุ่มผูป่้วยทีม่โีอกาสเกดิปัญหาในการประเมนิ:  

● เพื่อป้องกนัปัญหาจากการประเมนิและการวนิิจฉัยผดิพลาด  รพ .ได้ก าหนดกลุ่มโรคส าคญัที่ต้องท าการประเมนิ และ
ประเมนิซ ้า คอื covid -19  STEMI  Stroke  sepsis   appendicitis  หญงิตัง้ครรภ์ที่มภีาวะเสี่ยง  ภาวะขาดออกซเิจนใน
ทารกแรกเกดิ โดยมกีารพฒันาเครื่องมอืในการประเมนิผูป่้วยและใหก้ารวนิิจฉยัโรคไดอ้ย่างถูกต้องต่อไป 
iii. กระบวนกำร 

ตวัอย่ำงโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรประเมินผู้ป่วยและกำรวินิจฉัยโรค 
กลุ่มโรคทาง 
อายุรกรรม 
covid -19   

 
จดัท าแบบการประเมนิผูป่้วย มกีารปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลา ตาม
ประกาศเขตพืน้ทีเ่สีย่ง คดัแยกตามเกณฑ ์ARI clinic และ PUI clinic มกีาร 
swab ตามมาตรฐาน  เมื่อวนิิจฉยัเป็น covid -19  มกีารรกัษาตาม CPG อย่าง
เหมาะสมใน cohort ward รวมถงึประสานทมีควบคุมโรค ด าเนินการควบคุม
และป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ทีบ่้านและชุมชนต่อไป 
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ตวัอย่ำงโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรประเมินผู้ป่วยและกำรวินิจฉัยโรค 
STEMI  Stroke  sepsis    มกีารพฒันาเครื่องมอืในการประเมนิผูป่้วยและปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบัแต่ละ

โรค  ใหค้รอบคลุม รวมถงึก าหนดระยะเวลาในการประเมนิซ ้า พฒันาการ
บนัทกึผลการประเมนิลงใน progress not และลงในระบบ IT  พฒันาช่อง
ทางการปรกึษากบัแพทยเ์ฉพาะทางไดอ้ย่างรวดเรว็ผา่นทางไลน์กลุ่ม  เพื่อให้
การประเมนิและการวนิิจฉยัไดอ้ย่างถูกต้องแม่นย า 
 

กลุ่มโรคทำง 
สติู-นรีเวชกรรม 
Brith Asphysia  

 
 
พฒันาระบบการคดักรองความเสีย่งเพื่อป้องกนัทารกขาดออกซเิจนในระยะ
คลอดโดยหญงิตัง้ครรภ์ทีม่าคลอดไดร้บัการคดักรองและประเมนิความเสีย่งต่อ
ภาวะ Birth asphyxia ตัง้แต่ระยะฝากครรภ์จนถงึการคลอด 
 

PPH มกีารคดักรองหญงิตัง้ครรภ์เสี่ยงสูงต่อการคลอดที่ผดิปกติ  มแีนวปฏิบตัิการ
ป้องกนัภาวะ shock จากการตกเลอืดหลงัคลอด  และฝึกทกัษะการช่วยฟ้ืนคนื
ชีพมารดาในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูติกรรมการท าDouble condom 
intrauterine balloon tamponade การใชอุ้ปกรณ์และเครื่องมอืการแพทย์ต่างๆ
ในการช่วยฟ้ืนคนืชีพแก่พยาบาลห้องคลอดและหน่วยงานที่เป็นอัตราก าลงั
ส ารองโดยสตูแิพทย ์

กลุ่มโรคทำง 
ศลัยกรรม 
appendicitis 

 
ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิ วนิิจฉยัถูกต้องรวดเรว็ ไม่เกดิภาวะแรกซอ้น จงึจดั
ช่องทางการ Consult ศลัยแพทยใ์ห ้รพสต.และโรงพยาบาลในเครอืข่ายได ้24 
ชัว่โมงทางโทรศพัทแ์ละ Line Group ในรายทีส่งสยัไสต้ิง่อกัเสบ หากอาการที่
เขา้ข่ายไสต้ิง่อกัเสบ มกีารประเมนิคะแนน Alvarado score ม ีstanding order 
for Appendicitis โดยออกแบบบนัทกึคะแนน Alvarado score ลงใน progress 
note ก าหนดระยะเวลาในแต่ละขัน้ตอน แพทยเ์วรรายงานแพทยเ์ฉพาะทาง 
ภายใน 30 นาท ีแพทยเ์ฉพาะทางตดัสนิใจท าการผ่าตดั ภายใน 30 นาท ี

III-2 ก.การประเมนิผูป่้วย 
(1) การประเมนิทีค่รอบคลุมรอบดา้น การเชื่อมโยงและประสานการประเมนิ การระบุปัญหาเร่งด่วน: 
 เพื่อการประเมนิผูป่้วยไดอ้ย่างคลอบคลุม สามารถระบุการระบุปัญหาเร่งด่วน  รพ.ไดจ้ดัท าแบบประเมนิผูป่้วย covid -

19 ซึง่เป็นโรคตดิเชือ้อุบตัใิหม่ขึน้  และ มกีารปรบัปรงุแก้ไขแบบประเมนิในโรคทีเ่ดมิ ทีจ่ดัท าไวแ้ลว้แต่พบว่ายงัมี
เน้ือหาไม่ครอบคลุมรอบดา้น โดยเพิม่ขอ้มลูความต้องการของผูป่้วย เช่น อาหารทีต่้องการรบัประทาน  เป็นต้น รวมถงึ
การพฒันาการบนัทกึผลการประเมนิทัง้ใน progress not และลงในระบบ ITเพื่อการสื่อสารการประเมนิและส่งต่อปัญหา
เร่งด่วนของผูป่้วย เพื่อวางแผนการดแูลร่วมกนัของทมีสหสาขาต่อไป 

(2) ความสมบูรณ์ของการประเมนิแรกรบั (ประวตั ิตรวจร่างกาย การรบัรูค้วามต้องการของตน ความชอบสว่นบุคคล จติใจ 
สงัคม เศรษฐกจิ: 

 เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมนิแรกรบั: รพ.ไดด้ าเนินการสุ่มตรวจเวชระเบยีน พบว่าในการประเมนิแรกรบั ขาดการ
ประเมนิความชอบส่วนบุคคล จงึมกีารปรบัปรุงเพิม่ขอ้ความ ระบุความชอบสว่นบุคคล โดยใหผู้ป้ระเมนิเตมิขอ้มลูใน
ช่องว่างใหส้มบูรณ์ ต่อไป เช่น อาหารทีต่้องการรบัประทาน เป็นต้น 
(3) ผูป้ระเมนิ วธิกีารประเมนิ สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากร การใชข้อ้มูลวชิาการเพื่อชีน้ าการประเมนิ (ยกตวัอย่างโรคทีใ่ช ้
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CPG ในการประเมนิและประโยชน์ทีเ่กดิขึน้): 

●ในผูป่้วยโรค STEMI  มกีารจดัท าแบบประเมนิแรกรบั หากเขา้ตามเกณฑ์ พยาบาล ER สามารถตรวจ EKG  แปลผล
เบื้องต้นและรายงานแพทยไ์ดท้นัท ี แพทยม์กีารประเมนิซ ้าและ มรีะบบการปรกึษาและการวนิิจฉยัผ่านแพทยเ์ฉพาะทาง
cardiologist หากมกีารสัง่ใหย้า Streptokinase  จะมพียาบาลทีผ่่านการอบรม สามารถประเมนิตดิตามอาการและสงัเกต
อาการเปลีย่นแปลงขณะและหลงัใหย้าเพื่อใหผู้ป่้วยปลอดภยัจากการกัษา  ผลการด าเนินงานพบว่า ผูป่้วย STEMI ไดร้บั
การปรเมนิแรกรบัและประเมนิซ ้าอย่างเหมาะสม ส่งผลให ้อตัราตายในผูป่้วย STEMI in hospital เป็น 0 ในปี 2564 
(4)(5) การประเมนิในเวลาทีเ่หมาะสม การบนัทกึในเวชระเบยีน การใชป้ระโยชน์จากบนัทกึ การประเมนิซ ้า: 
● เพื่อใหม้กีารประเมนิและการประเมนิซ ้าในเวลาทีเ่หมาะสม รพ.มกีารพฒันาแบบประเมนิเดมิ เช่น ทีแ่ผนกผูป่้วยในม ี
การปรบัปรุงเพื่อใหค้รอบคลุมถงึดา้นจติวญิญาณ  สงัคม  อารมณ์ และความชอบส่วนบุคคลของผูป่้วย  รวมถงึมกีาร
ประเมนิความเจบ็ปวดผูป่้วยโดยใช้ Pain Score  ในหญงิตัง้ครรภ์ระยะรอคลอด ระยะคลอด และหลงัคลอด และผูป่้วยหลงั
ผ่าตดั  มกีารก าหนดเวลาในการประเมนิซ ้า และมกีารบนัทกึผลการประเมนิอย่างเป็นระบบ เพื่อสือ่สารกบัแพทยพ์จิารณา
การใหย้าระงบัปวดอย่างเหมาะสมต่อไป เป็นต้น 
(6) การอธบิายผลการประเมนิใหแ้ก่ผูป่้วยและครอบครวั: 
 เพื่อใหผู้ป่้วยและครอบครวั รบัทราบขอ้มลูการประเมนิ รพ.ก าหนดใหแ้พทยแ์ละพยาบาล เภสชักร นกัโภชนาการ และ 
ทมีทีใ่หก้ารดแูล เป็นผูแ้จง้ผลการประเมนิแก่ผูป่้วยและครอบครวัในส่วนทีต่นเกีย่วขอ้ง  โดยใหม้กีารแจง้ทุกครัง้ทีม่ไีข้
เยีย่ม และมทีุกครัง้เมื่อมกีารประเมนิซ ้า โดยลงบนัทกึใน Progress note  หรอือธบิายผลการประเมนิในทุกครัง้ทีผู่ป่้วยและ
ญาตมิกีารสอบถาม  เพื่อใหผู้ป่้วยและครอบครวัรบัรูถ้งึสภาพการเจบ็ป่วย  อนัน าไปสู่การตดัสนิใจร่วมกนั ในการวาง
แผนการดแูลผูป่้วยต่อไป 
III-2 ข. การส่งตรวจเพือ่การวนิิจฉยัโรค 
(1)(2) ผูป่้วยไดร้บัการตรวจเพือ่การวนิิจฉยัโรคทีจ่ าเป็น ในเวลาทีเ่หมาะสม ผลการตรวจมคีวามน่าเชื่อถอื: 
 เพื่อใหก้ารส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอย่างเป็นไปเหมาะสมทนัเวลาและน่าเชื่อถอื รพ.ได้ก าหนด  แนวทางการส่ง 
ตรวจส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ในโรคทีส่ าคญั เช่น covid -19 , STEMI , sepsis  รวมถงึผูป่้วยกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 
ทีต่้องไดร้บัการตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นทางหอ้งปฏบิตักิารประจ าปี   มกีารตรวจสอบและยนืยนัผลก่อนรายงานเขา้
ระบบ ใชร้ะบบการรายงานผลดว้ยระบบ IT (hosxp )  
 (3) การสื่อสาร การบนัทกึ การสบืคน้ ผลการตรวจ: 
 เพื่อความปลอดภยัของผูป่้วย มรีะบบการสื่อสารค่า lab วกิฤต ิโดยมกีารก าหนดรายการค่า lab วกิฤตขิองแต่ละแผนก 
บรกิาร  จดัระบบการรายงานผลอย่างเหมาะสม รวดเรว็  คอื มกีารแจง้ค่า lab วกิฤต ิผ่านทางโทรศพัทท์นัททีีม่กีารยนืยนั
ผลแลว้  ตามดว้ยการลงผลในระบบ IT( hosxp) จากนัน้มาหน่วยงานทีร่บัแจง้ลงบนัทกึการรบัแจง้  มปีฏบิตัติามแนวทางที่
ก าหนดไวแ้ละมกีารบนัทกึ ไวใ้นเวชระเบยีน และในระบบ ITร่วมกนั   ส่วนการตรวจทางหอ้งปฏบิตัทิีเ่กนิศกัยภาพของ
โรงพยาบาลเถนิ จะมกีารส่งตรวจทีโ่รงพยาบาลล าปางซึง่เป็นแม่ข่ายเป็นหลกั  โดยจะมกีารรายงานผลเขา้สู่ระบบระบบ 
IT( hosxp) ของ รพ. ซึง่สามารถสบืคน้ผลการตรวจได้โดยผ่านโปรแกรมน้องมะล ิร.พ.ทีพ่ฒันาขึน้ 
(4) การอธบิายผลการตรวจเพื่อการวนิิจฉยัโรคแก่ผูป่้วย: 
 เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัขอ้มลูการตรวจวนิิจฉยั ไดร้.พ.ก าหนดใหแ้พทยเ์จา้ของไขเ้ป็นผูอ้ธบิายผลตรวจแก่ผูป่้วย  และ เมื่อ 
มกีารเปลีย่นแพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษาแพทย ์แพทยส์ามารถใชป้ระโยชน์จากผลการตรวจทีม่กีารบนัทกึไวใ้นระบบ IT  รวมถงึ
การบนัทกึของใน Progress note การแจง้และอธบิายผลการตรวจแก่ผูป่้วยได ้ 
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III-2 ค. การวนิิจฉยัโรค 
(1)(2) การวนิิจฉยัโรคทีถู่กต้อง การมขีอ้มลูเพยีงพอสนบัสนุน การบนัทกึในเวลาที่ก าหนด การบนัทกึการเปลีย่นแปลงการ

วนิิจฉยัโรค: 
 เพื่อป้องการวฉิิจฉยัโรคผดิพลาด ร.พ. ทบทวนอุบตักิารณ์ Miss diagnosis or delay diagnosis จนเกดิความรุนแรง 
ระดบั E ขึน้ไปทีเ่กดิขึน้ทัง้ 2 ครัง้ คอื ผูป่้วย ruptured appendicitis และผูป่้วย stroke  พบสาเหตุเกดิจากการประเมนิแรก
รบัและการประเมนิซ ้าไม่เหมาะสม เน่ืองจากไม่ปฏบิตัติามแนวทางการประเมนิผูป่้วยทีก่ าหนดไว ้ ทมี PCT ร่วมกบั MSO 
มกีารประชุมเพื่อสื่อสาร สรา้งความเขา้ใจแพทย ์GP ทีม่กีารผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนมาปฏบิตังิาน   ใหม้กีารประเมนิผูป่้วย
ตามแนวทาง ร.พ.ก าหนด และให ้consult แพทยเ์ฉพาะทางไลน์ส่วนตวัได ้ รวมถงึใหแ้พทย ์GP สามารถ consult แพทย์
เฉพาะทางทุกสาขาไดต้ลอด   24 ชัว่โมง  
(3) การทบทวนความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวนิิจฉยัโรค: 

 เพื่อทบทวนความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของการวนิิจฉยัโรค : ร.พ. ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการ MRA มกีาร 
ทบทวนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบนัทกึเวชระเบยีนผูป่้วยทุก 3 เดอืน รวมถงึมกีารทบทวนเวชระเบยีนของการ
รกัษาโดยผูไ้ม่ใช่แพทย์ จากการทบวนพบว่า มคีวามสอดคลอ้งของการวนิิจฉยัโรค รอ้ยละ 98.80 
(4) การก าหนดเรื่องการลดขอ้ผดิพลาดในการวนิิจฉยัโรคเป็นเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วย*: 

 เพื่อลดขอ้ผดิพลาดในการวนิิจฉยัโรค โรงพยาบาลได้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี การปฐมนิเทศแพทย ์จบใหม่และ 

แพทย ์GPทีห่มุนเวยีนกนัมาปฏบิตังิานแมใ้นช่วงเวลาสัน้ๆ โดยเน้นปฏบิตัติาม CPG ในโรคส าคญัตามที ่ร.พ.ก าหนดไว ้ 
การพฒันาเครื่องมอืในการประเมนิผูป่้วยใหค้รบคลุม  มแีนวทางการส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอย่างเหมาะสม  และมกีาร
รายงานผลการตรวจไดอ้ย่างถูกต้อง รวดเรว็ ทนัเวลา  จดัระบบการปรกึษาโดยแพทยเ์ฉพาะทาง  เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัการ
วนิิจฉยัโรคไดอ้ย่างถูกต้องและปลอดภยั 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 มรีะบบการปรกึษาแพทยเ์ฉพาะทางทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI 

Gap 
ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

65. การประเมนิผูป่้วยและการส่ง
ตรวจเพือ่การวนิิจฉยัโรค 

3.5 L พฒันาแบบประเมนิผูป่้วยใหค้รอบคลุมถงึ ความชอบ
ส่วนบุคคลในทุกหน่วยบรกิาร 

66. การวนิิจฉยัโรค 3.5 L ทบทวนและจดัท า CPG , CNPG ในโรคทีส่ าคญัของ
หน่วยงาน เพือ่ปรบัปรุงการวนิิจฉยัโรค และน าสู่การ
ปฏบิตั ิรวมถงึการตดิตามประเมนิผล 
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III-3 กำรวำงแผน 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ความเหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ องคร์วม ต่อเน่ือง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี  2563 ปี 2564 

ความสมบูรณ์ของการบนัทกึการวางแผนดแูล
ผูป่้วยตัง้แต่แรกรบัและจ าหน่ายในเวชระเบยีน
ผูป่้วยใน (ภาพรวมทัง้หมด) 

80% 90.00 89.63 89.00 87.00 89.00 

คุณภาพการบนัทกึทางการพยาบาล 80% 82.00 74.0 90.45 93.93 87.42 

ii. บริบท:โรงพยาบาลเถนิมกีารวางแผนดแูลผูป่้วยโดยทมีสหสาขาวชิาชพี ม ีStanding order, CPG ,NCPG, Care map 
ในการดแูลผูป่้วย และ ใช ้Progress note ในการสื่อสารแผนการดแูลในทมี รวมถงึใหผู้ป่้วยและครอบครวัมสี่วนร่วมในการ
วางแผนการดแูล  อกีทัง้มแีนวทางการส่งปรกึษาระหว่างทมีดูแล โดยประสานกบัทมีติดตามเยี่ยมบ้าน (HHC) เพื่อดูแล
ต่อเน่ืองและประเมนิผลการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่บ้าน  ทัง้หมดมเีป้าหมายที่เพื่อให้การวางแผนดูแลและการวางแผน
จ าหน่ายผูป่้วยไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม และ ปลอดภยั 

ตวัอย่างโรคทีคุ่ณภาพการวางแผนดูแลมคีวามส าคญั:โรคปอดอุดกัน้เรื้อรงั, โรคเบาหวาน  โรคความดนัโลหติสูงหญงิมี
ครรภ์ทีม่าคลอด 

ตวัอย่างโรคที่คุณภาพการวางแผนจ าหน่ายมคีวามส าคญั:โรคปอดอุดกัน้เรื้อรงั   โรคเบาหวาน   โรคความดนัโลหติสูง  
โรคหลอดเลอืดในสมอง  หญงิมคีรรภ์ทีม่าคลอด 

iii. กระบวนกำร 
เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลตรงกบัปัญหาและความต้องการของผูป่้วย  ร.พ. ไดท้บทวนอุบตักิารณ์ความเสีย่งทางคลนิิก 
ทบทวนแนวทางไปปฏบิตัใินการดแูลผูป่้วย ทบทวน Standing order, CPG ,NCPG, Care map ในโรค DM ,HT ,COPD 
,STEMI , Brith Asphysia ,PPH  หญงิตัง้ครรภ์เสีย่ง  ผูป่้วยหลงัผ่าตดั แลว้ไดป้รบัปรุงพฒันาใหท้นัสมยัเหมาะสม อ้างองิ
หลกัฐานเชงิประจกัษ์และน าสู่การปฏบิตัไิดจ้รงิ ท าใหบุ้คลากรมแีนวทางในการดแูลผูป่้วยทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั ท าให้
ผูป่้วยไดร้บัการดแูลอย่างปลอดภยั  
III-3.1 การวางแผนการดแูลผูป่้วย 

ตวัอย่ำงโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรวำงแผนกำรดแูลผู้ป่วย  
COPD , DM ,HT 

Brith Asphysia , PPH  
หญงิคัง้ครรภ์เสีย่ง 

 ผูป่้วยหลงัผ่าตดั 

 
Standing order/CPG/Care map/CNPG 

  

(1) การเชื่อมโยงและประสานแผนการดแูลผูป่้วย: 
 เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลตามแผนการดแูลอย่างเหมาะสม ร.พ.ไดก้ าหนดแนวทางการประสารการดูแลระหว่าง

วชิาชพี โดยจดัท าแนวทางการส่งปรกึษาระหว่างแพทย ์GP กบัแพทยเ์ฉพาะทางแนวทางส่งปรกึษาขา้มวชิาชพี 
เช่น การส่งปรกึษาแพทยอ์ายุรกรรมจากทนัตแพทย ์การส่งปรกึษาเภสชักรจากแพทยเ์ป็นต้น และมกีาร
ก าหนดใหใ้ช้และ Progress note ในการสื่อสารการดูแลในทมี ท าใหผู้ป่้วยไดร้บัการดูแลตามแผนการดแูลจาก
ทมีสหสาขาอย่างมคุีณภาพ  
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(2) แผนตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการอย่างครบถ้วน: 
 เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผูป่้วยอย่างครบถว้น ร.พ.ไดก้ าหนดทมีดูแลผูป่้วยใชข้อ้มลูจาก 

การประเมนิ แรกรบัซึง่หมายรวมถงึ ความต้องการและความชอบส่วนบุคคลของผู้ป่วยดว้ย และขอ้มลูจากการประเมนิซ ้า
แลว้น าปัญหาทีพ่บ และขอ้มลูทีไ่ด ้มาวางแผนการดูแลเพื่อต่อไป  สว่นวชิาชพีพยาบาลใหใ้ชก้ระบวนการพยาบาลร่วมกบั
หลกั  C-3THER   เพือ่ใหก้ารดแูลตอบสนองผูป่้วยอยา่งครบถ้วน 
(3) การใชข้อ้มลูวชิาการเพื่อชีน้ าการวางแผนการดแูลอย่างเหมาะสม (ตวัอย่างโรคทีใ่ช ้CPG ในการประเมนิและ

ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้): 
● เพื่อป้องกนั PPH  มกีารคดักรองหญงิตัง้ครรภ์เสีย่งสงูต่อการคลอดทีผ่ดิปกต ิ มกีารวางแผนการดแูลตัง้แต่แรกรบั  ใน
ระยะรอคลอด  ระยะคลอด หลงัคลอด ตาม CPG กรณีพบปัญหาการคลอดไม่กา้วหน้า มปีฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดทุก
ขัน้ตอน  เสรมิสมรรถนะใหบุ้คลากรในการดูแลหญงิตัง้ครรภ์ โดยมกีารจดัความรูท้างวชิาการในทุกปี มผีลท าใหอ้ตัราการ
เกดิ PPH ลดลง 
(4) การใหผู้ป่้วย/ครอบครวัมสี่วนรว่มในการวางแผน: 
● เพื่อใหค้รอบครวัมสี่วนร่วมในการวางแผนการดแูล  ในหญงิตัง้ครรภ์ระยะรอคลอด ร.พ.อนุญาตใหส้ามเีฝ้าได ้ เพื่อมี
ส่วนร่วมในการดแูล  ใหก้ าลงัใจ ท าหน้าทีใ่นบทบาทของความเป็นพ่อ  ท าใหห้ญงิตัง้ครรภ์เกดิความอบอุ่นและมคีวามพงึ
พอใจทีส่ามอียู่ใกลช้ดิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(5) แผนการดแูลผูป่้วยระบุเป้าหมายทีต่้องการบรรล ุและบรกิารทีจ่ะให้: 

 การดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง เป้าหมายเพือ่ผูป่้วยเกดิภาวะแทรกซอ้น  ลดความพกิาร เน้นการฟ้ืนฟู 
สภาพผูป่้วย จงึไดม้กีารวางแผนการดแูลร่วมกนั การสอนญาตชิ่วยฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วย  การท ากายภาพบ าบดั การนวด 
เมื่อผูป่้วยกลบัไปพกัฟ้ืนทีบ่้าน  มกีารประเมนิผลการสอน โดยใหญ้าตทิดลองปฏบิตัติามค าแนะน า  ซึง่ญาตสิามารถ
ปฏบิตัไิดก่้อนกลบับ้าน 
(6) การสื่อสาร ประสานงาน เพื่อน าแผนไปปฏบิตั ิเขา้ใจบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้ง: 
 เพื่อผูป่้วยไดร้บัการดแูล  ก าหนดใหใ้ชแ้ละ Progress note ในการสื่อสารแผนการดแูลในทมี และไดจ้ดัท าแนวทางการ

ประสานระหว่างทมี เช่น  แนวทางการประสานทมีโภชนาการ แนวทางการประสานทมี HHC  เป็นต้น  และมกีาร
ก าหนดบทบาทความรบัผดิชอบของทมีดแูลผูป่้วยตามหน้าทีใ่นวชิาชพี เพื่อใหแ้ผนการดแูลทีว่างไวส้ามารถปฏบิตัไิด้
บรรลุเป้าหมายต่อไป 

(7) การทบทวนและปรบัแผนตามสภาวะหรอือาการของผูป่้วย: 
 มกีารทบทวน CPG , จดัท า CNPG ในหน่วยงานร่วมกบัสหวชิาชพี ในโรคเรือ้รงัทีเ่ป็นปัญหาส าคญัของพืน้ที ่ 

ปรบัปรงุแนวทางการดแูลผูป่้วยใหท้นัสมยัอ้างอิงหลกัฐานเชงิประจกัษ์ มชีดัเจนสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ รวมถงึมกีารก าหนด
แนวทางการส่งเสรมิสุขภาพการป้องกนัโรคและการฟ้ืนฟูสภาพในผูป่้วยกลุ่มน้ีดว้ย 
 
III-3.2 การวางแผนจ าหน่าย 
 

ตวัอย่ำงโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรวำงแผนจ ำหน่ำย  
COPD สอนการปฏบิตัติวัเพือ่ป้องกนั อาการก าเรบิของโรค การใหค้วามรูเ้รื่องการใช้

ยาพ่นทีบ่้าน สอนการหายใจเมื่อมอีาการเหน่ือยหอบทีบ่้าน  

มารดาหลงัคลอด 
 

สอนการปฏบิตัติวัในหญงิหลงัคลอด เรื่องการดแูลแผลฝีเยบ็  อาหารของหญงิ
หลงัคลอดและใหน้มบุตร  และการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ใหส้ าเรจ็ 

 
(1) การก าหนดแนวทาง ขอ้บ่งชี ้และโรคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัส าหรบัการวางแผนจ าหน่าย (โรคทีว่างแผนจ าหน่าย

ล่วงหน้า หรอืใช ้CareMap เพื่อการวางแผนจ าหน่าย): 
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●เพื่อการวางแผนจ าหน่าย มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ร.พ.ไดก้ าหนด โรคส าคญัในการวางแผนการจ าหน่ายไดแ้ก่   
COPD stroke  หญงิหลงัคลอด  ทารกตวัเหลอืงหลงัคลอด มกีารวางแผนการจ าหน่ายโดยใชห้ลกั D-METHOD และ 
discharge   planning  รวมถงึใช ้clinical summary  ท าใหแ้ผนจ าหน่ายมคุีณภาพสามารถอตัราการ re admit ในกลุ่มโรค
ขา้งต้น 
(2) การพจิารณาความจ าเป็นในการวางแผนจ าหน่ายผูป่้วยแต่ละราย: 
● เพื่อใหก้ารวางแผนการจ าหน่ายเหมาะสม : ร.พ. ไดก้ารก าหนดโรคส าคญัในการวางแผนการจ าหน่าย  เช่น Stroke  
ส าหรบัผูป่้วยทีเ่จาะคอ รบัประทานอาหารเองไม่ได้  ตดิเตยีง ใหเ้น้นเรื่องการพลกิตะแคงตวั  การฝึกปฏบิตักิจิวตัร
ประจ าวนั  การท าอาหาร  การป้อนอาหารทางสายยาง  การท าแผล   การฉีดยาเบาหวาน  การดดูเสมหะ  เป็นต้น  มกีาร
จดัโปรแกรมการให้ความรู ้ ใหค้รอบครวัหรอืผูด้แูลฝึกท าเหมอืนจรงิ คลา้ยเมื่ออยูบ่้าน ภายใต้การก ากบัดูแลของทมีผูใ้ห้
การดแูล 
(3) การมสี่วนร่วมในการวางแผนจ าหน่าย (แพทย ์พยาบาล วชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง ผูป่้วย ครอบครวั): 
● เพื่อใหก้ารวางแผนการจ าหน่ายเหมาะสม เน่ืองจากทีผ่่านมาพบว่า แผนการจ าหน่ายถูกออกแบบโดยแพทย ์พยาบาล 
และวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งเป็นสว่นใหญ่  ผูป่้วยและญาตมิสี่วนร่วมน้อย  จงึไม่ทราบว่า จะปฏบิตัจิรงิหรอืไม่  จงึเปิดโอกาสให้
ผูป่้วยและญาต ิมสี่วนรว่มในการวางแผนการการจ าหน่าย  มกีารทดลองปฏบิตัจิรงิ มกีารประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิ
ร่วมกนั   
 
(4) การประเมนิปัญหาของผูป่้วยทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจ าหน่าย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนจ าหน่าย: 

 ทมีวางแผนการจ าหน่ายไดม้กีารการประเมนิปัญหาของผูป่้วยทีอ่าจเกดิขึน้หลงัการจ าหน่าย โดยใชข้อ้มลูจาก  
clinical summary และผลการประเมนิจากการฝึกปฏิบตัจิรงิของผูด้แูลขณะ ทีอ่ยู่ในโรงพยาบาล  น าผลการประเมนิมาวาง
แผนการจ าหน่ายใหค้รบถ้วน รดักุมมเพื่อใหป้้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้  ท าใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลอย่างถูกต้องหลงั
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล และไม่เกดิภาวะแทรกซอ้นอนัไม่พงึประสงค ์
(4) การเตรยีมผูป่้วยและครอบครวัใหม้ศีกัยภาพและความมัน่ใจในการดแูลตนเองหลงัจ าหน่าย เชื่อมโยงกบัแผนการดูแล

ระหว่างอยู่ใน รพ.: เพื่อเพิม่ศกัยภาพการดแูลผูป่้วยแต่ผูด้แูล รพ.มกีารจดัท าโปรแกรมให้ความรูแ้ก่ผูด้แูล ในผูป่้วย 
กลุ่มโรคส าคญั เช่น  stroke โดยมเีน้ือหาครบคลุม เรื่องการพลกิตะแคงตวั  ท าอาหาร  การป้อนอาหารทางสายยาง  การ
ท าแผล การดดูเสมหะ  โดยมผีูเ้ชีย่วชาญในแต่ละกจิกรรมเป็นพีเ่ลีย้งในการทดลอง ปฏบิตัเิมื่ออยู่ใน ร.พ. เป็นต้น  สว่นใน
กลุ่มผูป่้วยนอก มกีารวางแผนการจ าหน่ายโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั เช่น โรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหติสงูกลบัไปรกัษาที ่
ร.พ.ส.ต ใกลบ้้าน มกีารเตรยีมความพรอ้มผูป่้วยก่อนการจ าหน่ายโดยจดัท าคู่มอืการดแูลตนเองทีบ่้าน  เพือ่ใหผู้ป่้วยได้
ศกึษาเพื่อเพิม่ความมัน่ใจในการดแูลตนเองต่อไป 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 ผลงานการวางแผนจ าหน่ายผู ้Stroke  ,COPD 
 โปรแกรมการใหค้วามรูผู้ดู้แลผูป่้วย Stroke 
 คู่มอืการดูแลตนเอง ในผูป่้วยโรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหติสงู   

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

67. การวางแผนการดแูลผูป่้วย 3.5 L การวางแผนการดแูล  Covid -19 ในแต่ละระดบัความ
รุนแรง 

68. การวางแผนจ าหน่าย 3.5 L การวางแผนการจ าหน่ายผูป่้วยโรค  Covid -19 ที ่
เชื่อมโยงกบัการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา การควบคุม
การแพร่กระจายเชือ้ในบ้านและชุมชน 
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III-4 กำรดแูลผู้ป่วย 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภยั ทนัเวลา ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ คนเป็นศนูยก์ลาง 
ต่อเน่ือง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 
 

ปี 2561 
 

ปี 2562 
 

ปี 2563 
 

ปี 2564 

จ านวนผูป่้วยพลดัตกหกลม้/ตกเตยีง 0 2 1 0 5 3 
จ านวนผูป่้วยทีเ่กดิแผลกดทบัตัง้แต่ระดบั 2 ขึน้
ไป 

<2:1000 
วนันอน 

1.17 1.08 0.17 0.16 0.21 

อตัราการปฏบิตัติาม CPG ของพยาบาลเวช
ปฏบิตั ิ

95 % 95.69 95.87 96.55 98.01 98.80 

รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวานทีม่ ีHbA1C<7%   > 40% 17.44 20.07 20.87 18.06 23.18 
รอ้ยละของผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูคุมโรคได้  
(BP <140/90 mmHg) 

> 50% 52.47 51.97 52.79 47.36 62.65 

ii. บริบท 
: โรงพยาบาลเถนิ เป็นโรงพยาบาลชุมชนทุตยิภูมริะดบักลาง  ขนาด 60 เตยีง (M2)   ปัจจุบนัมแีพทยเ์ฉพาะทาง 6 สาขา 

มผีูป่้วยนอกเฉลีย่วนัละ 566 ครัง้ /วนั  ผูป่้วยโรคความดนัโรคหติสงูเป็นโนคอนัดบัหน่ึงทีเ่ขา้รบับรกิารในแผนกผูป่้วย
นอก รองลงไปคอืผูป่้วยโรคเบาหวาน  มผีูป่้วยโรคความดนัสงูจ านวน 9,945 ราย โรคเบาหวานจ านวน 4,183 ราย  
ส่วนแผนกผูป่้วยใน มผีูป่้วยใน เฉลีย่ 38 ราย/วนั  

iii. กระบวนกำร 
III-4.1 การดูแลทัว่ไป 

ตวัอย่ำงโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรดแูลทัว่ไป 
 โรคเบาหวาน 
โรคความดนัโลหติสงู 

มกีารคดักรองกลุ่มเสีย่งสงูในชุมชน เพื่อคน้หาผปู่วยรายใหม่เพื่อใหเ้ขา้สู่
กระบวนการรกัษาไดเ้รว็ทีสุ่ด  ผูป่้วยรายใหม่ทีพ่บไดร้บัการคดักรอง
ภาวะแทรกซอ้นแต่เริม่ทีว่นิิจฉยั  ในผูป่้วยเบาหวาน มกีารคดักรอง DR และ
ตรวจ  complete foot exam และมกีารประเมนิ CVD risk และ CKD stage 
จากนัน้ ให้การดูแลตามแนวปฎบิตั ิ(CPG) โดยอายุรแพทย ์แพทยเ์วชศาตร์
ครอบครวั พยาบาลผูจ้ดัการรายกรณี และพยาบาลเวชปฏบิตั ิ ผูป่้วยไดร้บั
บรกิารการเพื่อลดความเสีย่งต่อการเกดิ CVD CKD และ stroke โดยการปรบั
พฤตกิรรมการและการใชย้าป้องกนั  มบีรกิารช่วยเลกิบุหรีจุ่ดเดยีวแบบ
เบด็เสรจ็  ( one stop service)ทีค่ลนิิกโรคเรือ้รงั   จดัท า individual care plan 
และการจดัการรายกรณี ในผูป่้วยทีย่งัควบคุมโรคไม่ได ้ เพื่อใหส้ามารถควบคุม
โรคไดต้ามเป้าหมาย และมคุีณภาพชวีติทีด่ต่ีอไป 

 
(1) การมอบความรบัผดิชอบใหผู้ท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม การดแูลตามหลกัปฏบิตัซิึง่เป็นทีย่อมรบั: 
 เพื่อใหก้ารดแูลผูป่้วยมคีวามเหมาะสม : เน่ืองจากผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู เป็นกลุ่มผูป่้วยทีม่จี านวน 
มาก ร.พ.จงึไดแ้บ่งระดบัใหก้ารผู้ดแูลผูป่้วย  ตามระดบัความรุนแรงของโรคและความสามารถในการดูแลตนเอง ดงัน้ีคอื 
ผูป่้วยโรคเรือ้รงัทีม่ภีาวะแทรกซอ้นแลว้ใหอ้ยู่ในความดแูลอายุแพทย ์ ผูป่้วยโรคเรือ้รงัทีย่งัควบคุมโรคได ้ใหอ้ยู่ในควา
ดแูลของแพทยเ์วชศาตรค์รอบครวั พยาบาลผูจ้ดัการรายกรณีและนกัโภชนการการ และส่วนผูป่้วยโรคเรือ้รงัทีส่ามารถ
ควบคุมโรคไดด้อียู่ในความดแูลของพยาบาลเวชปฏบิตัใินโรงพยาบาลและ รพ.สต.  ส่วนผูป่้วยโรคเบาหวานทีต่้องฉีด 
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Insulin จะไดร้บัการสอนฉีดโดยเภสชักรผูเ้ชีย่วชาญ 
(2) การจดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการดแูลทีม่คุีณภาพ ปลอดภยั ค านึงถงึศกัดิศ์ร ีเป็นส่วนตวั สะดวกสบาย ป้องกนัอนัตราย/

สิง่รบกวน: 
 เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บับรกิารทีส่ะดวกสบาย : ร.พ.จดับรกิารคลนิิกพเิศษ ในโรคต่างๆ ดงัน้ี  HT clinic , DM clinic, 
COPD clinic , Asthma clinic  ไวท้ีแ่ผนกผูป่้วยนอก ส่วน  ARV clinic , TB clincic  ไดแ้ยกใหบ้รกิารอกีตกึหน่ึงเพื่อ เป็น
ความส่วนตวัแก่ผูป่้วยทัง้  2 โรค ในส่วนของผูป่้วย covid -19 ม ีcohort ward   24 เตยีงไวบ้รกิาร  ส่วนการใหบ้รกิาร
ผูป่้วยเดก็นัน้ไดแ้ยกบรกิารไปทีช่ ัน้ 2  ของแผนกผูป่้วยนอก มกีารจดับรเิวณเป็นลานใหเ้ดก็เล่น มขีองเล่นทีเ่หมาะสม 
และปลอดภยั ผูป่้วยเดก็และผูป้กครองพงึพอใจ 
(3) การจดัการกบัภาวะแทรกซอ้น ภาวะวกิฤติ หรอืภาวะฉุกเฉิน: 
 เพื่อป้องกนัการเกดิภาวะแทรกซอ้นภาวะวกิฤต ิหรอืภาวะฉุกเฉิน ในผูป่้วยโรคเบาหวาน  ไดจ้ดัโปรแกรมการให้ 
ความรู ้แก่ผูป่้วยเบาหวานรายใหม่ โดยในเน้ือหาครอบคลุมถงึแกไ้ขภาวะวกิฤต ิหรอืภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น เช่นเมื่อมี
อาการน ้าตาลต ่าทีบ่้าน โปรแกรมการใหค้วามรูจ้ดัผ่าน กจิกรรมหอ้งเรยีนรายใหม่  ทีเ่ปิดบรกิารทุกวนัจนัทรภ์าคเชา้ จดั
คู่มอืการดูแลตนเองใหผู้ป่้วย  เพื่อเป็นเครื่องมอืในสนบัสนุนการจดัการตนเองทีบ่้านได ้ ทีผ่่านมาพบว่าผูป่้วยเบาหวานที่
มภีาวะน ้าตาลต้องมา Admit ในโรงพยาบาลต ่ากว่ารอ้ยละ 5 
(4) การตอบสนองความต้องการของครอบครวัในการมสี่วนร่วมดแูลผูป่้วย: 
 เพื่อใหค้รอบครวัมสีว่นร่วมในการดแูล : ร.พ. ไดด้ าเนินการอบรม care giver ในการดูแลผปู่วยเบาหวาน  โดย 
กลุ่มเป้าหมาย คดัเลอืกมาจากบุคคลในครอบครวัของผูป่้วยเบาหวานทีร่กัษาดว้ยการฉีด Insulin  และเป็นผูส้งูอาย ุ
สายตาไม่ด ีไม่สามารถฉีด Insulin ไดด้ว้ยตนเอง  care giver ทีผ่่านการอบรมจะไดร้บัการสอนฉีด Insulin การจดัการกบั
ปัญหาต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูป่้วยเบาหวานทีฉี่ด Insulin หลงัการอบรม care giver มคีวามพงึพอใจรอ้ยละ 98.77 
(5) การแลกเปลีย่นขอ้มลูและประสานการดแูลผูป่้วยภายในทมีเพื่อความต่อเน่ืองในการดแูล: 
 เพื่อประสานการดแูลผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูกบัเครอืข่าย  ร.พ.ไดก้ าหนดใหแ้นวปฏบิตักิารดแูล 
ผูป่้วยใน PCU โรงพยาบาล และใน รพ.สต.ในเครอืข่าย มเีกณฑก์าร refer in, refer out จากคลนิิกเบาหวานกบั รพ.สต.
ในเครอืข่าย อย่างเป็นรปูธรรมชดัเจน และใชร้ะบบ Thai refer เพื่อสง่ขอ้มลูการดแูลท าใหผู้ป่้วยไดร้บัการดูแลต่อเน่ือง
อย่างเหมาะสมรอ้ยละ 98.77%  
III-4.2 การดูแลและบรกิารที่มคีวามเสีย่งสงู 
 

ตวัอย่ำงโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรดแูลและบริกำรท่ีมีควำมเส่ียงสงู  
Covid 19 ไดร้บัการยาต้านไวรสัในเวลาทีเ่หมาะสม ไม่เกดิภาวการณ์หายใจลม้เหลว 
STEMI 
Stroke 
Sepsis 

เขา้ถงึบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ดว้ยระบบ Fast Tract ครอบคลุมทัง้ 3 โรค  ไดร้บั
ยารกัษาเรว็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  ป้องกนัการภาวะแทรกซอ้นจากการ
รกัษา 

Pul TB ให ้Admit เพื่อเริม่ยามราโรงพยาบาล 2 สปัดาห ์และรกัษาใหห้ายโดยระบบ 
DOT ผูส้มัผสัร่วมบ้านไดร้บัการคดักรอง และ มกีารป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้
ในชุมชน 

 
(1) การวเิคราะหแ์ละจดัท าแนวทางการดูแลผูป่้วยและบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู: 

ในการดูแลผู้ป่วย sepsis มกีารทบทวนพบว่า พร่องในการคดักรอง และการประเมนิซ ้า  ท าให้ ผู้ป่วยได้รบัการดูแลไม่
ต่อเน่ือง  มอีาการทรุดลง  มอีาการ  shock และพบว่าบุคลากรขาดทกัษะในการประเมณิ  จงึได้ท าจดัท าแนวทางการ
ประเมินผู้ป่วย รวมถึงพฒันาระบบการดูแล น าเครื่องมอื MEWS มาใช้ การมกีารใช้  MEWS ในผู้ป่วยทุกราย  ท าให้
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ผูป่้วย sepsis ไดร้บัการดแูลตามมาตรฐาน อตัราการเสยีชวีติลดลง เป็นรอ้ยละ 3.85 
 (2) การฝึกอบรมการดูแลผูป่้วยในสถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงู และการน ามาปฏบิตัิ: 
 ในการดแูลผูป่้วย Covid 19 มกีารฝึกอบรมการแพทย ์พยาบาลและผูช้่วยเหลอืคนไข ้และทมีทีเ่กีย่วอ้งในการดแูลทุก 
ฝ่าย ในเรื่องการใช ้PPE และ PAPR  จดัท าแนวปฏบิตักิารใช้ PPE ในกจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งแต่ละระดบัต่าง 
(3) การท าหตัถการทีม่คีวามเสีย่ง: 
 ในการดแูลผูป่้วย Covid 19 หตัถการทีม่คีวามเสีย่งสงู คอืการใส่ท่อช่วยหายใจ การผ่าตดั และการท าคลอด  รพ.ได้ 
ฝึกซอ้มทมีดูแลผูป่้วย Covid 19 ในใส่ท่อช่วยหายใจ จ าลองสถานการณ์การท าคลอด  และการผ่าตดั  เพื่อใหเ้กดิทกัษะใน
การปฏบิตั ิ 
(4) การเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงอาการผูป่้วย เพือ่แกไ้ขหรอืปรบัเปลีย่นแผนการรกัษา: 
 เพื่อการเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงอาการผูป่้วย ก าหนดกลุ่มโรคทีต่้องไดร้บัการประเมนิและเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลง  
คอื ผูป่้วยทีไ่ดร้บัยา SK ,ผูป่้วยผ่าตดั, ผูป่้วย Covid 19 ,ผูป่้วย Stroke ใน14 วนัแรก ,และผูป่้วย Pul TB ทีเ่ริม่ยาใน 2 
สปัดาหแ์รก   ก าหนดเกณฑใ์นการรายงานแพทยใ์หพ้ยาบาล และมแีนวทางการปรกึษาแพทยเ์ฉพาะ เพื่อเพื่อแกไ้ขหรอื
ปรบัเปลีย่นแผนการรกัษาต่อไป ผลการด าเนินงานพบว่า ผูป่้วย SETMI  มอีตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นจากการให ้SK 
เป็น 0 
(5) การตอบสนองและความช่วยเหลอืเมื่อผูป่้วยมอีาการทรุดลงหรอืเปลีย่นแปลงเขา้สู่ภาวะวกิฤต ิ(rapid response 

system): 

 เพื่อช่วยเหลอืผูป่้วยทีเ่ขา้สู่ภาวะวกิฤตใิหป้ลอดภยั ร.พ. มกีารพฒันาแนวทางการเฝ้าระวงัตดิตามอาการใน 

ผูป่้วยแต่ละกลุ่มโรคส าคญั มกีารน าเครื่องมอืต่างๆ มาใช ้เพื่อการเฝ้าระวงัอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย เช่น เกณฑ์การ 
triage ESI  เพื่อแบ่งระดบัความรุนแรง  การใช้  GCS  ประเมนิผู้ป่วย  HI  การใช้  patogram ในการประเมนิหญงิรอ
คลอด  การใช้  APGAR  SCORE ประเมนิทารกแรกคลอด  และผู้ป่วยอาการรุนแรงให้ วดั V/S  N/S  O2SAT มใีช้
กระบวนการพยาบาลและมกีารบนึทกึ ผลการด าเนินงานพบว่า  ผูป่้วย  GCS  <  9  คะแนน ใส่  ET Tube 100%  
(6) การตดิตาม วเิคราะหแ์นวโน้มของเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์เพือ่น ามาปรบัปรุง: 

มกีารทบทวนเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์ จดัท า RISK PROFILE และ มกีารดกัจบัเหตุการณ์ไม่พงึประสงคโ์ดยใช ้
CLINICAL RISK รวบถงึไดท้บทวนการเสยีชวีติโดยใช ้  trigger tool  จากการทบทวนจงึไดใ้หห้น่วยงานมกีารใช ้ trigger 
mark  เพื่อเตอืนผูป้ฏบิตัพิฒันาการใช ้ trigger tool  ทุกหน่วย  ควบคู่การใช ้ C3  THER และท าการทบทวนแนวทางการ
ดแูลผูป่้วยในทมีสาขาการพยาบาลและน าเกบ็ขอ้มลูในแต่ละส่วนมาวเิคราะหแ์ละปรบัปรุง เพิม่ช่องทางในการรายงาน
อุบตักิารณ์ไม่พงึประสงคภ์ายใน 24 ชม. ตามระดบัความรุนแรง 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 อตัราตายในผูป่้วย STEMI in hospital เป็น 0 
 รางวลัชนะเลศิการจดัการโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัระดบัเขต ปี 2564 

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

69. การดแูลทัว่ไป  L  พฒันารปูแบบการดแูลผูป่้วยใหม้คีวามครอบคลุม
มากขึน้ และเน้นการมสี่วนร่วมในการดูแลจาก
ผูป่้วยและญาต ิ

70. การดแูลและบรกิารทีม่คีวาม
เสีย่งสงู 

 L  พฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าที ่ดแูลผูป่้วยทีม่คีวาม
เสีย่งสงู ใหม้คีวามรูค้วามช านาญในการดแูลผูป่้วย
ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีรวดเรว็ เหมาะสม ทนัเหตุการณ์ 
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ผูป่้วยปลอดภยั 
 น า Trigger  tool มาใชป้รบัปรุงระบบการดแูล
ผูป่้วยใหค้รอบคลุมโรคทีม่คีวามเสีย่งของ
โรงพยาบาล 

 พฒันาระบบสง่ต่อผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงู หรอื
อาการแย่ลง ใหร้วดเรว็ เหมาะสม ทนัเวลา 

III-4.3 ก. กำรระงบัควำมรู้สึก 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล  

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 
อตัราการเยีย่มผูป่้วย Elective Case 
ไดร้บัการตรวจเยีย่มก่อน 1 วนั ก่อน
ใหบ้รกิารระงบัความรูส้กึ 

100% 100 100 100 100 100 

อตัราการเยีย่มผูป่้วยหลงัใหบ้รกิารระงบั
ความรูส้กึ 

100% 100 100 100 100 100 

อตัราการเกดิปัญหาและภาวะแทรกซอ้น
ขณะใหบ้รกิารระงบัความรูส้กึ 

< 10% 3.2 1.61 1.2 1.5 0 

อตัราการเกดิปัญหาและภาวะแทรกซอ้น
หลงัใหบ้รกิารระงบัความรูส้กึในหอ้งพกั
ฟ้ืน 

< 10% 1.5 0.65 1.75 1.5 0 

อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นจากการ
ใหบ้รกิารวสิญัญภีายใน 48 ชัว่โมง 

< 10% 1.75 0 0 0 0 

อตัราการงดเลื่อนผ่าตดัเน่ืองจากความไม่
พรอ้มของวสิญัญ ี

< 10% 0 0 0 0 0 

จ านวนขอ้รอ้งเรยีนของพฤตกิรรมบรกิาร 0 0 0 0 0 0 
รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารของ
วสิญัญ ี

>80 % 87.49 87.66 87.60 88.15 88.00 

ii. บริบท 

โรงพยาบาลเถนิ เป็นโรงพยาบาลชุมชนทุตยิภูมริะดบักลาง ขนาด 60 เตยีง(M2) ปัจจุบนัมแีพทยเ์ฉพาะทาง 6 สาขา คอื 
อายุรกรรม สตูนิรเีวชกรรม และศลัยกรรม แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั และวสิญัญแีพทย ์มกีารใหบ้รกิารระงบั
ความรูส้กึในผูป่้วยทางดา้นสตูนิรเีวช และศลัยกรรมทัว่ไป โดยการใหบ้รกิารระงบัความรูส้กึชนิดGA(General 
anesthesia)และSB(Spinal anesthesia)แก่ผูป่้วยทีม่ารบับรกิารผ่าตดัดว้ยความปลอดภยัตามมาตรฐานวชิาชพี โดย
ทีร่ะงบัความรูส้กึ 1 ทมี ประกอบดว้ย วสิญัญแีพทย ์1 คน วสิญัญพียาบาล 3 คน สามารถใหบ้รกิารในระดบัทุตยิภูมิ
แก่ผูป่้วยในเขตบรกิารเครอืข่าย 

กลุ่มผูป่้วยใชบ้รกิารระงบัความรูส้กึ ทีม่คีวามเสีย่งสงู:  
แบ่งผูป่้วยเป็นประเภทตาม ASA Class (American Society of Anesthesiologists Classification) ซึง่จดัระดบัตัง้แต่ 

ASA Class I-V ถ้าเป็นผูป่้วยฉุกเฉินจดัประเภทตัง้แต่ ASA Class IE-VE 
 

iii. กระบวนกำร 
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ตวัอย่ำงผู้ป่วยท่ีเส่ียงสงู กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพและควำมปลอดภยัของกำรระงบัควำมรู้สึก  
ผูป่้วยระบบหวัใจและหลอดเลอืด มรีะบบการเยีย่มผูป่้วย มกีารตรวจทางหอ้งปฎบิตักิาร EKG X-ray  และการ

ประเมนิผูป่้วยเกีย่วกบัโรคและปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในขณะใหย้าระงบั
ความรูส้กึ รายงานการประเมนิผูป่้วยใหก้บัวสิญัญแีพทย ์ปรกึษาอายุรแพทย ์
ก่อนไดย้าระงบัความรูส้กึ วางแผนการระงบัความรูส้กึร่วมกนักบัวสิญัญแีพทย ์
Conference Case ก่อนเริม่ระงบัความรูส้กึ 

ผูป่้วยระบบทางเดนิหายใจ  มรีะบบการเยีย่มผูป่้วย มกีารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร EKG และ CXR ทุกราย 
ปรกึษาอายุรแพทยใ์นรายทีย่งัมภีาวะ attact อยู่ ในรายทีค่วบคุมอาการได ้ให้
พ่นยาขยายหลอดลมก่อนมาระงบัความรูส้กึอย่างน้อย 30 นาท ีและผูป่้วย URI 
ทีย่งัมอีาการใหป้รกึษาอายุรแพทย ์หลงัจากอายุรแพทยไ์ดป้ระเมนิอาการผูป่้วย 
ก่อนไดย้าระงบัความรูส้กึ รายงานการประเมนิผูป่้วยใหก้บัวสิญัญแีพทย ์วาง
แผนการระงบัความรูส้กึร่วมกนักบัวสิญัญแีพทย ์Conference Case ก่อนเริม่
ระงบัความรูส้กึ 

ผูป่้วยทีม่โีรคประจ าตวัทีค่วบคุม
ไม่ได้ 

มรีะบบตรวจเยีย่มผูป่้วย มกีารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร CXR EKG ตาม
guideline ปรกึษาอายุรแพทยก่์อนเริม่การระงบัความรูส้กึ วางแผนการระงบั
ความรูส้กึร่วมกบัวสิญัญแีพทย ์Conference Case ก่อนเริม่ระงบัความรูส้กึ 

ผูป่้วยทีเ่สีย่งต่อการเกดิภาวะ 
difficult intubation  

มรีะบบการตรวจเยีย่มและการประเมนิ air way ประเมนิ mallampatic ถ้าผูป่้วย
ม ีmallampatic class 3-4 มกีารรายงานวสิญัญแีพทยแ์ละวสิญัญแีพทยม์กีาร
ประเมนิซ ้า และมกีารวางแผนร่วมกนัในการเตรยีมอุปกรณ์ และใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ดา้นการใส่ท่อช่วยหายใจ ก่อนเริม่ระงบัความรูส้กึ 

ผูป่้วยผ่าตดัฉุกเฉิน มกีารเตรยีมความพรอ้มเครื่องมอื ยา อุปกรณ์ บุคลากรทางวสิญัญใีหพ้รอ้ม มี
การประสานงานกบัหอ้งปฏบิตักิารในการเตรยีมเลอืด ส่วนประกอบของเลอืดให้
พรอ้มก่อนผ่าตดั พรอ้มกบัประสานงานจองเตยีง ICU เผื่อกรณถีอดท่อช่วย
หายใจไม่ได้ 

 
(1) การประเมนิความเสีย่ง การวางแผน การปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่การระงบัความรู้สกึทีป่ลอดภยั : 

เพื่อการระงบัความรูส้กึทีป่ลอดภยัทมีวสิญัญมีแีนวทางการดแูลผูป่้วยตามแนวทางของ ACC/AHA guideline 2010 
โดยในคนไขท้ีม่คีวามเสีย่งเราจะมกีารปรกึษาแพทยใ์นสหสาขาวชิาชพีอื่น โดยเฉพาะอายุรกรรม มาช่วยกนัร่วม
ประเมนิผูป่้วยก่อนการไดร้บัความรูส้กึทัง้ใน Case elective และ emergency หลงัจากที่ไดม้แีนวทางดกัล่าวแลว้ท าให้
ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการระงบัความรูส้กึและการผ่าตดัไดอ้ย่างปลอดภยัและลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัผูป่้วยมากขึน้  
เพื่อความปลอดภยัของผูร้บับรกิาร ป้องกนัความผดิพลาดจากการผ่าตดัผดิคน ผดิชนิดและการดแูลผูร้บับรกิารอย่างมี
ประสทิธภิาพ งานวสิญัญจีงึไดร้่วมกบัแพทยแ์ละงานผ่าตดัจดัท า Surgical Safety Checklist  หลงัการด าเนินงาน
พบว่าไม่พบอุบตักิารณ์ความผดิพลาดจากการผ่าตดัผดิคน ผดิชนิด และภาวะแทรกซอ้นจากการใหย้าระงบัความรูส้กึ  

(2) การเตรยีมความพรอ้มผูป่้วย การใหข้อ้มลู และการใหผู้ป่้วยมสี่วนรว่มตดัสนิใจ: 
 เพื่อใหผู้ป่้วยมคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ และใหผู้ป่้วยมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในการกัษา ทมีวสิญัญไีดม้ี

การด าเนินการดงัน้ี มกีารน าขอ้มลูของผลทางหอ้งปฏบิตักิารและผลตรวจอื่นๆ โรคประจ าตวั สภาวะผูป่้วยทีผ่ดิปกติ
และมคีวามเสีย่งทีไ่ดจ้ากการเยีย่มมาวางแผนร่วมกนัระหว่างทมีวสิญัญแีพทย ์วสิญัญพียาบาล และร่วมกบัแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญสาขาต่างๆก่อนเริม่การระงบัความรูส้กึเพือ่วางแผนในการระงบัความรูส้กึ และมกีารใหข้อ้มลูทางเลอืกกบั
ผูป่้วยเพื่อประกอบการตดัสนิใจในการรกัษา และการเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยและญาตไิดม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจเลอืกวธิี
ระงบัความรูส้กึและไดร้ะบายความรูส้กึขณะเยีย่มผูป่้วยท าใหก้ารระงบัความรูส้กึเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มขีอ้รอ้งเรยีน
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หรอืไม่พงึพอใจต่อการบรกิารงานวสิญัญ ี
(3) การใช้กระบวนการระงบัความรูส้กึทีร่าบรื่น ปลอดภยั โดยบุคลากรที่มคุีณวุฒ ิรวมถงึการฝึกอบรม/ฟ้ืนฟูทกัษะของ

บุคลากรทีท่ าหน้าทีร่ะงบัความรูส้กึ : 
 เพื่อใหก้ระบวนการใหย้าระงบัความรูส้กึราบรื่น ปลอดภยั ทมีวสิญัญปีระกอบดว้ย วสิญัญแีพทย ์วสิญัญพียาบาลมกีาร

วางแผนการใหย้าระงบัความรูส้กึ ผ่านรปูแบบสหสาขาวชิาชพี ในปี พ.ศ.2558-2563 ไม่มวีสิญัญแีพทยป์ระจ า
โรงพยาบาล ไดม้กีารประสานความช่วยเหลอืของวสิญัญแีพทยจ์ากโรงพยาบาลแม่ข่าย 

 วสิญัญพียาบาลเขา้อบรมฟ้ืนฟูวชิาการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 คน และมกีารถ่ายทอดความรู้ทีไ่ด้จากการไปอบรม
ฟ้ืนฟูประจ าปีแก่บุคคลากรในหน่วย และมกีารประชุมเมื่อมกีารใชอุ้ปกรณ์ เครื่องมอืใหม่ 

(4) การเฝ้าตดิตามผูป่้วยระหว่างระงบัความรูส้กึและพกัฟ้ืน การแกไ้ขภาวะฉุกเฉิน การจ าหน่ายจากบรเิวณรอฟ้ืน: 
 เพื่อใหผู้ป่้วยมคีวามปลอดภยัระหว่างระงบัความรูส้กึและรอฟ้ืน มกีระบวนการดงัน้ี เฝ้าระวงัสญัญาณชพีตลอด

ระยะเวลาทีไ่ดร้บัความรูส้กึ ตามมาตรฐานการดแูลผูป่้วยขณะใหก้ารระงบัความรูส้กึของราชวทิยาลยัวสิญัญแีพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยและแนวทางเฝ้าระวงัผูป่้วยทุกรายใหไ้ดร้บัการดแูลตามมาตรฐานและเมื่อสงัเกตอาการครบ 1 ชัว่โมงและ
ไม่พบภาวะแทรกซอ้นจะน าส่งหอผูป่้วยโดยวสิญัญพียาบาล ผลลพัธภ์าวะแทรกซอ้นหลงัใหก้ารระงบัความรูส้กึใน
หอ้งพกัฟ้ืนลดลง 

(5) การปฏบิตัติามค าแนะน าของราชวทิยาลยัวสิญัญแีพทย ์(เครื่องมอื วสัดุ ยา): 
 มกีารสอบเทยีบเครื่องมอืเป็นประจ า 2 ครัง้ต่อปี มกีารตรวจสอบความเพยีงพอความพรอ้มใชเ้ป็นประจ าทกุวนั ผลลพัธ์

พบว่ายงัมขีอ้จ ากดั เครื่องเป่าลมรอ้นไม่เพยีงพอหากมผีูป่้วยเขา้รบับรกิารหอ้งผ่าตดัพรอ้มกนัมากว่า 1 หอ้ง จงึได้
วางแผนจดัซือ้ในปีต่อไป 

 มรีะบบการจดัเกบ็และส ารองระบบยา มกีารตรวจสอบอุณหภูมติู้เยน็เป็นประจ า ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาพบ
อุบตักิารณ์ลมืเกบ็ยาเขา้ในตู้เยน็ ท าใหป้ระสทิธภิาพของยาลดลง จงึมแีนวทางการตรวจสอบซ ้าหลงัปฏบิตัไิม่พบ
อุบตักิารณ์ 

การดแูลการใช ้deep sedation  
 ปฏบิตัทิีผ่่านมาการใช ้  Deep Sedation จะใชว้ธิกีาร manual พบว่าการควบคุมยาไม่สม ่าเสมอพบอุบตักิารณ์ 

desaturation จากการทบทวนดงักล่าวจงึมแีนวทางการใช ้Syring pump ในการบรหิารยา ร่วมกบัใหอ้อกซเิจนทุกครัง้ 
พบว่าการควบคุมและบรหิารยาเป็นไปอย่างราบรื่นและยงัไม่พบอุบตักิารณ์ apnea จากการบรหิารยาทีไ่ม่เหมาะสม 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 หลงัจากทีเ่รามวีสิญัญแีพทยป์ระจ าตัง้แต่ปี 2563 ไดม้กีารพฒันาระบบการดแูลผูป่้วยขณะให้บรกิารระงบัความรูส้กึ 
โดยใชก้ารพฒันาศกัยภาพการระงบัความรูส้กึแบบ Reginal anesthesia ในการผ่าตดัผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูและ
ผูป่้วยทีท่ าการผ่าตดัในต าแหน่งทีต่ ่ากว่าระดบัสะดอื 

 พบปัญหาผูร้บับรกิารไม่ไดป้ระเมนิภาวะท่อช่วยหายใจยากทุกราย ท าใหผู้ร้บับรกิารเสีย่งต่อการเกดิภาวะแทรกซอ้นที่
อาจเกดิขึน้จากความไม่พรอ้มของทมีและการเตรยีมอุปกรณ์ในการช่วยเหลอื จงึไดม้กีารทบทวนเพื่อจดัท าแนว
ทางการประเมนิภาวะใส่ท่อช่วยหายใจตามแบบ Modified Mallampatic Classification  โดยวสิญัญแีพทย ์ผลลพัธก์าร
ด าเนินงาน พบว่าผูร้บับรกิารไดร้บัการประเมนิทุกราย และไม่พบอุบตักิารณ์ความไม่พรอ้มของทมีและการเตรยีม
อุปกรณ์ 

 จากการตรวจคุณภาพการบนัทกึทางเวชระเบยีนงานวสิญัญพีบว่าความสมบรณ์ูของเวชระเบยีนยงัมขีอ้ทีไ่ม่ครอบคลุม
จงึไดม้กีารปรบัเปลีย่นเวชระเบยีนโดยไปศกึษาดงูานของโรงพยาบาลแม่ข่ายและไดน้ ามาปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัหน้า
งานทีป่ฏบิตัอิยู ่และร่วมกนัทบทวนขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการบนัทกึและปรบัแบบฟอรม์ใหม่ใหส้มบรณ์ู จากผลการ
ตรวจสอบคุณภาพการบนัทกึทางเวชระเบยีน  ความสมบรณ์ูถูกต้องและสามารถน าขอ้มลูน้ีมาใชใ้นการส่งต่อขอ้มลู
เพื่อเฝ้าระวงัและประเมนิอาการหลงัผ่าตดัของผู้รบับรกิาร ผลลพัธพ์บว่าจ านวนการผดิพลาดจากการบนัทกึเวช
ระเบยีนมแีนวโน้มลดลง 
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v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

71. การระงบัความรูส้กึ 3.5 L 1. พฒันาระบบการประเมนิความเจบ็ปวดในผูร้บับรกิารหลงั
ผ่าตดั/ หตัถการ ทีด่แูลในหอ้งพกัฟ้ืน 
2. พฒันารปูแบบการใหข้อ้มลูญาตขิณะรอหน้าหอ้งผา่ตดั 
3. พฒันาการจดัท าเอกสารมาตรฐานต่างๆใหเ้ป็นรปูเล่มและ
ใหค้รอบคลุมเน้ืองานวสิญัญ ี
4. การน าแนวทางการปฏบิตั ิDeep Sedation ไปใชก้บั
หน่วยงานอื่น ผูป่้วยมคีวามปลอดภยัไมก้ดิภาวะแทรกซอ้น 
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III-4.3 ข. กำรผ่ำตดั 
i. ผลลพัธ์ [รายงานผลลพัธต์ามมาตรฐาน IV-2] 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: : เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
อุบตักิารณ์การผ่าตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิ 
ต าแหน่ง ผดิหตัถการทัง้หมด/ระดบัความ 
รุนแรงระดบั E ขึน้ไป 

0 0 0 0 0 0 

อตัราการตดิเชือ้แผลผ่าตดั - clean wound - 
clean 

<2% 0.48% 0.38% 0.42% 0.44%   0.32% 

อุบตักิารณ์ลมื Gauze  Swab ไวใ้นแผลผ่าตดั
ผูป่้วย 

0 2 0 0 0 0 

ภาวะแทรกซอ้นและภาวะวกิฤตใินระยะผ่าตดั/
หลงัผ่าตดั 

 - การเกดิภาวะแทรกซอ้นขณะผ่าตดั เช่น เกดิ
ภาวะshock จากการเสยีเลอืด 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
 

0 

- อตัราการงด-เลื่อนผ่าตดั < 3% 0.65% 0.45% 1.32% 1.55% 1.42% 

- อุบตักิารณ์ผูป่้วยบาดเจบ็จากการผ่าตดั/
เคลื่อนยา้ยและใชเ้ครื่องมอืแพทย ์

0 0 0 0 0 0 

 

ii. บริบท 

                        หอ้งผ่าตดัโรงพยาบาลเถนิใหบ้รกิารผ่าตดัเลก็และผ่าตดัใหญ่ ทัง้ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  
ในผูป่้วยทีไ่ม่มปัีญหาซบัซอ้น ตามอตัภาพของโรงพยาบาลชุมชน 60 เตยีง โดยมแีพทยเ์ฉพาะทาง สตู-ินรเีวช ทีส่ามารถ
ใหก้ารผ่าตดัดา้นสตู-ินรเีวช และศลัยแพทย ์( เริม่ปฏบิตังิานปี 2558 )  

                         ปัจจุบนัโรงพยาบาลเถนิมศีลัยแพทย ์1 ท่าน สตูนิรแีพทย ์2 ท่าน และวสิญัญแีพทย ์1 ท่าน พยาบาล
หอ้งผ่าตดั 4 ท่าน วสิญัญพียาบาล 3 ท่าน ผูช้ว่ยพยาบาล 2 ท่าน ผูช้ว่ยเหลอืคนไข ้3 ท่าน   มหีอ้งผ่าตดัใหญ่ 3 หอ้ง( ใช้
จรงิ 2 หอ้ง) และ หอ้งผ่าตดัเลก็ 1 หอ้ง ซึง่ใชท้ าผ่าตดัเลก็และท า Gastro – Colono scopy  โดยโรงพยาบาลเถนิ ไดร้บั
ดแูลผูป่้วยในโรงพยาบาลลกูข่าย 2 ที ่ คอื โรงพยาบาลแม่พรกิ และโรงพยาบาลสบปราบ สถติกิารผ่าตดัในปีงบประมาณ 
2563 มผีูไ้ดร้บัการผ่าตดัใหญ่ ทางศลัยกรรม592 ราย ผ่าตดัเลก็ 1,455 ราย  มผีูไ้ดร้บัการผ่าตดัใหญ่ ทางสตูนิรเีวช 206 
ราย ผ่าตดัเลก็ 135 ราย สถติ ิ 5 อนัดบัแรก C/S 161 ราย Wild Excision 139 ราย  Appendectomy  102 ราย 
Herniorrhaphy 77 ราย  heamorrhoidectomy 55 ราย 
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iii. กระบวนกำร 
ตวัอย่ำงผู้ป่วยท่ีเส่ียงสงู กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพและควำมปลอดภยัของกำรผ่ำตดั  

ผูป่้วยถุงน ้าดอีกัเสบมโีรคหวัใจ
แทรก (AF) 

1.ทมีหอ้งผ่าตดัมคีวามพรอ้ม ประกอบดว้ยศลัยแพทย ์วสิญัญแีพทย ์พยาบาล 
2.มทีมีอายุรแพทย ์ใหค้ าปรกึษา 
3.มเีครื่องมอืทีม่าตรฐานรองรบัการผ่าตดั 
4.มกีารเตรยีม ICU รองรบัผูป่้วยหลงัผ่าตดั กรณีมปัีญหา 

ผูป่้วย Preg มโีรคแทรก HT 1.ทมีหอ้งผ่าตดัมคีวามพรอ้ม ในการผัด่ 
2.มวีสิญัญแีพทย ์ทีส่ามารถใหย้าระงบัความรูส้กึป้องกนัการเกดิ
ภาวะแทรกซอ้นจาก eclampsia 
3.มทีมีอายุรแพทยใ์หค้ าปรกึษา 
4.มกีารเตรยีม ICU กรณีผูป่้วยมภีาวะแทรกซอ้นทีรุ่นแรง 

 
(1) การประเมนิผูป่้วย การประเมนิความเสีย่ง การวางแผนการผ่าตดั การปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ: 

 มกีารก าหนดนโยบายการปฏบิตัติามมาตรฐานการพยาบาลผูป่้วยผ่าตดั case electiveโดยมPีre-op visit สามารถ
ปฏบิตัไิดร้อ้ยละ 100 ในปี 2563 รอ้ยละ 100 ในปี 2564 ( ถงึ ม.ิย 64 )  
 มโีปรแกรมการ set ผ่าตดั ผ่านระบบ LAN โดยมขีอ้มลูรายละเอยีดของผูป่้วยในการ set ผ่าตดั เช่น ผล Lab การ
NPO ระดบัความรูส้กึตวั และระบบการหายใจ เพือ่ประเมนิความเสีย่ง วางแผนการผ่าตดั และสื่อสารใหท้มี เขา้ใจใน
ทศิทางเดยีวกนั  
 มรีะบบการประสานงานระหว่างวสิญัญแีพทย ์ศลัยแพทยแ์ละพยาบาล Pre-op การจดัล าดบัความส าคญัในการ Set 
ผ่าตดัฉุกเฉินตามมาตรฐานและขอ้ตกลงของคณะกรรมการหอ้งผ่าตดั 

(2) การอธบิายขอ้มลูใหผู้ป่้วย/ครอบครวั และการใหผู้้ป่วยมสีว่นร่วมตดัสนิใจ: 
 ศลัยแพทยอ์ธบิายรายละเอยีดการผ่าตดั ความเสีย่งต่างๆ ใหผู้ป่้วยและญาต ิมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ มเีอกสาร ใน
การยนิยอมผ่าตดั อธบิายรายละเอยีดขอ้ด ีขอ้เสยี ของการผ่าตดั  
 หอ้งรอผ่าตดั ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการผ่าตดั แนะน าสถานทีแ่ก่ผูป่้วยและญาต ิรวมทัง้ใหข้อ้มลูแก่ญาตใินกรณีทีม่ี การ
ผ่าตดัใชร้ะยะเวลานาน เพื่อลดความวติกกงัวล 

(3) การเตรยีมความพรอ้มผูป่้วยก่อนผ่าตดั: 
  กรณีผ่าตดัทีม่กี าหนดนดัล่วงหน้า เจา้หน้าทีใ่นหอ้งผ่าตดั ทวนสอบการเตรยีมความพรอ้มทางดา้นร่างกายและ 
จติใจของผูป่้วยก่อนการผ่าตดัรวมทัง้อธบิายความเสีย่งจากการผ่าตดัและโอกาสการตดิเชือ้ มกีารอธบิายความจ าเป็น
ในแผนการรกัษาเพื่อใหผู้ป่้วยและญาตริ่วมตดัสนิใจในการรกัษาโดยการผ่าตดัก่อนเซน็ใบยนิยอมรบัการ รกัษาโดย
แพทยแ์ละเจา้หน้าทีใ่นหอ้งผ่าตดัทวนสอบการเซน็ใบยนิยอมการผ่าตดัทุกราย  
 ในกรณีผ่าตดัฉุกเฉินยงัท าไดเ้ฉพาะการเตรยีมความพรอ้มดา้นร่างกาย ตวัอย่างเช่น กรณีผูป่้วยวกิฤตทิีห่อ้ง 
ฉุกเฉินสามารถเตรยีมผ่าตดัไดภ้ายใน 15 นาท ี 
 พบอุบตักิารณ์ทีท่ าใหต้้องงดผ่าตดัเน่ืองจากเตรยีมผูป่้วยไม่พรอ้มเช่น Labไม่พรอ้ม ผูป่้วยเปลีย่นใจ ไม่ยอมรบั 
การผ่าตดั จากการทบทวนเวชระเบยีนของผูป่้วยทีต่อ้งงดหรอืเลื่อนผ่าตดัโดยคณะกรรมการหอ้งผ่าตดั และ PCT 
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง ท าใหเ้กดิแนวทางในการตดิตามตวัชีว้ดั 
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(4) การป้องกนัการผ่าตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง ผดิหตัถการ*: 
 1. มมีาตรการป้องกนัการผ่าตดัผดิขา้ง ผดิคน ผดิต าแหน่ง โดยการวางระบบระบุคน ขา้ง ต าแหน่งทีจ่ะท าการผ่าตดั 

ร่วมกนัระหว่างแพทย ์พยาบาล ผูป่้วยตัง้แต่ทีห่อผูป่้วย มกีารท าMarking Siteขา้งทีจ่ะผ่าตดั ตรวจสอบซ ้าที ่pre op 
และ ในหอ้งผ่าตดั ( patient safety checklist ) ศลัยแพทยใ์ช ้surgical marker ทีเ่ป็นปากกาmarkบรเิวณ อวยัวะทีจ่ะ
ผ่าตดั(ผูป่้วยและญาตริ่วมรบัรู)้ ที ่OPD IPD Pre-OP  

2. ใชแ้บบฟอรม์ Surgical safety check list.  
     2.1 Sign In การตรวจสอบก่อนการระงบัความรูส้กึ ใชแ้บบฟอรม์ (Surgical Safety Checklist)ตรวจสอบความ พรอ้ม

ของผูป่้วย โดยมทีมีผ่าตดัประกอบดว้ย ศลัยแพทย ์วสิญัญแีพทย ์พยาบาลวสิญัญ ีพยาบาลช่วยทัว่ไป (Circulating 
Nurse) และใหว้สิญัญพียาบาล เป็นผูท้วนสอบขาน ชือ่ผู้ป่วย การระบุตวัผูป่้วย ประเภทการผ่าตดั ต าแหน่งทีผ่่าตดั 
mark site  แผนการผ่าตดั การลงนามยนิยอม การวนิิจฉยั ทมีงานร่วมรบัรูพ้รอ้มกนั (ตามแบบฟอรม์)  

     2.2 Time Out การตรวจสอบก่อนลงมดีผ่าตดั เพือ่ทวนสอบความเรยีบรอ้ยก่อนลงมดีผ่าตดั ศลัยแพทยเ์ป็นผูเ้ริม่ 
Time out ขาน ชื่อสกุล ชนิดการผ่าตดั ต าแหน่งที ่ผ่าตดั ความพรอ้มของเครื่องมอือุปกรณ์การผ่าตดั ความถูกต้อง
ของsterility indicator โดยม ีวสิญัญ ีแพทย ์วสิญัญพียาบาล และพยาบาลหอ้งผ่าตดั ร่วมรบัฟังและประเมนิตาม ถ้า
ไม่ถูกต้องทบทวนใหม่ พรอ้มบนัทกึ เวลาและลงชื่อผูท้ า Time Out  

     2.3 Sign Out การสรุปเมื่อจบการผ่าตดั ก่อนศลัยแพทยเ์ยบ็ปิดแผลผ่าตดั พยาบาลผูช้่วยเหลอืรอบนอก ( Circulating 
Nurse)มกีารขานให้ทมีรบัทราบ/ยนืยนั ทบทวน procedure ทีท่ าวสิญัญแีพทย ์พยาบาลวสิญัญ ีทบทวนเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ขณะใหย้าระงบัความรูส้กึ พยาบาลผูช้่วยเหลอืรอบนอก (Circulating Nurse) ขานนบัเครื่องมอื ผา้ซบัโลหติ 
ก๊อส ของมคีม จ านวนชิน้เน้ือทีจ่ะส่ง อ่านป้ายขา้งถุง ชื่อสกุล ผูป่้วย อวยัวะทีม่าของชิน้เน้ือถูกต้อง สรุปการเสยีเลอืด 
และร่วมกนัระบุประเดน็ส าคญัของผูป่้วยทีต่อ้งดแูลในหอ้งพกั ฟ้ืนและแนวทางดแูลผูป่้วยต่อไป 

 
มำตรกำรหรือวิธีกำรควบคมุ  

 กรณีทีไ่ม่ท า Time out ตามแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดไว้ ทางทมีผ่าตดัไม่สามารถเริม่การผ่าตดัได้  
 ในกรณีทีพ่บอุบตักิารณ์ ทมีผ่าตดัทุกคนทัง้ ศลัยแพทย ์แพทยว์สิญัญ ีพยาบาลวสิญัญ ีทมีพยาบาลหอ้งผ่าตดั 
รบัผดิชอบร่วมกนั โดยการเขยีนรายงาน และรายงานอุบตักิารณ์ในส่วนทีต่วัเองเกีย่วขอ้ง  
 กรณีทีก่ารประสานงานมปัีญหาการใชค้ าพดูหรอืพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมใหร้ายงานผูบ้รหิารตามระบบ  
 มขีอ้ตกลงในการเตรยีมความพรอ้มและการปฏบิตัเิมื่อเกดิภาวะวกิฤตกิบัผูป่้วยในขณะผ่าตดั ไม่พบปัญหาความ 
ผดิพลาดในการดแูลผูป่้วยวกิฤต ิ

(5) การจดัสิง่แวดลอ้มและระบบงานของหอ้งผ่าตดัใหม้คีวามพรอ้ม มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั (ด ูSPA): 
 การจดัแบ่งพืน้ที ่การก าหนดการไหลเวยีนและป้องกนัการปนเป้ือนเป็นไปตามมาตรฐานในหอ้งผ่าตดั  
 การจดัแบ่งพืน้ที ่การก าหนดการไหลเวยีนและป้องกนัการปนเป้ือน  มกีารแยกของปนเป้ือนโดยใชก้ล่อง ใส่
เครื่องมอืสกปรก จากผลการ ด าเนินการพบอตัราการตดิเชือ้ทีต่ าแหน่งแผลผ่าตดัสะอาด (Clean wound) ปี 2562 
เท่ากบัรอ้ยละ 0.42 ปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 0.44 ปี 2564 ( ม.ิย 64 ) เท่ากบัรอ้ยละ 0.32 
 การท าความสะอาดหอ้งผ่าตดัและเตยีงผ่าตดั การท าความสะอาดเครื่องมอื/ อุปกรณ์ผ่าตดัและท าใหป้ราศจาก เชือ้ 
ใชแ้นวทางของ IC และได้มาตรฐาน  
 มรีะบบการดแูลจดัล าดบัผูป่้วยผ่าตดัโดยแยกตามชนิดของแผลผ่าตดั  
 มกีารสาธติการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ใหม่ทุกครัง้ โดยผูแ้ทนและผูร้บัผดิชอบเครื่องมือและอุปกรณ์  
 การตรวจนบัเครื่องมอืและอุปกรณ์ ใชร้ะบบ Surgical Safety checklist และมาตรฐานการปฎบิตัขิองหอ้งผ่าตดั   

(6) บนัทกึการผ่าตดั การใชป้ระโยชน์เพื่อการสื่อสารและความต่อเน่ืองในการดแูล: 
 มมีาตรฐานการบนัทกึบนัทกึทางการพยาบาลผูป่้วยผ่าตดัโดยไดจ้ดัท าแบบบนัทกึทางการพยาบาลร่วมกบัโรงพยาบาล

ล าปาง และ โรงพยาบาลเกาะคา  
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 มสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมวชิาการ เช่น การประชุมวชิาการของโรงพยาบาลล าปาง 
(7) การดูแลหลงัผ่าตดั และการตดิตามภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดั: 
  ประเมนิภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดัทนัท ีไดแ้ก่ บาดเจบ็จากการจดัท่า การมแีผลไหมจ้ากการใชแ้ผ่นสื่อน าไฟฟ้า และ

สารเคม ีภาวะสญูเสยีโลหติ  
 ดแูลสายระบายของเหลวทีอ่อกจากตวัผูป่้วย ใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดด้ี  
 มกีารส่งต่อขอ้มลูทีส่ าคญัในการดแูลต่อเน่ืองกบัหอผูป่้วยและวสิญัญชี่วยดแูลร่วมกนั 
(8) การเฝ้าระวงัการตดิเชือ้แผลผ่าตดั: 
 มกีารตรวจสอบความสมบูรณ์ของ INDICATOR , สภาพความสมบูรณ์ของวสัดุทีใ่ชห้่อหุม้เครื่องมอื/อุปกรณ์ผ่าตดั และ

การตรวจสอบวนัหมดอายุ ทุกครัง้ก่อนการเปิดใชง้าน  
 มกีารควบคุมอุณหภูม ิและความชืน้สมัพทัธใ์นหอ้งเกบ็เครื่องมอืปราศจากเชือ้ ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน (อุณหภูม ิ18- 22 0 

c ความชืน้สมัพทัธ ์35-70 % )  
 การตดิตามผลการทดสอบประสทิธภิาพของหมอ้น่ึงโดยการเพาะเชือ้ร่วมกบัทมี ICC  
 เฝ้าระวงัการปฏบิตังิานและ เทคนิคทางหอ้งผ่าตดัตามมาตรฐานของเจา้หน้าทีห่อ้งผ่าตดั เจา้หน้าที่ทุกระดบัให้ 

รบัทราบและปฏบิตัติามมาตรฐาน  
 การท าความสะอาดหอ้งผ่าตดัโดยใชเ้ครื่องดดูฝุ่ น หรอืการใชม๊้อบในการท าความสะอาดเปลีย่นทุกcase  
 ท าความสะอาดหอ้งผ่าตดัตามมาตรฐานการควบคุมการตดิเชือ้  
 ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรฐานการลา้งมอืของเจา้หน้าทีห่อ้งผ่าตดั  
 มแีนวปฏบิตัใินการดแูลผูป่้วยตดิเชือ้ 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

  มกีารทบทวนแนวปฏบิตัใินการป้องกนัสิง่แปลกปลอมตกคา้งในร่างกายผูป่้วยโดยการประชุม ร่วมกนัใน 
คณะกรรมการหอ้งผ่าตดั  

 พยาบาลทมีผ่าตดัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้นวทางปฏบิตัใินการนบัผา้ซบัโลหติและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผ่าตดัโดยนบั 3 ครัง้ 
ใชผ้า้ก๊อสทีม่แีถบ X- Ray ทุกรายและกรณีนบัไม่ครบ แพทยX์-Ray เพื่อหาสิง่ตกคา้ง จากการ ปรบัปรุงแนวปฏบิตัไิม่
พบสิง่แปลกปลอมตกคา้ง 

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

72. การผ่าตดั 3.5 I  พฒันาแนวทางการป้องกนัเครื่องมอืสญูหายหลงั 
ผ่าตดั 
 มกีารพฒันาผ่าตดัถุงน ้าดผี่านกลอ้ง 
 มกีารพฒันา ท าหตัถการผ่านกลอ้ง Gastro-Colono 
scopy 
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III-4.3 ค. อำหำรและโภชนบ ำบดั  
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: ถูกต้อง เหมาะสม ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ต่อเน่ือง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ผูป่้วยไดร้บัอาหารไม่ตรงตามแผนการรกัษา 0 0 0 0 13 4 
ผูป่้วยมอีาการอุจจาระร่วง จากการไดร้บัอาหาร
ของโรงพยาบาล มากกว่า 5 รายในมือ้อาหาร
เดยีวกนั 

 
0 

0 0 0 0 0 

แบบประเมนิความพงึพอใจในการบรกิาร
อาหาร (ภาพรวมด ีและ ดมีาก) 

>80 % 83.59 86.92 65.11 83.46 88.01 

โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั  
การตรวจสอบเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยีในอาหาร
โดย วธิ ีSI-2 

>90 % 92.45 93.84 15.38 84.61 84.62 

การตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหาร 100 % 100 100 90 100 100 
การตรวจสอบสขุาภบิาลอาหาร (ระดบัด/ีดี
มาก) 

ระดบัด/ี 
ดมีาก 

ดมีาก ดมีาก ปรบัปรงุ ดมีาก ดมีาก 

ii. บริบท 
กลุ่มผูป่้วยทีก่ารดแูลทางโภชนการมคีวามส าคญัต่อการฟ้ืนตวั:  
      เพื่อเป็นการสนบัสนุนการรกัษาทางการแพทย ์ในกระบวนการบรกิารอาหารต้องใชห้ลกัการทางดา้นโภชนบ าบดั  
หลกัสุขาภบิาลอาหาร และกระบวนการในการบรกิารอาหารผูป่้วยต้องเน้นย ้า ถูกคน ถูกโรค ตรงค าสัง่แพทย ์อนัเป็น 
การสนบัสนุนใหผู้ป่้วยมภีาวะโภชนาการทีด่ ีและสนบัสนุนการรกัษาทางการแพทย ์ไดแ้ก่ 

● กลุ่มผูป่้วยทีม่ปัีญหาทุพโภชนาการ ได้แก่ น ้าหนกัน้อย BMI น้อย ขาดสารอาหาร น ้าหนกัตวัเกนิมาตรฐาน 
และตามแพทยข์อรบัค าปรกึษาเป็นรายบุคคล 

●กลุ่มผูป่้วยทีม่โีรคประจ าตวั และมภีาวะแทรกซอ้น ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคไตวายเรือ้รงั โรคถุงลมโป่งพอง
ผูป่้วยตดิเตยีง ไดแ้ก่ Stroke และ ผูป่้วยทีม่แีผลกดทบั 

●กลุ่มหญงิตัง้ครรภ์ทีม่ภีาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม ไดแ้ก่ น ้าหนกัตวัเกนิมาตรฐาน ภาวะเบาหวานขณะ
ตัง้ครรภ ์
รวมไปถงึการใหค้วามรอบรูด้า้นโภชนาการ โภชนบ าบดัแก่ผูม้ารบับรกิาร และประชาชนทัว่ไป 

iii. กระบวนกำร 
ตวัอย่ำงโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรดแูลทำงโภชนำกำร  
กรณีผูป่้วยเตรยีมเขา้ผ่าตดัและ
แพทยร์ะบุ NPO แต่เจา้หน้าที่ไม่
เปลีย่นแปลงอาหาร 

ทบทวนชื่อผูป่้วย อาหาร ใหต้รงกนักบัใบเบกิอาหารและ ใบก ากบัอาหาร หาก
พบไม่ตรงกนั หรอื ผูป่้วย/ ญาตแิจง้ว่าแพทยส์ัง่ NPO ใหท้บทวนค าสัง่กบั
เจา้หน้าทีป่ระจ าหอผูป่้วยอกีครัง้ 

(1) การจดัอาหารทีม่คุีณค่าทางโภชนาการพืน้ฐาน ระบบบรกิารอาหาร การป้องกนัความเสีย่ง: 

     เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัไิดพ้ฒันาระบบการสัง่อาหาร ใชโ้ปรแกรม HOSxP ในการสัง่อาหารผู้ป่วย จะมใีบก ากบัอาหาร
เพื่อความถูกต้องชดัเจน และลดความเสีย่งในการบรกิารอาหารผูป่้วยผดิพลาดได ้รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกบัพลงังาน
ที่ผู้ป่วยควรได้รบั เพื่อจดัท าแนวทางในการจดัอาหารให้มคุีณค่าทางโภชนาการเพียงพอกบัความต้องการพื้นฐานของ
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ผูป่้วย โดยใชห้ลกัสุขาภบิาลอาหารในการควบคุมผูป้ฏบิตังิาน เพื่อป้องกนัความเสีย่งต่างๆ ในกระบวนการบรกิารอาหาร 
(2) การคดักรองภาวะโภชนาการ การประเมนิอย่างละเอยีดเมื่อมขีอ้บ่งชี้ การวางแผนและการดูแลทางโภชนาการ/     

โภชนบ าบดัในกลุ่มผูป่้วยส าคญั: 
 ประเมนิภาวะโภชนาการเบื้องต้น (NAF) พรอ้มใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคในผูป่้วยเฉพาะโรค โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการบ่งชี้ 
ผูป่้วยทีต่อ้งประเมนิอย่างละเอยีดเพื่อน าเขา้สู่กระบวนการวางแผนด้านโภชนบ าบดั ตามการรกัษาทางการแพทย์ 
(3) การให้ความรูด้้านโภชนาการและโภชนบ าบดัแก่ผู้ป่วยและครอบครวั: 

     ● กลุ่มผูป่้วยทีน่อนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล ใหค้วามรูต้ามกลุ่มโรคส าคญั พรอ้มประเมนิภาวะโภชนาการ 

     ● กลุ่มผูม้ารบับรกิารในคลนิิก แนะน าสดัส่วนอาหารแลกเปลีย่นเพื่อใหผู้ป่้วยน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

     ● การออกเยี่ยมบ้าน ประเมินภาวะโภชนาการ สอบถามพฤติกรรมการกนิจากผู้ป่วยและญาติ ประเมนิอาหาร              
ในตู้กบัขา้วว่ามคีวามเหมาะสมกบัโรคหรอืไม่ พรอ้มใหค้วามรูต้ามกลุ่มโรคต่างๆ 

     ● การออก PCC สอบถามพฤติกรรมการกนิจากผู้ป่วยและญาติ ประเมนิติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบปัญหาที่
แทจ้รงิ และง่ายต่อการแกไ้ขปัญหา 
(4) บทเรยีนเกีย่วกบัสขุาภบิาลอาหารในการผลติ จดัเกบ็ ส่งมอบ จดัการของภาชนะและเศษอาหาร: 

● การสุขาภบิาลอาหาร 

    - ผูส้มัผสัอาหารไดร้บัการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี ผูส้มัผสัอาหารไดร้บัการตรวจสุขภาพครบทุกคน คดิเป็น 
รอ้ยละ 100  

    - ผูส้มัผสัอาหารมคีวามรูเ้รื่อง การลา้งมอื 7 ข ัน้ตอน สุขวทิยาส่วนบุคคล โดยผูส้มัผสัอาหารสามารถปฏบิตัไิด้
ถูกต้องทุกคน คดิเป็น รอ้ยละ 100 

    - ตรวจการปนเป้ือนในอาหาร ดว้ยวธิ ีSI -2 และการตรวจสารปนเป้ือน 4 กลุ่ม ทุกเดอืน  

 ● กำรผลิต ก าหนดกระบวนการทีเ่ป็นขอ้ปฏบิตั ิดงัน้ี 

    - การจดัซือ้ ผกั ผลไมต้้องมคีวามสด ใหม่ เน้นผกั ผลไมท้ีม่ตีามฤดกูาล  

   - ส่งเสรมิ และสนบัสนุนใหผู้ร้บัจา้งเหมาปลกูผกัเพื่อน ามาประกอบอาหารใหผู้ป่้วย 

    - กระบวนการเตรยีม เพื่อสงวนคุณค่าทางโภชนาการ คอื ตดัแต่งส่วนเสยี ลดสารเคมตีกคา้งด้วยเบกกิง้โซดา    

ท าการปอกเปลอืก (ถ้าม)ี หัน่ตามการใชง้าน 

    - เน้นคดัสรรวตัถุดบิอนิทรยี ์ทัง้ขา้ว ผกั ผลไม ้ 

 ● การจดัเกบ็ ตรวจสอบสภาพภายนอก ดวูนัหมดอายุ และจดัเรยีงล าดบัตามวนัหมดอายุ (First in First out) 

 ● การส่งมอบ การเบิก –จ่ายอาหาร เป็นไปตามใบก ากบัอาหารที่มขี้อบ่งชี้ของผู้ป่วยแต่ละเตียง โดยหากมี
ผูป่้วยหอ้งแยก (ตดิเชือ้) จะจดัอาหารในกล่องชานอ้อยทุกเตยีง ทุกมือ้ 

 ● การจดัของการภาชนะและเศษอาหาร  

    - การจดัการของภาชนะ มแีนวทางการปฏบิตั ิกระบวนการลา้งภาชนะและอุปกรณ์ ตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร 
ส่วนภาชนะผูป่้วยหอ้งแยก (ติดเชื้อ) ได้มกีารน าภาชนะชานอ้อยมาใช้บรรจุอาหารให้กบัผู้ป่วย เพื่อลดการแพร่กระจาย
และลดความเสีย่งต่อผูบ้รกิารอาหาร 

    - การจดัการเศษอาหาร มกีารคดัแยกขยะ และเศษอาหาร ไดแ้ก่ ขยะเปียก ขยะแหง้ และขยะรไีซเคลิ ส่วนเศษ
อาหารได้มีกระบวนการจัดเก็บใส่ถังที่มีฝาปิดมิดชิด น าไปต้มด้วยความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อก่อนใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง                        
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ซึง่ผูป้ฏบิตังิานมกีารแต่งกายทีม่ดิชดิ คอื สวมหมวกคลุมผม สวมผา้ปิดจมกู และสวมถุงมอืยาง ขณะปฏบิตังิานทุกครัง้ 

    - การก าจดัขยะตดิเชือ้ ไดม้กีารน าภาชนะจากชานอ้อยมาใชก้บัผูป่้วยหอ้งแยก (ตดิเชือ้) หลงัจากบรกิาร
อาหารเสรจ็ จะเกบ็ภาชนะดงักล่าวใส่ถุงแดง (ขยะตดิเชือ้) น าไปทิง้ทีจุ่ดพกัขยะตดิเชือ้ ทีท่างโรงพยาบาลไดจ้ดัสดัส่วนไว้
ให ้

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 การพฒันาเมนูชสูุขภาพ และการสรา้ง Healthy Careteen ในโรงพยาบาล 
 ผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการรบัจา้งเหมาประกอบอาหารผูป่้วย ใชว้ตัถุดบิอนิทรยี ์ 

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

73. อาหารและโภชนบ าบดั 3.5 L - น ารายการอาหารหมุนเวยีน 1-2 เดอืน เขา้สู่ต ารบัเมนู
ชสูุขภาพครบทุกเมนู 
- พฒันาสื่อดา้นโภชนาการ โภชนบ าบดั ใหผู้ร้บับรกิาร
เกดิความรอบรู ้
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III-4.3 ง/จ กำรดแูลผู้ป่วยระยะสดุท้ำย/กำรจดักำรควำมปวด 

i. ผลลพัธ์ 

ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี  2563 ปี 2564 

1.รอ้ยละการบรรเทาอาการปวดและจดัการ
อาการต่างๆดว้ย strong opioid ในผูป่้วย
ประคบัประคองอย่างมคีณุภาพ  

มากกวา่
รอ้ยละ 40 

NA NA 25.44 30.33 33.35 

2. รอ้ยละการบรรเทาอาการปวดและจดัการ
อาการต่างๆดว้ย strong opioid ในผูป่้วย
ประคบัประคองอย่างมคีณุภาพและไดร้บั
การเยีย่มบา้น 

มากกวา่
รอ้ยละ 40 

NA NA 29.59 24.17 16.67 

3รอ้ยละของผูป่้วยประคบัประคองมกีจิกรรม 
Family meeting และมกีารท า Advance Care 
Plan (ACP) รวมกบัผูป่้วยและครอบครวั 

มากกวา่
รอ้ยละ   

40 

NA NA NA 13.69 44.87 

ii. บริบท  การดแูลผูป่้วยในระยะสุดทา้ยของโรงพยาบาล ใหบ้รกิารผูป่้วยทัง้ผูป่้วยนอก  ผูป่้วยใน  และการส่งต่อผูป่้วย
ผูป่้วยระยะทา้ยไปในชุมชน  มกีารจดัตัง้คลนิิก OPD palliative บูรณาการแพทยแ์ผนไทย ทมีดแูลผูป่้วยระยะทา้ย
ประกอบดว้ยแพทยแ์พทยเ์วชศาตรค์รอบครวั  พยาบาล palliative ผ่านการอบรม 1 เดอืน ,พยาบาล และเภสชักรทีผ่่าน
การอบรมระยะสัน้ 5 วนั  6 คน   มผีูป่้วยทีข่ ึน้ทะเบยีน  palliative  ในปี 2564 มผีูป่้วยขึน้ทะเบยีนจ านวน 263 ราย 

กลุม่ผูป่้วยระยะสดุทา้ยที ่รพ.ใหก้ารดูแล:   โรคมะเรง็ในระยะแพร่กระจาย  โรคหลอดเลอืดสมอง โรคสมอง 

เสือ่ม    ผูส้งูอาย ุ> 65  ปี ทีม่ภีาวะเสือ่มถอย  CKD  stage 5  ปฏเิสธการฟอกไต  COPD /other advance  
pulmonary disease,  Heart Failure Advance heart failure  ทีม่กีารพยากรณ์โรคน้อยกวา่เทา่กบั 6 เดอืน  

 กลุม่เป้าหมายในการจดัการความปวด:กลุม่ผูป่้วยมะเรง็  และกลุม่ผูป่้วยทกุรายทีม่อีาการเจบ็ปวด 

iii. กระบวนกำร 

III-4.3 ง. การดูแลผูป่้วยระยะสดุทา้ย 

(1) การสรา้งความตระหนกัแกบุ่คลากรในความตอ้งการของผูป่้วยระยะสดุทา้ย: 

 มกีารประชุมใหค้วามรู/้ชีแ้จงแนวทางระบบบรกิาร Palliative Care ในทกุหน่วยงานในโรงพยาบาล และ 
เครอืขา่ยรพ.สต  ใหค้วามรูเ้บื้องตน้ในการดูแลแบบประคบัประคอง การใชย้า บรหิารยา การใช ้ syringe driver  
มกีารพฒันาระบบบรกิาร เชือ่มโยงขอ้มลูจากทกุจุดบรกิาร มกีารขึน้ทะเบยีนผูป่้วย Palliative รายใหม ่โดยขอ
ความรว่มมอืแพทย์ในการวนิจิฉัย   Z 515 ตามแนวทาง ปัจจุบนัมผีูป่้วยทีข่ ึน้ทะเบยีนทัง้หมด  263  ราย  มี
พยาบาลทีผ่า่นการอบรมแบบประคบัประคอง 1 เดอืน 1 คน มพียาบาลและเภสชักรทีผ่า่นการอบรมระยะสัน้ 5 
วนั จ านวน  6 คน  

(2) บทเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิ/รบัรูค้วามตอ้งการของผูป่้วยระยะสดุทา้ย:  
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จากการด าเนินงานพบว่าการประเมนิ/รบัรูค้วามต้องการของผูป่้วยระยะสุดทา้ยยงัไม่ครอบคลุม  ไดม้กีารทบทวนร่วมกนั
ของทมีงานการประเมนิ โดยใช ้PPS scale, pain  scaleเป็นเครื่องมอืในการประเมนิทางร่างกาย , ประเมนิความไม่สุข
สบายต่างๆ และใช ้ESAS ประเมนิดา้นจติใจ  อารมณ์ ประเมนิความต้องการของผูป่้วยและญาต ิ เกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
การสมัภาษณ์  เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนการดูแลผูป่้วย  การใหค้วามช่วยเหลอืเท่าทีเ่ป็นไปได ้  รวมถงึการเตรยีมตวั
ของผูป่้วยและญาตใินการเผชญิกบัความตายอย่างมศีกัดิศ์ร ีและการตดัสนิใจยุตกิารรกัษาตามล าดบั 

(3) การตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยอย่างรอบดา้น (รา่งกาย จติสงัคม อารมณ์ จติวญิญาณ) และการให้
ผูป่้วย/ครอบครวัมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ: 

 มกีารจดัตัง้คลนิิก OPD  palliativeโดยจดัสถานที ่ สิง่แวดลอ้ม  และบรรยากาศในคลนิิก  มกีารใชเ้ครื่องมอื โดยมี
แบบฟอรม์ประเมนิผูป่้วยและครอบครวัทีอ่อกแบบใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ บูรณาการแผนไทยมกีารใชก้ญัชาทางการแพทย ์ 
และการดูแลดว้ยยาแผนไทยอื่นตามความเชื่อ การท าปรบัแบบฟอรม์ ในการท า  Living Will     เริม่จดัตัง้คลนิิก ปี  
2562  ปัจจบุนัด าเนินการได ้ 1 ปี 8 เดอืน จ านวนผูร้บับรกิาร  66 ราย แยกเป็น   Case  CA 57  ราย คดิเป็น  86% 
ใช ้strong opioid 42 ราย คดิเป็น  73.68% ของ  case CA ใน  OPD   Palliative Case non-CA 9  ราย คดิเป็น 14 
% ใช ้strong opioid 45 รายคดิเป็น  68% ของเคสทัง้หมดใน  OPD  Palliative  เป็นผูป่้วย CA  42 ราย  non – CA  
3  รายไม่ใช ้strong opioid  21 ราย  ใชก้ญัชา  4 ราย เป็นกญัชา + morphine   1 ราย 

III-4.3 จ. การจดัการความปวด 

(1) การคดักรองและการประเมนิความปวด: 

 การคดักรองและการประเมนิอาการปวดทีม่ปีระสทิธภิาพในโรงพยาบาล การจดัเตรยีมยาบรรเทาอาการปวดทีม่คีวาม
หลากหลายทัง้ยากลุ่ม NASD Opioid และAdjuvants  ท าใหส้ามารถเลอืกใชย้าที่มคีวามเหมาะสมกบัความปวดแต่ละ
ชนิด ซึง่ผูป่้วยเขา้ถงึยาไดม้ากขึน้ 

 แพทยแ์ละพยาบาลสามารถประเมนิอาการปวดทัง้ชนิดและระดบัความปวดโดยใช ้Pain score แบบตวัเลขและรปูแบบ 
Face score ในการประเมนิความเจบ็ปวด คะแนน 0-10 คะแนน ซึง่ถ้าคะแนน Pain Score มากกว่า 5 คะแนน จะมี
การใชย้าระงบัปวดใหแ้ก่ผูป่้วยเพือ่ทุเลาอาการปวดและเพื่อใหเ้กดิความสุขสบาย 

 ผูป่้วยและญาตไิดร้บัการสอนวธิปีระเมนิคะแนนความเจบ็ปวดตาม pain score สามารประเมนิคะแนนปรบัใชย้า
บรรเทาปวดไดอ้ย่างเหมาะสมกบัอาการปวดของตน 

(2) การแจง้โอกาสทีจ่ะเกดิความปวด และการใหผู้ป่้วยมสีว่นรว่มในการเลอืกวธิจีดัการความปวด: 

 ก าหนดเป้าหมายการรกัษาระยะสัน้ ระยะยาวใหเ้หมาะสมร่วมกบัผูป่้วยเพือ่ใหผู้ป่้วยมสี่วนร่วมในการวางแผนการ
รกัษาตนเองและผูป่้วยจะตระหนกัถงึการปฏบิตัติวัการดแูลผูป่้วยทีม่อีาการปวดจะต้องแจง้เกีย่วกบั ความแตกต่าง
ของอาการปวดขึน้อยู่กบัโรค ชนิด ความรุนแรงและกจิกรรมทีท่ าแต่ถ้าเป็นผูป่้วยกลุ่มมะเรง็ระยะสุดทา้ยอาการปวด
จะรุนแรง ถ้าผูป่้วยสามารถกลนืและกนิยาได ้ผูป่้วยสามารถเลอืกยาแกป้วดชนิดกนิ แต่ถ้าไม่สามารถกลนืและกนิได ้
สามารถเลอืกการใหย้า MO บรรเทาปวดชนิดฉีดเขา้ทางชัน้ใต้ผวิหนงัอย่างต่อเน่ืองโดยใชเ้ครื่องใหย้า Syringe 
Driver หากผูป่้วยประสงคจ์ะกลบับ้าน ญาตสิามารถตดิต่อรบัยาแทนผูป่้วยไดท้ าใหก้ารเขา้ถงึบรกิารไดง้่ายขึน้ 

(3) การจดัการความปวด การเฝ้าระวงัผลขา้งเคยีง และการจดัการความปวดในผูป่้วยซึง่รกัษาตวัทีบ่้าน: 

 การบ าบดัอาการปวดโดยการใชย้ากลุ่ม Opioid ทีผู่ป่้วยน าไปใชท้ีบ่้าน สามารถลดอาการปวดไดอ้ย่างด ีแต่อาจจะท า
ใหเ้กดิผลขา้งเคยีงคอือาการทอ้งผกูได ้ดงันัน้ต้องแจง้ผูป่้วยและญาตใิหเ้ขา้ใจพรอ้มทัง้ใหย้าระบายกนิควบคู่กนัไปเพื่อ
ลดอาการทอ้งผกู 

 ถ้าในกรณีผูป่้วยสามารถกลนืและกนิยาได ้จะใหย้าแก้ปวดชนิด MO tab หรอื MO syr แต่ถ้าเมื่อผูป่้วยเขา้สูร่ะยะใกล้
เสยีชวีติทีไ่ม่สามารถกลนือาการและยาได ้สามารถให้ยา MO บรรเทาปวดชนิดฉีดเขา้ทางชัน้ใต้ผวิหนงัอย่างต่อเน่ือง
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โดยใชเ้ครื่องใหย้า Syring Driver หากผูป่้วยประสงคจ์ะกลบับ้าน สามารถยมืเครื่อง Syring Driver กลบัไปใชต่้อเน่ือง
ทีบ่้านได้ 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 การพฒันารปูแบบการจดับรกิาร palliative clinic แบบบูรณาการ 
 การพฒันาระบบการใชย้า strong opioids เพื่อบ าบดัความปวดในผูป่้วยโรคมะเรง็อย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั 

v. แผนกำรพฒันำ 

มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

74. การดูแลผูป่้วยระยะสดุทา้ย 3.5 L การพฒันาระบบการท า advance  care plan  

75. การจดัการความปวด 3.5 L 1.การใช ้syringe driver และการใหก้ารชว่ยบรรเทา
อาการเจบ็ปวดในผูป่้วยมะเรง็ 
2.พฒันาระบบการประเมนิและบ าบดัอาการเจบ็ปวด
ครอบคลุม ทัง้องคก์ร และมปีระสทิธภิาพ 
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III-4.3 ฉ. การฟ้ืนฟูสภาพ 

i. ผลลพัธ์ 

ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: เหมาะสม ประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ต่อเน่ือง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.รอ้ยละของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองราย
ใหม่ไดร้บัการท ากายภาพบ าบดัและประเมนิ BI 

100% 100 100 100 100 100 

2.รอ้ยละของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองมี
คะแนน BI เพิม่ขึน้อย่างน้อย 2 คะแนน 

≥ 60% N/A N/A 82.75 81.77 71.42 

3.รอ้ยละของผูป่้วย IMC ไดร้บัการฟ้ืนฟูและ
ตดิตามต่อเน่ือง 6 เดอืน มค่ีา BI เพิม่ขึน้ 

≥ 70% N/A N/A 82.75 83.48 77.78 

4.รอ้ยละผูป่้วยโรคระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ
ก่อนจ าหน่ายม ีpain score ≤ 2 

≥ 80% 89 90 90 90 91 

5.อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นจากการท า
กายภาพบ าบดั 

0% 1 2 2 2 0 

ii. บริบท  

    งานกายภาพบ าบดัโรงพยาบาลเถนิ มหีน้าทีใ่หบ้รกิารดา้นการตรวจ รกัษา ส่งเสรมิ ป้องกนัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วย
และผูพ้กิารทางการเคลื่อนไหวดว้ยเครื่องมอืและวธิกีารทางกายภาพบ าบดัตามมาตรฐานวชิาชพีโดยเน้นการใหบ้รกิาร
ตามมาตรฐานวชิาชพี ผูร้บับรกิารไดร้บัความปลอดภยั และอ านวยความสะดวกในการมารบับรกิาร 

กลุ่มผูป่้วยทีก่ารฟ้ืนฟูสภาพมคีวามส าคญัต่อการฟ้ืนตวั: 

-  ผู้ป่วยระบบประสำท โดยผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลเถนิส่วนใหญ่เป็นโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก 
ซึง่เป็นโรคทีม่คีวามจ าเป็นต้องไดร้บัการฟ้ืนฟูสภาพโดยการท ากายภาพบ าบดัใหร้วดเรว็ทีสุ่ดตัง้แต่ผูป่้วยไดร้บัการรกัษา
ในโรงพยาบาล เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นจากโรค เช่น กลา้มเน้ือลบี ขอ้ตดิแขง็ แผลกดทบั เป็นต้น โดยการให้การฟ้ืนฟู
สภาพจะมกีารใหบ้รกิารทัง้ในผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน รวมทัง้การฟ้ืนฟูสภาพโดยการท ากายภาพบ าบดัใหก้บัผูป่้วยใน
ชุมชนดว้ย 

- ผู้ป่วยระบบกระดกูและกล้ำมเน้ือ เช่น ผูป่้วยโรคปวดหลงัประเภทต่างๆ (low back pain : HNP, Spondylosis, 
Spondylolysis, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, sciatica) ผูป่้วยปวดคอ C-spondylosis และกลุ่มอาการทีม่คีวาม
ผดิปกตจิาก soft tissure, Muscle, Tenden, Ligament, joint, spine ในร่างกาย 

- ผู้ป่วยระบบทำงเดินหำยใจและทรวงอก เช่น Asthma/ COPD จะไดร้บัการฟ้ืนฟูสภาพปอด (Pulmonary 
rehabilitation) ตามกระบวนการ 

- ผู้ป่วยท่ีได้รบับำดเจบ็ของไขสนัหลงั ( Spinal cord injury) ในระยะแรกโดยการให้การฟ้ืนฟูสภาพจะมกีารใหบ้รกิาร
ทัง้ในผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน รวมทัง้การฟ้ืนฟูสภาพ โดยการท ากายภาพบ าบดัให้กบัผูป่้วยในชุมชนดว้ย 

- ผูส้งูอาย ุ

- ผูพ้กิาร 

- เดก็ทีม่พีฒันาการล่าชา้ มคีวามพกิารทางสมอง 
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iii. กระบวนกำร 

ตวัอย่ำงโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรฟ้ืนฟสูภำพ  

โรคหลอดเลอืดสมอง,Spinal 
cord injury 

แรกรบัผูป่้วยจากการ consult ของแพทยเ์พื่อท าการฟ้ืนฟูสมรรถภาพใหเ้รว็
ทีสุ่ด โดยจะท าการตรวจประเมนิร่างกาย จดัล าดบัปัญหาส าคญัทีต่้องรบีรกัษา
ฟ้ืนฟู ท าการวางแผนการรกัษาและก าหนดเป้าหมายในการรกัษาร่วมกบัผูป่้วย
และญาตเิพื่อใหเ้ป็นไปตามความต้องการของผูป่้วยและญาตมิากทีสุ่ด และท า
การรกัษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามแผนทีว่างไว ้ในกรณีผู้ป่วยในเมื่อถูกจ าหน่าย
จะไดร้บัการนัดเป็นเคส OPD เพื่อท าการฟ้ืนฟูต่อเน่ือง แต่ในกรณีทีผู่ป่้วยไม่
สามารถมาท ากายภาพบ าบดัตามนดัไดจ้ะตดิตามเยีย่มบ้านร่วมกบัทมีเยีย่ม
บ้านต่อไป มกีารประเมนิ BI ทุก 3และ 6 เดอืนเพื่อดคูวามกา้วหน้าของการ
รกัษาฟ้ืนฟูสภาพ 

โรคปวดหลงั แรกรบัผูป่้วยจากการ consult ของแพทยเ์พื่อลดอาการเจบ็ปวดจากโรค โดยจะ
ท าการตรวจประเมนิร่างกาย วนิิจฉยัอาการ วางแผนการรกัษาตามมาตรฐาน
วชิาชพี โดยจะมกีารก าหนดเป้าหมายในการรกัษาร่วมกบัผูป่้วยและญาติ
เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจต่อผลการรกัษามากทีสุ่ด มกีารประเมนิ pain score 
หลงัการรกัษาทุกครัง้เพื่อประเมนิความก้าวหน้าของผลการรกัษา 

(1) การประเมนิและวางแผนฟ้ืนฟูสภาพ: 

 เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการรกัษาฟ้ืนฟูสภาพของผูป่้วยแต่ละรายใหม้ากทีสุ่ด นกักายภาพบ าบดัจะท าการ
ประเมนิและวางแผนการรกัษาฟ้ืนฟูสภาพร่วมกบัผูป่้วยและญาตเิพื่อก าหนดเป้าหมายของการรกัษาร่วมกนั
เพื่อใหผู้ป่้วยและญาตเิกดิความพงึพอใจต่อผลการรกัษามากทีสุ่ด 

(2) การใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสภาพในสถานพยาบาล การช่วยเหลอืผูพ้กิารและฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยในชุมชน: 

 เพื่อใหก้ารใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสภาพในสถานพยาบาลเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล งานกายภาพบ าบดั
ไดจ้ดัท า Flow Chart และ CPG ของแต่ละโรค เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการใหบ้รกิารผูป่้วยร่วมกนั มกีารทบทวน
ความเสีย่งส าคญัของหน่วยงานเพื่อน ามาปรบัปรงุแกไ้ขการท างานใหด้ขีึน้  

 เพื่อใหก้ารช่วยเหลอืผูพ้กิารอย่างทัว่ถงึ งานกายภาพบ าบดัร่วมกบัทมี FCT ไดจ้ดัอบรม care giver ในเรื่องของ
การดแูลผูป่้วยผูพ้กิารตดิบ้านตดิเตยีง ใหชุ้มชนมสี่วนร่วมในการดูแลผูป่้วยผูพ้กิาร รวมถงึการใหบ้รกิารตรวจ
ประเมนิความสามารถในการท ากจิวตัรประจ าวนั (BI) เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาออกใบรบัรองความพกิารของ
แพทย ์นอกจากน้ียงัใหบ้รกิารยมือุปกรณ์เครื่องช่วยเหลอืทีจ่ าเป็นส าหรบัผูป่้วยผูพ้ ิการ เช่น walker, 
wheelchair, tripod cane เป็นต้น 

 เพื่อใหผู้ป่้วยในชุมชนไดร้บัการฟ้ืนฟูสภาพอย่างต่อเน่ือง โรงพยาบาลเถนิไดจ้ดัตัง้ศนูยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ จ านวน 
2 แห่ง ไดแ้ก่ ศนูยฯ์เด่นแกว้ และศนูยฯ์สะเลยีมหวาน ส าหรบัผูป่้วยทีม่คีวามล าบากในการเดนิทางมา
โรงพยาบาลใหเ้ขา้ถงึการบรกิารไดส้ะดวกขึน้ โดยมนีักกายภาพบ าบดัประจ าทีศ่นูย์ 

(3) การปฏบิตัติามมาตรฐาน กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั: 

 เพื่อใหเ้กดิการบรกิารกายภาพบ าบดัแก่ผูป่้วยอย่างปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ ลดความเสีย่งส าคญัในการ
ท างาน งานกายภาพบ าบดัไดใ้ช ้CPG ของแต่ละโรคเป็นแนวทางในการรกัษาร่วมกนั นกักายภาพบ าบดัทุกคน
ตรวจประเมนิ วนิิจฉยัอาการ วางแผนการรกัษา และใหก้ารรกัษาผูป่้วยตามมาตรฐานวชิาชพี ใหก้ารดแูลผู้ป่วย
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อย่างเสมอภาคตามสทิธขิองผูป่้วยทีพ่งึไดร้บั นอกจากน้ีในช่วงทีเ่กดิวกิฤตโิรคโควดิ 19 ระบาด เพื่อค านึงถงึ
ความปลอดภยัของผูป่้วยไดจ้ดัท าแนวทางในการใหบ้รกิารผูป่้วยโดยใชห้ลกั Social Distancing มกีารใชเ้ตียง
เวน้เตยีงและผูป่้วยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามยัและลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลท์ุกครัง้ทีเ่ขา้รบับรกิาร 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 

 เน่ืองจากจ านวนผูป่้วยทีม่าท ากายภาพบ าบดัในแต่ละวนัมปีรมิาณมาก ท าใหเ้จา้หน้าทีเ่กดิความผดิพลาดในการ
รกัษา เช่น รกัษาผดิเครื่อง ผดิจุด จากเหตุการณ์น้ีจงึไดจ้ดัท าแบบบนัทกึการตรวจประเมนิและการรกัษาทาง
กายภาพบ าบดัส าหรบัผูป่้วยแต่ละรายเกบ็ไวท้ีห่น่วยงานเพื่อเวลาผูป่้วยมาตามนดั เจา้หน้าที่จะไดม้ขีอ้มลูการ
รกัษาผูป่้วย และมกีารท าแนวทางในการใหบ้รกิารของหน่วยงานไวค้อื “ต้องถามชื่อผูป่้วยทุกครัง้ทีท่ าการรกัษา”  
ถ้าไม่แน่ใจใหเ้ชค็ในแบบบนัทกึการตรวจประเมนิและในบตัรนดัจะต้องเขยีนการรกัษาของผูป่้วยไวด้ว้ยเพื่อ
ป้องกนัการผดิพลาดอกีชัน้ จากความผดิพลาดทีเ่กดิขึ้นท าใหห้น่วยงานไดค้ดินวตักรรม “บตัรลดผดิ” เพื่อชว่ย
ป้องกนัการรกัษาผดิพลาดขึน้โดยจะแจกบตัรชื่อการรกัษาแต่ละชนิดใหผู้ป่้วยตามแผนการรกัษา เพื่อให้
เจา้หน้าทีด่วู่าผูป่้วยรายน้ีรกัษาดว้ยเครื่องมอืไหนบ้าง จากการใชง้านพบว่าความผดิพลาดในการรกัษาผูป่้วยผดิ
เครื่อง ผดิจุด ลดลง รอ้ยละ 98 

v. แผนกำรพฒันำ 

มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

76. การฟ้ืนฟูสภาพ 3 L 1.พฒันาระบบการดแูลและตดิตามผูป่้วย Intermediate 
Care (IMC)  

2.ประเมนิและปรบัปรงุกระบวนการฟ้ืนฟูสภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 

III-4.3 ช. กำรดแูลผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงั 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: เหมาะสม ปลอดภยั ประสทิธผิล องคร์วม ต่อเน่ือง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1.รอ้ยละของผูป่้วย DM และ /หรอื HT  
ทีไ่ดร้บัการคน้หาและคดักรองโรคไตเรือ้รงั 

≥ 80% 47.76% 70.43% 75.69% 62.79% 63.45% 

2.ผูป่้วย CKD ทีม่ารบับรกิาร   
BP < 140/90 mmHg 

> 80% 69.35% 68.07% 66.25% 65.82% 66.27% 

3.ผูป่้วย CKD มอีตัราการลดลงของ 
eGFR < 5 ml/min/1.73 m2/yr. 

≥ 65% 53.31% 48.24% 54.95% 63.06% 75.48% 

4.ผูป่้วย CKD (เฉพาะทีม่เีบาหวานร่วม)ทีม่า
รบับรกิารโรงพยาบาลไดร้บัการตรวจHbA1C
และมค่ีาผลการตรวจตัง้แต่ 6.5% ถงึ 7.5% 

> 40% 

 

16.15% 

 

11.42% 20.14% 20.18% 20.25% 

ii. บริบท 

: โรงพยาบาลเถนิ เป็นโรงพยาบาลชุมชนทุตยิภูมริะดบักลาง ขนาด 60 เตยีง (M2)   มผีูป่้วยนอกเฉลีย่วนัละ 566 ครัง้/วนั 
คลนิิกโรคไตเรือ้รงั โรงพยาบาลเถนิมผีูป่้วยทีข่ ึ้นทะเบยีนจ านวน 1,278คน ซึง่แบ่งเป็น ระยะที ่1 จ านวน 137 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 10.72 ระยะที ่2 จ านวน: 284คนคดิเป็นร้อยละ22.22 ระยะที ่3 : จ านวน562คน คดิเป็นรอ้ยละ43.97ระยะที ่
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4 จ านวน: 222 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.37 และระยะที ่5: จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.71และยงัมผีูป่้วยทีไ่ดร้บัการ
บ าบดัทดแทนไตดว้ยวธิกีารลา้งไตทางช่องทอ้ง จ านวน  34  คน ฟอกเลอืดดว้ยเครื่องไตเทยีม 20 คน และปลกูถ่ายไต 
3 คน ซึง่ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัระยะที ่1 - 3a จะรบัการรกัษาทีค่ลนิิก NCD ส่วนระยะที ่3b – 5 จะรบัการรกัษาและตดิตาม
ในตลนิิกโรคไตเรือ้รงั  โดยไดร้บัการตรวจรกัษาจากอายุรแพทย ์และทมีสหสาขาวชิาชพี เช่น นกัโภชนาการ มาให้
ความรูเ้รื่องอาหารเฉพาะโรค  จากขอ้มลูเหล่าน้ีหากผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงัไดร้บัการดแูล และรกัษาทีไ่ม่เหมาะสมจะท าใหม้ี
ผูป่้วยจะต้องรบัการรกัษาดว้ยวธิกีารบ าบดัทดแทนไตซึง่ก่อใหเ้กดิความทุกขท์รมาน  ความไม่สุขสบาย เป็นภาระใหก้บั
ครอบครวัและสงัคม และอาจสญูเสยีชวีติไดใ้นทีสุ่ด ซึ่งการป้องกนัหรอืชะลอการเสื่อมของไตทีด่ทีีสุ่ดคอืสามารถควบคุม  
BP < 140/90 mmHg , HbA1C อยู่ระหว่าง 6.5  - 7.5% เป็นต้น  

iii. กระบวนกำร 
(1) การปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัทิีไ่ดม้าตรฐาน: 

 เพื่อใหก้ารคน้หาและคดักรองโรคไตเรือ้รงั ของผูป่้วย DM และ /หรอื HT ครอบคลุมและไดม้าตรฐานตามเกณฑ ์
จงึมกีารจดัท าแนวทางการคดักรองและรกัษาผูป่้วยในแต่ละ ระยะของโรค  จดัอบรมวชิาการใหก้บัเจา้หน้าที่ รพ
สต.  มกีารประชุมร่วมกนัระหว่าง อายุรแพทย ์ แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั  พยาบาล รพสต. เจา้หน้าทีท่าง
หอ้งปฏบิตักิาร พยาบาล NCD  และพยาบาลผูร้บัผดิชอบคลนิิกโรคไตเรือ้รงั  มกีารจดัท า  Pop – up  วนัทีแ่ละ
ค่าการตรวจ Serum  Cr. และ eGFR ล่าสุด  ท าใหร้อ้ยละของผูป่้วย DM และ /หรอื HT ไดร้บัการคน้หาและคดั
กรองโรคไตเรือ้รงั มแีนวโน้มดขีึน้ ผลลพัธท์ีไ่ด ้ในปี 60 – 64 พบว่า 47.76%, 70.43% , 75.69% , 62.79% และ 
63.45% ตามล าดบั 

 เพื่อใหผู้ป่้วย CKD ทีม่ารบับรกิาร ,มค่ีาระดบั BP < 140/90 mmHg จงึมกีารใหค้ าแนะน าในการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมในดา้นต่างๆ เช่น  การบรโิภคอาหาร  การออกก าลงักาย   การท า HBPM  การใหย้าลดความดนั
โลหติตามแนวทางการรกัษาโรคความดนัโลหติสงูโดยปรบัขนาดยา  ตามระยะของค่า eGFR ,และมกีารเฝ้าระวงั
และตดิตามการปรบัขนาดยาทีอ่าจมผีลต่อการท างานชองไต  โดยเภสชักร จากการเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่ปี 60 -ปี 64  
พบว่าผูป่้วย CKD มรีะดบั BP < 140/90 mmHg  มแีนวโน้มเริม่ดขีึน้ ผลลพัธท์ีไ่ด ้คอื   69.35% , 68.07%, 
66.25%,65.82% และ 66.27%  ตามล าดบั 

 เพื่อใหผู้ป่้วย CKD สามารถชะลอการเสื่อมของไตไดโ้ดยมอีตัราการลดลงของ  eGFR < 5 ml/min/1.73 m2/yr. 
โดยมกีารจดัตัง้คลนิิกชะลอไตเสื่อมขึน้เมื่อปี 2560 จนถงึปัจจุบนั โดยวนัพฤหสับดเีป็นผูป่้วย CKD Stage 4    
และวนัศุกรเ์ป็นผูป่้วย CKD Stage 5  มกีารจดักจิกรรมในคลนิิก  ประกอบดว้ย การใหค้ าแนะน าในการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การบรโิภคอาหาร  การใชย้าที่เป็นอนัตรายต่อไต การออกก าลงักาย  การส่งต่อผูป่้วย
เพื่อพบอายุรแพทยโ์รคไต การเตรยีมตวัก่อนการบ าบดัทดแทนไต  และ การรกัษาแบบ Palliative  care  รวมถงึ
การตดิตามกรณีขาดนดั ทางโทรศพัท ์และตดิตามผ่าน มอค. เพือ่ใหผู้ป่้วยไดร้บัการรกัษาดูแลต่อเน่ือง   และมี
การเฝ้าระวงัและตดิตามการปรบัขนาดยาทีอ่าจมผีลต่อการท างานของไต  โดยเภสชักร  ผลลพัธท์ีไ่ดใ้นปี 60 – 
64 คอื 53.31% ,48.24% ,,54.95% , 63.06% และ 75.48% ตามล าดบั  

 เพื่อใหผู้ป่้วย CKD (เฉพาะทีม่เีบาหวานร่วม)ทีม่ารบับรกิารโรงพยาบาลไดร้บัการตรวจ HbA1C และมค่ีาผลการ
ตรวจตัง้แต่ 6.5% ถงึ 7.5%  ในกรณีทีผู่ป่้วยมรีะดบั FPG  ≥ 140 mg%  หรอื มผีล HbA1C  ≥ 7.5% จะมกีาร
ใหค้ าแนะน าและประเมนิพฤตกิรรมเสีย่งในการรบัประทานอาหารโดยนกัโภชนาการ ปรบัแผนการรกัษาตามค่า 
eGFR , FPG ,  HbA1C  ของแต่ละราย   มกีารตรวจ  SMBG ในกลุ่มทีใ่ชย้าฉีดอนิซุลนิ แต่ไม่สามารถควบคุม 
FPG ได ้ และมกีารเฝ้าระวงัและตดิตามการปรบัขนาดยาทีอ่าจมผีลต่อการท างานชองไต  โดยเภสชักร  ผลลพัธ์
ทีไ่ดใ้นปี 60 – 64  ไดด้งัน้ีคอื 16.15% 11.42% ,20.14% 20.18%. และ 20.25% ตามล าดบั 

  

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 
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 ผูป่้วย CKD  สามารถชะลอไตเสื่อมไดโ้ดยมอีตัราการลดลงของ  eGFR < 5 ml/min/1.73 m2/yr.  
เป้าหมาย  ≥ 65%   ไดผ้ลลพัธ ์ =  75.48% 

 จดัท าแนวทางการคดักรองและแนวทางการรกัษา  
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v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

77.การดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั 3.5 L 1.เฝ้าระวงัเชงิรุกในเรื่องการคน้หาและคดักรองในผูป่้วย
DM , HT และผูป่้วยทีม่ปัีจจยัเสีย่งต่อการเกดิโรคไตเรือ้รงั
ใหถู้กต้อง ครบถว้น ตามเกณฑ ์ไดร้บัการวนิิจฉยั และ
รกัษาไดท้นัถ่วงท ีและเพื่อป้องกนัการเขา้สู่ภาวะไตวาย
เฉียบพลนั 
2.ส่งต่อผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัเมื่อมขีอ้บ่งชีท้ีต่อ้งไดร้บัการ
บ าบดัทดแทนไต พบอายุรแพทยโ์รคไต เพือ่ลดอตัราการ
เสยีชวีติ และลดภาวะฉุกเฉินทีต่้องไดร้บัการฟอกเลอืด
ดว้ยเครื่องไตเทยีม 
3. พฒันาศกัยภาพบุคคลากรในการดูแลผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั 
และผูป่้วยทีไ่ดร้บัการบ าบดัทดแทนไตอย่างต่อเน่ืองปรบั
แนวทางการคดักรองและรกัษาให้ไดต้ามมาตรฐาน  
4. เป็นศนูยร์องรบัการบ าบดัทดแทนไต (การลา้งไตทาง
หน้าทอ้ง) และสามารถวางสายลา้งไตไดเ้อง และไดต้าม
มาตรฐาน 
5.ออกเยีย่มบ้านร่วมกบัทมี FCT  ในกลุ่มผูป่้วยทีร่กัษา
แบบ  Palliative  Care และกลุ่มผูป่้วย CAPD  
6. จดัตัง้หน่วย HD ปี 2565 
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III-5 กำรให้ข้อมูลและเสริมพลงัแก่ผู้ป่วย/ครอบครวั 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: เหมาะสม ประสทิธผิล ต่อเน่ือง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
อตัราการ Re visit ที ่ER ภายใน 48 
ชัว่โมง 

< 2% 1.16 0.61 0.82 0.89 0.14 

อตัราการ Readmit  ในผูป่้วย COPD 
ภายใน 28 วนั 

<30% 51.86 20.62 30.48 32.68 32.84 

อตัราผูป่้วย DM ทีม่รีะดบั HbA1C<7% >40% 17.73 18.50 20.87 18.06 23.18 
อตัราผูป่้วยโรคHT ทีม่ ีBP 
<140/90mmHg 

>50% 52.47 51.97 52.79 47.36 62.65 

อตัราการตดิเชือ้แผลผ่าตดั (clean 
wound) 

<2% 0.48% 0.38% 0.42% 0.44%   0.32% 

ii. บริบท 

โรงพยาบาลเถนิมนีโยบายในการสรา้งเสรมิสุขภาพในการดแูลผูป่้วยตัง้แต่แรกรบัจนถงึการจ าหน่ายผูป่้วยออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้
ผูป่้วยและญาตสิามารถดแูลตนเองได ้ โดยทุกหน่วยงานมกีารใหข้อ้มลูการเจบ็ป่วยทีส่ าคญัรวมถงึการปฏบิตัตินเพื่อใหห้ายจากโรคทีเ่ป็นอยู่  
สามารถอยู่กบัโรคทีเ่ป็นอยู่ได ้โดยมกีารดแูลตนเอง การปฏบิตัตินทีถู่กต้องในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคเรือ้รงั  รวมถงึการฟ้ืนฟูสภาพทีต่้องใหผู้ป่้วย
และญาตสิามารถปฏบิตัไิดต่้อเน่ืองทีบ่้าน โดยการมสี่วนร่วมของทมีสหวชิาชพี   ผูป่้วยและญาตใินการวางแผนการดแูลผูป่้วยร่วมกนัก่อน
จ าหน่ายผูป่้วยกลบับ้าน  ทมีงานใหค้ าปรกึษาและงานเยีย่มบ้าน มุ่งเน้นบรกิารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสภาวะสขุภาพแก่ผูป่้วยและครอบครวั โดย
พฒันาขดีความสามารถของผูป่้วยและญาต ิใหม้สี่วนร่วมในการวางแผนการพยาบาลร่วมกบัทมีสุขภาพ เพือ่ใหผู้ป่้วยและญาตยิอมรบัและมี
ส่วนร่วมในการดแูลตวัเอง เพือ่น าไปปฏบิตัตินหลงัจ าหน่าย  และเพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัการดแูลรกัษาอย่างต่อเน่ืองจากบุคลากรทมีสุขภาพ 
ตวัอย่างโรคทีคุ่ณภาพการใหข้อ้มลูและเสรมิพลงัมคีวามส าคญั: ผูป่้วยโรคเบาหวาน  ผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงู   
โรค COPD  เดก็โรคอ้วน  หญงิหลงัคลอดทีเ่ลีย้งลกูด้วยนมแม่  ผูป่้วยหลงัการผ่าตดั  ผูเ้สพตดิบุหรี ่
ลกัษณะประชากร/ผูร้บับรกิารทีม่ผีลต่อการใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั:  กลุ่มผูส้งูอายุ  ผูป่้วยไรญ้าต ิ, ผูพ้กิารทางการไดย้นิ 
,ผูพ้กิารทางสายตา , ผูป่้วยโรคทางจติเวช 

iii. กระบวนกำร 
ตวัอย่ำงโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรให้ข้อมูลและเสริมพลงั  

ผูป่้วยโรคเบาหวาน   ดแูลโดยทมีสหสาขาวชิาชพี   จดัตัง้ชมรมผูป่้วยโรคเบาหวาน  
การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นผูท้ีส่ามารถควบคุมโรคได้ 

ผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงู   ดแูลโดยทมีสหสาขาวชิาชพี   การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นผูท้ีส่ามารถ
ควบคุมโรคได้ 

โรค COPD   ดแูลโดยทมีสหสาขาวชิาชพี  การฝึกทกัษะการใชย้าพ่น 
เดก็โรคอ้วน   การแลกเปลีย่นเรยีนรูผู้ป้กครองกลุ่มเดก็โรคอ้วน 
หญงิหลงัคลอดทีเ่ลีย้ง ลกูดว้ยนมแม่ ม ีรร.พอ่แม่ในหญงิตัง้ครรภ์และหลงัคลอด ,การจดัตัง้ชมรมผูเ้ลีย้งลกูดว้ย

นมแม่ 
ผูป่้วยหลงัการผ่าตดั การจดัการความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดั  การกระตุ้น Early embulation 
ผูเ้สพตดิบุหรี ่ ใหก้ าลงัใจ การตดิตามอย่างต่อเน่ือง และการฝึกทกัษะเพื่อป้องกนัการ

กลบัไปเสพซ ้า 
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(1) การประเมนิ การวางแผนและก าหนดกจิกรรมการเรยีนรู:้ 
      การช่วยเลกิบุหรีจุ่ดเดยีวแบบเบด็เสรจ็ในคลนิิก NCD ตอบสนองความต้องการผูท้ีต่้องการเลกิบุหรี ่แต่ไม่อยากไปรบับรกิารทีค่ลนิิกเลกิ

บุหรีท่ีอ่ยู่อกีตกึหน่ึงและไม่อยากรอนาน   จงึไดด้ าเนินงานการช่วยเลกิบุหรีจุ่ดเดยีวแบบเบด็เสรจ็ในคลนิิก NCD  ซึง่ทมีดแูลทีค่ลนิิก 
NCD  จะมกีารประเมนิความรุนแรงของการเสพตดิบุหรี ่ มกีารใหค้ าแนะน าแบบสัน้ (brief advice) และการเชื่อมโยงสาเหตุของอาการ
ต่างๆทีพ่บในโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั เป็นรายบุคคล  รวมถงึ มกีารส่งต่อการดแูลการตดิตามผูป่้วยใหศ้นูยบ์รกิารเลกิบุหรีแ่ห่งชาต ิทาง
ระบบยรูเีฟอร(์U-refer) โดยเจา้หน้าทีข่องศนูยบ์รกิารเลกิบุหรีแ่ห่งชาต ิมกีารตดิตามผูป่้วยหลงับ าบดั ดว้ยการโทรศพัทต์ดิตามเป็น
ระยะๆ ซึง่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพบรกิารเพื่อชว่ยการเลกิบุหรี ่ท าใหผู้ป่้วยเสพตดิบุหรี ่สามารถเลกิบุหรีส่ าเรจ็ได้ รอ้ยละ 78.59 ในปี 
2564 

(2) การใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็น การสรา้งการเรยีนรู ้เพือ่การดแูลตนเองและพฤตกิรรมสุขภาพทีเ่หมาะสม: 
      เพือ่ใหผู้ป่้วยมพีฤตกิรรมสขุภาพ ทีเ่หมาะสม: ร.พ. ไดก้ าหนดให ้มกีารใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็น แก่ผูป่้วยและญาตติัง้แต่แรกรบัจนถงึจ าหน่าย  

โดยแพทยใ์หข้อ้มลูการวนิิจฉยัโรค  แนวทางการรกัษา  ทางเลอืกในการรกัษา และผูป่้วยและญาตมิสี่วนร่วมเลอืกแผนการรกัษา  ทมี
พยาบาลผูด้แูลผูป่้วย  จะใหข้อ้มลูเพิม่เตมิและทวนซ ้าในเรื่องประวตักิารเจบ็ป่วยปัจจบุนั โรคร่วมของผูป่้วย และการดแูลตนเองต่อที่
บ้าน เพื่อใหผู้ป่้วยดแูลตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น ผูป่้วยตอ้งเขา้รบัการผ่าตดั C/S  ผูป่้วยจะไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มก่อนการ
ผ่าตดั ในดา้นการเตรยีมร่างกาย การเตรยีมความพรอ้มดา้นจติใจ รวมถงึการประเมนิและการจดัการความเจบ็ปวดหลงัผ่าตดั  พบว่า
ผูป่้วยปลอดภยัจากการผ่าตดั ไม่เกดิภาวะแทรกซอ้น และไม่เกดิแผลติดเชือ้จากการผ่าตดั เป็นต้น  

(3)การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นอารมณ์ จติใจ และค าปรกึษา: 
เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืดา้นอารมณ์ จติใจ หากพบผูป่้วยมปัีญหาภาวะทางอารมณ์ จะด าเนินการคดักรองผูม้ปัีญหาดา้นสุขภาพจติ และ

ปรกึษาแพทยเ์พื่อวางแผนการรกัษา ในกลุ่มผูป่้วยโรคเรือ้รงัทีม่ารบับรกิาร จะมกีารประเมนิภาวะซมึเศรา้ทุกราย ดว้ย เครื่องมอื ประเมนิ 
2Q และ 9Q เพื่อประเมนิความรุนแรงของโรคซมึเศรา้เพื่อใหก้ารรกัษาได้ทนัท ีและในผูป่้วยที ่Admit  การอนุญาตใหผู้ป่้วยสามารถ ท า
สิง่ทีเ่ป็นความชอบสว่นบุคคลในระหว่างนอนรกัษาในโรงพยาบาล ไดย้กเวน้พฤตกิรรมทีอ่าจรบกวนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อสุขภาพ
ผูป่้วยคนอื่น  

 
(4)การร่วมกนัก าหนดแผนการดแูลผูป่้วยโดยทมีผูใ้ห้บรกิารกบัผูป่้วย/ครอบครวั: 

เพื่อใหผู้ป่้วย/ครอบครวัไดร้่วมกนัก าหนดแผนการดูแล  ในการดแูลผูป่้วยโรคมะเรง็ระยะสุดทา้ยทีต่้องใช ้O2 Home therapy ทมีผูด้แูลจะให้
ขอ้มลูความจ าเป็นในการดแูลผูป่้วย ตัง้แต่การเตรยีมอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น การเบกิใช ้ การฝึกทกัษะการดแูลผู้ป่วยใหแ้ก่ญาติ/ผูด้แูลจนสามารถ
ดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองทีบ่้านได ้  การประสานการดแูลต่อเน่ืองจากผูน้ าชุมชน  ประสานรพสต.ใกลบ้้านในการดแูลรกัษา  การรบัยาต่อ การ
วางแผนการเยีย่มบ้าน  การประเมนิความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วยและครอบครวั รวมถงึการส่งขอ้มลูการเยีย่มบ้านกลบั
โรงพยาบาล  ผลการประเมนิรพสต. สามารถดแูลผูป่้วยไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

 
(5)การจดักจิกรรมเสรมิพลงั/เสรมิทกัษะใหแ้ก่ผูป่้วย/ครอบครวั ใหม้คีวามสามารถในการดแูลตนเอง: 

เพื่อเสรมิพลงัในผูป่้วยโรคผูป่้วยเบาหวาน หากสามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืดได้ดใีนทุกๆvisit จะมกีารเสรมิพลงัโดยการให้รางวลั มี
การประกาศรายชื่อและรบัรางวลัในวนัเบาหวานโลกของทุกปี  และจะได้รบัการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบในการปรบัพฤติกรรมเพื่อการ
ควบคุมโรค รวมถงึมกีารจดัตัง้ชมรมผูป่้วยเบาหวาน เพื่อแลกเปลีน่เรยีนรูก้ารดแูลตนเอง ใหก้ าลงัใจซึง่กนัและกนั   
 (6) การประเมนิผลกระบวนการเรยีนรูแ้ละเสรมิพลงั: 
ในการดแูลผูป่้วยโรค HT มกีารสอนใหท้ า HBPM จากการประเมนิพบว่าผูป่้วยโรค HT ทีใ่หท้ า HBPM มผีลการควบคุมBP 
 ไดด้ขีึน้ บางรายแพทยส์ามารถลดยาลง  จงึใหผู้ป่้วยโรค  HT กลุ่มทีย่งัไม่สามารถควบคุมโรคได้ท า HBPM ทุกราย 
 ผลการด าเนินงานพบว่า อตัราผูป่้วยโรค HT ทีม่ ีBP <140/90mmHg  ไดเ้กนิเป้าหมายทีก่ าหนด เป้าหมายคอื      
>รอ้ยละ 50  
ผลงานในปี 2564 คอืรอ้ยละ  62.65 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 
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 ผลงานการพฒันาคุณภาพบรกิาร  การช่วยเลกิบุหรีจุ่ดเดยีวแบบเบด็เสรจ็ในคลนิิก NCD โรงพยาบาลเถนิ 

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

77. การใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั 3.5  L ขยายบรกิาร การช่วยเลกิบุหรีจุ่ดเดยีวแบบเบด็เสรจ็ไปในแผนก OPD
ทัว่ไป เพื่อใหผู้เ้สพตดิบุหรีไ่ดเ้ขา้ถงึบรกิารช่วยเลกิบุหรีไ่ดง้่ายขึน้ 
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III-6 กำรดแูลต่อเน่ือง 
i. ผลลพัธ์ 
ประเดน็ส ำคญัท่ีควรรำยงำน: เหมาะสม ประสทิธผิล องคร์วม ต่อเน่ือง 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2661 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รอ้ยละของผูป่้วยทีร่บัส่งต่อจากหน่วยงานอื่น
ไดร้บัการดแูลต่อเน่ือง 

90 100 100 100 90 90 

รอ้ยละของผูป่้วยทีไ่ดร้บัการดแูลต่อเน่ือง 90 100 100 100 90 90 
รอ้ยละของการตอบกลบัขอ้มลูคนืหน่วยงาน 80 100 100 80 70 80 

ii. บริบท 
ระดบัการใหบ้รกิาร :  โรงพยาบาลเถนิจงัหวดัล าปาง  เป็นโรงพยาบาลระดบัทุตยิภูมขินาดกลาง ขนาด 60 เตยีง 
 มหีน่วย COC ท าหน้าทีจ่ดัระบบการดแูลต่อเน่ือง  โดยมกีารจ าแนกผูป่้วยออกเป็นกลุ่มๆ ตามความเร่งด่วนและความ 
จ าเป็นในการรบัการดแูลต่อเน่ือง  และมกีารจดัทมีดูแลใหเ้หมาะสมกบัระดบัความต้องการการดแูลของผูป่้วย ผู้ป่วย 
บางรายต้องมกีารดแูลต่อเน่ืองจากทมีสหสาขาวชิาชพี  บางรายต้องการการดแูลต่อเน่ืองเฉพาะสาขา  มกีารส่งต่อ 
ขอ้มลูผูป่้วยเพือ่การดแูลต่อเน่ืองดว้ยโปรแกรม Thai COC และ  ระบบ Thai refer มกีารตอบกลบัการดแูลต่อเน่ือง 
ใหแ้ก่หน่วยงานทีส่่งผูป่้วยมาใหท้ราบถงึผลของการดูแลทีเ่กดิขึน้กบัผูป่้วย 
ลกัษณะหน่วยบรกิารในเครอืข่าย: โรงพยาบาลเถนิ เป็นเครอืข่ายของโรงพยาบาลล าปาง และโรงพยาบาลเกาะคา  และ

เป็นแม่ข่ายของโรงพยาบาลในโซนใต้ของจงัหวดัล าปาง  และมโีรงพยาบาลขนาดเลก็ในความดแูลคอื โรงพยาบาลแม่
พรกิ และโรงพยาบาลสบปราบ และม ีร.พ.ส.ต. เครอืข่ายในความดแูลจ านวน  18 แห่ง  ผูป่้วยทีเ่กนิศกัยภาพการ
ดแูล จะส่งต่อไปโรงพยาบาลเกาะคาและโรงพยาบาลล าปาง  และรบัส่งต่อผูป่้วยจากโรงพยาบาลแม่พรกิ และ
โรงพยาบาลสบปราบ และม ีร.พ.ส.ต. ทัง้ 18 แห่ง  โรงพยาบาลจงึไดจ้ดัท าแนวทางการส่งต่อร่วมกบัโรงพยาบาลใน
เครอืข่าย เพื่อใหผู้ไ้ดร้บัการดแูลต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ  

ตวัอย่างโรคทีก่ารดแูลต่อเน่ืองมคีวามส าคญัต่อประสทิธผิลในการรกัษาและคุณภาพชวีติของผูป่้วย: 

iii. กระบวนกำร 
ตวัอย่ำงโรค (proxy disease) กำรปฏิบติัท่ีท ำให้เกิดคณุภำพของกำรดแูลต่อเน่ือง  
กลุ่มผูป่้วยเรือ้รงั NCD มกีารเชื่อมโยงขอ้มลูการรกัษา และระบบการ consult จากทมีดูแลในพืน้ที่

กบัทมีดแูลในคลนิิก 

ผูป่้วยวณัโรค การดแูลระบบ DOT ทีบ่้านจนครบ และการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ใน
ชุมชน 

ผูส้งูอายุตดิบ้านตดิเตยีงและอยู่
บ้านคนเดยีว 

 

 การจดัหา care giver ,จติอาสาดแูลผูส้งูอายุ ,การประสานกบัหน่วยงานอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลผูส้งูอายุ 

  
(1) การระบุกลุ่มผูป่้วยส าคญัทีต่้องใชข้ ัน้ตอนจ าหน่ายและการส่งต่อผูป่้วยเป็นกรณีพเิศษ: 
 การส่งต่อ กลุ่ม Fast track: STEMI, Stroke, Sepsis, HI  และ การจ าหน่ายผูป่้วย stroke ทีเ่จาะคอ , ผูป่้วยวณัโรค

หลงัเริม่ยา 2 สปัดาหท์ีโ่รงพยาบาลให ้DOT ต่อทีบ่้าน 
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(2) การดูแลขณะส่งต่อ บุคลากร การสื่อสาร: 
 เพื่อใหผู้ป่้วยทีเ่กนิศกัยภาพ  มคีวามปลอดภยั ร.พ. ไดจ้ดัท าแนวปฏบิตักิารดแูลเบื้องต้น และจดัท าแนวปฏบิตักิารส่ง 
ต่อผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพสงูกว่า มกีารก าหนดระดบัและจ านวนบุคคลกร รวมถงึทรพัยากรตอ้งทีใ่ช ้ ตาม
ความรุนแรงเร่งด่วน และตามความจ าเป็นของผูป่้วย  มกีารประสานงานก่อนส่งต่อ น าระบบ tela medicine   มาใช ้จาก
การด าเนินงานพบว่า ผูป่้วยมไีม่สามารถให้การรกัษาไดเ้กนิศกัยภาพของ รพ.เถนิ  เกดิความปลอดภยัระหว่างการส่งต่อ 
คดิเป็นรอ้ยละ 99.89 
(3) ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีใ่ชใ้นการส่งต่อ: 

 มขีอ้จ ากดัเรื่องยานพาหนะในการน าส่งต่อบางคนั ไม่เป็นไปตามมาตรฐานรถพยาบาล ไดท้บทวนและ การปรบัปรงุ 
แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน มผีูร้บัผดิชอบงานตรวจสอบความพรอ้มใชทุ้กเวร และ มกีารบรกิารจดัการรถอย่าง
เหมาะสมโดย มอบหมายใหห้วัหน้าเวร ER เป็นผูบ้รกิารจดัการรถส่งต่อในแต่ละเวร 

 
(5) ระบบนดัหมายเพื่อการรกัษาต่อเน่ือง ระบบช่วยเหลอืและใหค้ าปรกึษาหลงัจ าหน่าย: 

● เน่ืองจากระบบนดัเดมิไม่ไดย้ดึผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง  พบปัญหาว่าผูป่้วยบางรายต้องท างานต่างจงัหวดั  บางราย 

เป็นผูส้งูอายุซึง่บางครัง้บุตรหลานท างานไม่มเีวลามาตามนัด  จงึได้มกีารจดัรูปแบบการนัดหมายใหม่  โดยให้ผู้ป่วยเป็น
ศนูยก์ลาง  ผูป่้วยสามารถโทรศพัทส์ายตรงกบัคลนิิกโรคเรือ้รงัเพื่อขอการนดัหมายไดท้นัท ีจากการเปลี่ยนรูปแบบการนัด
หมายรบับรกิาร  พบว่าผูป่้วยมอีตัราการมาตามนดัเป็นตามเป้า เป้าหมายคอื > ร้อยละ 95 ผลงานในปี 2564 คอื ร้อยละ 
95.59   

(6) ความร่วมมอืกบัชุมชนและองคก์รอื่นๆ เพื่อความต่อเน่ืองในการตดิตามดแูลผูป่้วย (รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพ
แก่หน่วยบรกิารทีใ่หก้ารดแูลต่อเน่ือง) และบูรณาการกจิกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพ: 

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเถนิ และสาธาณสุขอ าเภอเถนิเป็นคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัสุขภาพอ าเภอ (พชอ.) 
มนีายอ าเภอเป็นประธาน มกีารจดัเวทสีมชัชาสุขภาพระดบัอ าเภอขึ้นในปี 2554 ถึงปัจจุบนัรวม 5 ครัง้ ประเดน็ของโรค 
NCD มกีารขบัเคลื่อนตัง้แต่ปี 2556 จนถงึปัจจุบนั  นโยบายระดบัอ าเภอ สอดคล้องกบัปัญหาในระดบัหมู่บ้านและต าบล 
ทุกหมู่บ้านทุกต าบลขานรบัและร่วมขบัเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ  เกดิโครงการที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการโรคเรื้องรงัขึ้น 
โดยใชง้บประมาณจาก กสต. มากมายหลายโครงการ ซึง่เป็นโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัการเกดิโรค การคดักรอง
โรค การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ การจดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการปรบัพฤตกิรรมสุขภาพ   
การดแูลกลุ่มป่วย กระทัง่ถงึการดแูลกลุ่มป่วยระยะสุดทา้ยอย่างครอบคลุม 
     (6) การสื่อสารขอ้มลูของผูป่้วยแก่หน่วยบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การดแูลต่อเน่ือง: 

●กลุ่มผูป่้วยเรือ้รงั ทีจ่ าเป็นต้องดแูลต่อเน่ือง จะมขี้อมูลประจ าตวัผู้ป่วยลงในสมุดประจ าตวั เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน/ความ
ดนัโลหติสงู เพื่อสื่อสารส่งต่อการดแูลกบั ร.พ.ส.ต. มรีะบบการ consult เช่น ทางLine กลุ่ม ทางโทรศพัท์และ ส่วนการส่ง
ต่อผูป่้วยไปพบแพทยเ์ฉพาะทางของโรงพยาบาลเกาะคาและโรงพยาบาลล าปาง มกีารสื่อสารผ่านช่องทาง Line กลุ่มและ
ส่วนตวั ใชโ้ปรแกรม Thai refer เพื่อประสานการส่งต่อขอ้มลูผูป่้วย  
     (7) การทบทวนการบนัทกึเวชระเบยีนเพื่อการดแูลต่อเน่ือง: 
 การลงบนัทกึในprogress note และแบบบนัทกึสหสาขาวชิาชพี มกีารบนัทกึเวชระเบยีนในเรื่องการรกัษาอย่างละเอยีด

โดยแพทยแ์ละมกีารประเมนิคุณภาพการบนัทกึ ระเบยีนโดยคณะกรรมการเวชระเบยีนและคณะกรรมการประกนั
คุณภาพทางการพยาบาล 

    (8) การตดิตามผลการดแูลต่อเน่ืองและน าผลการตดิตามมาใชว้างแผน/ปรบัปรุงบรกิาร: 
● มกีารตดิตามการดูแลผูป่้วยโรค NCD ทีร่กัษาใน ร.พ.ส.ต. โดยพยาบาลเวชปฏบิตั ิพบว่าพยาบาลเวชปฏบิตั ิ 
มอีตัราการปฏบิตัติาม CPG  รอ้ยละ 98.80  แต่ไดร้บัขอ้มลูสะทอ้นกลบัจากพยาบาลเวชปฏบิตัใิน ร.พ.ส.ต. เรื่องการ 
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ไดร้บัการตอบกลบัการ consult ล่าชา้ จงึไดพ้ฒันาระบบการ consult โดยมกีารตอบกลบัการ consult ทาง Line กลุ่ม  
จงึใหผู้ป่้วยทีด่แูลต่อเน่ืองที ่ ร.พ.ส.ต. ไดร้บัการดแูลอย่างเหมะสม  
รวดเรว็ขึน้ 
 

iv. ผลกำรพฒันำท่ีโดดเด่นและภำคภมิูใจ 
รางวลัชนะเลศิอ าเภอจดัการสุขภาพ ระดบัเขต ปี 2560 

v. แผนกำรพฒันำ 
มำตรฐำน Score DALI Gap ประเดน็พฒันำใน 1-2 ปี 

78. การดแูลต่อเน่ือง 3.5 L พฒันาระบบ IMC  
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ตอนท่ี IV ผลกำรด ำเนินกำร 

น าเสนอขอ้มลูตวัชีว้ดัส าคญัในตาราง อธบิายการเปลีย่นแปลงของผลลพัธ์ (จากความพยายามในการพฒันา
หรอืจากสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป) โดยอาจใช ้run chart หรอื control chart ทีม่คี าอธบิายประกอบ (annotation) 
ตามขอ้มลูปฏบิตังิานใหไ้ด้มากทีสุ่ด 

กรณีมาตรฐานส าคญัจ าเป็นต่อความปลอดภยัตามประกาศทีค่ณะกรรมการก าหนด จะมตีวัอย่างผลการ
ด าเนินงานดา้นความปลอดภยัของผูป่้วย ในขอ้ 85 -90 และความปลอดภยัของบุคคลากรในดา้นก าลงัคนขอ้ 94  
ซึง่โรงพยาบาลสามารถปรบัรายละเอยีดของการด าเนินงานตามบรบิท 

IV-1 ผลด้ำนกำรดแูลสขุภำพ 

(1) ตวัช้ีวดัส ำคญัด้ำนกำรดแูลผู้ป่วย  

80 ผลกำรดแูลผู้ป่วยโดยรวม (กำรเสียชีวิต กำรส่งต่อ กำรกลบัมำรกัษำหรือกำรนอน รพ.ซ ำ้) ท่ีสะท้อนคณุภำพ
กำรดแูลรกัษำ 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.การเสยีชวีติ 

การเสยีชวีติทีห่อ้งฉุกเฉิน 

การเสยีชวีติในหอผูป่้วย 

 

 

 

2 

38 

 

2 

50 

 

3 

75 

 

5 

59 

 

2 

41 

2. ผูป่้วยที ่Refer 

-Refer In 

-Refer Out 

-Refer Back 

  

1,103 

5,592 

281 

 

1,627 

5,974 

392 

 

2,510 

6,617 

505 

 

2,322 

6,543 

518 

 

1,295 

4,692 

1,124 

3. การกลบัมารกัษาซ ้า 

-อตัราการ Re-visit ที ่ER ภายใน 48 ชม.
โดยไม่ไดว้างแผน 

-อตัราการ Re-admit ภายใน 28 วนัผูป่้วย 
COPD 

 

<2% 

 

<30% 

 

1.16 

 

51.86 

 

0.61 

 

20.62 

 

0.82 

 

30.48 

 

0.89 

 

32.68 

 

0.14 

 

32.84 
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ER WARD

 

ทบทวนผูป่้วยทีเ่สยีชวีติทีห่อ้งอุบตัเิหตุฉุกเฉินปี 2562 มี
ผูป่้วยเสยีชวีติจ านวน  3 ราย ส่วนใหญ่พบว่าเป็นผูป่้วยทีม่ี
โรคประจ าตวั HT   c^ Cirrhosis, AWS c^ Epilepsy ผูป่้วย
มาดว้ยอาการและสญัญาณชพีทีผ่ดิปกตแิละเป็นระดบั  
Resuscitate ทุกราย มาถงึที่ ER ใส่  ETT และ CPR แลว้ 
Dead จงึไดเ้น้นในเรื่องการประชาสมัพนัธ ์ ระบบ EMS/ 
ความรูถ้งึโรค/อาการฉุกเฉินทีต่้องรบีมารพ และการใช้
หมายเลข  1669 แก่ประชาชนรวมถงึกลุ่มเสีย่งโรคส าคญั 
ในปี 2563 มจี านวนผูเ้สยีชวีติใน ER จ านวน 5 ราย เป็น
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ผูป่้วย  Sepsis, UGIB, Cardiac Arrest ทง้5ราย ญาต ิNR 
ในบางรายญาตพิามาเอง ,เป็นผูส้งูอายุ จงึพามาเมื่อมี
อาการมากแลว้ บางรายกูช้พีต าบลน าส่งขาดการประสาน 
หรอืประสานกบัโรงพยาบาลเมื่อใกลถ้งึแลว้ เน่ืองจากขาด
ความรูใ้นการประเมนิผูป่้วย จงึไดจ้ดัอบรมฟ้ืนฟูความรูท้มี
กูช้พีทุกปีเน่ืองจากมกีูช้พีใหม่ๆทีย่งัขาดความรู ้ ในหอ้ง
ฉุกเฉิน ไดมกีารพฒันาเครื่องมอื/อุปกรณ์ทางการแพทยท์ี่
ส าคญัเพื่อใชใ้นการดแูลผูป่้วยวกิฤต โดยมVีDO 
Laryngoscope, ,มเีครื่อง  Ventilator ประจ า  ER และเพื่อ
รองรบัผูป่้วยในสถานการณ์ covid -19 ในปี นอกจากน้ียงั
ไดม้กีารพฒันาศกัยภาพของพยาบาลทุกคนในหน่วยใหม้ี
ความรูใ้นเรื่อง ACLS โดยมกีารส่งอบรมในเรื่องดงักลา่ว  มี
การจดัระบบการเรยีกอตัราก าลงัส ารองมาช่วยกรณีฉุกเฉิน 

ในปี  2564 มจี านวนผูเ้สยีชวีติใน  ER  จ านวน   2  ราย 
Dx Pneumonia c- Respiratory Failure  (Revisit) , 
Stroke (NR) ทัง้ 2 รายญาตนิ าส่งโรงพยาบาลเองโดยที่
ผูป่้วยอยู่ในระยะวกิฤต จงึมกีารเพิม่ช่องการการ
ประชาสมัพนัธใ์นเรื่องการใชบ้รกิารการแพทยฉุ์กเฉินใหม้า
ขึน้  มกีารอบรมฟ้ืนฟูความรูเ้จา้หน้าทีใ่นเรื่อง Advance 
CPR  ทุกปี 

 

 จากการทบทวนสาเหตุการตายในหอผูป่้วยใน ปี 2561-
2564  พบว่าสาเหตุการตายมากกว่า 75% เกดิจาก
โรคมะเรง็ระยะสุดทา้ย ดงันัน้ทางทมีจงึไดพ้ฒันาระบบการ
ดแูลผูป่้วยระยะ 

สุดทา้ยของชวีติ ซึง่ประกอบดว้ยหลายกจิกรรม ไดแ้ก่ การ
ประเมนิความต้องการของผูป่้วยและญาต ิการจดัการ
อาการปวด และอาการรบกวนระบบอื่น ๆ การดแูลด้านจติ
วญิญาณ การใหก้ารประคบัประคองทางโภชนศาสตร ์การ
ดแูลด้านจติใจ เป็นต้น นอกจากน้ียงัพบสาเหตุการตายที่
ส าคญัทีส่อดคลอ้งกบับรบิทในการดแูลผูป่้วยคอื ภาวะการ
หายใจลม้เหลว (สมัพนัธก์บัการดแูลผูป่้วยโรคหลอดลมอุด
กัน้เรือ้รงัทีม่เีป็นจ านวนมาก) ภาวะหวัใจลม้เหลวและหวัใจ
หยุดเต้นเฉียบพลนั (มผีูป่้วยโรคหวัใจเขา้รบัการรกัษามาก
ขึน้) และภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืด และภาวะเลอืดออกใน
ทางเดนิอาหาร ดงันัน้ทมีจงึพฒันาระบบการดแูลผูป่้วย 
Sepsis และ warning sign โดยใช ้ MEWS  มาประเมนิ
ผูป่้วย เพือ่เฝ้าระวงัในผูป่้วยกลุ่มเสีย่งและสามารถจดัการ
ไดอ้ย่างเหมาะสม รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพต่อไป 
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สถิติกำรรบั ส่งต่อผู้ป่วย 

 

ส่งต่อจ ำแนกตำมเหตุผล ปี 2564 

 

เหตุผลกำรส่งต่อไปรกัษำ 

 

จ ำนวนผู้ป่วย  Refer 

In  

 

  

โรงพยาบาลเถนิเป็นโรงพยาบาลทุตยิภูมริะดบักลาง มี
แพทยเ์ฉพาะทาง 6 สาขา สาขา   อายุรกรรม 
ศลัยกรรม กุมารเวชกรรม  สตู-ินรเีวชกรรม วสิญัญ ี 
และเวชศาสตรค์รอบครวั รบัส่งต่อจากรพ.สต.ในเขต
รบัผดิชอบ   18 แห่ง   โรงพยาบาลแม่พรกิ และ
โรงพยาบาลสบปราบ โดยมศีนูยส์่งต่อท าหน้าที ่
ประสานงานเกีย่วกบั  Refer out   refer in โดยส่งต่อ
ผูป่้วยผ่านระบบ  Thai refer มชี่องทางการ consult  
ผ่านทางโทรศพัท ์  และ LINE  โดยจดักลุ่ม  Consult 
แพทยเ์ฉพาะทางในแต่ละสาขา  มกีารจดัคู่มอืการส่ง
ต่อตามแนวทาง CPG แต่ละสาขาโดยก าหนดเกณฑ์
การรบัผูป่้วย  4 สาขาหลกั และรวบรวมผลการ
ด าเนินงาน วเิคราะหห์าโอกาสพฒันาทุกเดอืน   ขอ้มลู
การ  refer out ในปี2562 2563 2564 สถานพยาบาลที่
รบั refer out หลกั คอื โรงพยาบาลล าปาง จ านวน
ผูป่้วย 5734 ,5434 . และ  3383... เหตุผลการส่งต่อ 3 
อนัดบัแรกไดแ้ก่ ไปตามนัด, ขาดแพทยเ์ฉพาะทาง 
และ เพื่อวนิิจฉยั/รกัษาไดถู้กต้อง   นอกจากน้ี
โรงพยาบาลเถนิสามารถ refer ผูป่้วยไปโรงพยาบาล
เกาะคาซึง่มรีพ.เกาะคา มแีพทยเ์ฉพาะทาง และ
เครื่องมอือุปกรณ์ทางการแพทยม์ากกว่า เช่น แพทย์
ศลัยกรรมกระดกู ,แพทยห์คูอจมกู,สามารถตรวจเครื่อง
พเิศษท าไดแ้ก่เอกซเรยค์อมพวิเตอร,์อลัตราซาวด ์ 
เป็นต้น 

ขอ้มลูการ  Refer In จากโรงพยาบาลลกูข่าย  และ  
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ 18 แห่ง ปี 2562 2563 
2564 จ านวนผูป่้วย    2510,  2322,  1295  ราย 
ตามล าดบั  ตามศกัยภาพของลกูข่าย และนโยบายของ 
สสจ. ล าปาง และในปี 2563และ2564 เกดิภาวะโรค
ระบาดCOVID 19 ท าใหก้ารrefer in ลดลงตามล าดบั 
ตามสถานการณ์ทเีกดิขึน้ 
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อตัราการ Re visit ที ่ER ภายใน 48 ชม.โดยไม่ไดว้างแผน 

 

 

     จากการทบทวนผู้ป่วยที่  Re-visit ที่ ER ภายใน 48 
ชม.โดยไม่ไดว้างแผน  ส่วนใหญ่เป็นเคส Dyspepsia  ที่มา
ด้วยอาการ  และวนิิจฉัย ที่รุนแรงขึ้น หลงั revisit เปลี่ยน
การวินิจฉัยเป็น  Ac. Appendicitis  และ   Bowel 
obstruction และยงัม ี เคส diarrhea และ  Abdominal 
pain revisit  ภายใน  8  ชัว่โมง จากการบนัทกึทางการ
พยาบาลพบว่าไม่มกีารบนัทกึ  pain score หรอื  ประเมนิ
ซ ้าก่อนกลับบ้าน แต่มีการลงบันทึกการตรวจร่างกาย
ครบถ้วน จงึได้ก าหนดให้มกีารใช้  pain score  ในการ
ประเมนิผู้ป่วยทัง้แรก รบัจนถึงจ าหน่าย และมกีารบนัทึก
อย่างครบถ้วน รวมถึงการบันทึกการตรวจร่างอย่าง
ครบถ้วน ถ้ากรณีมกีาร re-visit  ในเวรดกึรายงานแพทย์
เพื่อพจิารณาให ้ Admit  ผูป่้วย  

      

ปี 2564 อตัราการ Re visit ที ่ER ภายใน 48 ชม.โดย
ไม่ไดว้างแผน ลดลงจาก 0.89 เป็น 0.14 

 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัราการ Re admit ภายใน 28 วนั ในผูป่้วย COPD 

 

       จากการทบทวนสาเหตุที่ท าให้เกิด Exacerbation 
ผู้ป่วยขาดความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อมีอาการ
ก าเรบิ พ่นยาไม่ถูกต้อง พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการสูด
ดมฝุ่ น ควนัไฟจากกจิกรรมด ารงชวีติ  องค์กรแพทย์และ
ทมีสหสาขาวชิาชพีจงึมกีารปรบัแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มี
ภาวะ Exacerbation   ทมีสหสาขาวชิาชพีร่วมดูแลเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละปรบัพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มที่ปัญหา
โดยการมสี่วนร่วมของญาติ ตรวจสอบเทคนิคการพ่นยาที่
ถูกวิธีโดยเภสชักรมีนักกายภาพบ าบัดสอนการฝึกการ
หายใจ (Breathing Exercise ) การออกก าลงักายประเมนิ
สมรรถภาพปอด 

       แผนพฒันาปี 2563 พฒันาศกัยภาพผูป่้วยในเรือ่ง
เทคนิคการใชย้าพ่นโดยมรีปูภาพเป็นสื่อการสอน ในราย
กลุ่มในวนัที่มคีลนิิกบรกิาร มกีารประเมนิพรอ้มทัง้สาธติ
ยอ้นกลบัในรายเดยีว  และพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีใ่น
รพ.และเครอืข่ายรพ.สต.อย่างต่อเน่ือง จากการทบทวน 
Readmit ผูป่้วย COPD พบว่าผูป่้วยที ่Readmit บ่อยๆ 
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ไดแ้ก่กลุ่มผูป่้วย COPD Stage 3-4และผูป่้วยทีม่โีรคร่วม
เช่น CA  Lung, IHD  ผูป่้วยเคยมปีระวตั ิOn ET tube มา
ก่อน ทีต่้องสง่กลบัมารบัการฉีดยา Antibiotic ต่อ รวมทัง้
กลุ่มผูป่้วยต้องไดร้บัยา Steroid ทีส่่งผลท าใหต้้องเขา้รบั
การรกัษาที่โรงพยาบาลและ รอ้ยละ66.15 ทีต่้องพึง่พา
ออกซเิจนทีบ่้าน องคก์รแพทยจ์งึมกีารปรบัแนวทางการ
ดแูลผูป่้วย จดัท าแผนจ าหน่ายผูป่้วย COPD ปรบัปรุง
กระบวนการท า Discharge plan โดยร่วมวางแผนการ
รกัษากบัตกึผูป่้วยใน   ประเมนิสภาวะสุขภาพของผูป่้วย
แต่ละรายทีจ่ าเป็นต้องพึง่พาOxygen therapyเพื่อคน้หา
ส่วนขาดและช่วยประสานทมีสหวชิาชพีเขา้มามสี่วนร่วมใน
การดแูลผูป่้วยรวมทัง้มกีารประสานงานกบั case 
manager-COPD ในการวางแผนการดูแลผูป่้วยและ มกีาร
จดัระบบการดแูลต่อเน่ืองทีบ่้านโดยทมี COC  สนบัสนุน
อุปกรณ์ทางการแพทยก์รณีผูป่้วยทีต่้อง On Oxygen 
Home therapy  และการตดิตามเยีย่มผูป่้วยกลุ่มดงักล่าว
ในชุมชน 
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81 ผลด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรสขุภำพ 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

-รอ้ยละผูป่้วย Stroke รายใหม่ที ่Onset to 
door time < 60 นาท ี

>50% 20.76 22.78 44.96 36.95 28.07 

-ระยะเวลาตัง้แต่ onset จนถงึรพ.ของผูป่้วย 
STEMI< 2 ชัว่โมง 

>50% 72.41 66.60 52.94 60 88.88 

-ระยะเวลาในการรบับรกิารที ่OPD < 90 นาท ี 89.40 84.52 84.48 84.33 75.24 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

รอ้ยละผูป่้วย strokeรายใหม่ที ่Onset to door time<60นาท ี
(เป้าหมาย>50%) 

 
 

 

        แนวโน้มของผูป่้วยทีม่าโรงพยาบาลหลงัจากมี
อาการมจี านวนเพิม่ขึน้ พบว่าในปี  2558 ม ี20.76% 
ส่วนในปี2559 มจี านวนผูป่้วยทีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัว่าเป็น
stroke มจี านวน79ราย  พบว่ามาทนัเวลา18ราย คดิเป็น 
22.78%  แต่ยงัไม่ถงึเป้าหมายทีก่ าหนดไวซ้ึง่สาเหตุหลกั
เกดิจากประชาชนขาดความรูแ้ละความตระหนกัเกีย่วกบั
โรค บางรายไม่มญีาตมิาส่งหรอืเกดิอาการตอนกลางคนื
ท าใหม้าโรงพยาบาลล่าชา้  ทมีสหวชิาชพีไดร้่วมกนั
ประชาสมัพนัธห์ลายช่องทาง  จดัท าระบบstroke alert 
EMS ประชาสมัพนัธ1์669  ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัอาการ
FAST และความส าคญัของการมาโรงพยาบาลเรว็ใน
กลุ่มเสีย่งและชุมชน และในคลนิิก NCD มกีารคดักรอง 
CVD risk ในผูป่้วยกลุ่มเสีย่งเพือ่พจิารณาให้Antiplatelet  
ปี2562 มกีารปรบัปรุงแนวทางเริม่ตัง้แต่การคดักรองและ
การประเมนิ การวนิิจฉยัการดแูลรกัษารวมถงึการส่งต่อ
ผูป่้วยไปโรงพยาบาลล าปางและการส่งผูป่้วยรบัการ
รกัษาต่อที ่รพ.สต. การตดิตามเยีย่มบ้าน  พฒันาระบบ
ตดิตามผูป่้วยขาดนดั  รณรงคเ์กีย่วกบัstroke 
awareness และ stroke alert EMS  

ประชาสมัพนัธ ์1669 ทัง้ในโรงพยาบาลและชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง  ในปี 2564 มกีารพฒันาเพิม่ช่องทางการ
ประชาสมัพนัธเ์พื่อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึข่าวสารไดม้าก
ขึน้  โดยประชาสมัพนัธ ์เรื่องหน่วยแพทยฉุ์กเฉิน1669
เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัการรกัษาอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลาตัง้แต่ Onset จนถงึรพ. ของผูป่้วย STEMI 
<2ชัว่โมง (เป้าหมาย>50%) 

 

             ระยะเวลาตัง้แต่ Onset จนถึงรพ. ของผู้ป่วย 
STEMI <2ชัว่ โมง  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากมีการ
กระบวนการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  หากเกิดการเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุ /
ฉุกเฉิน หรือมีอาการป่วยหนักที่บ้าน  สามารถเรียกใช้
บรกิาร EMS 1669 ซึง่มเีครอืข่ายรถพยาบาลของ อปท.ไว้
คอยบริการครบทัง้  8 ต าบล  สามารถออกรบัผู้ป่วย ณ 
จุดเกดิเหตุหรอืที่บ้านได้อย่างรวดเรว็  แต่ยงัพบว่าผู้ป่วย 
ในพื้นที่ มาถึงโรงพยาบาลล่าช้าเลยเวลา golden period  
สาเหตุเพราะไม่เรยีกใช้บรกิาร 1669 เน่ืองจากเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียว ไม่มีผู้ดูแลเพื่อแก้ปัญหา
ดงักล่าว จึงได้มีการประสานกับเครือข่ายดูแลในระดับ
หมู่บ้านและชุมชน คอื  อสม.และหมอครอบครวัในพื้นที ่
ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังร่วมกนั เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มน้ี
เขา้ถงึบรกิารและมาถงึโรงพยาบาลได้รวดเรว็ขึ้น  รวมถึง
มกีารสื่อสารบรกิาร 1669 ผ่านวทิยุชุมชน ผ่านผู้น าชุมชน
ทางหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน และการประชาสมัพนัธ์ผ่าน
ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเถินอย่างต่อเน่ือง เพื่อการ
เข้าถึงบรกิาร 1669 ได้เพิม่มากขึ้น ส าหรบัผู้ป่วยที่ถูกส่ง
ต่อมาจากโรงพยาบาล ร.พ.แม่พรกิ ร.พ.สบปราบ และ รพ
สต. ในเครือข่าย  จะมกีารประสานแจ้งข้อมูลก่อนน าส่ง
ผู้ป่วยมา เพื่อให้การดูแลต่อเน่ืองอย่างไร้รอยต่อ ส่วน
ผูป่้วยทีเ่กนิศกัยภาพในการดูแลจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาล
เกาะคาและโรงพยาบาลล าปาง  ผ่านระบบ Thai refer มี
ประสานขอ้มลูก่อนการส่งต่อ เพื่อใหผู้้ป่วยปลอดภยัสูงสุด 
ปี 2564 ระยะเวลาตัง้แต่ Onset จนถึงรพ. ของผู้ป่วย 
STEMI <  2   ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ  88.88 
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ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

   

ระยะเวลาในการรบับรกิารที ่OPD 

 

 

 

            เพื่อใหบ้รรลุความต้องการและคาดหวงัของ
ผูร้บับรกิาร  ไดม้กีารน าขอ้มลูความต้องการและความ
คาดหวงัของผูร้บับรกิาร ทีร่วบรวม จาก website 
โรงพยาบาลเถนิ , face book โรงพยาบาลเถนิ และตู้
รบัความคดิเหน็และ ช่องทางอื่นๆมาวเิคราะหท์ุก 3 
เดอืน มกีารปรบัระบบบรกิารขึน้เป็นระยะๆ   ทีแ่ผนก
ผูป่้วยนอกพบว่ามปัีญหารอนาน จงึมกีารปรบัระบบ
การใหบ้รกิาร เป็น smart OPD , smart Q ซึง่ถูก
พฒันาขึน้เพื่อตอบสนองเสยีงสะทอ้นจากผูร้บับรกิารวา่ 
รอนาน ไม่เรยีกรบับรกิารตามควิ เสยีงเรยีกชื่อจาก
เจา้หน้าทีเ่บาไม่ไดย้นิ ระบบ  smart Queue มี
จอแสดงผล แสดงชื่อและเรยีกซกัประวตัติามควิ ดว้ย
ระบบcomputer อตัโนมตั ิท าผูใ้หผู้ร้บับรกิารทีย่งัไม่ถงึ
ควิ สามารถรอดา้นนอกอาคารผูป่้วยนอก ในบรเิวณที่
จดัไวใ้หไ้ด ้โดยไม่ต้องกงัวลเมื่อถงึล าดบัของตนเองวา่
จะไม่ไดย้นิการเรยีกชื่อ  ระบบ  smart OPD smart 
Queue ท าใหล้ดการแออดัและลดระยะเวลารอคอย
เฉลีย่เหลอื 75.24 นาท ีส่งผลใหผู้ร้บับรกิารพงึพอใจใน
บรกิารเพิม่ขึน้เป็น 85.84%  
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82 ผลด้ำนควำมต่อเน่ืองในกำรดแูล 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

-รอ้ยละของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองไดร้บั
การฟ้ืนฟูทางกายภาพ 

>80% 100 100 100 100 100 

-รอ้ยละของผูป่้วยทีไ่ดร้บัการดแูลต่อเน่ือง 90 100 100 100 90 90 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

รอ้ยละของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองไดร้บัการฟ้ืนฟูทาง
กายภาพ (เป้าหมาย>80%) 

 
 

     ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองไดร้บัการฟ้ืนฟูทาง
กายภาพอย่างครอบคลุม  มกีารประเมนิ Barthel ADL 
Index ) ใหก้บัผูป่้วยทุกรายเพื่อประเมนิความกา้วหน้าใน
การดแูลตนเองและการเคลื่อนไหวของผูป่้วย และมนีกั
กายภาพบ าบดัออกใหบ้รกิารทีร่พ.สต.จ านวน2แหง่โดย
ใหบ้รกิารสปัดาหล์ะ2วนั เพื่อใหผู้ป่้วยไดร้บัการฟ้ืนฟู
อย่างต่อเน่ือง  ปี2562   มกีารดแูลร่วมกบัทมีเครอืข่าย
ชุมชนและพฒันาศกัยภาพของทมีดแูลสุขภาพในชุมชน  
ฝึกอบรมญาตหิรอืcaregiver ในการดแูลต่อเน่ืองทีบ่้าน
โดยร่วมกบัทมีสหวชิาชพี  ปี  2563 ทมีสหวชิาชพีออก
เยีย่มบ้านเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพในการฟ้ืนฟูผูป่้วย
และเพิม่พฒันาศกัยภาพในการดูแลฟ้ืนฟูผูป่้วยของญาติ
และผูด้แูล 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

รอ้ยละของผูป่้วยทีไ่ดร้บัการดแูลต่อเน่ือง 

 
 

     เน่ืองจากในปี  2563 มกีารปรบัโปรแกรมการรายงาน
ผลการตดิตามเยีย่มผูป่้วย ปัญหาพบว่าโปรแกรมยงั
พฒันาไม่สมบูรณ์ ท าใหก้ารเกบ็ขอ้มลูไม่ครบถ้วน ส่งผล
ใหร้อ้ยละของผูป่้วยทีไ่ดร้บัการดแูลต่อเน่ืองลดลงจากปี 
2562 ซึง่ทางสสจ.รบัทราบปัญหาและก าลงัพฒันาระบบ
การลงขอ้มลูต่อไป เป็น โปรแกรม COC lampang  link 
2020 
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83 ผลด้ำนกระบวนกำรและผลลพัธใ์นกำรดแูลผู้ป่วยโรคส ำคญั (สะทอ้นมติคุิณภาพ appropriateness และ
effectiveness 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อตัราตายโรคหวัใจขาดเลอืด <27: 

แสนปชก. 

48.10 36.78 36.64 13.5 32.32 

อตัราตายผูป่้วย Sepsis <30% 6.24 6.89 14.44 36.11 3.85 

รอ้ยละของการเกดิภาวะแทรกซอ้น DR <5% 2.57 1.37 1.28 1.16 1.06 

รอ้ยละของการเกดิภาวะแทรกซอ้นทางไต <10% 7.30 5.65 5.64 5.08 4.61 

รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวานถูกตดัเทา้ <1% 0.70 0 0 0 0 

อตัราการก าเรบิเฉียบพลนัผูป่้วย COPD <130/100 

ผูป่้วย COPD 

211.30 92.18 115.27 93.37 91.75 

อตัราการตดิเชือ้ในช่องทอ้งของผูป่้วยลา้ง
ไตในช่องทอ้ง 

1episode: 

<24 

 pt-month 

35.1 38 34 21 30.12 

อตัราการควบคุมความดนัโลหติ < 
140/90 mmHg 

>50% 52.47 51.97 52.79 47.36 62.65 

อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นทางไตใน
ผูป่้วย HT 

<20% 32.14 25.25 13.27 10.79 15.63 

อตัราการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองใน
ผูป่้วย HT 

<2% 0.38 0.32 0.28 0.28 0.25 

อตัราการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจใน
ผูป่้วย HT 

<5% 0.05 0.68 0.31 0.28 0.18 

อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง <7% 3.98 2.86 0.78 1.69 2.86 

รอ้ยละความส าเรจ็ของการส่งต่อผูป่้วย 
Stroke Fast Track ภายใน 30 นาท ี
(Door to refer time) 

>80% 100 100 100 100 100 

จ านวนการเสยีชวีติจาก Severe Head 
Injury (ในโรงพยาบาลและหลงัส่งต่อ) 

0 36 11 15 5 1 

อตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก <50: 

แสนปชก. 

29.97 19.80 89.75 15.24 0 

อตัราป่วยโรคมอืเทา้ปาก <50: 

แสนปชก. 

246.37 102.30 264.17 93.14 135.48 
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ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

 

จากการทบทวนอตัราตายดว้ยโรคหวัใจขาดเลอืด ในปี 
2561-2563  พบว่ามอีตัราการตายทีล่ดลงพบว่า มกีารคดั
กรองกลุ่มเสีย่งโรคหวัใจและหลอดเลอืดโดยใช้โปรแกรม 
TCVRS (Thai CVD risk score) ท าใหผู้ป่้วยทีม่คีวาม
เสีย่งในการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดระดบัปานกลาง
ขึน้ไป ไดร้บัค าแนะน าในการป้องกนัตนเอง เพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กดิโรคหวัใจ รวมถงึมกีารคดักรองกลุ่มเสีย่งตัง้แต่
อายุ 35 ปีขึน้ไป เพื่อสรา้งใหเ้กดิความตระหนกัในการดแูล
ตนเอง เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิโรคหวัใจ ท าใหม้อีตัราการ
ตายของโรคหลอดเลอืดหวัใจลดลง 

 

 

 

 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัราตายผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquried น้อยกว่ารอ้ยละ30 

 

จากการทบทวนอตัราตายผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquried  พบว่ามแีนวโน้มที่
ลดลง จากปี 2562 เน่ืองจากมกีารคดักรองทีร่วดเรว็ 
(qSOFA)  และมกีารน าแนวทางการดแูลผูป่้วย sepsis  
มาใชใ้นการดแูลผูป่้วย รวมถงึมกีารน าโปรแกรม sepnet   
มาใชใ้นการวเิคราะหก์ารดแูลผูป่้วย โดยกลุ่มผูป่้วยทีม่ ี
SOFA score ≥4 มกีารรายงานอายุรแพทยเ์พื่อใหผู้ป่้วย
ไดร้บัการดแูลอย่างใกลช้ดิในหอผูป่้วย ICU รวมถงึการ
พฒันาระบบยาเพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึยา antibiotic อยา่ง
รวดเรว็ ผูป่้วยปลอดภยั ท าใหแ้นวโน้มอตัราการเสยีชวีติ
ในผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดลดลง 
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ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 
 

โรงพยาบาลเถนิจงึก าหนดใหผู้ป่้วยทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยเป็น 
DM ไดร้บัการคดักรอง DR แต่แรกเมื่อวนิิจฉยั เน่ืองจาก
คลนิิกเบาหวานโรงพยาบาลเถนิมเีครื่องตรวจ Fundus 
Camera   เป็นของตนเอง และมเีจา้หน้าที ่ ทีผ่่านการ
อบรมการตรวจคดักรอง DR ทีม่คีวามเชีย่วชาญ  ซึ่งหาก
พบความผดิปกตเิพยีงเลก็น้อยจะมกีารส่งต่อพบจกัษุ
แพทยท์ีโ่รงพยาบาลล าปางทนัท ี เพื่อรบัการรกัษาและการ
ดแูลอย่างถูกต้องโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญต่อไป ท าใหผู้ป่้วย
เบาหวานอ าเภอเถนิมภีาวะแทรกซอ้น DR  ค่อนขา้งน้อย
ไม่เกนิเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ พฒันาปีใน 2562 พฒันา
ระบบบรกิารผูป่้วยเบาหวานทีม่ภีาวะแทรกซอ้น DR จะ
ไดร้บัการจดัการรายกรณีเพื่อใหส้ามารถควบคุมดบัน ้าตาล
ไดต้ามเป้าหมาย ไม่ใหภ้าวะ DR เพิม่ระดบัความรนุแรง
ขึน้ และในปี 2363 มกีารพฒันาระบบการใหก้ารปรกึษา
โดยจกัษุแพทยโ์ดยใช ้Group line ท าใหผู้ป่้วยเบาหวานที่
มคีวามผดิปกตทิางตาเขา้ถงึการวนิิจฉยัและรกัษาไดอ้ย่าง
รวดเรว็ลดการเกดิภาวะแทรกซอ้นทีรุ่นแรงและอนัตรายลง
ได ้ ปี 2564 รอ้ยละของการเกดิ DR ลดลงเป็น 1.06 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวานทีม่ภีาวะแทรกซอ้นทางไต 

 

การคดักรองภาวะแทรกซอ้นทางไตในผู้ป่วยเบาหวานและ
การวินิจฉัยนัน้ เดิมใช้ค่า Serum Cr  ค านวณ e GRF 
stageตามสตูร CKD EPI และจดัแบ่งผูเ้ป็น CKD  stage I-
V  ในปี 2560 ได้มกีารทบทวน แนวทางการวนิิจฉัย คอื
การเพิม่การตรวจ Urine micro alb. ในผู้ป่วยเบาหวาน 
เพื่อใหก้ารคดักรองภาวะแทรกซ้อนทางไตและการวนิิจฉัย
ได้ถูกต้องแม่นย าเพิม่มากขึ้น  รวมถึงการจดัคลินิกชะลอ
ไตเสื่อมขึ้น (CKD clinic)  เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบตัิตวั
ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ม ีค่า e GFR  ตัง้แต่ stage III 
เ ป็นต้นไป  ท า ให้สามารถลดผู้ ป่ วย เบาหวานที่ มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไตลงได้ การพัฒนาคุณภาพในปี 
2563 คลนิิกชะลอไตเสื่อม (CKD clinic)  ขยายการดูแล
ผูป่้วยเบาหวานที่มภีาวะแทรกซ้อนทางไต ในทุกๆ stage 
โดยบูรณาการร่วมกนักบัคลนิิกเบาหวาน และให้การดูแล
โดยทมีสหสาขาวชิาชพี รวมถึงการ ขยายการเปิด คลนิิก
ชะลอไตเสื่อม (CKD clinic) ในรพสต.เครอืข่าย  ปี 2564 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
เท่ากบั 4.61 
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      ผูป่้วยเบาหวานมโีอกาสสญูเสยีเทา้มากกว่าคนปกต ิ
25 เท่าจากภาวะแทรกซอ้นทางหลอดเลอืดและ
เสน้ประสาททีเ่ทา้ ปี 2556  โรงพยาบาลเถนิ ไดเ้ปิด
ด าเนินการคลนิิกสุขภาพเทา้เบาหวานเพื่อคดักรอง
ภาวะแทรกซอ้นทีเ่ทา้และขาในผูป่้วยเบาหวาน และมกีาร
แกไ้ขปัญหาตามระดบัความเสีย่งมากจะเกดิแผลทีเ่ท้า อนั
เป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหผู้ป่้วยเบาหวานต้องตดัเทา้  
ดงันัน้ผูป่้วยเบาหวานทีเ่ทา้อยู่ในกลุ่ม High risk จะได้รบั
การดแูลและตรวจเทา้อย่างละเอยีดทุก 3 เดอืน และไดร้บั
รองเทา้พเิศษเพื่อป้องกนัการเกดิแผลเทา้  

การพฒันาต่อเน่ืองในปี 2563  ใชก้ารแพทยแ์ผนไทยร่วม
ในการดแูลเทา้ผูป่้วยเบาหวาน ในกลุ่มทีม่อีาการเทา้ชา มี
การนวดเทา้กระตุ้นการรบัรูข้องเสน้ประสาททีเ่ทา้ และ
กระตุ้นการไหลเวยีนเลอืดของเทา้ เพื่อเพิม่คุณภาพการ
ดแูลเทา้ผูป่้วยเบาหวานใหด้ยีิง่ขึน้  ท าให ้อตัราการถกูตดั
เทา้ในผูป่้วยเบาหวานลดลงตามล าดบัและเป็น 0 รายในปี 
2561-2564 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัราการเกดิหอบก าเรบิเฉียบพลนัในผูป่้วย COPD 

 

 

         จากการทบทวนสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิ Exacerbation 
ผูป่้วยขาดความรูเ้กีย่วกบัการดแูลตนเองเมื่อมอีาการ
ก าเรบิ พ่นยาไม่ถูกต้อง พฤตกิรรมการสบูบุหรีแ่ละการสดู
ดมฝุ่ น ควนัไฟจากกจิกรรมด ารงชวีติ  องคก์รแพทยแ์ละ
ทมีสหสาขาวชิาชพีจงึมกีารปรบัแนวทางการดแูลผูป่้วยทีม่ี
ภาวะ Exacerbation   ทมีสหสาขาวชิาชพีร่วมดแูลเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละปรบัพฤตกิรรมสุขภาพกลุ่มทีปั่ญหา
โดยการมสี่วนร่วมของญาต ิตรวจสอบเทคนิคการพ่นยาที่
ถูกวธิโีดยเภสชักรมนีกักายภาพบ าบดัสอนการฝึกการ
หายใจ  (Breathing Exercise ) การออกก าลงักายประเมนิ
สมรรถภาพปอด 

      ปี 2563 พฒันาศกัยภาพผูป่้วยในเรือ่งเทคนิคการใช้
ยาพ่นโดยมรีปูภาพเป็นสื่อการสอน ในรายกลุ่มในวนัทีม่ี
คลนิิกบรกิาร มกีารประเมนิพรอ้มทัง้สาธติยอ้นกลบัในราย
เดยีว  และพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีใ่นรพ.และเครอืข่าย
รพ.สต.อย่างต่อเน่ือง ปี 2564 อตัราการเกดิหอบก าเรบิ
เฉียบพลนัในผูป่้วย COPD  เท่ากบั  91.75 

 

 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีถูกตัดเท้า 
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อตัราการตดิเชือ้เยื่อบุช่องทอ้งในผูป่้วย 

ลา้งไตทางช่องทอ้ง 
(เป้าหมาย 1  Episode > 24  patient / month) 

 

 
 

 

 

อตัราการตดิเชือ้เยื่อบุช่องทอ้ง (Peritonitis  Rate  จาก 
เกณฑ ์1episodes : >24 patient / month ) พบรายงาน
การตดิเชือ้ ในปี 2561 1episodes : 38 patient /month  ( 
หมายถงึ ในเวลา 38 เดอืน จะมผีูป่้วยตดิเชือ้ 1 คน)   และ
ในปี 2562 พบการตดิเชือ้ 1episodes :34 patient / month 
( หมายถงึ ในเวลา 34 เดอืน จะมผีูป่้วยตดิเชือ้ 1 คน)  
และในปี 2563 (ต.ค 62-ม.ีค 63) พบว่า  1episodes : 21 
patient / month พบว่าระยะเวลาทีผู่ป่้วยจะมกีารตดิเชือ้
น้อยลง เน่ืองจาก  ผูป่้วยทีม่กีารตดิเชือ้เยือ่บุช่องทอ้งส่วน
ใหญ่จะเป็นผูส้งูอาย ุมอีายุตัง้แต่  65 ปีขึน้ไป  และเป็นผู้
เปลีย่นน ้ายาเอง ซึง่มกัมปัีญหาในดา้นการมองเหน็ลดลง 
หลงลมื ความอยากอาหารลดลง  มปัีญหาเรื่องเศรษฐานะ 
และส่วนใหญ่ผูท้ีพ่บการตดิเชือ้ในช่องทอ้งจะเป็นบุคคล
เดมิ และมกัเป็นผูท้ีม่ภีาวะอลับูมนิในเลอืดต ่าอยู่เสมอ   จงึ
ส่งผลท าใหเ้กดิภาวะตดิเชือ้ในเยื่อบุช่องทอ้งไดง้่าย ทมีสห
วชิาชพีจงึไดท้บทวนการดูแลผูป่้วยร่วมกนั  โดยทุกครัง้ที่
มกีารตดิเชือ้ จะมกีาร review technique, Re-Training 
ใหก้บัผูป่้วยและ Care giver โดย PD  Nurse   ตาม
โปรแกรม Training  และ มตีดิตามในขณะทีผู่ป่้วย Admit  
และมกีารตดิตามเยีย่มบ้านหลงัจากผูป่้วยจ าหน่ายกลบั
บ้าน  ร่วมกบัทมี COC และใหสุ้ขศกึษาค าแนะน าในเรื่อง
การป้องกนัการการตดิเชือ้ในเยื่อบุช่องทอ้งซ ้า  ในดา้น
โภชนาการ จะแนะน าเมนูไข่ขาวเพื่อกระตุ้นความอยาก
อาหาร และลดความเบื่อหน่ายในการบรโิภคไข่ขาว  และมี
การนดัติดตามผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง ทุก 1เดอืน หรอืตาม
ภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ของแต่ละคน   ปี 2563 จะมกีาร
ตดิตามเยีย่มบ้าน ทุกรายอย่าง น้อย ปีละ 2 ครัง้   review 
technique และการ re-training ทุกราย 1 ครัง้/ปี  และทุก
ครัง้ทีผู่ป่้วยมกีารตดิเชือ้ในเยื่อบุช่องทอ้ง  พฒันาทมีผูด้แูล
ผูป่้วยต่อเน่ืองทีบ่้าน ปี 2564 อตัราการตดิเชือ้เยื่อบุชอ่ง
ทอ้งในผูป่้วยเท่ากบั 30.12 
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อตัราการควบคุมความดนัโลหติผูป่้วย HT ทีม่รีะดบั
BP<140/90mmhg 

 

 

 

ในปี 2558 คลนิิกโรคความดนัโลหติสงูโรงพยาบาลเถนิ มี
ผูป่้วยทีส่ามารถควบคุมระดบั  BP ไดต้ ่ากว่าเป้าหมาย 
จากการทบพบว่าผูป่้วยยงัขาดความรูใ้นการดแูลตนเองให้
เหมาะสมกบัโรค และยงัขาดความตระหนกัถงึ
ภาวะแทรกซอ้นทีรุ่นแรงและอนัตราย ดงันัน้จงึไดม้กีาร
สนบัสนุนผูป่้วยใหม้คีวามรูใ้นการดูแลตนเองทีถู่กต้องโดย
จดัหอ้งเรยีนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพขึน้ที่
โรงพยาบาลเถนิ ใหบ้รกิารกลุ่มผูป่้วยทีย่งัไม่สามารถ
ควบคุมระดบัBPได ้โดยมกีารใหค้วามรูเ้รื่อง DASH Diet  
การใช ้  SKT สมาธใินการช่วยลดความดนั   อาการเตอืน
ของการเกดิภาวะแทรกซอ้นทีอ่นัตรายทีต่้องมาพบแพทย์
ทนัท ี พบว่าผูป่้วยสามารถควบคุมระดบั BP ได้ดขีึน้ ได้
ตามเป้าหมายทีก่ าหนด  ในปี 2563   มกีารสนบัสนุนการ
ท า HBPM ใหผู้ป่้วยใชก้ารวดัความดนัทีเ่ป็นเครื่องมอืใน
การดแูลตนเอง  เพื่อการประเมนิผลการดแูลตนเอง โดยมี
การสนบัสนุนเครื่องวดัความดนัให้แก่ผูป่้วยจ านวน 1 
เครื่อง/หมู่บ้านเพื่อใหผู้ป่้วยหมุนเวยีนในการท าHBPM 
และเพื่อการควบคุมระดบัBP ไดอ้ย่างยัง่ยนื  ปี 2564 รอ้ย
ละการควบคุมความดนัโลหติผูป่้วย HT ทีม่รีะดบั
BP<140/90mmhg เท่ากบั 62.65 

 

ข้อมูล / ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัรำกำรเกิด Stroke  และ MI ในผู้ป่วยโรค HT 

 

      ในปี 2558 ได้น าเครื่องมอืการประเมนิโอกาสเสีย่งต่อ
โรคหวัใจและหลอดเลอืด คอืโปรแกรม Thai CVD risk เขา้
มาประเมนิโอกาสเสีย่ง และจดักลุ่ม  ผูป่้วย HT ออกเป็น
ความเสีย่งต ่า เสีย่งปานกลาง เสีย่งสงู และเสีย่งสงูมากและ
กลุ่มเสีย่งสงูอนัตราย และมแีนวทางการจดัการในแต่ละ
กลุ่มซึง่มคีวามเขม้ขน้ในการจดัการทีแ่ตกต่างกนัไป เพื่อ
ลดความเสีย่งต่อการเกดิ โรค Strokeและ MI ใหน้้อยทีสุ่ด  
ในกลุ่มทีเ่สีย่งสงูมากและเสีย่งสงูอนัตราย จะไดร้บัยาเพื่อ
ป้องกนัการเกดิโรค Strokeและ MI และก าจดัพฤตกิรรม
เสีย่งต่างๆ เช่น การสบูบุหรี ่ จงึท าใหผู้ป่้วย HT เกดิ 
Strokeและ MI ไดต้ ่ากว่าเกณฑ ์ ในปี 2563  การเพิม่
คุณภาพการเฝ้าระวงัการเกดิโรค Strokeและ MI ในกลุ่ม
เสีย่งสงูมากและสงูอนัตราย โดยมกีารเฝ้าระวงัโดย โดยอ
สม และ มอค. ประจ าหมู่บ้าน ทีท่ราบถงึอาการเตอืนที่
ส าคญัทีต่้องมาโรงพยาบาลทนัทเีมื่อมอีาการเกดิขึน้ 
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         การคดักรองภาวะแทรกซอ้นทางไตในผูป่้วย HT 
และการวนิิจฉยันัน้ เดมิใช้ค่า Serum Cr  ค านวณ e GRF 
stageตามสตูร CKD EPI และจดัแบ่งผูเ้ป็น CKD  stage I-
V ท าใหผู้้HT ไดร้บัการวนิิจฉยัว่ามภีาวะแทรกซอ้นทางไต
เพิม่สงูขึน้เรื่อยๆ เกนิเกณฑ ์ทีก่ าหนด ในปี 2560 ได้มกีาร
ทบทวน แนวทางการวนิิจฉยั คอืการเพิม่การตรวจ UA / U 
alb. ในผูป่้วยHT เพื่อใหก้ารคดักรองภาวะแทรกซอ้นทาง
ไตและการวนิิจฉยัไดถู้กต้องแม่นย าเพิม่มากขึน้  รวมถงึ
การจดัคลนิิกชะลอไตเสื่อมขึน้(CKD clinic)  เพือ่ใหค้วามรู้
ในการปฏบิตัติวัในกลุ่มผูป่้วยHT ทีม่ ีค่า e GFR  ตัง้แต่ 
stage III เป็นต้นไป  ท าใหส้ามารถลดผูป่้วย HT ทีม่ี
ภาวะแทรกซอ้นทางไตลงได ้ในปี 2562 คลนิิกชะลอไต
เสื่อม (CKD clinic)  ขยายการดแูลHT ทีม่ภีาวะแทรกซอ้น
ทางไต ในทุกๆ stage โดยบูรณาการร่วมกนักบัคลนิิก HT  
และใหก้ารดแูลโดยทมีสหสาขาวชิาชพี รวมถงึการ ขยาย
การเปิด คลนิิกชะลอไตเสื่อม (CKD clinic) ในรพสต.
เครอืข่าย   มกีารด าเนินงานหมู่บ้านลดเคม็ โรงเรยีนลด
เคม็ และโรงพยาบาลลดเคม็ มเีครื่องมอื salt meter ในการ
ตรวจวดัความเคม็ในอาหารทีผู่ป่้วยรบัประทาน ในทุก
หลงัคาเรอืน ท าใหผู้ป่้วยสามารถปรบัพฤตกิรรมการดแูล
ตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม รอ้ยละการเกดิภาวะแทรกซ้อน
ทางไตในผูป่้วย HT 

ปี 2560 -2564 เท่ากบั 32.14,25.25,13.27,10.79 และ 
15.63 

 

ข้อมูล / ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง(เป้าหมาย <7%) 

 

  สาเหตุการตายของผูป่้วยstroke เหตุส่วนใหญ่เกดิจาก
ภาวะแทรกซอ้น เช่น pneumonia , sepsis จาก UTI หรอื 
Infected Bedsore  ซึง่หลงัจากผูป่้วยไดร้บัการส่งกลบัเพื่อ
มารกัษาต่อจะไดร้บัการดแูลในระยะ Intermediate care 
ในช่วง 6เดอืนเพื่อชว่ยฟ้ืนฟูสภาพ ลดความพกิาร  และมี
การเตรยีมความพรอ้มของผูด้แูลต่อเน่ืองทีบ่้านรวมถงึ
ความพรอ้มของบ้านและมศีนูยใ์หย้มือุปกรณ์ทีใ่ชก้บัผูป่้วย
เพื่อดแูลผูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและลด
ภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ได ้ มกีารออกเยีย่มบ้านร่วมกบั
ทมีสหวชิาชพีเพื่อประเมนิผูป่้วย มกีารพฒันาศกัยภาพ
ของทมีดแูลสุขภาพในชุมชน  ฝึกอบรมญาต ิในการดูแล
ต่อเน่ืองทีบ่้านโดยร่วมกบัทมีสหวชิาชพี ในปี2563 มี
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 ทมีสหวชิาชพีออกเยีย่มบ้านเพื่อประเมนิปัญหาของผูป่้วย
และประเมนิญาตเิพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการดแูลผูป่้วย 
และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคและอาการผดิปกตทิีต่้องพา
ผูป่้วยมาโรงพยาบาล 

 

ขอ้มลู/ตวัชีว้ดั ผลการด าเนินงาน 

รอ้ยละความส าเรจ็ของการส่งต่อผูป่้วย  stroke fast track 
ภายใน 30 นาท ี(Door to refer time 

(เป้าหมาย>80%) 

 

 

   จากการด าเนินงานผูป่้วย stroke fast track ไดร้บัการ
ส่งต่อภายใน  30นาท ี ซึง่มแีนวทางการประเมนิในการใช ้
FAST  ถ้าเป็นผูป่้วยstroke fast track จะม ีstanding 
orderส าหรบัแพทย ์ เพิม่ความรวดเรว็ในการท าหตัถการ
ของพยาบาล  แพทยจ์ะประเมนิ NIHSS score เพื่อ
ปรกึษากบัแพทยเ์ฉพาะทางของโรงพยาบาลศนูยล์ าปาง  
ซึง่ขณะเดยีวกนัมกีารเตรยีมทมีส่งต่อและขอ้มลูส่งต่อ
ประสานงานกบัโรงพยาบาลศนูยล์ าปาง  เพือ่รองรบัการ
ดแูลอย่างต่อเน่ือง  

พฒันาแนวทางการคดักรองและพฒันาศกัยภาพบุคลากร
อย่างต่อเน่ืองเกีย่วกบัการคดักรองเพื่อการวนิิจฉยัที่
รวดเรว็  รณรงคใ์หป้ระชาชนมคีวามรูแ้ละตระหนกัถงึ
อาการทีค่วรรบีมาโรงพยาบาล   ประชาสมัพนัธใ์ห้
ประชาชนเขา้ถงึการบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน 1669   ปี 
2563 พฒันาและเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธ ์ให้
ประชาชนไดต้ระหนกัถงึการเกดิโรค ความรูเ้กีย่วกบัโรค
และการป้องกนัความเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิโรค และทบทวน
แนวทาง การดแูลรกัษาโรคของแพทยแ์ละพยาบาล  
รวมถงึการพฒันาระบบส่งต่อใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ xu 
2560-2564 สามารถส่งต่อผูป่้วย  stroke fast track 
ภายใน 30 นาทไีด ้รอ้ยละ 100  

 

ข้อมูล / ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัราการเสยีชวีติจาก Severe Head Injury 

(ในโรงพยาบาลและหลงัส่งต่อ)  (เป้าหมาย 0) 

ขอ้มลูรายงานปี 2562 พบว่ามกีารเสยีชวีติ จาก Severe 
Head Injury 15 ราย มกีารทบทวนการดแูลผูบ้าดเจบ็ที่
ศรีษะ ทีไ่ม่ไดร้บัการดแูลตามมาตรฐาน ATLS พบว่า
ผูเ้สยีชวีติไดร้บับาดเจบ็ทีรุ่นแรงทีศ่รีษะ เมาสุรา ไม่สวม
หมวกนิรภยั และน าส่งโดยทมีของกูภ้ยั(EMR) ขาดทกัษะ
ความช านาญในการดแูลผูบ้าดเจบ็ ณ จุดเกดิเหตุ และมี
การประเมนิสภาพไม่ครอบคลุม จงึจดัการอบรมฟ้ืนฟู
ความรู ้และทกัษะในการดแูล ณ จุดเกดิเหตุ การ
เคลื่อนยา้ยทีถู่กวธิ ี มกีารจดัซือ้เครื่องอลัตรา้ซาวดไ์วใ้น 
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ER ใหแ้พทยต์รวจวนิิจฉยัไดท้นัท ีพฒันาระบบการส่งต่อ
ทัง้ทีจุ่ดเกดิเหตุและการดแูลขณะน าส่งโรงพยาบาลล าปาง 
เพื่อใหผู้บ้าดเจบ็ปลอดภยั ประชาสมัพนัธก์ารใชบ้รกิาร
การแพทยฉุ์กเฉินผ่านหมายเลข และมกีารรณรงคใ์น
สถานศกึษาในเรื่องการขบัขีป่ลอดภยั ผลลพัธปี์ 2564 
อตัราการเสยีชวีติจาก Severe Head Injury  ลดลงจาก
รอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 1 

 ลดลงกว่าเดมิ 

 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 

(<50:แสนประชากร) 

 

โรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรคทีม่อีตัราป่วยสงูของอ าเภอเถนิ  
จากกราฟ อตัราป่วยมแีนวโน้มลดลง และเพิม่สงูขึน้ในปี 
2558 เน่ืองจากเกดิการระบาดใหญ่ในประเทศ  คาดการณ์ 
จงัหวดัล าปางเป็นจงัหวดัหน่ึงทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการ
ระบาด และจ านวนผูป่้วยนอกฤดกูาลระบาด จะมจี านวน
มากกว่าค่ามธัยฐาน   จงึไดเ้หน็ความส าคญัดงักล่าวจงึได้
ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายหน่วยงานอื่นๆ ไดก้ าหนดแนวทาง
และวธิกีารท างานดงัน้ีคอื ควบคุมตัง้แต่ระยะก่อนเกดิการ
ระบาด  ระยะระบาด  ระยะหลงัการระบาด  ออกส ารวจ
ลกูน ้ายุงลาย เพื่อหาค่าHI BI และCI น ามาวเิคราะหห์า
ดชันีความชุกของลกูน ้ายุงลาย ร่วมมอือย่างเขม้แขง็กบั
ภาคเีครอืข่าย  จดัการประชุมน าเสนอขอ้มลู สถานการณ์
ระบาดทุกอาทติยใ์หร้บัทราบและหาแนวทางวธิกีารแกไ้ข
ใหม้คุีณภาพและมปีระสทิธภิาพ  อกีทัง้รว่มกนัท าBig 
Cleaning Day ในทุกหมู่บ้าน  มกีารสุ่มส ารวจแหล่งเพาะ
พนัธล์กูน ้ายุงลาย , จดักจิกรรมประชาสมัพนัธ ์รณรงค ์ให้
ความรูเ้รื่องไขเ้ลอืดออก ใส่ทรายอะเบท พ่นหมอกควนัทัง้
ในโรงเรยีน ศนูยเ์ดก็ ศาสนสถาน  สถานทีส่าธารณะ  และ
ใหก้ารดูแลรกัษาผูป่้วยตามแนวทางการดแูลรกัษา จาก
การด าเนินดงักล่าวท าให้การระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
อ าเภอเถนิลดลง มจี านวนผูป่้วยน้อยอยู่ในอนัดบัที1่2 ของ
จงัหวดั อตัราป่วยลดลงในปี 59 -63 คอื 
121.09,29.97,19.80,89.75 และ25.39 ตามล าดบั รอ้ยละ
การควบคุมโรคไม่เกดิ2 Gen เพิม่ขึน้ในปี 60 -64 คอื 
68.1,72.73 ,100,96และ100 ตามล าดบั 
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 ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

 

              โรคมอืเทา้ปาก เป็นโรคเฝ้าระวงัทางระบาด
วทิยาทีส่ าคญัของอ าเภอเถนิ ดา้นการป้องกนัและควบคุม
โรค ท าไดค่้อนขา้งล าบาก เน่ืองจากองคป์ระกอบทัง้ดา้น 
Host ดา้นการป้องกนัตนเองค่อนขา้งยากเน่ืองจากพบได้
บ่อยในกลุ่มเดก็ทารกและเดก็เลก็อายุต ่ากว่า 5 ปี จากการ
วเิคราะหข์อ้มลูทางระบาดวทิยายอ้นหลงั ยงัพบมกีาร
ระบาดของโรคมอืเทา้ปากเพิม่ขึน้ จงึมกีารปรบัการ
ด าเนินการดงัน้ี  ทบทวนแนวทางการด าเนินงานป้องกนั
และควบคุมการระบาดของโรคตัง้แต่พบผูป่้วย  และ
วางแผนการรกัษา การป้องกนัการตดิต่อของโรคใน
สถานศกึษาและชุมชนที่มกีารระบาด  จดัท าช่องทางแจง้
พืน้ทีเ่พื่อควบคุมโรคอย่างรวดเรว็  ทนัเวลา  ,ในระหว่าง
การระบาด มกีารเฝ้าระวงัสถานการณ์โรค แจง้ขอ้มลู
สะทอ้นกลบัใหชุ้มชนรบัทราบ เพื่อใหเ้กดิความตระหนกัใน
การดแูล  และควบคุมการเพิม่การระบาดของโรค, ใช้
มาตรการการป้องกนัและแพร่เชือ้แบบ Contact 
Precaution  และ Droplet Precaution เพื่อเป็นการป้องกนั
การแพร่เชือ้สู่บุคคลอื่น   จากการปรบัเปลีย่นการ
ด าเนินงาน การเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรค มอืเทา้ปาก  
ตัง้แต่ก่อนฤดรูะบาด โดยประสานความร่วมมอือย่าง
เขม้ขน้ในชุมชนทุกภาคส่วน  ตดิตามประเมนิผลเป็นระยะ
พบว่าปี 61 -64 มอีตัราป่วย 102.3, 264.17, 93.14 และ 
135.48 ตามล าดบั ไม่พบการเสยีชวีติ  หรอืการเจบ็ป่วย
รุนแรงทีต่้องเขา้รบัการรกัษาใน รพ. 
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84 ผลด้ำนกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรดแูลผู้ป่วย 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวานทีม่ค่ีา HbA1C<7% >40% 17.44 20.07 20.87 18.06 23.18 

อตัราความส าเรจ็การรกัษา TB >85% 70 73.50 83 63.30 72.15 

รอ้ยละของผูป่้วยทีม่อีตัราการลดลงของ 
eGFR<4ml/min/1.73m2/ปี 

>65% 53.34 50.25 53.85 44.90 77.75 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

รอ้ยละของผูป่้วยเบาหวานทีม่ค่ีา  HbA1C<7 

 
 

 

จากขอ้มลูพบว่า อตัราผูป่้วยเบาหวานทีม่ ี HbA1C<7% ยงั
ไม่ถงึเป้าหมาย 40% จากการทบทวนพบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
การควบคุมระดบัน ้าตาลสะสม คอื พฤตกิรรมในการดแูล
ตนเองของผูป่้วยไม่เหมาะสม ขาดทกัษะในการจดัการตนเอง 
ไม่ม ี Healthy Literacy ปี 2558 จงึน ากระบวนการ Self-
Management Support มาช่วยเหลอืผูป่้วย ต่อมาปี 2561 
เพิม่การใชก้ระบวนการ Motivation Interviewing เพื่อให้
ผูป่้วยมกีารปรบัพฤตกิรรมสุขภาพใหเ้หมาะสมกบัโรคและคง
พฤตกิรรมทีด่ไีวไ้ดอ้ย่างต่อเน่ือง การพฒันางาน มกีาร
จดับรกิาร Un control DM Clinic ทัง้ในโรงพยาบาลและรพ
สต.เครอืข่าย  ใหบ้รกิารแบบ Intensive care ซึง่ป่วยจะ
ไดร้บัการวางแผนการดแูลเป็นรายบุคคลตามปัญหาและ
ความต้องการของผูป่้วย โดยใหก้ารดแูลโดยทมีสหสาขา
วชิาชพีโดยม ี Case Manager และ Mini case Manager 
เป็นผูป้ระสานการดแูล   รวมถงึการส่งต่อการดแูลให ้ COC 
เพื่อการดแูลต่อเน่ือง ทีบ่้านและชุมชน เพื่อการควบคุมโรค
ไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป  และในปี2563 มกีารเพิม่ระบบการ
สนบัสนุนการจดัการตนเองในผูป่้วยเบาหวานโดยการท า 
SMBG และมรีะบบการส่งยาใหท้ีบ่้านในช่วงของการป้องกนั
และควบคุมการระบาดของโรค Covid -19 การใหบ้รกิาร
ปรกึษาทางไลน์ @ และ FB massage เพื่อใหผู้ป่้วย
เบาหวานเขา้ถงึการสนบัสนุนการจดัการตนเองได้
หลากหลายช่องทางและ สะดวก รวดเรว็และยัง่ยนื 
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ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัราความส าเรจ็การรกัษา TB 

 

 

 

 

         มรีะบบการคดักรองเชงิรุกในชุมชนโดยใช้  mobile 
x-ray และการประสานงานผ่าน TB Co ระดบัอ าเภอทัง้ 2 
ท่าน แยกโซนการรกัษาทีช่ดัเจนโดยจดัตัง้  TB clinic แยก
จาก OPD ทัว่ไปมกีารวางแผนการรกัษา ตดิตามต่อเน่ือง
กบัทมีแพทยแ์ละเจา้หน้าที ่ รพ.สต. ให ้ Admit เพื่อเริม่ยา
ในโรงพยาบาล 2 สปัดาห ์ และรกัษาใหห้ายโดยระบบ 
DOT ผูส้มัผสัร่วมบ้านไดร้บัการคดักรอง และ มกีาร
ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ในชุมชน มรีะบบการตดิตาม
ผลเลอืดผูป่้วยในระยะการรกัษาช่วงเขม้ขน้ 1เดอืนแรก 
เพื่อเฝ้าระวงั drug induce hepatitis มเีจา้หน้าที ่TB co & 
TB clinic ก ากบัดแูลตัง้แต่ระบบการคดักรอง ประสานงาน 
ส่งต่อมารกัษาและการตดิตามต่อเน่ืองในชุมชน โดยเน้น
การดแูลผูป่้วยแบบองคร์วม เน้นผูป่้วยและญาตเิป็น
ศนูยก์ลางใหม้สี่วนร่วมในการวางแผนการรกัษา ใช้ระบบ
โปรแกรม TBCM online/โปรแกรม NTIP อฟัเดตขอ้มลู
เป็นปัจจุบนั ใชร้ะบบ line group ในการตดิต่อประสานงาน
ในการรกัษา ใชร้ะบบการตดิตาม DOT โดยเจา้หน้าที ่รพ.
สต.และ อสม. 

 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

      รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลงของ  
eGFR < 5 ml/min/1.73m2/yr 

               (เป้าหมาย > 65 % ) 

 

     รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลงของ eGFR 
< 5 ml/min/1.73m2/yr. เป้าหมาย > 65 %  โดยผูป่้วย 
CKD 3 จะเริม่เขา้คลนิิกชะลอไตเสื่อม โดยบูรณาการเขา้
กบังาน NCD เน้นในเรื่องการปฏบิตับิตัติวัเพื่อชะลอไต
เสื่อม และป้องกนัไม่ใหเ้ขา้สู่การบ าบดัทดแทนไตอย่าง
รวดเรว็    และในผูป่้วย  CKD 4- 5  จะมกีารดแูลและให้
ค าปรกึษาในเรื่องการบ าบดัทดแทนไต และมกีารส่งต่อเพื่อ
พบอายุรแพทยโ์รคไต ตามระบบ ผูป่้วย CKD 5  ทีเ่ขา้รบั
การรกัษาในคลนิิกชะลอไตเสื่อมในโรงพยาบาลเถนิมี
จ านวนทัง้หมด 98 ราย และไดร้บัการบ าบดัทดแทนไต
ดว้ยวธิกีารลา้งไตทางช่องทอ้งในหน่วยไตเทยีม รพ.เถนิ  ( 
CAPD Unit )มจี านวน 28 ราย  และฟอกเลอืดดว้ยเครื่อง
ไตเทยีม ใน รพ. ล าปาง จ านวน  18  ราย  และไดร้บัการ
ปลกูถ่ายไตจ านวน   2 ราย     และจากผลการด าเนินงาน  
ของคลนิิกชะลอไตเสื่อมในปี  2560  ,2561 , 2562 , 2564  
สามารถชะลอความเสื่อมของไตได ้โดยมอีตัราการลดลง
ของ  eGFR <5 ml/min/1.73m2/yr  ได ้รอ้ยละ  53.31 , 
50.25 , 54.95 , 44.95 และ 65 ตามล าดบั  
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85 ผลด้ำนควำมปลอดภยัในกำรดแูลผู้ป่วยผ่ำตดั (S) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ผ่าตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง ที่ส่งผล
กระทบกบัผูป่้วยความรุนแรงระดบั E ขึน้ไป* 

0 0 0 0 0 0 

อตัราการตดิเชือ้แผลผ่าตดั <2% 0.48 0.38 0.42 0.44 0.32 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

ผ่าตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง ทีส่่งผลกระทบกบัผูป่้วย
ความรุนแรงระดบั E ขึน้ไป 

 

 

 

 

    มมีาตรการการป้องกนัการผ่าตดัผดิขา้ง ผดิคน ผดิ
ต าแหน่งโดยมวีางระบบ ระบุคน ขา้ง ต าแหน่งทีจ่ะท าการ
ผ่าตดั ร่วมกนัระหว่างระหว่างแพทย ์พยาบาล ผูป่้วยตัง้แต่
ทีห่อผูป่้วย มกีารท าMarking Siteขา้งทีจ่ะผ่าตดั ตรวจสอบ
ซ ้าที ่pre op และ ในหอ้งผ่าตดั ( patient safety checklist ) 
ศลัยแพทยใ์ช ้surgical marker ทีเ่ป็นปากกาmarkบรเิวณ 
อวยัวะทีจ่ะผ่าตดั(ผูป่้วยและญาตริ่วมรบัรู)้ ที ่OPD IPD 
Pre-OP   ใชแ้บบฟอรม์ Surgical safety check list.  มกีาร 
Sign In การตรวจสอบก่อนการระงบัความรูส้กึ ใช้
แบบฟอรม์ (Surgical Safety Checklist)ตรวจสอบความ 
พรอ้มของผูป่้วย โดยมทีมีผ่าตดัประกอบดว้ย ศลัยแพทย ์
วสิญัญแีพทย ์พยาบาลวสิญัญ ีพยาบาลช่วยทัว่ไป 
(Circulating Nurse) และใหว้สิญัญพียาบาล เป็นผูท้วนสอบ
ขาน ชื่อผูป่้วย การระบุตวัผูป่้วย ,ประเภทการผ่าตดั, 
ต าแหน่งทีผ่่าตดั, mark site , แผนการผ่าตดั, การลงนาม
ยนิยอม การวนิิจฉยั ทมีงานร่วมรบัรูพ้รอ้มกนั (ตาม
แบบฟอรม์)    มกีระบวนการ Time Out การตรวจสอบก่อน
ลงมดีผ่าตดั เพื่อทวนสอบความเรยีบรอ้ยก่อนลงมดีผ่าตดั 
ศลัยแพทยเ์ป็นผูเ้ริม่ Time out ขาน ชื่อสกุล ชนิดการผ่าตดั 
ต าแหน่งที ่ผ่าตดั ความพรอ้มของเครือ่งมอือุปกรณ์การ
ผ่าตดั ความถูกต้องของsterility indicator โดยม ีวสิญัญ ี
แพทย ์วสิญัญพียาบาล และพยาบาลหอ้งผ่าตดั ร่วมรบัฟัง
และประเมนิตาม ถ้าไม่ถูกต้องทบทวนใหม่ พรอ้มบนัทกึ 
เวลาและลงชื่อผูท้ า Time Out      มกีาร Sign Out การสรุป
เมื่อจบการผ่าตดั ก่อนศลัยแพทยเ์ยบ็ปิดแผลผ่าตดั 
พยาบาลผูช้่วยเหลอืรอบนอก ( Circulating Nurse)มกีาร
ขานใหท้มีรบัทราบ/ยนืยนั ทบทวน procedure ทีท่ าวสิญัญี
แพทย ์พยาบาลวสิญัญ ีทบทวนเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ขณะให้
ยาระงบัความรูส้กึ พยาบาลผูช้่วยเหลอืรอบนอก 
(Circulating Nurse) ขานนบัเครื่องมอื ,ผา้ซบัโลหติ ก๊อส, 
ของมคีม, จ านวนชิน้เน้ือทีจ่ะส่ง ,อ่านป้ายขา้งถุง, ชื่อสกุล 
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ผูป่้วย, อวยัวะทีม่าของชิน้เน้ือถูกต้อง, สรุปการเสยีเลอืด 
และร่วมกนัระบุ ประเดน็ส าคญัของผูป่้วยทีต่้องดแูลใน
หอ้งพกั ฟ้ืนและแนวทางดแูลผูป่้วยต่อไป 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัรำกำรติดเช้ือแผลผ่ำตดั 

 

อตัราการตดิเชือ้แผลผ่าตดั ปี 2560-2563 มอีตัรา 0.48  
,0.38,0.42,0.44  มกีารปรบัปรุงการปฏบิตัติามแนว
ทางการดูแลผูป่้วยตดิเชือ้  มกีารตรวจสอบความสมบูรณ์
ของ INDICATOR , สภาพความสมบูรณ์ของวสัดุทีใ่ช้
ห่อหุม้เครื่องมอื/อุปกรณ์ผ่าตดั และการตรวจสอบวนั
หมดอายุ ทุกครัง้ก่อนการเปิดใชง้าน    มกีารควบคุม
อุณหภูม ิ และความชืน้สมัพทัธใ์นหอ้งเกบ็เครือ่งมอื
ปราศจากเชือ้ ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน (อุณหภูม ิ 18- 22 0 c 
ความชืน้สมัพทัธ ์35-70 % )    การตดิตามผลการทดสอบ
ประสทิธภิาพของหมอ้น่ึงโดยการเพาะเชือ้รว่มกบัทมี ICC    
เฝ้าระวงัการปฏบิตังิานและ เทคนิคทางหอ้งผ่าตดัตาม
มาตรฐานของเจา้หน้าทีห่อ้งผ่าตดั เจา้หน้าทีทุ่กระดบัให้ 
รบัทราบและปฏบิตัติามมาตรฐาน   การท าความสะอาด
หอ้งผ่าตดัโดยใชเ้ครื่องดดูฝุ่ น หรอืการใช ้  ม๊อบในการท า
ความสะอาดเปลีย่นทุก  case   ท าความสะอาดหอ้งผ่าตดั
ตามมาตรฐานการควบคุมการตดิเชือ้  
ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรฐานการลา้งมอืของ 
เจา้หน้าทีห่อ้งผ่าตดั     ผลลพัธ ์ปี  2564 อตัราการตดิเชือ้

แผล 
ผ่าตดัเท่ากบั  0.32 
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86 ผลด้ำนควำมปลอดภยัในกำรควบคมุและป้องกนักำรติดเช้ือ (I) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี 2564 

อตัราการตดิเชือ้ในรพ. (health care-
associated infections) ต่อ 1,000 วนันอน* 

 0.5 /พนัวนันอน 0.49 0.50 1.06 0.56 0.63 

อตัราการตดิเชือ้ VAP/1,000 Vent. Days* 0/พนัวนัคา NA - 2.45 0 0 

อตัราการตดิเชือ้ CAUTI/1,000 Cath. 
Days* 

 0.80 /พนัวนัคา 1.74 1.7 2.25 1.82 0.9 

อตัราการตดิเชือ้ CLABSI/1,000 Cath. 
Days* 

0/พนัวนัคา NA NA NA 1(ราย) 0 

-อตัราการตดิเชือ้ทีแ่ผลสะอาด 0% 0.34 0.83 0.47 0.17 0.39 

-อตัราการตดิเชือ้ดือ้ยาในโรงพยาบาล  1:1000 NA 0.73 1.02 0.47 0.13 

-อตัราการตดิเชือ้จากการใหส้ารน ้าทาง
หลอดเลอืดด า 

0 ครัง้/พนัวนัคา 0.35 0.40 0.24 0.09 0.16 

-อตัราการตดิเชือ้ทีแ่ผลฝีเยบ็ 0% 0 0 1.97 0 1.06 

-อตัราการเกดิอุบตัเิหตุจากของมคีมและถูก
สารคดัหลัง่กระเดน็เขา้สู่ร่างกายจากการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่

0 ราย 6 5 7 6 4 

-อตัราการลา้งมอืถูกต้องตามขัน้ตอน >80% 82.5 65.2 68.5 86.5 88 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัรำกำรติดเช้ือในโรงพยำบำล 

 

จากกราฟตัง้แต่ปี 2559  มอีตัราการตดิเชือ้เพิม่ขึน้จากการ
เพิม่ขยายของโรงพยาบาลและการรบัผูป่้วยกลบัมารกัษาต่อ
จากรพ.ล าปาง  โดยการตดิเชือ้ทีเ่ป็นปัญหาคอื  CA-UTI,การ
ตดิเชือ้ดือ้ยา ,VAP, Phlebitis และ แผลฝีเยบ็  มกีจิกรรมการ
พฒันาดงัน้ี  มกีารทบทวนประสทิธภิาพระบบการเฝ้าระวงัใน
หน่วยงาน มกีารเฝ้าระวงัในผูป่้วยทุกรายท าใหม้กีารรายงาน
การตดิเชือ้เพิม่   มกีารทบทวนการดูแลผูป่้วยคาสายสวน
ปัสสาวะพบแนวทางการใส่สายสวนและการดแูลขณะคาสาย
สวนไม่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั  มกีารปรบัใชป้ระเมนิการ
ปฏบิตัใินผูป่้วยทีค่าสายสวนทุกราย    มกีจิกรรมการพฒันา
คุณภาพเพื่อลดการเกดิ VAP ในICU ปี62พบ 2.45%  ปี63 
–ไม่พบการเกดิ VAP    พบอตัราการเกดิฝีเยบ็ตดิเชือ้เพิม่ขึน้
วเิคราะหส์าเหตุจากการมนีักศกึษาฝึกงาน และวสัดุเยบ็แผล
ทีเ่ปลีย่นจากเดมิ     มกีารท า CQI ป้องกนัการตดิเชือ้ เชือ้
ดือ้ยา โดยใช้มาตรการ Contact precaution และStrict 
contact precaution ในกลุ่มตดิเชือ้ดือ้ยา CRE  VRE  และมี
การเฝ้าตดิตามผลเพาะเชือ้ของผูป่้วยในโรงพยาบาล  พบมี
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การตดิเชือ้บรเิวณทีใ่หส้ารน ้า ปี 62 0.24/พนัวนัคา จงึมี
ระบบการตดิตามประเมนิการใหส้ารน ้าทุกเวรโดย Med-
nurse  การก าหนดวนัครบเปลีย่นชุดอุปกรณ์การให ้  IV  
นิเทศตดิตามโดยเวรตรวจการ  

87 ผลระบบบริหำรจดักำรด้ำนยำ และด้ำนควำมปลอดภยัในกำรใช้ยำ/เลือด (M) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี  
2560 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

Medication error with harms (level E up)* 0 5 6 8 5 4 

อตัรา Prescribing error : OPD (ต่อ 1000 ใบสัง่ยา)* <3.00 10.29 8.94 6.87 2.62 3.53 

อตัรา Transcribing error: OPD (ต่อ 1000 ใบสัง่ยา) 
*  

<0.02 0.19 0.08 0.03 0.02 0.00 

อตัรา Pre-dispensing error: :OPD (ต่อ 1000 ใบสัง่
ยา) * 

<15.00 20.01 11.50 20.47 12.26 17.86 

อตัรา Dispensing : OPD (ต่อ 1000 ใบสัง่ยา)* <0.20 0.18 0.23 0.21 0.26 0.13 

อตัรา Administration: OPD (ต่อ 1000 ใบสัง่ยา) * <0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 0.03 

อตัรา Prescribing error : IPD (ต่อ 1000 ใบสัง่ยา)* <10.00 23.64 23.11 19.52 14.93 13.84 

อตัรา Transcribing error: IPD (ต่อ 1000 ใบสัง่ยา) * <1.500 5.31 3.54 3.31 1.79 1.60 

อตัรา Pre-dispensing error: : IPD (ต่อ 1000 ใบสัง่
ยา) * 

<3.00 5.68 6.64 5.10 3.41 3.26 

อตัรา Dispensing : IPD (ต่อ 1000 ใบสัง่ยา)* <5.00 1.11 1.86 7.30 9.09 10.12 

อตัรา Administration: IPD (ต่อ 1000 ใบสัง่ยา) * <2.50 5.86 5.29 5.19 3.90 2.92 

จ านวนการใหเ้ลอืด ผดิคน ผดิหมู่ ผดิชนิด* 0 0 0 0 0 0 

*ตวัอย่างผลดา้นความปลอดภยัตามมาตรฐานส าคญัจ าเป็น ตอบตามบรบิทองคก์ร 
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  ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

 

ADE ทีพ่บบ่อยในช่วงปี 2560-ปัจจุบนั สว่นใหญ่เกีย่วกบั
ยา KCl ซึง่ป็น high alert drug ทีท่ าใหเ้กดิ hyperkalemia 
ไดง้่ายหากมกีารให ้ยาขยายหลอดลมแลว้ท าเกดิภาวะ 
hypokalemia ชัว่คราว หากมกีารใหย้า KCl มโีอกาสที ่
serum K จะสงูขึน้ไดง้่ายโดยเฉพาะในผูป่้วยโรคไต 
ทมีงานไดป้ระสานงานกบัทมี PCT และองคก์ารแพทยใ์ห้
ค านึงถงึความเสีย่งดงักล่าวในการใชย้า จนสามารถลด
อุบตักิารณ์ลงไดใ้นระดบัหน่ึง ADE อกีชนิดหน่ึงทีพ่บบ่อย
ในช่วงปี 2562 คอืเรื่อง Extravasation ของยา 
Noradrenaline จนท าใหเ้กดิ tissue necrosis ในผูป่้วย
หลายราย ในระยะแรกพบว่าเกดิจากปัจจยัของทีป่่วยที ่
NR แต่ขอใชย้ากระตุ้นหวัใจ (ผูป่้วย/ญาตไิดร้บัขอ้มลูใน
การตดัสนิใจที่ไม่เพยีงพอ) เมื่อผูป่้วยมคีวามดนัโลหติต ่า
และใชย้าหดหลอดเลอืดทีม่คีวามเขม้ขน้สงูเกนิไปเป็น
ระยะเวลาหลายวนั ท าใหข้าดเลอืดไปเลีย้งเน้ือเยือ่ส่วน
ต่างๆและเมื่อมกีารรัว่ของยาออกนอกหลอดเลอืด ทีม่กีาร
ตรวจจบัไดล้่าชา้ และการแกไ้ขที่ไม่เหมาะสมท าใหเ้กดิ
ปัญหารุนแรงกบัผูป่้วย ดงันัน้เพือ่แกไ้ขปัยหาดงักล่าว ทมี
ระบบยาไดป้รบัปรุงระบบใหย้า Noradrenaline โดยงดการ
ใชค้วามเขม้ขน้ 8mg/100ml การ round IV ของพยาบาล 
และการแกไ้ขภาวะ extravasation ทีถู่กต้อง และประสาน
ทมี palliative care ในการท า family meeting เพื่อลดการ 
NR but full medication ท าใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ขี ึน้ การเกดิ 
tissue necrosis ลดลงเน่ืองจากยามคีวามเขม้ขน้ไม่สูง
เกนิไป การตรวจจบัและการแก้ไขทีร่วดเรว็ขึน้   

 

 

ข้อมูล /ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัราการใหเ้ลอืดผดิหมู่/ผดิคน 

( เป้าหมาย 0 ราย ) 

 

 ไม่พบการใหเ้ลอืดผดิคน ผดิหมู่  หอ้งปฏบิตักิารงาน
ธนาคารเลอืดไดเ้ฝ้าระวงัและออกแบบระบบการตรวจสอบ
ก่อนการใหเ้ลอืด เช่น การตรวจสอบหมู่เลอืดซ ้าในผูป่้วย
รบัเลอืดทุกราย  ใชร้ะบบ LIS ส าหรบับนัทกึขอ้มลูและ
ประวตักิารใหเ้ลอืดของผูป่้วย ท าใหส้ามารถทราบประวตัิ
ผูป่้วยทีไ่ดร้บัเลอืดทุกราย มกีารตรวจสอบขอ้มลูก่อนจ่าย
เลอืด   กระตกิแยกสสี าหรบัหอผูป่้วยแต่ละตกึ 
ประสานงานกบัหอผูป่้วยเพือ่ประเมนิผลและเฝ้าระวงัใน
การป้องกนัความผดิพลาดในการปฏบิตังิานเพื่อการพฒันา
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คุณภาพต่อไป 

 

 

88 ผลด้ำนควำมปลอดภยัในกระบวนกำรดแูลผู้ป่วย (P) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี  
2560 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รอ้ยละการวนิิจฉยัคลาดเคลื่อน (diagnostic 
error)* 

0 0 0 0 0 0 

รอ้ยละของการเกดิการระบุตวัผูป่้วยผดิพลาด* 0 0 0 0 0 0 

ข้อมูล /ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

รอ้ยละการวนิิจฉยัคลาดเคลื่อน (diagnostic error) 

รอ้ยละของการเกดิการระบุตวัผูป่้วยผดิพลาด 

 

 เพื่อลดขอ้ผดิพลาดในการวนิิจฉยัโรค 
โรงพยาบาลได้ 

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี การปฐมนิเทศแพทย ์จบใหม่
และแพทย ์GPทีห่มุนเวยีนกนัมาปฏบิตังิานแมใ้น
ช่วงเวลาสัน้ๆ โดยเน้นปฏบิตัติาม CPG ในโรคส าคญั
ตามที ่ร.พ.ก าหนดไว ้ การพฒันาเครื่องมอืในการ
ประเมนิผูป่้วยใหค้รบคลุม  มแีนวทางการส่งตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารอย่างเหมาะสม  และมกีารรายงานผล
การตรวจไดอ้ย่างถูกต้อง รวดเรว็ ทนัเวลา  จดัระบบ
การปรกึษาโดยแพทยเ์ฉพาะทาง  เพือ่ใหผู้ป่้วยไดร้บั
การวนิิจฉยัโรคไดอ้ย่างถูกต้องและปลอดภยั 

 เพื่อป้องกนับ่งชีผู้ป่้วยตวัผูป่้วยผดิพลาด รพ.ได้
น า 

เหตุการณ์ส าคญัทีเ่กดิขึน้ในปี 60 มาทบทวน  และได้
ปรบัปรงุท าแนวปฏบิตักิารบ่งชีผู้ป่้วยตวัผูป่้วยทีม่อียู่
เดมิ  ใหม้คีวามสมบูรณ์ รดักุม และเหมาะสมกบั
บรบิทของมากขึน้   มกีารถ่ายทอดแนวปฏบิตัทิี่
ปรบัปรงุใหม่ สู่เจา้หน้าทีใ่นทุกหน่วยงาน และทุก
ระดบั เน้นย ้าการปฏบิตัติามแนวทางอย่างเคร่งครดั  
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มกีารสุ่มส ารวจการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีโ่ดย
หวัหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วย  รวมถงึมกีาร
ประชาสมัพนัธใ์หผู้ร้บับรกิารใหท้ราบถงึความจ าเป็น
ในการตรวจสอบตวัตนโดยละเอยีด โดยผูร้บับรกิารจะ
ไดร้บัการตรวจสอบตวัตนในทุกขึน้ตอนบรกิาร ตัง้แต่
แรกรบัจนถงึจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  จากการ
ด าเนินงานตัง้แต่ปี 2561เป็นต้นมา ไม่พบเหตุการณ์
การบ่งชีผู้ป่้วยผดิพลาดจนไดร้บัอนัตรายรา้ยแรง
เกดิขึน้ในโรงพยาบาลเถนิ 

 

 

 

 

 

 

89 ผลด้ำนควำมปลอดภยัในกำรใช้ line/tube/catheter และตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวข้องกบัห้องปฏิบติักำร (L) 

 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

รอ้ยละของการรายงานผล Lab หรอื Patho 
คลาดเคลื่อน* 

0 ครัง้ 0.10% 0.10% 0 1 1 

ข้อมูล /ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

รอ้ยละของการรายงานผล Lab หรอื Patho คลาดเคลื่อน 

 

 

    หอ้งปฏบิตักิารมกีารตรวจสอบผลการตรวจวเิคราะห์
และรายงานผลในระบบ LIS ทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบ HIS ของ
โรงพยาบาล ซึง่ผูใ้ชข้อ้มลูสามารถดผูลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารผ่านระบบ HIS โรงพยาบาลได ้ตามล าดบั
การเขา้ถงึขอ้มลูผูป่้วย และไดก้ าหนดค่าวกิฤตโิดยใช้
เกณฑม์าตรฐานตามหนงัสอือ้างองิการตรวจทางพยาธิ
วทิยาคลนิิกร่วมกบัการก าหนดค่าวกิฤตโิดยองคก์รแพทย ์
รพ.เถนิ โดย จนท. Lab แจง้เตอืนเมื่อพบค่าวกิฤตโิดย
เจา้หน้าทีท่ีต่รวจพบทนัท ี 

             หอ้งปฏบิตักิารไดธ้ ารงคุณภาพตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย ์ อย่างต่อเน่ือง ไดม้กีารทบทวนค่าวกิฤติ
และแนวทางการรายงานร่วมกบัทมีสหวชิาชพี พบว่าการ
รายงานค่าวกิฤตติามระยะเวลาทีก่ าหนด ภายใน  2 นาท ี
มแีนวโน้มดขีึน้   ในช่วงปี 2556 -2557 ไดม้กีารรายงาน
ผลทางโทรศพัทแ์ลว้บนัทกึในสมุดบนัทกึ พบว่า การ
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รายงานค่าวกิฤตไิม่เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดและ
บนัทกึในเอกสารไม่ครบถ้วน ในปี 2558 จนถงึปัจจุบนั ได้
น าใชร้ะบบสารสนเทศ LIS ในการบนัทกึรายงานค่าวกิฤต ิ
โดยก าหนดให้มกีารแจง้เตอืนกรณีทีม่ผีลการตรวจทีเ่ป็น
ค่าวกิฤต ิ และก าหนดใหผู้ร้ายรายงานผลเป็นผูแ้จง้รายงาน
ค่าวกิฤตทินัท ี และผูต้รวจสอบผลตรวจสอบอกีครัง้เพื่อ
ป้องกนัการลมืรายงานค่าวกิฤต ิ หอ้งปฏบิตักิารจงึสามารถ
รายงานค่าวกิฤตแิละบนัทกึในระบบ LIS ทุกรายตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด แต่จากการทบทวนยงัพบว่าหอผูป่้วย
ลมืบนัทกึค่าวกิฤต ิ จงึไดท้บทวนกบัพยาบาลเพิม่สมุด
บนัทกึการรายงานแพทยใ์นหอผูป่้วย เพื่อป้องกนั
เจา้หน้าทีล่มืท าให ้ สามารถรายงานค่าวกิฤตใิหแ้พทย์
ทราบครบทุกราย  

 

 

 

 

 

 

90 ผลด้ำนควำมปลอดภยัในกำรดแูลภำวะฉุกเฉิน (E) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

รอ้ยละของการคดัแยก undertriage ที ่ER* <5% N/A N/A 2.04 4.17 2.78 

รอ้ยละของการคดัแยก overtriage ที ่ER* <15% N/A N/A 10.20 10.42 11.11 

อตัราการเกดิภาวะขาดออกซเิจนในทารกแรก
เกดิ 

25:1000 
การเกดิมี

ชพี 

5.95 23.46 17.49 21.39 28.99 

อตัราการเกดิภาวะตกเลอืดหลงัคลอด (PPH) <5% 2.10 1.18 1.47 2.91 2.92 

ข้อมูล /ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 
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เพื่อความปลอดภยัของผูร้บับรกิาร  ในสถานการณ์ปกต ิ
โรงพยาบาล  ใหพ้ยาบาลวชิาชพีทีค่วามช านาญ ท าหน้าที่
การคดัแยก(triage) ผูป่้วยตัง้แต่แรกรบัทนัทีเ่มื่อเดนิทาง
มาถงึโรงพยาบาล  พยาบาลใชเ้กณฑก์ารคดัแยกผูป่้วยเขา้
หอ้งฉุกเฉินทีจ่ดัท าขึน้โดยทมี PCT  ส่วนในสถานการณ์
เมื่อมอุีบตัเิหตุหมู่เกดิขึน้  จะทมีออกรบัผูป่้วยโดยมแีพทย์
ร่วมท าหน้าทีก่ารคดัแยก (triage) ณ จุดเกดิเหตุ ก่อน
น าส่ง รพ.ตามความรุนแรงเร่งด่วนของผูป่้วย หอ้ง ER จดั 
Danger Zone vital sign ไวร้องรบั  พยาบาล ER ผ่าน
อบรมเรื่องการ Triage และมกีารทบทวนปัญหาทีพ่บ 
น ามาปรบั/ปรบัปรุงเกณฑ ์คดัแยก (triage) เป็นระยะๆ 
โดยอ้างองิจากสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินเป็นหลกั และ
เหมาะสมบรบิทของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภยัของ
ผูป่้วยเป็นส าคญั จากผลการด าเนินงานพบว่าม ี
undertriage รอ้ยละ 2.78 และ over triage 11.11 ซึง่ถอืว่า
เป็นตามเป้าหมาย  

 

ข้อมูล /ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัราการเกดิภาวะขาดออกซเิจนในทารกแรกเกดิ 

 
 

 

 

 

แนวโน้มการเกดิภาวะBirth asphyxia ลดลงจากปี2561 
พบในการผ่าตดัคลอดมากกว่าการคลอดปกต ิสาเหตุจาก
ทารกรอ้ยละ 40 ไดแ้ก่ Fetal distress ,Thick meconium ,
หวัใจพกิารแต่ก าเนิด ,คลอดก่อนก าหนด จากการคลอด
รอ้ยละ30 ไดแ้ก่ คลอดตดิไหล่ , ทารกได้sedative drug 
นานจากการผ่าคลอดนาน จากมารดารอ้ยละ 30 ไดแ้ก่ 
มารดามภีาวะแทรกซอ้นทางอายุรกรรม เช่น GDM , CHT 
การผ่าตดัคลอดยงัใชว้ธิกีารดมยาสลบเน่ืองจากไม่มวีสิญัญี
แพทย ์ จงึจดัเตรยีมทมีและอุปกรณ์ช่วยชวีติทารกแรกเกดิ
ใหเ้พยีงพอพรอ้มใช ้มกีารซอ้มสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึก
ทกัษะในการช่วยฟ้ืนคนืชพีทารกแรกเกดิแก่เจ้าหน้าที่หอ้ง
คลอดและหน่วยงานทีเ่ป็นอตัราก าลงัส ารอง  ในเดอืน
กรกฎาคม 2563 จะมวีสิญัญแีพทยม์าประจ าทีร่พ.เถนิ การ
คน้หาหญงิตัง้ครรภ์ทีม่าจากทีอ่ื่นโดยอสม.และรพ.สต. 
จดัระบบใหค้ าปรกึษาและนัดควิตรวจผ่านทางโทรศพัทห์รอื
ทางไลน์หอ้งคลอดเพื่อส่งพบสตูแิพทยป์ระเมนิความเสีย่ง
และวางแผนการคลอด การใช้Individual care plan ในการ
ดแูลหญงิตัง้ครรภ์เสีย่งในทุกระดบัสถานบรกิาร การส่งต่อ
ขอ้มลูใหม้อค.ทีร่บัผดิชอบตดิตามเยีย่ม เน้นการนบัลกูดิน้
และอาการผดิปกตทิีต่้องพบแพทย ์   เพิม่ช่องทางการ
เขา้ถงึบรกิารและขอ้มลูสขุภาพใหก้บัผูร้บับรกิารเพื่อ
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ปรกึษาปัญหาสุขภาพผ่านทางLine official account 

ข้อมูล /ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัราการเกดิภาวะPPH 

 
 

 

 

 

 

ภาวะตกเลอืดหลงัคลอดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้สาเหตุส่วนใหญ่
จากมดลกูหดรดัตวัไม่ดรีอ้ยละ 50 การเยบ็แผลไม่ถงึกน้
แผลในรายทีช่่องทางคลอดฉีกขาดมากรอ้ยละ20 รกตดิ
แน่นลว้งรกรอ้ยละ30   ปี2562 มภีาวะตกเลอืดหลงัคลอด
รุนแรงต้องผ่าตดัมดลกูฉุกเฉิน 1 รายจากรกฝังตวัแน่นใน
มดลกู มกีารซกัประวตัไิม่ครบถ้วน และไม่มกีารประเมนิ
ความเสีย่งซ ้าเมื่อมาคลอด  ทราบขอ้มลูจากญาตภิายหลงั
ว่าเคยตกเลอืดในครรภ์ก่อน จงึมกีารนิเทศการปฏบิตัติาม
มาตรฐานโดยหวัหน้างานและสตูแิพทย ์  การเชื่อมโยง
ขอ้มลูการดแูลกบัรพ.สต.และรพช.เครอืข่าย ในการเฝ้า
ระวงัและตดิตามดแูลหญงิตัง้ครรภ์อย่างต่อเน่ือง โดยใช้
individual care plan มกีารตรวจHct เมื่อมาคลอดทุกราย 
และเตรยีมเลอืดไวใ้นรายทีม่ภีาวะซดี กรณีตรวจดแูผลฝี
เยบ็ฉีกขาดมากหรอืลกึ  ใหร้ายงานสตูแิพทยม์าช่วยเยบ็
ซ่อมแผล  การสวนปัสสาวะก่อนท าคลอด  ก่อนยา้ยออก
จากหอ้งคลอดและหลงัคลอด 2 ชัว่โมงหากมารดาหลงั
คลอดปัสสาวะเองไม่ไดใ้หส้วนปัสสาวะพรอ้มตรวจดแูผลฝี
เยบ็และระดบัมดลกู  การท าคลอดใชถุ้งตวงเลอืดเพื่อ
ประเมนิ Blood loss ทุกราย เตรยีมPPH Box ใหพ้รอ้มใช้ 
ซอ้มสถานการณ์ฉุกเฉินการช่วยฟ้ืนคนืชพีมารดาและการ
เตรยีมผ่าตดัฉุกเฉิน การฝึกทกัษะการท า Condom 
Balloon  tamponade  มวีธิผีสมยา Naradol เพื่อความ
รวดเรว็ในการช่วยเหลอื  การใหข้อ้มลูและความรู้
ผูร้บับรกิารและญาตถิงึอนัตรายจากภาวะตกเลอืด การให้
ขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อเจา้หน้าทีแ่ละการดแูลตนเองเพื่อป้องกนั
ภาวะตกเลอืดหลงัคลอด 

 

 

 

(2)ตวัช้ีวดัส ำคญัด้ำนกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ  

91 ผลด้ำนกำรสร้ำงเสริมสขุภำพของผู้รบับริกำร  

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

โรงพยาบาลผ่านการประเมนิการพฒันา
อนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์Green 
& Clean Hospital 

ระดบัคุณภาพ ระดบัพืน้
ฐาน 

ระดบัพืน้
ฐาน 

ระดบั
คุณภาพ 

ระดบั
คุณภา
พ 

ระดบั
คุณภาพ 
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โรงครวัผ่านเกณฑโ์รงพยาบาลอาหาร
ปลอดภยั 

ผ่านเกณฑ์ ด ี ด ี ดมีาก ดเีด่น ดเีด่น 

 

โรงพยาบาลผ่านการประเมนิการพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์Green&Clean Hospital ระดบัดมีาก Plus และ
โรงครวัผ่านเกณฑโ์รงพยาบาลอาหารปลอดภยัระดบัดมีาก บรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้รพ.ไดด้ าเนินกจิกรรม ดงัน้ี 

1) Garbage การจดัการมลูฝอยทุกประเภท มกีารจดัการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวง มกีารคดัแยกถูกต้องโดย
ใชห้ลกั 5R จดัท ารถเขน็มลูฝอยตดิเชือ้ ส่งเสรมิการคดัแยกมลูฝอยแต่ละประเภทอย่างถูกวธิี 

2) Rest room ส้วมผ่านการประเมนิ HAS มกีารน าน ้าหมกัชวีภาพมาใช้เพื่อลดการใช้สารเคม ีลดการอุดตนัของ
สุขภณัฑ ์

3) Energy มมีาตรการประหยดัพลงังานโดยการมสี่วนร่วมของทุกคนในองค์กร มกีารติดตัง้ไฟแสงสว่างจากSolar 
cell บรเิวณหอ้งน ้าผูร้บับรกิารและไฟส่องสว่างถนนรอบโรงพยาบาล 

4) Environment จดัสิง่แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกอาคาร เอื้อต่อการส่งเสรมิสุขภาพและความปลอดภยั 
5) Nutrition สถานประกอบอาหารได้ตามมาตรฐาน มซุี้มจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สมุนไพรจากวสิาหกจิชุมชนแม่มอก 

สรา้งเครอืข่ายพฒันา GREEN ลงสู่ชุมชน 

 

 

92 ผลด้ำนกำรสร้ำงเสริมสขุภำพในชุมชน  

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

รอ้ยละของผูป่้วยDM รายใหม่จาก Pre 
DM 

<2.4% 2.37 3.48 3.63 3.59 3.35 

รอ้ยละของผูป่้วยHT รายใหม่จาก Pre HT <10% 5.57 8.87 4.86 11.20 6.90 

อตัราป่วยโรคอุจจาระร่วง <1000: 

แสนปชก 

995.96 

 

1003.63 2419.94 1303.02 867.25 

ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบบรกิาร
สุขภาพอ าเภอ (ตามแนวทาง UC CARE) 

ระดบั4ขึน้ไป 3 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล /ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 
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อตัรำผู้ป่วย DM รำยใหม่ จำก Pre DM 

 

         ผูป่้วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสีย่งเบาหวานมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้และเกนิเป้าหมายที่ก าหนดคอื ไม่เกนิ 
รอ้ยละ 2.4  จากการทบทวนพบว่า ประชากรกลุ่มเสีย่ง 
โรคเบาหวาน  ยงัไม่ตระหนกัในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
ยงัไม่เขา้ใจถงึการ น า 3อ.2 ส. มาลดความเสีย่งต่อการเกดิ
โรค  ดงันัน้ จงึคปสอ.เถนิจงึไดน้ าปัญหาน้ีเขา้สู่ 
คณะกรรมการ พชอ.เพื่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อนนโยบาย 
อ าเภอเถนิอ าเภอสขุภาพด ี มกีารปรบัพฤตกิรรมลดเลีย่ง
ลดโรค โดยน า 3อ.2 ส. ลงสู่การปฏบิตัใินชุมชนอย่าง
แทจ้รงิ และใหทุ้กภาคส่วน มสี่วนร่วม อปท. ร่วมใหก้าร
สนบัสนุน มกีารปรบัสิง่แวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการปรบั
พฤตกิรรมสุขภาพของกลุ่มเสีย่งในชุมชน การสนบัสนุน
งบประมาณในการจดักจิกรรมการปรบัพฤตกิรรมสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน เพื่อป้องกนัการเกดิผูป่้วย
เบาหวานรายใหม่ของอ าเภอเถนิ อย่างจรงิจงัและเขม้ขน้
ต่อ  ในปี 2563อตัราป่วยผูป่้วย DM รายใหม่จาก pre DM  
มแีนวโน้มลดลงเลก็น้อย  

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัรำผู้ป่วย HT รำยใหม่จำก Pre HT 

 

      ผูป่้วย HT รายใหม่ จากกลุ่มเสีย่งมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 
เรื่อยๆ แมย้งัไม่เกดิเป้าหมายกต็าม จากการทบทวนพบว่า 
ประชากรกลุ่มเสีย่ง HT ยงัไม่ตระหนกัในการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม ยงัไม่เขา้ใจการ น า 3อ.2 ส. มาลดความเสีย่ง
ต่อการเกดิโรค  ดงันัน้ คปสอ.เถนิจงึไดน้ าปัญหาน้ีเขา้สู่ 
คณะกรรมการ พชอ.เพื่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อนนโยบาย 
อ าเภอเถนิอ าเภอสขุภาพด ี  มกีารปรบัพฤตกิรรมลดเลีย่ง
ลดโรค โดยน า 3อ.2 ส. ลงสู่การปฏบิตัใินชุมชนอย่าง
แทจ้รงิ และใหทุ้กภาคส่วน มสี่วนร่วม อปท. และมกีารใช้
เครื่องมอื การตรวจวดัความเคม็ในอาหาร (salt miter) 
โดยให ้ อสม.ด าเนินการตรวจวดัความเคม็ในอาหาร ในทุก
หลงัคาเรอืน รวมถงึการใหค้วามรูใ้นหลงัคาเรอืนในความ
รบัผดิชอบ มกีารตดิตามตดิตามการปรบัพฤตกิรรม
สุขภาพของกลุ่มเสีย่งในชุมชนเป็นระยะๆ  การสนบัสนุน
งบประมาณในการจดักจิกรรมการปรบัพฤตกิรรมสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน เพื่อป้องกนัการเกดิผูป่้วยโรค
ความดนัโลหติสงูรายใหม่ของอ าเภอเถนิ อย่างจรงิจงัและ
เขม้ขน้ต่อไป 
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ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

 

        3 ปีที่ผ่ านมาจะพบว่ ายังมีอัตราป่วย เกิน ค่า
มาตรฐาน สงูทีสุ่ดพบในปี 2559  และมแีนวโน้มลดลงในปี 
2560-2561 แต่ในปี 2560 ยงัเกนิค่าเป้าหมาย ปัจจยัที่มี
ผลต่อแนวโน้มการเพิม่ขึ้นในปี 2559 สาเหตุหลกัที่ท าให้
เกดิโรคอุจจาระร่วงพบว่าเกดิจากการรบัประทานอาหาร
ปรุงเสรจ็ทิ้งไว้นาน เป็นอาหารที่ปรุงเองในบ้าน เช่นแกง
ผกั แกงเหด็ ไม่พบมเีหตุการณ์ทีท่ าใหเ้กดิอุจจาระร่วงเป็น
กลุ่มกอ้นและไม่พบในกลุ่มที่ทานอาหารปรุงสุกๆดบิๆ ได้
ด าเนินงานเน้นเรื่องสุขศกึษาในชุมชนโดยผ่านทางรพ.สต. 
และอสม.ในพืน้ทีใ่หแ้ก่ผูบ้รโิภค ท าใหอ้ตัราป่วยมแีนวโน้ม
ลดลง ปี 2561 พบมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูร้อน แผนพฒันาปี 2563 เน้นเรื่องพฤติกรรมส่วน
บุคคล การใหสุ้ขศกึษาอย่างต่อเน่ือง รณรงค์ตามความชุก 
เน้นรณรงคก์นิรอ้น ชอ้นกลาง ลา้งมอื 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพระดบัอ าเภอ        
( ตามแนวทาง UC CARE) 

UCCARE ระดบั 4 
ขึน้ไป 

5 4 3 5 

ความส าเรจ็ในการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพระดบัอ าเภอ         
( ตามแนวทาง UCCARE) 

 

      บรหิารจดัการดา้นสุขภาพโดยมุ่งผลสมัฤทธิ ์  การ
บรหิารจดัการเครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอ ไดท้ างาน
ร่วมกนัโดย Core team ทีเ่ป็นคณะกรรมการประสานงาน
ระดบัอ าเภอ       ( คปสอ.) มกีารท างานร่วมกนั มภีาคี
เครอืข่าย เป็นผูข้บัเคลื่อนและหนุนเสรมิการท างานทัง้
ระดบัอ าเภอและระดบัพืน้ที ่ CUP เถนิ เพื่อพฒันาประเดน็
สุขภาพร่วมทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การแก้ไขปัญหาโรคเรือ้รงั การ
ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก การดแูลผูส้งูอายุ การดแูลแม่และ
เดก็ การจดัการสิง่แวดลอ้ม เป็นต้น มกีารออกติดตาม
นิเทศงานและประเมนิผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัและ
ประเดน็สมชัชาสุขภาพ โดยมกีารควบคุมก ากบัรายไตร
มาสผ่านการประชุม คปสอ. DHS ก านนัผูใ้หญ่บ้าน/
หวัหน้าส่วนราชการ  ผอ.รพ.สต. และการประชุมวชิาการฯ 
โดยผูร้บัผดิชอบรายประเดน็จะรายงานความกา้วหน้า 
ความส าเรจ็ ปัญหาอุปสรรค มกีารวเิคราะห ์ และสนบัสนุน
การด าเนินงานในแต่ละประเดน็ปัญหาของแต่ละพืน้ทีท่ีไ่ม่
บรรลุเป้าหมายใหผู้บ้รหิารรบัทราบ มกีารถอดบทเรยีนการ
ท างาน และจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด าเนินงานของแต่
ละพืน้ที ่ ผลการด าเนินงานดงักล่าว ส่งผลใหอ้ าเภอเถนิ
ผ่านเกณฑก์ารประเมนิต าบลจดัการสุขภาพ และเป็น 1 ใน 
2 อ าเภอ ของจงัหวดัล าปางทีไ่ดน้ าร่องในการขบัเคลื่อน
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การด าเนินงาน พชอ. เป็นการผลกัดนัวาระสมชัชาสุขภาพ
อ าเภอเถนิเขา้สู่วาระ พชอ. ใหม้กีารขบัเคลื่อนจนเป็น
นโยบายสาธารณะของอ าเภอเถนิต่อไป 

 

 

 

IV –2    ผลด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้ป่วย และผู้รบัผลงำนอ่ืน (มติคินเป็นศนูยก์ลาง) 

93 ผลด้ำนควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ควำมผกูพนั ของผู้ป่วย/ผู้รบัผลงำนอ่ืน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารผูป่้วยนอก >80% 87.04 86.74 87.60 85 86.15 

ความพงึพอใจของผูป่้วยใน >80% 84.15 86.09 86.33 82.20 85.93 

ความพงึพอใจของหอ้งคลอด >80% 82.50 85.60 83.50 83.24 85.86 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

 

ความพงึพอใจผูป่้วยใน หอ้งคลอด และผูป่้วยนอก 

                       เป้าหมาย > 80 %  

 

แนวโน้มความพงึพอใจของผูป่้วยนอกเพิม่ขึน้เรื่อยๆซึง่
เป็นผลจากการพฒันาระบบการออกตรวจของแพทย ์คอืมี
แพทยท์ัว่ไปทีอ่อกตรวจ OPD เพิม่ขึน้อกีทัง้ยงัมกีาร
จดัระบบ round ward ใหเ้ชา้ขึน้ก่อนออกตรวจ OPD ท าให้
ออกตรวจไดเ้รว็ขึน้ ในกรณีทีแ่พทยม์ผีูป่้วยทีต่้องตรวจ
รกัษาผูป่้วยในจ านวนมาก จะมกีารจดัระบบใหแ้พทยท์่าน
อื่นออกตรวจแทนไปก่อน เพื่อใหห้อ้งตรวจ OPD ไม่ขาด
แพทย ์นอกจากน้ีพยาบาล OPD จะมกีารตดิตามแพทย์
เมื่อพบว่ามกีารออกตรวจชา้กว่าปกตแิละชีแ้จงใหผู้ป่้วยที่
รอตรวจไดร้บัทราบ สว่นแนวโน้มความพงึพอใจของผูป่้วย
ในและหอ้งคลอดมแีนวโน้มคงที ่เน่ืองจากจ านวน
ผูร้บับรกิารทีเ่พิม่ขึน้และมคีวามถี่ในการประเมนิความพงึ
พอใจเกอืบทุกราย ท าใหไ้ดข้อ้มลูทีใ่กลเ้คยีงความจรงิมาก
ขึน้เรื่อยๆซึง่ขณะน้ีอยู่ในระหว่างปรบัปรุงพฒันาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูป่้วยและผูร้บับรกิารใหม้าก
ขึน้กว่าในปัจจุบนั 
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IV-3  ผลด้ำนก ำลงัคน 

94 ผลด้ำนก ำลงัคน (IV-3) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รอ้ยละของบุคลากรทีต่ดิเชือ้จากการท างาน* 0 0 0 0 0 0 

รอ้ยละของเจา้หน้าทีป่่วยเป็นโรคเรือ้รงั <10% 16.89 16.44 12.10 11.11 12.75 

ความพงึพอใจและความผกูพนัของบุคลากร >85% 81.06 82.09 81.80 75.99 77.45 

รอ้ยละของหน่วยงานทีม่บุีคลากรเพยีงพอกบั
ภาระงาน 20 หน่วยงาน 

100% 90 95.24 87.50 70 60 

อตัราก าลงัเทยีบกบัภาระงานของกลุ่มการ
พยาบาล 

90-110% 112.12 78.99 124.42 119.18 93.39 

สมรรถนะในการปฏบิตัติามแนวทางการดูแล
ผูป่้วย 6 โรค 

>80% 82.89 93.20 93.57 93.35 93.14 

สมรรถนะในการปฏบิตักิารสวมใส่ชุด PPE >80% NA NA NA 96.61 100 

BMI บุคลากร < 25 kg/m2 >80% 70.78 68.39 70.12 74.36 87.74 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

 

      อุบตักิารณ์การเจบ็ป่วยจากการท างานของบุคลากร ไดม้ี
การเฝ้าระวงัจากกรณีเจา้หน้าทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุจากเขม็ต าและ
สารคดัหลัง่กระเดน็ ตดิตามจากผลLab ของบุคลากรตาม
แนวทาง   Aniti -HIV , HBs Ag  ,Anti-HCV  ไม่พบการตดิ
เชือ้ จากการคดักรองวณัโรคในบุคลากรจากการตดิตามอาการ
เจบ็ป่วย และCXR ประจ าปี  ไม่พบการป่วยโรควณัโรค  และ
จากการระบาดของโรคCOVID-19 ระลอก3-4 โรงพยาบาลเถนิ 
มกีารเฝ้าระวงัในกลุ่มเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานและการสุ่ม swab 
RT-PCR ไม่พบการป่วยดว้ยโรค COVID-19  

 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

รอ้ยละของเจา้หน้าทีป่่วยเป็นโรคเรือ้รงั 

  

ผลวเิคราะหส์ภาวะสขุภาพปี 60-64 แบ่งผลการตรวจ
สุขภาพออกเป็น 3 กลุ่ม คอืปกต ิ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ใน
กลุ่มอายุ >35ปี จากกลุ่มทีม่ภีาวะเสีย่งโรค กลบัเป็นกลุ่ม
ปกตมิคีวามรูแ้ละเขา้ใจทีจ่ะป้องกนัไม่ใหเ้กดิโรคเรือ้รงั 
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โดยมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร
,กลุ่มBMI >25 ลดลงในกลุ่ม <35 ปีจากการ ทีม่ภีาระงาน
เพิม่ขึน้,เดนิระหว่างตกึไกลขึน้ ,กลุ่มเสีย่งHT,DM มี
แนวโน้มลดลงในกลุ่มอายุ >35 ปี จากการมคีวามรูแ้ละ
กลวัเป็นโรค ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมดา้นอาหาร กลุ่มเสีย่ง 
DLP มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในกลุ่มอายุ >35ปี จากภาระงานที่
เพิม่ขึน้ การรบัประทานอาหารเรว็ขึน้ การรบัประทาน
อาหารกลุ่มแป้งและน ้าหวานเพิม่ขึน้ ขาดการออกก าลงั
กาย การอยู่เวรบ่าย-ดกึกลุม่โรคHT, DM, DLP มแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะ HT จากภาระงานทีเ่พิม่ขึน้,การอยู่เวร
บ่าย-ดกึ กจิกรรมทีไ่ดจ้ดัท าไป คอื การใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั
โรคNCDโดยทมีคลนิิก NCD นกัโภชนาการเรื่องการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมดา้นการบรโิภค  อาหาร,เผยแพร่
ความรูใ้นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ บอรด์ประชาสมัพนัธ ์   
กลุ่มไลน์รอบรัว้โรงพยาบาล,เสยีงตามสายสนบัสนุนการ
จ าหน่ายอาหารทีส่่งเสรมิสุขภาพทีร่า้นคา้ของโรงพยาบาล
ไดแ้ก่ อาหารพืน้เมอืง ผลไมส้ด ผกัปลอดสารพษิ  

สิง่ทีจ่ะด าเนินการต่อ การวเิคราะห ์ แต่ละหน่วยงาน,แต่ละ
บุคคล เพื่อจดักจิกรรมไดเ้หมาะสมมากยิง่ ขึน้,กจิกรรม
การออกก าลงักายร่วมกนั จดักจิกรรมการผ่อนคลาย
ความเครยีดและผ่อนคลายความปวดตงึกล้ามเน้ือโดย
แพทยแ์ผน ไทยร่วมกบักายภาพบ าบดั 

ผลการด าเนินงาน  ในปี 2560 – 2564 มอีตัราป่วยทีล่ดลง 
เหลอืรอ้ยละ 12.11 , 11.11 และ 12.75  ตามล าดบั 

 

  ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

ความพงึพอใจและความผกูพนัของบุคลากร 

(เป้าหมาย >80%) 

 

 

 ความพงึพอใจและความผกูพนั ปี59-63 มแีนวโน้มเพิม่
มากขึน้ กจิกรรมที่ได้ด าเนินการ คอื กลุ่มลกูจ้างฯเพิม่
รายไดน้อกเหนือจากเงนิเดอืน โดยจดักลุ่มเงนิออมทรพัย์
ภายในองคก์ร  เงนิกูจ้ากธนาคาร เช่น ธนาคารอสิลาม 
ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสนิ เพื่อแบ่งเบาภาระหน้ี
ใหก้บักลุ่มขา้ราชการและลูกจา้งฯ จดัสรรอตัราก าลงัเพิม่
ใหก้บัพยาบาลและผูช้่วยพยาบาล,ใชอ้ตัราก าลงัร่วมกนัใน
การปฏบิตัใินหน่วยงานทีต่้องการอตัราก าลงัส ารอง,
สนบัสนุนความกา้วหน้าในงาน การเขา้รบัฟังวชิาการ,การ
อบรมระยะสัน้4 เดอืน,ปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นความ
เสีย่ง ไดแ้ก่ ซ่อมแซมตึกทีม่ปัีญหาน ้าร ัว่ซมึ,ตดิตัง้ความ
สว่างเพิม่,จดัท าโรงรถจอดใหก้บับุคลากร,จดัซือ้เครื่องมอื
แพทยใ์หก้บัหน่วยงาน ไดแ้ก่ Infusion pump,monitor 
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NIBP,Oxygen sat ,จดัท าตกึตดิเชือ้ และจุดส าหรบัแยก
ผูป่้วยกลุ่ม ARI     

 แผนพฒันาปี 2563    จดัท าแผน ในการปรบัปรุง
โครงสรา้งตกึตามปัญหาแต่ละหน่วยงาน ไดแ้ก่ น ้าร ัว่ซมึ ,
การน าระบบควิมาใชใ้นแผนกผูป่้วยนอก,หอ้งยา,จดัสรร
บุคลากรเพิม่ คอื พยาบาล,ผูช้่วยเหลอืคนไข ้เพื่อเป็น
อตัราก าลงัปฏบิตังิานในตกึตดิเชือ้,ส่งเขา้รบัการอบรมระยะ
สัน้ คอื พยาบาลดแูลผูป่้วยฟอกไตทางหน้าทอ้ง ,การดแูล
ผูป่้วยโรคหวัใจ    

 

 

 

  ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

รอ้ยละของหน่วยงานทีม่บุีคลากรเพยีงพอกบัภาระงาน 20 
หน่วย (เป้าหมาย 100%) 

 

 

   บุคลากรเพยีงพอกบัภาระงาน 20 หน่วยงานในปี 60-64 
ทีผ่่านมา พบว่า แต่ละหน่วยงานมกีารโยกยา้ย ลาออก 
และรบัเพิม่ ในอตัราสว่นเท่ากนั ท าให ้การปฏบิตังิาน
เหมาะสม ไดแ้ก่ แพทยข์าด 2  คน ไดเ้พิม่ 2  คน,ทนัตก
รรมขาด1   คน ไดเ้พิม่1  คน ,พนกังานขบัรถขาด 1คน  
ไดเ้พิม่  1 คน  

ปี 2563      การจดัสรรอตัราก าลงัเพิม่ในส่วนองคก์ร
พยาบาล เพือ่เป็นอตัราก าลงัในการปฏบิตังิานในตกึตดิเชือ้  

ปี 2564 รอ้ยละของหน่วยงานทีม่บุีคลากรเพยีงพอกบั
ภาระงาน 20 หน่วยเท่ากบั 60 

 

 

 

 

 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัรำก ำลงัเทียบกบัภำระงำนของกลุ่มกำรพยำบำล 

 ปี 2560-2564 

 

เพื่อแก้ปัญหาเรื่องอัตราก าลงัไม่เหมาะสมกบัภาระ
งาน ม ี2 หน่วยงานคอื ORกบั LR คนมากกว่างานแต่
ถ้าลดจ านวนคนอาจท าใหผู้ร้บับรกิารไม่ปลอดภยั  ทุก
หน่วยจดัท าแผนกรณีคนขาด ลา หรือมีภาวะวิกฤติ
เช่นม ีCPR หรือ เกิดอุบัติเหตุกลุ่มชน หรือในช่วง
เวลาเร่งด่วนมีจ านวนผู้ร ับบริการจ านวนมากจึงได้
ด าเนินการปฏิบัติตามแผนอัตราก าลงัส ารองโดยขอ
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อตัราก าลงัจากหน่วยงานอื่นตามทีก่ าหนดไว ้ส่วนช่วง
มผีูป่้วยสงสยัหรอืเป็นCovid ต้องจดับุคลากรพยาบาล
จากทุกหน่วยมาท าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่Wardติดเชื้อ 
และทุกคนก่อนปฏิบัติงานต้องได้รบัการฟ้ืนฟูทกัษะ
เน้นการถอดชุดPPE ผลลพัธ์ท าให้มีบุคลากรพร้อม
ให้บรกิารได้ทุกหน่วยเพยีงพอคามที่ก าหนดได้ กรณี
เกินอัตราก าลงัขอรพช.แม่พรกิและสบปราบมาช่วย
ส่งผลใหอ้ตัราก าลงัเพยีงพอ 

 

 

 

 

  ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

สมรรถนะในกำรปฏิบติัตำมแนวทำงกำรดแูลผู้ป่วย 6 
โรค 

 

 

 

สมรรถนะในการปฏบิตัติามแนวทางการดูแลผูป่้วย โรค 
ตัง้แต่ปี59-63 มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ พบว่า ในกลุ่มโรค MI และ 
Sepsis บุคลากรทีป่ระจ าการใหม่ ยงัขาดความรูแ้ละทกัษะ
ในการปฏบิตัทิีด่ ีไดจ้ดัวชิาการเรื่อง sepsis และ MI ใหก้บั
บุคลากรทางการพยาบาล โดยอายุรแพทย ์น า Mew score
มาใชใ้นการประเมนิและทบทวนแนวทาง เพื่อปรบัเป็น
แนวทางใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

แผนพฒันาปี 2563 - 2564   เดอืน กพ-พค 63 เกดิโรค
ระบาดcovid19 พบว่า บุคลากรขาดความรูแ้ละการปฏบิตัิ
ตวัเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ กจิกรรมทีไ่ดด้ าเนินการ คอื การ
จดัวชิาการโดย ทมี IC,จดัท าแนวทางปฏบิตัใินการดูแล
รกัษาผูป่้วยระบบทางเดนิหายใจและ covid 19 , การ
สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ทีช่่วยในการป้องกนั ,จดัเตรยีม
สถานทีส่ าหรบัการตรวจรกัษากลุ่มโรค ARI,PUI,TB 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

รอ้ยละค่าBMI ของบุคลากร < 25 kg/m2 ผลตรวจสุขภาพประจ าปี 59-64 พบว่า BMI <25 มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ กจิกรรมทีไ่ดด้ าเนินการ คอื สนบัสนุนให้
บุคลากรเขา้ร่วมการออกก าลงักายกบัชุมชม,การออกก าลงั
กายกบัครอบครวั,สนบัสนุนการจ าหน่ายอาหารพืน้เมอืง
และเพื่อสุขภาพทีร่า้นคา้โรงพยาบาลและการจ าหน่าย
อาหารกลางวนัเพื่อสุขภาพภายใต้การก ากบัดแูลของนกั
โภชนาการ 
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แผนพฒันำปี 2564  จดัท าแผนปรบัปรุงสถานทีอ่อกก าลงั
กายใหก้บับุคลากร ,แผนการจดัซือ้อุปกรณ์ส าหรบัออก
ก าลงักาย 

กจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมดา้นสุขภาพ 

 สมรรถนะในการปฏบิตักิารสวมใส่ชุด PPE 
พบเหตุการณ์การไม่ปฏบิตักิารพยาบาลตามแนวทาง เช่นบุคลากรบางหน่วยงาน ถอดชุด PPE  ไม่ถูกต้องเสีย่งต่อการ
ตดิเชือ้โรค covid และอาจแพร่กระจายเชือ้สู่ผูอ้ื่น จงึไดม้กีารทบทวนร่วมทมีสหวชิาชพีเพื่อวเิคราะหปั์ญหาและสาเหตุจงึ
มกีารพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีใ่หม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นในการดแูลผูป่้วยกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงู โดยการฝึกทกัษะการใส่และ
ถอดชุด PPE .และแจกชุดใหทุ้กคนไดฝึ้กซอ้มใส่และถอดบ่อยๆ มกีารประเมนิรายบุคคลทุกหน่วย ใหห้วัหน้าหน่วยงาน
หรอื ICN ประจ าหน่วยก ากบัตดิตามทุกครัง้ทีต่้องใส่ชุด PPE.ในการใหบ้รกิารท าหตัถการต่างๆผลการประเมนิครัง้ที ่1 
รอ้ยละ 96.91 ครัง้ที ่2 รอ้ยละ 100 
 
 
 
 
 

 

IV-4 ผลด้ำนกำรน ำ 

95 ผลด้ำนกำรน ำ (IV-4) 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รอ้ยละของตวัชีว้ดัแผนกลยุทธท์ีผ่่านเกณฑ์
ตามเป้าหมาย 

>80% 62.16 72.88 80 80 70 

รอ้ยละความส าเรจ็ของโครงการทีไ่ด้ด าเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ 

>80% 100 94.74 92.50 97 80 

IV-4  ผลด้ำนกำรน ำ 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

รอ้ยละการบรรลุผลตามเป้าหมายของตวัชีว้ดัระดบัองคก์ร ปี 2561 โรงพยาบาลเถนิม ี4  ยุทธศาสตร ์มตีวัชีว้ดัเพื่อ
ตดิตามทัง้หมด 80 ตวัชีว้ดั เป็นตวัชีว้ดัระดบัองคก์ร 59 
ตวัชีว้ดั บรรลุเป้าหมายคดิเป็นรอ้ยละ 72.88  ส่วนหน่ึง
เกดิจากกระบวนการตรวจคดักรองมขี ัน้ตอนเพิม่ขึน้เพื่อ
คน้หาความผดิปกตใินกลุ่มโรคส าคญั จงึมกีารปรบัตวัชีว้ดั
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ใหม้ค่ีาเป้าหมายสงูขึน้เพื่อความทา้ทายในการพฒันา 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 : พฒันาสุขภาพ5กลุ่มวยั ตวัชีว้ดัผ่าน
เกณฑร์อ้ยละ 70.83 ตวัชีว้ดัทีไ่ม่ผ่านเกณฑท์ีพ่ฒันา
ต่อเน่ืองไดแ้ก่  รอ้ยละหญงิตัง้ครรภอ์ายุน้อยกว่า 20 ปี 
อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นทางไตในผูป่้วยโรคเบา 
หวานและโรคความดนัโลหติสงู รอ้ยละของผูป่้วย
โรคเบาหวานไดร้บับรกิารตรวจสุขภาพช่องปาก รอ้ยละ
ของระยะเวลาตัง้แต่มอีาการจนมาถงึโรงพยาบาลในผูป่้วย
Stroke ภายใน 90 นาท ีและกลุ่มโรคตดิเชือ้ส าคญั โรควณั
โรค 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 : พฒันาระบบบรกิารทีม่คุีณภาพมาตรฐาน
และปลอดภยั พบตวัชีว้ดัผ่านเกณฑร์อ้ยละ 67.86 ตวัชีว้ดั
ทีพ่ฒันาต่อเน่ืองไดแ้ก่ พฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูม ิ
และเครอืข่ายสขุภาพระดบัอ าเภอ, ระบบบรกิารสุขภาพ 
สาขา 19สาขาเน้นSepsis , Stroke, STEMI, COPD และ
ระบบบรกิารใน 4 สาขาหลกั  การพฒันาระบบส่งต่อและ
การป้องกนัความเสีย่งดา้นการเฝ้าระวงัและป้องกนัการ
แพร่กระจายเชือ้  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 : พฒันาระบบบรหิารจดัการบุคลากรทีม่ี
ประสทิธภิาพ  อตัราก าลงัทีเ่หมาะสม มคีวามสุข พบ
ตวัชีว้ดัผ่านเกณฑร์อ้ยละ  66.67 ตวัชีว้ดัทีท่ าได้ในระดบัดี
ไดแ้ก่ ผลงานวจิยั R2R นวตักรรม ทีน่ าเสนอในเวที
มากกว่า20 เรื่องต่อปี สถานการณ์การเงนิระดบัวกิฤตไิม่
เกนิระดบั 6 ค่า I/E  Ratio มากกว่ารอ้ยละ 1 ปี 2561
พบว่า รอ้ยละความพงึพอใจของบุคลากร 74.75. ดชันี
ความสุขคนท างาน (Happy Work Life Index) ส่วนหน่ึง
พบว่าบุคลากรโรงพยาบาลมรีะดบัความพงึพอใจต ่ากว่า
เกณฑ ์

ยุทธศาสตรท์ี ่4 : พฒันาระบบบรหิารจดัการเพื่อ สนบัสนุน
การจดับรกิาร  พบตวัชีว้ดัผ่านเกณฑร์อ้ยละ  80.95 
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัใชต้ดิตาม ไดแ้ก่ การพฒันาระบบขอ้มลู
ของโรงพยาบาล การบรหิารการเงนิการคลงั  ตวัชีว้ดัใน
การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล   

  ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

ร้อยละควำมส ำเรจ็ของโครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำรตำม
แผนกลยทุธ ์

ทีค่วบคุมได้คอืระยะเวลาในการอนุมตัแิผนล่าชา้ปี 2561 
ผ่านมาได้ด าเนินการตามโครงการแต่ยงัมปัีจจยัทีไ่ม่
สามารถท าใหบ้างกจิกรรมในโครงการไม่ไดด้ าเนินการจงึ
ไดน้ าไปใส่ไวใ้นแผนปีถดัไป โครงการทีใ่ชง้บประมาณ
หมวดสรา้งเสรมิสุขภาพและควบคุมป้องกนัโรคระดบัพืน้ที ่
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(PPA) มกีารเปลีย่นแปลงโดยมกีารก าหนดปัญหามาจาก
ระดบัเขตท าใหโ้ครงการทีจ่ดัท าไวไ้ดร้บัอนุมตัแิต่ท าไม่ทนั
เน่ืองจากประชากรกลุ่มเป้าหมายไม่ไดม้าตรวจตามนัด
ประกอบกบัมรีะยะเวลาจ ากดั ตวัชีว้ดับางรายการสามารถ
บรรลุดว้ยกจิกรรมการด าเนินงานตามปกต ิจงึไม่ได้
ด าเนินการตามแผน 

            โครงการทีไ่ดด้ าเนินการตามแผนยุทธศาสตรปี์ 
2563 ตามประเดน็ 4 ยุทธศาสตร ์แผนพฒันาปี 2563 เริม่
จดัท าแผนปฏบิตักิารตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2562  ให ้
คณะกรรมการ คปสอ.พจิารณา ส่งแผนปฏบิตักิารเพือ่
อนุมตัจิาก สสจ. เดอืนตุลาคม 2562 ส่วนแผนประจ า
สามารถด าเนินการต่อเน่ือง  และสาธารณสขุจงัหวดัล าปาง 
มแีนวทางการอนุมตัแิผนทีช่ดัเจนขึน้ มกีารควบคุมก ากบั
ตดิตามทุกไตรมาส มกีารนิเทศตดิตามแผนโดย
ผูร้บัผดิชอบงานยุทธศาสตร,์ กรรมการบรหิารโรงพยาบาล 
และคณะกรรมการ คปสอ. 
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IV-5 ผลด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำนส ำคญั 

96 ผลด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำนส ำคญั เช่น IM, BCM, Supply chain,RM, ENV 

ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รอ้ยละ ของ AE  ทีไ่ดร้บัการทบทวน RCA >80% 92.30 77.80 72.70 85.30 80.00 

อุบตักิารณ์ ADE ต่อปี  <5 5 6 8 5 4 

อตัราความสมบูรณ์เวชระเบยีนผูป่้วยนอก >80% 80.02 82.30 84.60 85 87 

อตัราความสมบูรณ์เวชระเบยีนผูป่้วยใน >80% 88.50 89.63 89 87 89 

Unplanned Information systems down time < 2 ครัง้/ปี 0 1 1 0 0 

CMI >0.8 0.78 0.79 0.96 1.03 1.44 

รอ้ยละตวัชีว้ดัตามเกณฑม์าตรฐานน ้าทิง้จากระบบ
บ าบดัน ้าเสยีผ่านเกณฑ ์

100% 100 100 100 100 100 

เครื่องมอืแพทยส์ าคญัไดร้บัการรบัรอง >90% 95 95 92.54 93.91 NA 

ความครบถ้วนของการควบคุมคุณภาพ IQC >80% 97 98 95 98 98 

อตัราการรายงานค่าวกิฤตใินเวลาทีก่ าหนด >90% 99.7 100 100 100 100 

อตัราการท า EQA ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 100% 100 100 100 100 100 

อตัราความทนัเวลาในการขอใชเ้ลอืดฉุกเฉินภายใน 

15 นาท ี

100 100 100 100 100 100 

อตัราการถ่ายภาพรงัสซี ้า <3% 1.95 1.85 1.78 0.92 0.48 

สอบสวนกรณีเขา้ข่ายหรอืวนิิจฉยัโรค COVID-19 
ทนัเวลา 

100% N/A N/A N/A 100 100 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน SRRT ระดบัด ี N/A พืน้ฐาน พืน้ฐาน ไม่ได้
ประเมนิ 

ระดบัด ี

IV-5  ผลด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำนส ำคญั 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

ร้อยละของ AE ท่ีได้รบักำรทบทวน RCA 

 

 

 

จากปัญหาการคน้หาความเสีย่งทางคลนิิกระดบั E-I และ
การทบทวน RCA ทีค่่อนขา้งต ่าเพยีง 18 ครัง้/ทบทวนรอ้ย
ละ 72.2 ในปี 2559 ท าใหท้มีบรหิารความเสีย่ง ร่วมกบัทมี
น าและหน่วยงานต่างๆ ด าเนินกจิกรรมเพื่อพฒันาการ
คน้หาความเสีย่งทางคลนิิกและการทบทวน เช่น การ
ทบทวนเวชระเบยีน การท า RM round ของพยาบาลตรวจ
การณ์ การทบทวนขา้งเตยีงผูป่้วยของทมีสหวชิาชพี เป็น
ต้น ท าใหส้ามารถคน้หาจ านวนความเสีย่งทางคลนิิกระดบั 
E-I /รอ้ยละของการทบทวน RCA  เพิม่ขึน้ เป็น 
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92.30,77.80,72.70,85.30  และ  80.00 2560, 2561, 
2562, 2563,2564 ตามล าดบั และน าผลจากการทบทวน
ไปวางระบบป้องกนัความเสีย่งไดอ้ย่างปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 
เช่น การใช ้ surgical checklist ป้องกนัการเศษวสัดุ
อุปกรณ์ตกคา้งในแผลผ่าตดั การป้องกนัเหตุการณ์อนัไม่
พงึประสงคด์า้นยา การป้องกนั Ventilator-associated 
pneumonia  การป้องกนัการวนิิจฉยัภาวะไสต้ิง่อกัเสบ
คลาดเคลื่อน การเพิม่ประสทิธภิาพการดแูลผูป่้วย 
Myocardial infarction การป้องกนัภาวะ birth asphyxia 
เป็นต้น 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

 

ในส่วนของปัญหาความคลาดเคลื่อนในการบรหิารยา หรอื 
Administration error พบความคลาดเคลื่อนในหอผูป่้วย
รวมมากทีสุ่ดเน่ืองจากปรมิาณผูป่้วยและการใชย้าทีม่าก 
แต่พยาบาลผูบ้รหิารยามกีารผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัไป
ในแต่ละวนั/เวร ท าใหข้าดความช านาญในการบรหิารยาแก่
ผูป่้วย ทมีระบบยาไดป้ระสานงานกบักลุ่มงานการพยาบาล
เหน็ควรใหม้กีารจดั พยาบาลทีท่ าหน้าทีบ่รหิารยาแก่
ผูป่้วยโดยเฉพาะหรอื Medication nurse ในแต่ละวนั/เวร 
มกีารตรวจสอบ Medication Administration Record ซ ้า
ระหว่างพยาบาล inchart และเภสชักรประจ าหอผูป่้วยใน
เวรเชา้ และการตรวจสอบ Medication Administration 
Record กบัค าสัง่ใชย้าของแพทยใ์นแฟ้มเวชระเบยีนผูป่้วย
ในเวรดกึ ส่งผลใหก้ารบรหิารยาใหแ้ก่ผูป่้วยมคีวามถูกต้อง
ปลอดภยัมากยิง่ขึน้ดงัจะเหน็แนวโน้มความคลาดเคลื่อน
ทางยาทีล่ดลงจากกราฟ 

  ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัราความสมบูรณ์การบนัทกึเวชระเบยีน        การบนัทกึทางเวชระเบยีน มกีารตรวจสอบผลการ
บนัทกึ และวเิคราะหป์ระเดน็ทีไ่ม่ไดบ้นัทกึแก่ผูเ้กีย่วขอ้ง
ทราบ  มกีาร audit chart  ทุก3 เดอืน  แจง้ผลในการ
ประชุมองคก์รแพทย ์และองคก์รพยาบาล   พรอ้มแนวทาง
ในการบนัทกึเวชระเบยีนใหส้มบูรณ์   รวมถงึการสื่อสารให้
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่ใหก้ารบนัทกึขอ้มลูมี
คุณภาพครบ ถ้วนและถูกต้อง 

การบนัทกึเวชระเบยีนผูป่้วยในสามารถบนัทกึไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพรอ้ยละของการบนัทกึเกนิรอ้ยละ 80 และใน
ส่วนของเวชระเบยีนผูป่้วยนอกในส่วนของ  patient profile  
ทีเ่คยขาดความสมบูรณ์บางส่วนไดพ้ฒันาจนมี
ประสทิธภิาพเกนิรอ้ยละ 80 แลว้  เป้าหมายรอ้ยละการ
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บนัทกึทางเวชระเบยีนตอ้งเกนิรอ้ยละ 80 และทุกส่วนต้อง
ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ  70 ทางทมีงาน MRA ได้คนืขอ้มลูแก่
ผูเ้กีย่วขอ้งเป็นโอกาสพฒันาต่อไป      แผนการพฒันา
ต่อเน่ือง 

-  การคนืขอ้มลูผลการบนัทกึเวชระเบยีนทัง้ผูป่้วยนอก  
และผูป่้วยใน  อย่างสม ่าเสมอแก่องคก์รแพทย ์องคก์ร
พยาบาล และบุคลากรอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

  -  การทบทวนความรู ้  ความเขา้ใจในการบนัทกึเวช
ระเบยีนอย่างครบถว้น สามารถแสดงถงึคุณภาพในการ
บนัทกึ  การสื่อสารการดแูลผูป่้วยของทมีสหสาขา เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพ ในการดแูลผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

จ านวนของระบบคอมพวิเตอรล์่มโดยมไิดค้าดหมาย 

เป้าหมายเกดิขึน้น้อยกว่า 2 ครัง้ / ปี 

 

 

          ปัจจยัทีท่ าใหร้ะบบเครอืข่ายล่ม หรอืใชง้านไม่ได้
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที ่ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก     
ปัจจยัภายใน 1. เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย หากเกดิ
เหตุขดัขอ้งเปิดไม่ตดิ อุปกรณ์ภายในเสยีหายหรอืช ารดุ 
ท าใหร้ะบบฐานขอ้มลูล่มใชง้านไม่ได ้แนวทางการแก้ไขคอื 
มเีครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายส ารองซึง่ท างานควบคู่ไปกบั
เครื่องแม่ข่ายหลกั โดยมรีะบบบนัทกึขอ้มลูเขา้สู่เครื่องแม่
ข่ายทัง้สองแบบ Real Time หากเกดิปัญหากบัเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายหลกักส็ามารถสลบัมาใชง้านเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายส ารองไดท้นัท ี2. อุปกรณ์กระจาย
สญัญาณ หากช ารุดหรอืขดัขอ้ง สามารถเปลีย่นไดท้นัที
โดยจดัซือ้อุปกรณ์ส ารองไวใ้ชใ้นเวลาทีจ่ าเป็น 3. อุปกรณ์
ส ารองไฟฟ้า (UPS) ท าการตรวจเชค็ทุกๆ เดอืน และ
เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายสามารถรบัแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้
สองแหล่งพรอ้มกนั หากแหล่งไหนขดัขอ้งจ่ายไฟฟ้าไม่ได้
กจ็ะสลบัมาใชไ้ฟฟ้าจากอกีแหล่งโดยอตัโนมตัิ 

     ปัจจยัภายนอก 1. ภยัธรรมชาต ิเช่น ไฟไหม ้
แผ่นดนิไหว น ้าท่วม มรีะบบป้องกนัคอื จดัท าหอ้งส าหรบั
เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายหลกั และเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่
ข่ายส ารอง ใหอ้ยู่ต่างอาคาร ไม่รวมอยู่ทีเ่ดยีวกนั 2. การ

ปี 
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โจมตจีากภายนอก หรอืการระบาดของไวรสั การแกไ้ขคอื
ตดิตัง้อุปกรณ์ Fire Wall เพื่อป้องกนัการโจมตจีากไวรสั
เขา้สู่ระบบเครอืข่าย และตดิตัง้โปรแกรมป้องกนัไวรสั
ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรล์กูข่าย           อุบตักิารณ์
ระบบ IT ล่ม ในปี 2561-62 เกดิ 1 ครัง้ เกดิ จากการ
ปรบัเปลีย่นกระแสไฟฟ้าของอาคารใหม่ 6 ชัน้ ภายหลงั
จากทีใ่ชง้านอาคารไปแลว้ แกไ้ขปัญหาโดยเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้าจากอาคารขา้งเคยีงมาใชช้ัว่คราว 

     แผนการพฒันาต่อเน่ืองคอื เพิม่ประสทิธภิาพเครื่องแม่
ข่ายใหร้องรบัจ านวนขอ้มลูทีเ่พิม่มากขึน้ จดัหาระบบ
ป้องกนัการโจมตจีากภายนอกหรอืภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และระบบส ารองขอ้มลูทีด่ยี ิง่ขึน้  

    ปี 2564 ไม่มอุีบตักิารณ์ระบบ IT ล่ม 

 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

Case mix index (CMI) 

 

 
 

 

Case mix index (CMI)  ค่าน ้าหนกัสมัพทัธเ์ฉลีย่ของ
ผูป่้วยในทัง้หมด  จากการวเิคราะหค่์า  CMI ปี 2558- 
2561 พบว่ายงัไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน (เกณฑร์พ. M2 
=0.8)แต่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปีเน่ืองจาก   มแีพทยเ์ฉพาะ
ทาง 4 สาขาคอือายุรกรรม ศลัยกรรม กุมารเวชกรรม และ 
สตูนิรเีวชกรรม ท าใหร้บัผูป่้วยทีม่คีวามซบัซอ้นของโรค
เพิม่มากขึน้  ในปี 2561 มกีารเปิดใหบ้รกิารแผนก  ICU 
ท าใหศ้กัยภาพในการรกัษาพยาบาลและการวนิิจฉัยโรค
เพิม่มากขึน้ นอกจากน้ียงัมกีารพฒันาคุณภาพในการ
บนัทกึเวชระเบยีนผูป่้วยในสามารถบนัทกึไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพรอ้ยละของการบนัทกึเกนิรอ้ยละ 80 และใน
ส่วนของเวชระเบยีนผูป่้วยนอกในส่วนของ  patient profile  
ทีเ่คยขาดความสมบูรณ์บางส่วนไดพ้ฒันาจนมี
ประสทิธภิาพเกนิรอ้ยละ 80 แลว้  เป้าหมายรอ้ยละการ
บนัทกึทางเวชระเบยีนตอ้งเกนิรอ้ยละ 80 และทุกส่วนต้อง
ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ  70 ทางทมีงาน MRA ได้คนืขอ้มลูแก่
ผูเ้กีย่วขอ้ง 

ปี 2562 – 2564 ค่า CMI สงูกว่าเกณฑเ์ป้าหมาย มาจาก
การปรบัแผนธุรกจิของโรงพยาบาลท าใหผู้ร้บับรกิารเพิม่
มากขึน้ โรงพยาบาลมรีายไดเ้พิม่มากขึน้ นอกจากนัน้ยงัมี
การพฒันาคุณภาพในการบนัทกึและการตรวจสอบทางเวช
ระเบยีนท าใหม้กีารเรยีกเกบ็เงนิไดม้ากขึน้       
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  ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

รอ้ยละตวัชีว้ดัตามเกณฑม์าตรฐานน ้าทิง้จากระบบบ าบดัน ้า
เสยีผ่านเกณฑ ์

 

         รอ้ยละตวัชีว้ดัตามเกณฑม์าตรฐานน ้าทิง้จากระบบ
บ าบดัน ้าเสยีผ่านเกณฑ ์ อยู่ในระดบัดตีามเกณฑ์
มาตรฐานน ้าทิง้ ในปี 2558 มค่ีาตะกอนหนกัสงูผดิปกติ
เลก็น้อย วเิคราะหปั์ญหาของระบบบ าบดั พบสาเหตุคอื 
เครื่องเตมิอากาศของระบบเกดิการช ารุด จงึด าเนินการ
ซ่อมบ ารุงใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิและก าหนดใหม้ี
การเฝ้าระวงั ตรวจความผดิปกตขิองระบบและตรวจสอบ
ครุภณัฑ ์ทดสอบความผดิปกต ิการช ารุด หมดสภาพ การ
ดดัแปลง ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ผูร้บัผดิชอบดแูลระบบบ าบดั
น ้าเสยี ด าเนินการรายงานค่า ลงแบบบนัทกึประจ าวนั 
รายงานต่อหวัหน้าทมี ปี 2559-ปัจจุบนั ผลการส่งทดสอบ
น ้าบ าบดั พบว่าผ่านเกณฑท์ุกพารามเิตอร์ 

     ในปี 2562-64 น าน ้าจากระบบทีผ่่านการบ าบดัแล้วมา
ใชป้ระโยชน์ในการดบัเพลงิตามแนวกนัไฟช่วงหน้าแล้ง 
พฒันาระบบอย่างต่อเน่ือง วางแผนการขยายระบบบ าบดั
น ้าเสยีเพื่อรองรบัการการยกระดบัโรงพยาบาลระดบัทุตยิ
ภูม ิ

 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

เครื่องมอืแพทยท์ีส่ าคญัไดร้บัการรบัรอง           โรงพยาบาลเถนิไดจ้ดัท าแผนการสอบเทยีบ
เครื่องมอืแพทย ์ ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ความพรอ้มใช ้ และ
เครื่องมอืไดม้าตรฐาน ทีจ่ะน ามาใชก้บัผูป่้วย และได้
ด าเนินการจดัหาเครื่องมอืใหเ้พยีงพอ โดยใชง้บค่าเสื่อม
ทุกปี โดยการจดัหาเครื่องมอืทีส่ าคญัโดยเฉพาะเครื่องมอื
ช่วยชวีติ ส าหรบัปี 2558-2562 ไดด้ าเนินการสอบเทยีบ
และบ ารุงรกัษาเครื่องมอืแพทย ์ ทัง้ของโรงพยาบาล และ
รพสต.18 แห่ง ทุกปี โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากส านักงาน
สนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 1 เชยีงใหม่ และสอบเทยีบ
จากบรษิทัเอกชนในกรณีทีส่ านักงานสนบัสนุนบรกิาร
สุขภาพเขต 1 เชยีงใหม่ ไม่สามารถสอบเทยีบได ้ เช่น 
เครื่องดา้นงานชนัสตูร เป็นต้น ในปี 2563-2564 ทีย่งัไม่ได้
มกีารสอบเทยีบเครื่องมอืเน่ืองจากส านกังานสนบัสนุน
บรกิารสุขภาพเขต 1 เชยีงใหม่ ไม่สามารถออกใหบ้รกิาร
สอบเทยีบเครื่องมอืไดเ้น่ืองจาก มกีารระบาดของโรค  
COVID -19 จงึไดท้ าแผนการสอบเทยีบเครื่องมอืส่งให้
ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 1 เชยีงใหม่  
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  ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัราท า  EQA ผ่านมาตรฐาน 

( เป้าหมาย 100 %) 

 
 

       จากการด าเนินงานทีผ่่านมา ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์EQA  >2.50 
ถอืว่าผ่านเกณฑ ์ ทมีหอ้งปฏบิตักิารเทคนิคการแพทยไ์ด้
ปรบัเกณฑ ์EQA > 3.0 ใหถ้อืว่าผ่านเกณฑม์าตรฐาน จาก
การด าเนินงานทีผ่่านมา EQA ทัง้ 6 สาขาได้คะแนน >3.0 
ทุกสาขา คดิเป็นรอ้ยละ 100  นอกจากนัน้ หอ้งปฏบิตักิาร
โรงพยาบาลเถนิไดเ้ขา้ร่วมทดสอบความช านาญดา้นต่างๆ
ทีน่อกเหนือจากกรมวทิยาศาสตรเ์ช่น ศนูยว์ทิยาศาสตร์
การแพทยเ์ชยีงใหม่มหาวทิยาลยัมหดิล โรงพยาบาลศริิ
ราช ซึง่ผลการควบคุมคุณภาพผ่านเกณฑม์าตรฐาน 100 
% ทุกรายการตรวจ อย่างไรกต็ามหอ้งปฏบิตักิารมกีาร
ตดิตามผลการควบคุมคุณคุณภาพอย่างต่อเน่ือง หากพบ
กรณีผลการควบคุมคุณภาพรายการตรวจไม่ตรงค่า
เป้าหมายทมีหอ้งปฏบิตักิาร ไดน้ าขอ้มลูมาทบทวน หา
แนวทางแก้ไขปัญหา และเฝ้าระวงัในการปฏบิตังิานเพื่อ
การพฒันาคุณภาพต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 
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อตัราความครบถ้วนของ  IQC  

( เป้าหมาย 80 %) 

 
 

 

 

หอ้งปฏบิตักิารเทคนิคการแพทยโ์รงพยาบาลเถนิได้
ด าเนินการควบคุณภาพ IQC ภายในยงัไม่ครอบคลุมทุก
รายการทดสอบ 100 %  เน่ืองจาก Control material บาง
ตวัหายาก และมรีาคาแพงเช่น Troponin I ซึง่ทาง
หอ้งปฏบิตักิารแกไ้ขปัญหาโดย ประสานบรษิทัทีไ่ดร้บั
ประมลูการจดัซือ้ร่วมระดบัจงัหวดัด าเนินการจดัหาและท า
การควบคุมภาพ อย่างน้อย 2 เดอืน/ครัง้ 

  ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัราการรายงานค่าวกิฤตใินระยะเวลาทีก่ าหนด 

ไม่เกนิ 2 นาท ี

 

 

       

     การรายงานค่าวกิฤตติามระยะเวลาทีก่ าหนดมี
แนวโน้มดขีึน้ ในช่วงปี 2556 -2557 ไดม้กีารรายงานผล
ทางโทรศพัทแ์ลว้บนัทกึในสมุดบนัทกึ พบว่า การรายงาน
ค่าวกิฤตไิม่เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดและบนัทกึใน
เอกสารไม่ครบถ้วน ในปี 2558 ไดเ้ริม่ใชร้ะบบสารสนเทศ 
LIS ในการบนัทกึรายงานค่าวกิฤต ิโดยก าหนดใหม้กีาร
แจง้เตอืนกรณีทีม่ผีลการตรวจทีเ่ป็นค่าวกิฤต ิ
หอ้งปฏบิตักิารจงึสามารถรายงานค่าวกิฤตแิละบนัทกึใน
ระบบ LIS ทุกรายตามระยะเวลาทีก่ าหนด แต่จากการ
ทบทวนยงัพบว่าหอผูป่้วยลมืบนัทกึค่าวกิฤต ิและลมื
รายงานแพทยจ์งึไดท้บทวนเพิม่สมุดบนัทกึการายงาน
แพทยท์ าใหล้ดการรายงานค่าวกิฤตลิ่าชา้ได้ 

 

 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 
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ความทนัเวลาของการขอใชเ้ลอืดฉุกเฉิน 

 ( เป้าหมาย ภายใน 15 นาท ีครบ100 %) 

 

 

 

หอ้งปฏบิตักิารธนาคารเลอืดสามารถตอบสนองในการขอ
ใชเ้ลอืดในกรณีฉุกเฉิน (Incomplete cross match)ภายใน
15 นาทไีดต้ามเป้าหมาย โดย ในปี 2560 มกีารขอใชเ้ลอืด
ในกรณีฉุกเฉิน  จ านวน 3 รายและ ปี 2561 จ านวน 4 ราย 
ปี 2562  จ านวน 5 ราย ปี 2563 จ านวน 1 ราย จากการ
ทบทวนและประเมนิระบบการขอใหเ้ลอืดยงัพบปัญหาการ
บนัทกึขอ้มลูในใบขอเลอืด ขาดลายเซน็ของ พยาบาลผู้
เจาะเลอืด แพทยผ์ูข้อ ท าใหเ้กดิความล่าช้าในการ
ปฏบิตังิานจงึทบทวนและท าแนวทางการขอใชเ้ลอืดร่วม
ทมีสหวชิาชพี ในปี 2561  จนถงึปัจจุบนั มคีวามครบถ้วน
ของขอ้มลูในใบน าส่งและหลอดเลอืดทุกราย 

  ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

อตัราการถ่ายภาพรงัสซี ้า (Repeat Film) 

 

 

 

 

อตัราการถ่ายภาพรงัสซี ้า (Repeat Film) ก าหนดเป้าหมาย
ใหน้้อยกว่ารอ้ยละ 2 ต่อปี โดยแนวโน้มสงูทีสุ่ดแต่ไม่เกนิ
เป้าหมาย คอืปีพ.ศ.2560 อยู่ทีร่อ้ยละ1.95 เน่ืองจากปี 
พ.ศ.2560 มโีครงการคดักรองผูป่้วยวณัโรค 100 % ท าให้
ปรมิาณงานเพิม่มากขึน้ และเป็นผูป่้วยสงูอาย ุท าใหม้ี
ปัญหาในการสื่อสาร  ส่วนใหญ่สาเหตุมาจาก การขยบัตวั
หลงัจากจดัท่าผูป่้วย (Patient motion) และปัญหาเครื่อง
ลา้งฟิลม์ (CR Reader) เกดิขดัขอ้งขณะสแกนภาพ 
ด าเนินการโดยเปลีย่นเครื่องลา้งฟิลม์จากชนิด CR 
(Computed Radiography) เป็น DR (Digital 
Radiography) ภายในปี 2562 และมกีารประเมนิเจา้หน้าที่
ประจ าทุกปีโดยหวัหน้าหน่วยงานรงัสวีทิยา   

ผลการด าเนินงาน ในปี 2562 -2564 อตัราการถ่ายภาพ
รงัสซี ้ามแีนวโน้มลดลงเป็นรอ้ยละ 1.78,0.92 และ 0.48 
ตามล าดบั  

 

 

 

สอบสวนกรณีเขา้ข่ายหรอืวนิิจฉยัโรค COVID-19 ทนัเวลา 

 มาตรการจ าเป็นในการน ามาใช ้ประกอบไปดว้ยมาตรการเชงินโยบายบายทีใ่ชพ้ืน้ทีใ่นการจดัการของโรคโควดิ-19 
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แบ่งตามสกีารควบคุมก ากบั สแีดงเขม้ เป็นพืน้ทีค่วบคุมสงูสุดและเขม้งวด  สแีดงเป็นพืน้ทีค่วบคุมควบคุมสงูสุด สสีม้
เป็นพืน้ทีค่วบคุม สเีหลอืงเป็นพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัสงู โดยใชอ้ านาจกฎหมาย พรบ.ควบคุมโรคตดิต่อ และความร่วมมอืของ
ชุมชนเป็นหลกั  ทัง้น้ีมาตรการการดแูลผูป่้วยไดมุ่้งเน้นใหป้ฏบิตัอิย่างเคร่งครดั เช่น การ DOT  และ การปฏบิตัติวัตาม
แนวทางในผูป่้วยวณัโรค  เป็นต้น กรณีไดร้บัแจง้จากทมี SAT  ทมี JIT จะตรวจสอบ ยนืยนัการวนิิจฉยั แบ่งหน้าทีก่าร
สอบสวนผูป่้วย และสอบสวนในชุมชน  คน้หากลุ่มสงสยั น าขอ้มลูวเิคราะห ์ สรุปรายงานส่งตามระบบ ตามเวลาที่
ก าหนด และส่งขอ้มลูใหท้มีชุมชนด าเนินการตามแนวทางแต่ละโรคต่อไป 

 
   ผ่านเกณฑม์าตรฐาน SRRT 

ทมี SRRT อ าเภอเถนิก าหนด สมรรถนะ 3 ขอ้ คอื Detect Report และ Response  โดยแบ่งหน้าทีใ่นบทบาทของ ทมี 
SAT  และทมี JIT  อย่างชดัเจน ม ีFlow ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การจดัท าทะเบยีนประสานงาน และท าแผนทีเ่พื่อ
จดัท า Mapping Point ในทุกพืน้ที ่ ทัง้น้ีไดแ้บ่งโซนปฏบิตัติงิานเป็น 4 โซนตามภูมทิศัน์และขนาดพืน้ที่ก าหนด
ขอบเขตชดัเจน และมกีารประเมนิทมี SRRT ระดบัต าบล และระดบัอ าเภอ ทัง้น้ีในปี 2563 ไม่ไดร้บัการประเมนิเน่ือง
ดว้ยสถานการณ์ระบาดโรคโควดิ-19   แต่ประเมนิตนเองอยู่ในระดบัด ีตามเกณฑม์าตรฐาน SRRT ซึง่ในปี 2565 จะมี
การประเมนิมาตรฐาน SAT  /  JIT ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV–6  ผลด้ำนกำรเงิน 

97 ผลลพัธด้์ำนกำรเงิน (IV-6) 
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ตวัช้ีวดั เป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน >1.5 เท่า 0.98 1.18 1.34 2.01 2.17 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเรว็ >1.0 เท่า 0.85 1.41 1.21 1.79 1.96 

อตัราส่วนเงนิสดและรายการเทยีบเท่า >0.8 เท่า 0.61 1.22 0.81 1.56 1.63 

ข้อมูล/ตวัช้ีวดั ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 อตัรำสภำพคล่องทำงกำรเงิน 
               สภาพคล่องทางการเงินในปี 2562-2564 มี
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน(Current Ratio)อยู่ในช่วง 1.34, 2.01 
และ 2.17 ตามล าดบั(≥1.5เท่า)ในปี  2556–2557  สนิทรพัย์
หมุนเวยีนที่ประกอบด้วยเงนิสดลูกหน้ี และสนิค้าคงเหลอืมี
มากกว่าหน้ีระยะสัน้ ท าให้มีสภาพคล่องตวัในการช าระหน้ี
เพิม่มากขึ้นในแต่ละปี   ส าหรบัอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว 
(Quick Ratio) อยู่ในช่วง 1.21, 1.79 และ 1.96 ตามล าดบั
(≥1.0 เท่า) แสดงถึงสินทรัพย์หมุนเวียนที่ได้หักสินค้า
คง เหลือ  (ยาคง เหลือ  ว ัสดุการแพทย์คง เหลือ  ว ัส ดุ
วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์วสัดุทนัตกรรม วสัดุเภสชักรรม และ
วสัดุอื่นๆ ) ซึ่งเป็นสินทรพัย์หมุนเวียนที่มคีวามคล่องตวัใน
การเปลีย่นเป็นเงนิสดได้ต ่าสุดออก  มอีตัราที่เพิม่มากขึ้นใน
แต่ละปีท าให้มีสภาพคล่องในการช าระหน้ีมากขึ้น  ส่วน
อตัราส่วนเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด(Cash Ratio) 
อยู่ในช่วง  0.81, 1.56 และ 1.63 ตามล าดบั(≥0.8 เท่า)แสดง
ถึงเงินสดมากกว่าหน้ีสินระยะสัน้  ท าให้มีสภาพคล่อง
สามารถช าระหน้ีไดแ้ละมอีตัราทีเ่พิม่มากขึน้ในแต่ละปี 

 

 

 

 

 

 


