
รายงานความก้าวหน้า 
โรงพยาบาลชัยบุรี     จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
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ตอนที ่1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 

I-1 การน า 
02 การส่งเสริมผลการด าเนินงาน  
ท่ี ดี  ( ส่ิ งแวดล้อม ท่ี เ อ้ือต่อการ
พฒันาวฒันธรรมความปลอดภยั) 

ควรส่งเสริมการส ารวจและการประเมิน
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพ และ
การปรับปรุงผลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้น
ความปลอดภัยในการดูแลผูป่้วย  รวมทั้ ง
ติดตามก ากับ ประสานบริการความร่วมมือ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพและความ
ปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 

1.โรงพยาบาลมีการส ารวจวฒันธรรมความ
ปลอดภัยของโรงพยาบาลระบบออนไลน์      
โดยใชโ้ปรแกรมของ สรพ. 
2.โรงพยาบาลสมคัรเขา้ร่วมโครงการ HRMS on 
cloud & NRLS และเขา้ร่วมนโยบายขบัเคล่ือน
คว ามปลอดภัย ขอ งผู ้ ป่ ว ย แล ะ บุ ค ล า ก ร            
(2P Safety) ของ สรพ.  
3 . ทีมน าทบทวนเ ป้าหมายความปลอดภัย         
ทั้งผูป่้วยและบุคลากรตาม SIMPLE และส่ือสาร
ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบโดยการช้ีแจงเจ้าหน้าท่ี
รับทราบในเวทีประชุมเจ้าหน้าท่ีประจ าเดือน
และจัดท าเป็นเอกสารแจกให้ทุกหน่วยงาน 
ประกาศในเวบ็ไซดข์องโรงพยาบาล  
 

1.ผลการส ารวจแสดงให้เห็นถึงมิติท่ีหน่วยงาน
ตอ้งปรับปรุง ไดแ้ก่  การจดัการก าลงัคน (ร้อย
ละ 57.3) ความเห็นต่อความถ่ีในการรายงาน 
(ร้อยละ 54.7) การตอบสนองต่อการรายงาน
เหตุการณ์ (ร้อยละ 52.6) ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ต ่าท่ียงั
พอรับได้ ทีมน าจึงมีการปรับปรุงแนวทางการ
การตอบสนองต่อการรายงานเหตุการณ์ให้
เพิ่มข้ึน เพื่อใหบุ้คลากรยอมรับและมัน่ใจในการ
รายงานเหตุการณ์ทุกคร้ัง เม่ือเห็นว่าเหตุการณ์
นั้นมีแนวโนม้ใหเ้กิดอนัตรายต่อผูป่้วย  
2.จากการเขา้ร่วมโครงการ NRLS ท าให้มีการ
ขบัเคล่ือนการบันทึกรายงานความเส่ียงอย่าง
ต่อเ น่ืองรวมถึงการทบทวนวิชาการให้แก่
เจา้หนา้ท่ีทั้งเก่าและใหม่ 
3.โรงพยาบาลประกาศนโยบาย 2P Safety เม่ือ
วนัท่ี 14 มิถุนายน 2561 และช้ีแจงให้เจา้หน้าท่ี
ในเวทีประชุมเจา้หน้าท่ี /จดัท า SIMPLE ทั้ง
ดา้นบุคลากรและผูป่้วย เป็นเอกสารแจกให้ทุก
หน่วยงาน/ ประกาศในเวบ็ไซดข์องโรงพยาบาล 
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  4.ติดตามก ากบั การพฒันาคุณภาพและความ
ปลอดภยัโดย 
4.1Quality Round ในทุกหน่วยงานทุกศุกร์
สุดทา้ยของเดือน 
4.2ติ ด ต า ม  12 กิ จ ก ร ร มทบท วนขอ ง ทุ ก
หน่วยงาน โดยส่งกลบัศูนยพ์ฒันาคุณภาพ 
ทุกเดือน 
4.3ทบทวน case ความเส่ียงการดูแลผูป่้วย ทุก
วนัพุธ โดยทีม PCT 
4.4.ท า RCA ทุก Case ระดบั G-I  
 

4.1Quality Roundในหน่วยงานของทีมน า 
ระบบทีมทุกทีม มีการประเมินบรรยากาศท่ีเอ้ือ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงผลงาน 
พบว่าส่วนใหญ่ยงัมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน ให้
เสร็จทนัเวลา ยงัไม่ค่อยมุ่งเนน้การพฒันา ซ่ึงได้
มีการประชุมทีมน า เน้นหัวหน้าท าคุณภาพ     
ในทุกหน่วยงาน 
4.2จากการติดตาม 12 กิจกรรมทบทวนของ      
ทุกหน่วยงาน ยงัมีหน่วยงานส่งกลับมาน้อย     
ทีมน าลงสอบถามเจ้าหน้า ท่ีตามหน่วยงาน 
พบว่ า เ จ้ าหน้ า ท่ี ใหม่ ย ัง ไม่ เ ข้ า ใ จก ารท า              
12 กิจกรรมทบทวน จึงมีการสอน 12 กิจกรรม
ทบทวน ให้เจ้าหน้าท่ี เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 
2561  
4.3มีการทบทวน case ความเส่ียง การดูแล Pt 
ทุกวนัพุธโดยทีม PCT  
4.4จากการท า RCA Case  G-I โดยทีม PCT       
มีแนวปฏิบติัในการดูแล Pt  เพื่อป้องกนัการเกิด
ความเส่ียงในคร้ังต่อไป 
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03 การส่ือสารเสริมพลงัจูงใจเน้น
ท่ีการปฏิบติั 

ควรส่งเสริมประเมินการส่ือสาร จุดเน้นการ
พฒันาขององค์กร น าผลท่ีได้ไปกระตุน้เสริม
พลงัสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดการปฏิบติัอยา่ง
ทัว่ทั้งองคก์ร 
 

1. ทีมน าสุ่มสอบถามประเมินการส่ือสารการ
ถ่ายทอดจุดเนน้การพฒันาองคก์รลงสู่ผูป้ฏิบติั 
2 .หน่วยงานน า เสนอผลการด า เ นินงาน ท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นของ
โรงพยาบาล 
3. มอบรางวลัส าหรับหน่วยงานท่ีน าเสนอได้ดี 
และมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
แก่หน่วยงานอ่ืนๆ 

1 .ก าร ส่ือสาร ส่วนใหญ่ย ัง ไม่ ถึ ง ผู ้ป ฏิบั ติ 
เน่ืองจากช่องทางการส่ือสารน้อย ทีมน าเพิ่ม
ช่องทางการ ส่ือสารโดยแสดงในหน้าจอ 
Computer ทุกคร้ังเม่ือมีผูใ้ชง้าน 
2.การน า เสนอผลงานก าลังอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 
 

04 ระบบก ากับดูแลกิจการการ
ประเมินผูน้ า/ระบบการน า 

ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ก า ห น ด  Managerial 
Competency  เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาและ
ประเมินผู ้น าระดับต่างๆ รวมทั้ งประเมิน
ประสิทธิผลของการน าองคก์ร เช่น การน าผล
การตดัสินใจลงสู่การปฏิบติั การเนน้ย  ้าค่านิยม 
เป็นตน้ เพื่อเรียนรู้ ปรับปรุงระบบการน าให้
เขม้แขง็และต่อเน่ืองยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .ก าหนดสมรรถนะของหัวหน้ า ง านให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 
2.ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินผลเล่ือนขั้นเงินเดือน    
ของหวัหนา้งาน 
3.หัวหน้างานน าเสนอการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพในหน่วยงานท่ีเช่ือมกับทีมคร่อมสาย
งานทุกๆทีม  เพื่ อประ เ มินสมรรถนะของ
หน่วยงาน  ในการน าแนวทางการด าเนินงาน
พฒันาคุณภาพลงสู่การปฏิบติั 

1.ทีม HRD ก าหนดสมรรถนะของหวัหน้างาน  
ท่ีแต่งตั้งใหม่ 
2.น ามาใชเ้ป็นการประเมินผลเล่ือนขั้นเงินเดือน
หวัหนา้งาน 
3.หวัหนา้งานน าเสนอการพฒันางานคุณภาพใน
หน่วยงาน ในเวทีประชุมทีมน าพฒันาคุณภาพ 
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I-2 การบริหารเชิงกลยทุธ์ 
06 กระบวนการจดัท ากลยุทธ์และ
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ควรทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญให้
ครอบคลุมทุกด้าน (ผูใ้ห้บริการ ผูรั้บบริการ 
องค์กร ชุมชน) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความย ัง่ยืน
ขอ ง อ ง ค์ ก ร  เ พื่ อ ก า หนดค ว า มท้ า ท า ย         
เ ชิงกลยุทธ์  และข้อได้เปรียบขององค์กร     
อยา่งครอบคลุม 
 

1. ทบทวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis           
ใ ห้ ค ร อบ ค ลุ ม ปั จ จั ย ส า คัญ ท่ี จ ะ มี ผ ล ต่ อ
ความส าเร็จขององคก์รในอนาคต ให้ครอบคลุม
ทุกปัจจยั 
2. วิเคราะห์ปัญหาส าคัญในพื้นท่ี ทั้ งในภาพ   
ระดบัจงัหวดั และระดบั CUP ท่ีส าคญั 
3 .  จั ด ท า ก า ร ทบท วนแผน ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์                
ของโรงพยาบาล เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันา
ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของโรงพยาบาล ขอ้มูลท่ี
ส า คัญแล ะ ให้ เ หม า ะสมกับ ทิ ศท า ง ก า ร
ด าเนินงานของจงัหวดัและกระทรวง 

1. มีการท า SWOT Analysis ให้ครอบคลุม      
ทุกด้าน เพื่อใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์         
ขององคก์ร 
2. น ายุทธศาสตร์ในระดบักระทรวง และระดบั
จงัหวดัมาเป็นกรอบประเด็นในการด าเนินงาน 
ซ่ึงจากการวิเคราะห์ปัญหาบริบทในพื้นท่ี ได้มี
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู ้ป่วย    
โดยเนน้ DM,HT,COPD, Stroke, MI, HI, TB, 
DHF และการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ 
3. มีการจดัท าแผนกลยุทธ์ระยะสั้ นและระยะ
ยาว  เพื่ อตอบสนองการด า เ นินงานให้ มี
ประสิทธิภาพ   
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07  ว ัต ถุประสงค์ เ ชิงกลยุทธ์ ท่ี
ตอบสนองคว ามท้า ท า ยและ
ครอบคลุม HP 

ควรทบทวนวัตถุประสงค์เ ชิงกลยุทธ์ให้
สอดคล้องและตอบสนองความท้าทาย     
เชิงกลยุทธ์ในทุกดา้น รวมทั้งก าหนดตวัช้ีวดั
และระยะเวลาในการติดตามให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์เหล่านั้น 
 

1 .  ทีมน าประ ชุมทบทวนจุดแข็ง  จุด อ่อน      
ค ว า ม ท้ า ท า ย เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์  แ ล ะ ก า ห น ด
วัตถุประสงค์ให้สอดคล้อง และตอบสนอง      
ต่อความทา้ทายเชิงกลยทุธ์ในทุกดา้น 
2. ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการก ากับติดตาม 
ตัว ช้ีว ัด โดยมีการก าหนดการจัดเก็บข้อมูล     
โดยทีม KM และรายงานผูบ้ริหารทุก 1 เดือน 
และ 3 เดือน ตามความส าคญัของตวัช้ีวดั และ
น าผลท่ีไดม้าปรับกลยทุธ์การด าเนินงาน 
3. ทบทวนตัวช้ีว ัดท่ีบรรลุตามเป้าประสงค ์     
แลว้ใหไ้ปอยูใ่นงานประจ า และสรรหาตวัช้ีวดัท่ี
ทา้ทายส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันา/ตอบสนองต่อ 

1.  โรงพยาบาลมีการก าหนดความท้าทาย    
เชิงกลยทุธ์ โดยมุ่งเนน้การพฒันาระบบการดูแล
สุ ข ภ า พ ต า ม ป ร ะ เ ด็ น ส า คัญ ข อ ง พื้ น ท่ี           
ตลอดช่วงชีวิต  โดยใช้มิติด้านคุณภาพและ    
ร่วมสร้างระบบสุขภาพอ าเภอให้เขม้แข็ง  ย ัง่ยืน
2. คณะกรรมการทีมน า และคณะกรรมการ     
ในแต่ละหน่วยงาน มีการก ากบัติดตามตวัช้ีวดั
รายเดือน และรายไตรมาส พร้อมน าตัวช้ีวดั      
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาทบทวนปัญหา และประเด็น
การแก้ไข  เพื่ อน ามาป รับกลยุท ธ์ ในการ
ด าเนินงาน 

08  การถ่ายทอดกลยุท ธ์ สู่การ
ปฏิบติั 

ควรทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับแผนกลยุท ธ์  ระบุกิจกรรม 
ทรัพยากรท่ีตอ้งใชแ้ละก าหนดเวลาแลว้เสร็จท่ี
ชดัเจน ซ่ึงสามารถติดตามความก้าวหน้าและ
การบรรลุผลลพัธ์ได ้เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการน า
แผนไปปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งมีการ
ปรับเปล่ียนแผนเม่ือมีความจ าเป็น 
 

1. ทบทวนการจดัท าแผนปฏิบติัการของทุก
หน่วย ง านให้สอดคล้อ งกับแผนกลยุท ธ์         
ขององคก์ร 
2. มีการก าหนดการน าเสนอขอ้มูล ผลการก ากบั 
ติดตาม  ก ารป รับ เป ล่ี ยนแผน และ มีการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
และโรงพยาบาลข้าง เ คียง  ในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร/ทีมน า ทุก 1 เดือน และ    
3 เดือน 
3. ประเมินและปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอด
แผน สู่ ก า รป ฏิ บั ติ  อ ย่ า ง เ ป็ น ระบบ  โด ย
ตรวจสอบ/ทบทวนซ ้ า จากหนา้งานแต่ละแผนก 

1.หน่ว ย ง าน มี ก า รจัดท า แผนป ฏิบั ติ ก า ร            
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ขององคก์ร 
2. โรงพยาบาลมีระบบการก ากบัติดตามตวัช้ีวดั
โดยหัวหน้าฝ่ายในแต่ละแผนกมีหน้าท่ีก ากับ 
และติดตามผลการด าเนินงาน โดยตั้งเป้าหมาย
ให้เทียบเท่าหรือดีกว่า ในการก าหนดเป้าหมาย   
เทียบจากผลการด าเนินการ  3 ปี ท่ีผ่านมากับ
ปั จ จุบัน   เ ที ยบ เ คี ย งกับ เกณฑ์มาตรฐาน  
เปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลท่ีมีขนาดใกลเ้คียงซ่ึง
ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบนัพฒันาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (โรงพยาบาลคีรีรัฐ
นิคมและโรงพยาบาลท่าฉาง) 
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   และเทียบเคียงกบัตวัเองโดยดูแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการทีมน า ทุก 1 เดือน 
และ 3 เดือน 
3. มีการตรวจสอบ และทวนซ ้ าท่ีหน้างานใน
การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบติั โดยใช้ระบบ
การนิเทศ ก ากบั และติดตาม ในแต่ละแผนก 

10 การคาดการณ์การวดัผลและ
ติดตามความกา้วหนา้ 

คว ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ติ ต า มค ว ามก้ า วหน้ า           
การปฏิบติัตามโครงการ/แผนงาน และตัวช้ีวดั
ท่ีก าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอแก้ไข ปรับปรุง 
ห รื อป รับ เป ล่ี ยนแผนให้ เ หม า ะสมกับ  
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ท่ีตั้งไว ้
 

1. ทีมผูบ้ริหาร และหวัหนา้ฝ่าย ควบคุม ติดตาม
การปฏิบัติงานตามโครงการ/แผนงาน ตาม       
ผงัการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
2. จดัท าตวัช้ีวดัส าคญั เพื่อใชใ้นการติดตาม 
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติัตามแผน ระบบการ
วดัผล ครอบคลุมประเด็นส าคญั 
3. การใช้ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบท่ีทา้ทาย มาใช้
ใ น ก า ร ค า ด ก า ร ณ์  ว ัด ผ ล  แ ล ะ ติ ด ต า ม
ความกา้วหนา้ของโรงพยาบาล 
4. ติดตามตวัช้ีวดั ทุก 1 เดือน และ 3 เดือน และ
น าผลมาทบทวน ปรับปรุง และเปรียบเทียบกบั
เป้าหมายท่ีก าหนดและปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์
ในการด าเนินงาน 

1. มีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/แผนงาน ในเวทีการประชุมในแต่ละ
หน่วยงาน  
2.มีการจดัท าตวัช้ีวดั และการก ากบัติดตาม  
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรท่ีได้ก าหนดไว ้และจดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในแต่ละหน่วยงาน 
3 .  โ ร งพย าบ าล มี ก า รค าดก า ร ณ์ ผลก า ร
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนดโดยคณะกรรมการทีมน า ทุก 3 เดือน  
และทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จะมี
การน าผลการทบทวนการด าเนินงานและผลการ
ประเมินติดตามตัวช้ีวดัมาใช้ในการปรับปรุง
และพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
4. มีระบบการติดตามและทบทวนตวัช้ีวดั และ
น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน 
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I-3 การมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน 
14 การคุม้ครองสิทธิผูป่้วย

โดยทัว่ไป 

 

ควรส่งเสริมการเรียนรู้การคุม้ครองสิทธิผูป่้วย
จากเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน/ตามรอยผูป่้วยใน
แต่ละขั้นตอนของการให้บริการ เพื่อน ามา
สร้างความเข้าใจกับผู ้ปฏิบัติและปรับปรุง
ระบบงาน 
 

1. ให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานก ากับดูแลให้
เจ้าหน้า ท่ีทุกคนติดป้ายช่ือและต าแหน่งการ
ปฏิบติังานขณะปฏิบติังานทุกจุดบริการ 
2.ทบทวนสิทธิผูป่้วย10 ประการในท่ีประชุม
องค์กรอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เน่ืองจากมี
เจา้หนา้ท่ีใหม่ทุกปี 
3.ทบทวนระบบปกปิดขอ้มูลการเข้าถึงข้อมูล 
ในระบบเวชระเบียนทั้ งหมดรวมทั้ ง Electric 
File 6 เดือน/คร้ัง 
4.ทบทวนระบบการให้ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย 
ทางเลือกในการรักษาแก่ผูบ้ริการทุกคร้ัง  ปีละ2 
คร้ัง 
5.ทบทวนการให้ข้อมูลการ รักษาพยาบาล
เก่ียวกับโรคและการปฏิบติัตวัให้หายจากโรค
โดยทีม    สหวิชาชีพ 3 เดือน/ คร้ังเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล        หาส่วนขาดมาปรับระบบการให้
ขอ้มูลผูป่้วย     ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
 

1.มีการนิเทศติดตามการติดป้ายช่ือโดยทัว่หน้า
งานสม ่าเสมอ และได้ตกัเตือนบุคลากรในการ   
ติดป้ายช่ือขณะใหบ้ริการครอบคลุมทั้งองคก์ร 
2.มีการทบทวนสิทธิผูป่้วยในท่ีประชุมแต่ละ
ฝ่าย 6 เดือน/คร้ัง ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับงาน
บริการผูป่้วย 
3.การด าเนินงานระบบปกปิดข้อมูลในระบบ   
เวชระเบียนทั้งหมด ไม่มีการร้องเรียน เร่ืองการ
เปิดเผยความลับผู ้ป่วยและได้มีการทบทวน 
ระบบ Electric file 2 คร้ังใน 1 ปี 
4.การให้ข้อมูลข้อดีข้อเสีย ทางเลือกในการ
รักษาขององค์กร มีการวางระบบทั้งผูป่้วยนอก
และผูป่้วยใน เพื่อความครอบคลุมทั้งองคก์ร 
5.ทีม PCT มีการก าหนดการใหข้อ้มูลผูป่้วย โดย
ระบบในเวชระเบียน ทั้งผูป่้วยท่ีมารับบริการท่ี 
OPD,ER,ทันตกรรม ,กายภาพ รวมทั้ งคลินิก
ต่างๆ รวมถึงผูป่้วยในท่ีนอนพกัในโรงพยาบาล
และไดป้รับปรุง การใหข้อ้มูล เนน้ปฏิบติัไดจ้ริง
แลมีการประเมินซ ้ าทุกคร้ังหลงัให้ข้อมูลและ          
ไดติ้ดตามระบบทุก 3 เดือน/คร้ัง 
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I-4 การวเิคราะห์และจัดการความรู้ 
16 ระบบการวดัผลการด าเนินงาน ควรทบทวนการคดัเลือกตวัช้ีวดัส าคญัท่ีใชใ้น

การติดตามผลให้มีความสอดคลอ้ง เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัและสะทอ้นเป้าหมายท่ีชดัเจน
ในทุกระดับขององค์กรตั้ งแ ต่ระดับของ
โรงพยาบาล ทีมน าระบบและหน่วยงาน 
นอกจากน้ีควรส่งเสริมให้มีการวิ เคราะห์
ติดตามขอ้มูล/ตวัช้ีวดัเพื่อประเมินความส าเร็จ 
การเรียนรู้ หาโอกาสพฒันา เป็นขอ้มูลใสการ
ตดัสินใจ น าส่ิงท่ีไดม้าจดัล าดบัความส าคญัใน
การป รับป รุ งพัฒนาอย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง และ
สม ่าเสมอ 
 

1. การประชุมร่วมกับทีมน า คัดเลือกตัวช้ีวดั
ส าคญัเพื่อประเมินผลการด าเนินงานขององคก์ร 
โดยพิจารณามาตั้งแต่ตวัช้ีวดัระดับหน่วยงาน 
ที ม น า ร ะ บ บ  แ ล ะ ร ะ ดั บ โ ร ง พ ย า บ า ล                 
ให้สอดคล้องไปในทิศทาง เ ดียวกัน  และ
พิจารณาตัวช้ีวดัท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใน       
ปีท่ีผา่นมา มาตั้งเป้าหมาย  และไดมี้การประกาศ
ใหรั้บทราบทัว่ทั้งองคก์ร  
2. มีการวิเคราะห์ และติดตามตวัช้ีวดัท่ีส าคญั  
ทุก 1 เดือน และตวัช้ีวดัอ่ืนๆ ทุก 3 เดือน เพื่อ
รายงานต่อผู ้บ ริหาร เป็นประโยชน์ต่อการ      
ปรับแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 

1.หน่วยงานมีการคดัเลือกตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการคดั
กรองผลการด าเนินงานจากนโยบายในระดับ
กระทรวง ระดับจังหวัด และพิจารณาจาก
ตัว ช้ี ว ัด ท่ี เ ป็ น ปัญหา ใน ปี ท่ี ผ่ า นม า  โด ย
ก าหนดให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
จุดเน้นของโรงพยาบาล และมีการประกาศใช้
ใหรั้บทราบในเวทีการประชุมคณะกรรมการทีม
น าและการประชุมในแต่ละหน่วยงาน 
2.มีการติดตามตวัช้ีวดัทุกๆ 1 เดือนและ  3 เดือน 
เพื่อรายงานต่อผูบ้ริหาร และน าตวัช้ีวดัท่ีไม่ผา่น
เกณฑม์าทบทวนและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ทบทวนผลการด าเนินงาน 
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18 การจดัการสารสนเทศ ทีมน าด้านสารสนเทศควรติดตามประเมิน

คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศท่ีมีในระบบ 
เพื่อน ามาพฒันาระบบการบนัทึกข้อมูลและ
การจดัเก็บขอ้มูลให้มีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ
เพิ่มข้ึน มีการส ารวจความต้องการด้าน
สารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามาวางแผน
ตอบสนองดา้นขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีชดัเจน รวมทั้ง
ควรส่งเสริมให้ทีมและหน่วยงานต่าง  ๆ 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการน าไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อการบริหาร การตัดสินใจ การ
พฒันาระบบงานและการดูแลรักษาผูป่้วย 
 

1 . มีระบบการประเ มินคุณภาพของข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีในระบบ ทีม IT และเวชระเบียน 
ท าการตรวจสอบคุณภาพขอ้มูลก่อนส่งออก 50 
แฟ้ม และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบขอ้มูลของ
ระดับหน่วยงานทุกเดือน เม่ือพบข้อบกพร่อง
จะแจ้งแก่ผู ้ปฏิบัติรับทราบและปรับปรุงการ
บนัทึกขอ้มูล 
2.พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลให้มีความ
ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือเพิ่มข้ึน โดยการจดัอบรมการ
คีย์และการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง แก่
บุคลากรในโรงพยาบาลเป็นประจ าทุกปี 
3.ส ารวจความต้องการสารสนเทศทุก 6 เดือน 
และสนบัสนุน Hard ware ส ารองเพื่อให้พร้อม
ใชต้ลอดเวลา รวมทั้ง Update Software เพื่อให้
ใชข้อ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
4.ประชุมทีมวเิคราะห์ขอ้มูล เสนอต่อทีมน าและ
ทีมคร่อมสายงาน เพื่อน าไปวางแผนการพฒันา
ระบบงานและการดูแลรักษาผูป่้วยต่อไป 
 

1. หน่วยงานมีการประเมินคุณภาพของขอ้มูล
สารสนเทศท่ีมีในระบบ ทีม IT และเวชระเบียน 
ท าการตรวจสอบคุณภาพขอ้มูลก่อนส่งออก 50 
แฟ้มโดยใช้โปรแกรม OPPP ปัญหาท่ีพบส่วน
ให ญ่ เ ป็ นก า ร ใ ห้ รหั ส  ICD9 แ ล ะ  ICD10           
ไม่ ถู กต้องครบถ้วน  จึ ง ส่ ง ให้ห น่ วย ง าน
ตรวจสอบข้อมูลทุกเดือน เพื่อแจ้งแก่ผูป้ฏิบติั
รับทราบและปรับปรุงการบนัทึกขอ้มูล 
2. มีระบบ audit chart โดยงานเวชระเบียนท า
การตรวจสอบทุกวนั และทีม audit เวชระเบียน     
ท าการ audit ทุก 3 เดือน ปัญหาหลกัท่ีพบคือ
การให้รหัสวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้องครบถ้วน 
รองลงมา คือการบันทึกข้อมู ลซักประวัติ          
ไ ม่ ค รบถ้ วน  ที ม ไ ด้แ จ้ ง ก ลับห น่ ว ย ง าน               
ท่ี เก่ียวขอ้ง และสรุปผลน าเสนอต่อทีมน า 
3.ส ารวจความตอ้งการสารสนเทศ โดยใช้แบบ
ส ารวจ 6 เ ดือน/คร้ัง และเพิ่มเติมตามวาระ         
ท่ี ห น่ ว ย ง าน มีก าร ร้อ งขอ เ รี ย ก ใช้ข้อมู ล
สารสนเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสถิติการ    
ให้การรักษาและวินิจฉัยโรคของแผนกต่างๆ 
เพื่อหน่วยงานน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ใชต่้อไป 
 3.1สนบัสนุน Hard ware ส ารองเพื่อให้พร้อม
ใชต้ลอดเวลา รวมทั้ง Update Software เพื่อให้
ใชข้อ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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   4.ประชุมทีมวเิคราะห์ขอ้มูล เสนอต่อทีมน าและ
ทีมคร่อมสายงาน  
 

20 การจดัการความรู้ เพื่อให้ระบบจดัการความรู้มีเป้าหมายชัดเจน 
ควรส่งเสริมการวิเคราะห์ความรู้ท่ีจ  าเป็น
ส าหรับบุคลากรของโรงพยาบาล มีการ
รวบรวมความรู้ท่ีส าคญัทั้ง explicit knowledge 
และ tacit knowledge ท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ขององค์กร ประเมินการน าความรู้ ดงักล่าวท่ี
ได้ไปใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรม พร้อม
ติดตามการขยายผล 
 

1.การส่งเสริมการวิเคราะห์ความรู้ท่ีจ  าเป็น
ส าหรับบุคลากรของโรงพยาบาลนั้ น มีการ
ด าเนินงานร่วมกบัทีม HRD และทีมน า โดยมี
การก าหนดองค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันา
องค์กร แล้วน ามาบูรณาการเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาล  ประกอบด้วย 
แผนการ เ รียนต่อและแผนการอบรมของ
บุคลากรเป็นรายปี รวมทั้ งก าหนดแผนการ
อบรม/ประชุมภายในโรงพยาบาลเพื่อพฒันา
ทกัษะในการดูแลผูป่้วยอีกดว้ย 
2.การรวบรวมความรู้ท่ีส าคัญ ก าหนดให้มี    
คลังความรู้ของ CUP ในรูปแบบของ FTP 
เครือข่าย โดยพฒันาการจดัเก็บชุดความรู้อย่าง
เป็นหมวดหมู่ คน้หาง่าย และเป็นปัจจุบนั เพื่อ
การน าไปใช้ในการพฒันาระบบการดูแลผู ้ป่วย
ไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 

1.ด าเนินงานร่วมกบัทีม HRD และทีมน าในการ
วิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการพัฒนา
องค์กร แล้วน ามาบูรณาการเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาล ท าให้ได้ แผนการ
เรียนต่อและแผนการอบรมของบุคลากรเป็นราย
ปี รวมทั้งก าหนดแผนการอบรม/ประชุมภายใน
โรงพยาบาลเพื่อพฒันาทกัษะในการดูแลผูป่้วย 
 1.1จดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองคก์ร  
ผลงานเด่น : การจดัการด้านโภชนาการใน
คลินิก NCD 
2.จดัรวบรวมคลงัความรู้ของ CUP ในรูปแบบ
ของ FTP เครือข่าย โดยพฒันาการจดัเก็บชุด
ความรู้อย่างเป็นหมวดหมู่ คน้หาง่าย และเป็น
ปัจจุบัน เพื่อการน าไปใช้ในการพฒันาระบบ
การดูแลผูป่้วยไดง่้ายยิง่ข้ึน 
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I-5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
23 ระบบพฒันาและเรียนรู้ส าหรับ
บุคลากรและผูน้ า 

1. ควรส่งเสริมการพฒันาบุคลากรท่ีสอดคลอ้ง
กบัปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังาน อุบติัการณ์
ความเส่ียง ผลการทบทวนการดูแลผูป่้วยใน
ก ลุ่ม โรค ท่ีส า คัญ  แล ะผลการประ เ มิ น
สมรรถนะในส่วนขาด น ามาใชใ้นการวางแผน
พฒันาบุคลากรและติดตามให้มีการพฒันาตาม
แผนท่ีวางไว ้เพื่อให้มัน่ใจวา่บุคลากรมีความรู้
และทกัษะเพิ่มข้ึนในการปฏิบติังาน 
 
 
 
 
 
2.  ควรส่งเสริมการก าหนดและประเมิน 
managerial competency ในบุคลากรระดบั
ผู ้น า/หัวหน้างานให้มีศักยภาพสูงข้ึน และ
ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการน าของ
องคก์ร 
 
 
 
 
 

1.1 มีการประเมินสมรรถนะการปฏิบติังานของ
บุคลากรในแต่ละก ลุ่มงานและน าผลการ
ประเมินในส่วนท่ีขาดมาจดัท าแผนการอบรม
แบบระยะสั้นและระยะยาว 
 
 
 
1.2 จดัท าแผนการอบรมทั้งภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 
2.1  มีการก าหนดสมรรถนะของผู ้บ ริหาร 
จ านวน 8 ข้อ คือ 1. การบริหารจดัการ 2.การ
วางแผน 3.วิสัยทศัน์  4.การแกไ้ขปัญหา  5.การ
บริหารการเปล่ียนแปลง  6.การมอบอ านาจ
ให้กบัผูอ่ื้น  7.การบริหารผลการปฏิบติังาน  8.
การพัฒนาศักยภาพคน  พร้อมทั้ งน าผลการ
ประเมิน มาแจง้ให้หัวหน้างานทราบในส่วนท่ี
ตอ้งปรับปรุงเป็นรายบุคคล และประเมินซ ้ า ทุก 
6 เดือน 

1.1ซ่ึงจากการประเมินสมรรถนะพยาบาลห้อง
ฉุกเฉินพบวา่ยงัขาดในการดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บยา 
SK จึงไดจ้ดัอบรมวิชาการแก่พยาบาลโดยให้
กลุ่มงานเภสัชกรรม ให้ความรู้แก่พยาบาลห้อง
ฉุกเฉิน พร้อมทั้งประเมินติดตามหลงัจากการ
เขา้ร่วมอบรม ซ่ึงประเมินจากกลุ่มผูป่้วยท่ีไดรั้บ
ยา SK ในหอ้งฉุกเฉิน  
1.2จ านวนผูท่ี้ไดรั้บการอบรมดงัน้ี 
บุคลากรสายวิชาชีพไดรั้บเขา้ร่วมอบรม 10วนั/
คน/ปี คิดเป็น 86.9 % ลูกจา้งนั้นพบว่าได้เขา้
ร่วมอบรม10 วนั/คน/ปี คิดเป็น 26.19 % ซ่ึงจะ
เห็นวา่นอ้ยกว่าสายวิชาชีพ จึงไดจ้ดัท าแผนการ
อบรมเพิ่มเติมแก่ลูกจา้งในปี 2562 
2.จากการประเมินสมรรถนะของหัวหน้างาน
ใหม่พบวา่ต ่ากวา่ 60 % จ านวน 1 ราย คิดเป็น 20 
% มากกวา่ 60% จ านวน 4 ราย คิดเป็น 80% จาก
การประเมินพบสมรรถนะในส่วนขาดคือด้าน
การวางแผน(Planning) ซ่ึงทีมมีแผนการจัด
อบรมสมรรถนะหัวหน้างานให้แก่หัวหน้างาน
ใหม่ในปี 2562 
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25 สุขภาพของบุคลากร จากแนวโน้มท่ีพบบุคลากรกลุ่มเส่ียงและกลุ่ม

ป่วยเพิ่มข้ึน ตั้ งแต่ปี 2557-2559ควรส่งเสริม
การวเิคราะห์ขอ้มูลและปัจจยัท่ีส าคญัในแต่ละ
กลุ่ม รวมทั้ งควรติดตามการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อน ามาปรับใชแ้ละวางแผนจดักิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพให้เหมาะสมกบัปัญหาและความ
ตอ้งการของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยเสริมให้เกิด
การปรับเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
 

1. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส าคญัในกลุ่มเส่ียงและกลุ่ม
ป่วยโดยใช้เคร่ืองมือการประเมินกิจกรรม 3อ.    
2ส. ของกองสุขศึกษา 
2.ทีมมีการจดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัผลการ
วิเคราะห์ โดยจดัเข้าคลินิกองค์กรไร้พุงและมี
การติดตามต่อเน่ือง 

1.ผลการวิเคราะห์พบว่า เจ้าหน้าท่ีย ังมีการ        
ไม่ควบคุมการรับประทานอาหาร 55 .6%         
ไม่ออกก าลังกาย 69.1% ไม่สามารถจดัการ
ความเครียดได ้19.5% สูบบุหร่ี 6.2% ด่ืม 16.9%  
2.ทีมมีการจดักิจกรรม ดงัน้ี 
2.1 กลุ่มท่ีขาดการออกก าลงักาย 
 - กิจกรรมเตน้แอโรบิค เวลา 16.00 น.ทุกวนั 
 - กิจกรรมการออกก าลังกายแบบกระชับ
สัดส่วน โดยมีเทรนเนอร์จากภายนอก 
 - จดัตั้งชมรมวิง่เพื่อสุขภาพโรงพยาบาลชยับุรี 
2.2 กลุ่มท่ีไม่มีการควบคุมปริมาณอาหาร 
 - ให้ค  า แนะน าการกับการ รับประทาน ท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการของร่างกายแต่ละราย
โดยนกัโภชนากรของโรงพยาบาล 
 - จดัเมนูสุขภาพจ าหน่าย โดยนกัโภชนากรของ
โรงพยาบาล 
2.3 กลุ่มท่ีมีภาวะเครียด 
 - ใหค้  าปรึกษาโดยพยาบาลจิตเวชเฉพาะราย 
 - จดักิจกรรมสันทนาการ 
 - ส่งเสริมการเขา้ร่วมจริยธรรม 
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I-6 การจัดการกระบวนการ 
28  ก า รจัด ก า รและป รับป รุ ง
กระบวนการท างาน 

ควรส่งเสริมใหห้น่วยงานทีมน าต่าง ๆ ก าหนด
เป้าหมาย (Purpose) ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ
โรงพยาบาล รวมทั้งก าหนดผลลพัธ์/ตวัช้ีวดัใน
การด าเนินงาน(Performance) ท่ีสอดคลอ้งกบั
เป้าหมาย เพื่อใช้ในการติดตาม เรียนรู้ อย่าง
ต่อเน่ือง 

1 . ที มน า ร ะ ดับ โ ร ง พ ย าบ า ล ส่ื อส า ร เ ป้ า
หมายความปลอดภัยโรงพยาบาลให้ทีมน า
ระบบงาน/ผูป้ฏิบติัรับทราบ 
2. ทีมน าระบบงานร่วมกันปรับปรุงเป้าหมาย 
ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์การด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายโรงพยาบาล 
3.หน่วยงานร่วมกนัปรับปรุงเป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ผลลพัธ์ ใน Service Profile ให้สอดคลอ้งกบั
เป้าหมาย 
4.ทบทวน Service Profile ของแต่ละหน่วยงาน 
โดย Facilitator  
5. หน่วยงานแก้ไข Service Profile ตาม
ค าแนะน า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายโรงพยาบาล 
6. ติดตามตวัช้ีวดัระดบัทีมน า / ระดบัหน่วยงาน 
ทุก 3 เดือน โดยศูนยพ์ฒันาคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทีมน า / ผูป้ฏิบัติทุกคนรับทราบ เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงพยาบาล จากเวที
ประชุมเจา้หน้าท่ี/เอกสารเผยแพร่ และประกาศ
ผา่นเวบ็ไซดโ์รงพยาบาล 
2. ทีมน าระบบงาน / หน่วยงาน มีการปรับปรุง
ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ของทีม / หน่วยงาน 
3. อยูใ่นช่วงระหวา่งการทบทวนของ Facilitator 
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ตอนที ่II ระบบงานส าคัญของโรงพยาบาล 

II-1 การบริหารความเส่ียงความปลอดภัยและคุณภาพ 
29 การสนับสนุนจากผู ้น าการ
เช่ือมโยงและประสานงาน 

ทีมน าสูงสุดควรส่งเสริมการน ากิจกรรมพฒันา
คุณภาพต่าง ๆ เช่น CQI นวตกรรม R2R มา
เป็นส่วนผลักดันในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล ประสานมาตรฐาน ต่าง ๆ ท่ีใช ้
เช่น QA ทางการพยาบาล มาตรฐานงานสุข
ศึกษา NCD คุณภาพ รวมทั้งควบคุมก ากบัและ
ติดตามความกา้วหนา้ของการพฒันาคุณภาพท่ี
สอดประสานกนัในทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

1. จดัประกวดกิจกรรมพฒันาคุณภาพระหว่าง
แผนกในรพ. เช่น CQI, นวตกรรม, R2R  
2. ทีมน าจดัแกรนด์ราวด์เพื่อดูงานคุณภาพของ
แผนกต่างๆ ทุกเดือน โดยยดึตามหลกั มาตรฐาน
ต่างๆ เช่น QA, มาตรฐานงานสุขศึกษา ,         
NCD คุณภาพ 
3. หัวหน้าแผนกมีการกระตุ้นให้ทีมด าเนินงาน
กิจกรรมดา้นคุณภาพทุกวนั 

1.จ านวนงานวจิยั R2R 10 เร่ือง 
  1.1ความรู้และเจตคติระบบบริการแพทย์
ฉุกเฉินของประชากรกลุ่มเส่ียงต่อโรคหลอด
เลือดสมอง  
  1.2 ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบติัในการดูแล
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิงท่ีบา้น 
  1.3 ผลการเปรียบเทียบการบรรเทาการนวดกน้
กบและการบรรเทาปวดด้วยการหายใจของ
มารดา   ในระยะท่ี 1 ของการคลอด 
  1.4 ความรู้เก่ียวกบัการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค
ติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจส่วนบนของ
ผูป่้วยนอก 
1.5 ผลของโปรแกรมความเช้ือด้านสุขภาพต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและระดบัฮีโมโกลบินเอวนัซี
ของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดับ
น ้าตาลไม่ได ้
1.6 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูป่้วยจิตเภท 
ในคลินิกจิตเวช 
  1.7 การเปรียบเทียบอาการปวดก่อนและหลงั
ให้การรักษาด้วย TENS ในผู้ป่วย Spinal 
stenosis 
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    1.8 การเปรียบเทียบผลการตรวจ Hematocrit 
ของ เค ร่ื อ งวิ เ ค ร าะ ห์อัต โนมัติ กับ เ ค ร่ื อ ง 
Hematocrit Centrifuge ใหผู้รั้บบริการ   
 1.9 การเปรียบเทียบอาการปวดก่อนและหลงัท า
กายบริหารท่าฤษีดดัตนในผูป่้วย MPS 
 1.10 พฤติกรรมสุขภาพผูป่้วย COPD ท่ีรับไว้
รักษาในโรงพยาบาลชยับุรีก่อนและหลงัการให้
ความรู้ 
2. การน าผลลพัธ์จาก R2R ไปใชป้ระโยชน์ 
  2.1 การดูแลผูป่้วย DM ใชข้อ้มูลสะทอ้นกลบั 
เพื่อให้ผูป่้วยควบคุมระดบั HbA1C ผลจากการ    
ใชง้าน ก่อนงานวิจยั HbA1C = 8.3            หลงั
ปรับปรุง กระบวนการ ผล HbA1C = 7.8 
  2.2 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ผลลัพธ์        
การประเมิน RDU ระดบั 3   

30 การท างานเป็นทีม ทีมน าระบบงานต่าง ๆ ควรทบทวนบทบาทใน
การดูแลภาพรวมของการพฒันาในแต่ละทีม
ประเมินประสิทธิภาพของระบบงานต่าง ๆ 
เพื่อติดตาม ก ากบัแกไ้ขปัญหา เช่ือมโยงกบัทีม
น า สู ง สุ ด  ทีมสหสาขาวิ ช า ชีพ  และ ทีม             
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 
 

1.จดัประชุมทีมน าระบบงานต่างๆ เพื่อทบทวน
ภาพรวมในการดูแลคนไขทุ้ก 6 เดือน 
2.จดัประชุมเจา้หน้าท่ีทุกคนใน รพ.ทุก 1 เดือน 
เพื่อประกาศนโยบาย/เป้าหมาย/แผนพัฒนา        
ในระยะสั้ นและระยะยาว รวบรวมปัญหา         
การด าเนินงานจากสหวิชาชีพร่วมกันหาทาง
แก้ไ ข  และ  ประ เ มินความก้ า วหน้ า ขอ ง
แผนพฒันาต่างๆ 
 

1.  ทีมน าระบบงานได้น าข้อมูลความเส่ียง          
ไปทบทวน เพื่อใช้ในการดูแลผู ้ป่วย Clinic           
โรคเร้ือรัง ผลลพัธ์จากการพฒันา Clinic NCDs 
ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ NCD Clinic Plus Awards 
2018 ระดบัประเทศ ประเภทโรงพยาบาลขนาด
เล็ก 
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31 การประเมินตนเอง ควรทบทวนการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ

ประเมินตนเองท่ีหลากหลายด้วยความเขา้ใจ 
เช่น การตามรอยทางคลินิก การประเมิน
ตน เ อ ง ต า มม า ต รฐ าน  ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
ขอ้เสนอแนะในการเยี่ยมท่ีผ่านมา น าโอกาส
พฒันาท่ีได้มาจดัล าดบัความส าคญั พร้อมทั้ง
ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการการท างาน
อยา่งเป็นระบบ 

-แต่ละทีมจดัการประเมินตนเอง พฒันาแนวทาง
การท างาน และบนัทึกความก้าวหน้าของทีม
ตนเอง เดือนละ 1 คร้ัง โดยใชเ้คร่ืองมือNEWS 
 

1. ใช้ 2P Safety เพื่อส่งเสริมการคน้หาความ
เส่ียง โดยบุคลากร ร้อยละ 33.49 มีทศันคติท่ีดี
ต่อการคน้หาความเส่ียง 
2. ใช้การทบทวน 12 กิจกรรม เพื่อกระตุน้ให้
เ กิดการพัฒนา คุณภาพอย่า ง ต่อ เ น่ืองและ
สม ่ าเสมอ ผลลัพธ์การทบทวน 12 กิจกรรม      
ในทุกหน่วยบริการ 
3. น าผลการเยี่ยมส ารวจมาออกแบบระบบ      
การจดัการความเส่ียงในหน่วยงาน เพื่อสร้าง
วฒันธรรมความปลอดภยัในองคก์ร 

32 ระบบบริหารความเส่ียงและ   
ความปลอดภยั 

ควรส่ง เส ริมการค้นหา/ระบุความเ ส่ียง /
อุบติัการณ์ โดยการคน้หาเชิงรุกท่ีหนา้งานและ
จากการท ากิจกรรมทบทวนต่าง ๆ เช่น การ
ทบทวนขณะดูแลผูป่้วยการทบทวนผูป่้วยส่ง
ต่อ การทบทวนโดยผู ้ช านาญกว่า ทบทวน
ผูป่้วยเสียชีวิต/อุบติัการณ์ส าคญั เป็นตน้ โดย
สร้างการเรียนรู้ร่วมกนัของ   สหสาขาวิชาชีพ
และสนับสนุนให้น ามาสู่การวิ เคราะห์หา
สาเหตุของการเกิดความเส่ียงท่ีแทจ้ริงในเชิง
ระบบ รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกนัความ
เส่ียงท่ีเหมาะสม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการลด
อุบติัการณ์ส าคญัและป้องกนัการเกิดซ ้ า 

1.ทีมRM มีการประชาสัมพนัธ์ กระตุ้นให้
บุคลากรทุกคนค้นหาและรายงานความเส่ียง 
เช่น การติดป้ายประชาสัมพนัธ์ การนิเทศ การ
จดัประชุมให้ความรู้ การถ่ายทอดนโยบายการ
จดัการความเส่ียงภาพรวม 
2.ร่วมงานกบั IT พฒันา application รายงาน
ความเส่ียงในรพ.เพื่อเป็นการขยายช่องทางการ
รายงานความเส่ียง 
2.1ทีม RM จดัท าการหาความเส่ียงหนา้งานทุก 
2 เดือนในแต่ละแผนก 
-จดัประชุมทบทวนความเส่ียงทุก 1เดือน 
-ทีมน าจัดท าแกรนด์ราวน์เพื่อควบคุมก ากับ 
ติดตามความกา้วหนา้ การจดัการความเส่ียงของ
แต่ละแผนก 

1. การคน้หาความเส่ียง 
  1.1 คน้หาความเส่ียงจากกระบวนการท างาน 
  1.2 ปรับปรุงบญัชีความเส่ียงในหน่วยงาน 
  1 . 3  ค้นห าคว าม เ ส่ี ย ง จ ากก า รทบทวน              
เวชระเบียน 
2. การวเิคราะห์ความเส่ียงในหน่วยงาน 
  2.1 ใชผ้ลลพัธ์จากการวเิคราะห์ ผลกระทบจาก
อุบัติการณ์ไปออกแบบป้องกันการเกิดความ
เส่ียงซ ้ าและลดผลกระทบจากอุบัติการณ์ท่ีมี
ผลกระทบระดบัสูง 
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   2.2 ออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยในการ
ป้องกันการเกิดอุบติัการณ์ซ ้ า เช่น แบบฟอร์ม
การ Consult ผูป่้วยของทีมสหวิชาชีพ pop up 
เตือนการใชย้าท่ีมี reaction ต่อกนั 

34 การพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผูป่้วยในลกัษณะบูรณาการ 

ควบทบทวนการก าหนดกลุ่มประชากรทาง
คลินิก/กลุ่มโรคส าคัญของโรงพยาบาลให้
ชัดเจนและครอบคลุมการดูแลรักษาของ
โรงพยาบาล ก าหนดประเด็นส าคัญและ
เป้าหมายในการพฒันากลุ่มโรคให้ครอบคลุม
ทั้งด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟ้ืนฟู
สภาพ  รวมทั้ ง ก าหนดตัว ช้ี ว ัด ท่ีตรงกับ
เป้าหมาย รวมทั้งมีการตามรอยกระบวนการ
ดูแลผู ้ป่วยท่ีได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้ในการ
เรียนรู้และติดตามผลลัพธ์ทางคลินิกอย่าง
ต่อเน่ือง 

1. ก าหนดกลุ่มประชากรทางคลินิก/กลุ่มโรค
ส าคญัของโรงพยาบาล 
2. จดัท าแนวทางการดูแลผูป่้วยกลุ่มโรคส าคญั
ของรพ.  
3. ประชุมทบทวนการดูแลผูป่้วยทุก 1 เดือน 
เพื่อรวบรวมปัญหา ก ากบั ติดตามความกา้วหนา้
ของการดูแลผูป่้วยเชิงคุณภาพ 

1. Tracer รายโรค ดงัน้ี 
  1.1 โรคไขเ้ลือดออก 
  1.2 โรค HIV/AIDS 
  1.3 Acute Gastroenteritis 
  1.4 Head Injury 
  1.5 Acute Myocardial Infarction 
  1.6 Stroke 
  1.7 TB 
  1.8 COPD 
  1.9 DM 
  1.10 pneumonia 
  1.11 HT 
2. ก าหนดกลุ่มประชากรทางคลินิกและประเด็น
ส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้งพฒันาเพื่อตอบสนองให้เกิด
การดูแลผู ้ป่ วย ท่ีปลอดภัยตามบริบทของ
โรงพยาบาล เช่น High Risk โรค MI ,Stroke 
High cost โรค COPD ,DM 
3. ใชผ้ลลพัธ์จากการท า Clinical Tracer มาดูแล
ผูป่้วยรายโรค เช่น DM COPD Stroke  
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II-2 การก ากบัดูแลด้านวชิาชีพ 
35 ระบบบริหารการพยาบาล 1 .  จ า กก า ร เ ยี่ ย มส า รวจพบว่ า มี ก า ร ใช้

อตัราก าลงัพยาบาลร่วมกนัในหน่วยงาน ER, 
LR และในบางช่วงเวลาท่ีหน่วยงาน IPD มี
ผูป่้วย/ภาระงานมาก อตัราก าลงัท่ีก าหนดไว้
ตามแผนปกติและแผนการจดัอตัราก าลงัเสริม
ไม่เพียงพอ ควรให้ประเมินระบบอตัราก าลงัท่ี
ก าหนดไว ้ว่าสามารถปฏิบติัได้จริงมาก/น้อย
เพียงใด เพื่อน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง
ระบบการจดัอตัราก าลงัส ารองท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมกับภาระงาน ท่ี เพิ่ ม ข้ึนในบาง
ช่วงเวลา เพื่อให้มีบุคากรทางการพยาบาล
ปฏิบัติงานเพียงพอกับความต้องการการ
พยาบาลของผูป่้วย 
2. ควรก าหนดเป้าหมายของการนิเทศทาง
คลินิก เช่น สร้างความมัน่ใจในคุณภาพการ
ดูแลผูป่้วย สร้างส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีดี 
สร้างความรัก/ความสามัคคี พัฒนาทักษะ
พยาบาล เป็นตน้ รวมทั้งก าหนดแผนการนิเทศ 
ระบบการประเมิน/ติดตามผลท่ีชัดเจน เพื่อ
น ามาพัฒนาระบบการนิ เทศและผู ้นิ เทศ
ทางการพยาบาลต่อไป 

1.1 กิจกรรมทบทวนการวางแผนอัตราก าลัง
ทางการพยาบาล เพื่อก าหนดปริมาณอตัราก าลงั
ใหมี้เพียงพอ และเหมาะสม 
1.2 ปรับอตัราก าลงัเสริมของกลุ่มการพยาบาล
ทั้ งระบบ เพื่อให้มีความเหมาะสม ระหว่าง
ปริมาณภาระงานและผูป้ฏิบติังาน 
 
 
 
 
2 . 1  พัฒนาระบบก า ร นิ เ ทศท า งค ลิ นิ ก ท่ี
สอดคล้องกับผู ้ป่ วยในก ลุ่มโรคหลักของ
โรงพยาบาล โดยใชรู้ปแบบ GROW Model 
2.2 กิจกรรมการพฒันาสมรรถนะการนิเทศงาน
ทางคลินิก 
2.3 ส่งเสริมการน าเสนอผลการนิเทศทางคลินิก
ในแต่ละหน่วยงานในเวที QA Day 

1.1 จดัให้มีการทบทวน Productivity ในแต่ละ
แผนก เ ป็นร าย เ ดื อน  แล ะ  ทบทวนป รับ
อตัราก าลงั และระบบอตัราก าลงัส ารองเพื่อให้
เพียงพอในการปฏิบติังาน 
1.2 ปรับอัตราก าลังของกลุ่มการพยาบาลใน
แผนกท่ีมี Productivity เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด โดย
ในเดือนกรกฎาคม 2560 ไดมี้การทบทวนปรับ
อตัราก าลงัเวรบ่าย ของแผนกผูป่้วยในจาก 2 คน
เพิ่มเป็น 3 คน เพื่อให้เพียงพอ และเหมาะสมใน
การปฏิบติังาน 
2.1 จดัระบบการนิเทศในคลินิกของทุกแผนก 
โดยให้มีการนิเทศแบบมีแผน ทุกวนัศุกร์ และ
สรุปผลการนิเทศ เพื่อคน้หา GAP เพื่อน ามาใช้
เป็นโอกาสพฒันาในการด าเนินงาน 
2.2 มีการประเมินสมรรถนะ Specific 
Competency ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในทุกแผนก ปี
ละ 2 คร้ัง โดยจดัใหมี้การประเมินผลติดตาม
ตามแผนการนิเทศทางคลินิกทุกเดือน 
2.3 จดัเวทีประชุม QA Day ของแผนกกลุ่มการ
พยาบาลทุกวนัศุกร์ท่ี 2 ของเดือน 
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36 ปฏิบติัการทางการพยาบาล ควรส่ง เส ริมการทบทวนบันทึกทางการ

พยาบาลในเชิงคุณภาพ ทบทวนความเส่ียง /
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการดูแลผู ้ป่วย 
และน าผลการทบทวนมาปรับปรุงบันทึก
ทางการพยาบาลท่ีแสดงถึงการปฏิบัติการ
พยาบาลท่ีมุ่งเนน้ใหบุ้คลากรสามารถตรวจพบ
ปัญหา/ความเส่ียงของผูป่้วยได้ทนัการณ์ ให้
การ ดูแล ท่ี มี เ ป้ าหมายและแผนการดูแล
สอดคล้อ งกับ ที มสหส าข าวิ ช า ชีพ เ ป็ น
ประโยชน์ในการส่ือสารและการประเมิน
คุณภาพการพยาบาล 

1. พฒันาตวัอยา่งการบนัทึกทางการพยาบาลใน
โรคท่ีพบบ่อย 
2. พฒันาเคร่ืองมือตรวจสอบ การบนัทึกทางการ
พยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
3. จัดท าแผนการนิเทศติดตามการบันทึก
ทางการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ อยา่งต่อเน่ือง 

1.  มีการจัดท าตัวอย่างการบันทึกทางการ
พยาบาลในโรคท่ีเป็นปัญหาส าคญั ไดแ้ก่ COPD 
และDM โดยเนน้ปัญหาท่ีเป็นความเส่ียงส าคญั
ในการดูแลผูป่้วย 
2 .  พัฒนาเค ร่ืองมือในการบันทึกทางการ
พยาบาลโดยใชร้ะบบการบนัทึก Focus charting 
record 
3. มีการนิเทศติดตามการบนัทึก Focus charting 
สัปดาห์ละ 1 คร้ังในทุกวนัศุกร์ 
 

II-3 ส่ิงแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย 
40 การจดัการกบัวสัดุและของเสีย
อนัตรายอยา่งปลอดภยั 

ควรทบทวนทะเบียนรายการสารเคมี วสัดุ 
และของเสียอนัตรายในโรงพยาบาลให้เป็น
ปัจจุบนัครอบคลุมรายการท่ีใชใ้นโรงพยาบาล 
และส่ือสารสร้างความเข้าใจกบัผูป้ฏิบติัหน้า
งานในการจัดการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั 

1.จดัท าทะเบียนรายการสารเคมี วสัดุ ของเสีย
อนัตรายของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งบนัทึก
การ   เบิก-จ่ายและการท าลายในแต่ละชนิด 
โดย เน้นหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง  เ ช่น ห้อง
ชนัสูตร    หอ้งทนัตกรรม หอ้งจ่ายกลาง  
2.อบรมการใช้,การป้องกนั,การท าลาย วสัดุ 
สารเคมี ของเสียอนัตรายร่วมกบัทีม IC ให้กบั
หน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พนกังาน
ท าความสะอาด คนงาน 

1.มีการจัดท าทะเบียน สารเคมี ว ัสดุของเสีย
อนัตรายของหน่วยงาน โดยพบว่ามีรายการของ
เสียทั้งหมด 30 รายการ 
2.ท าสัญลกัษณ์ติดบนภาชนะท่ีบรรจุใหช้ดัเจน 
3.มีการจดัท าแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการ
สัมผสัจดัเก็บ ท าลายใหถู้กวธีิ 
4.อบรมให้ความรู้เร่ืองวิธีการจดัเก็บท าลายวสัดุ 
ของเสียอันตรายแก่ เจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้อง และ
พนกังานท าความสะอาด 
5.มีการติดตามการประเมินของแต่ละหน่วยงาน
ตามแนวทางก าหนด 
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42 เคร่ืองมือ ทีมควรสร้างการเรียนรู้ให้กับผู ้ใช้งานใน

ประเด็นการตรวจสอบความพร้อมประจ าวนั 
การใช้เคร่ืองมือและการอ่านผลโดยเฉพาะใน
เคร่ืองมือใหม่ เช่น NST เป็นตน้ รวมถึงการ
วางระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (การเปล่ียน
อะไหล่ตามระยะเวลาท่ีก าหนด) และการสอบ
เ ที ย บ ให้ ค ร อบค ลุ ม เ ค ร่ื อ ง มื อ เ ส่ี ย ง สู ง 
โด ย เ ฉพ า ะ เ ค ร่ื อ ง มื อ ช่ ว ย ชี วิ ต ท่ี อ ยู่ บ น
รถพยาบาล 
 

1.หน่วยงานออกแบบการตรวจสอบความ
พร้อมประจ าวนัของเคร่ืองมือท่ีมีความเส่ียงสูง
ใหส้ามารถตรวจสอบไดว้า่มีการประเมินจริง 
2.จัดท าแผนการสอบเทียบเคร่ืองมือทาง
การแพทย์ โดยมีองค์กรภายนอกเป็นผูส้อบ
เทียบ 
3.จดัท าแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือทางการ
แพทย ์เพื่อวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั
โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเคร่ืองมือแพทย์
นั้นๆ 
 

1.1 เคร่ืองมือใหม่มีคู่มือการใชง้านมีการฝึกอบรม
และฝึกปฏิบติัโดยผูเ้ช่ียวชาญ (ผูแ้ทนจ าหน่าย) 
1.2 มีการอบรมวิธีการใช้เคร่ืองมือ พร้อมทั้งการ
บ า รุง รักษา ให้แ ก่ เจ้าหน้า ท่ี ในหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 
1.3 มีการสอนการใชเ้คร่ืองมือโดยแพทยก่์อนการ
ใชง้านใหก้บัเจา้หนา้ท่ีใหม่ 
2.1 สอบเทียบเคร่ืองมือทางการแพทย์ โดยมี
องคก์รภายนอกเป็นผูส้อบเทียบ ปีละคร้ัง ปี 2561 
สอบเทียบเม่ือ     
  23-24 สิงหาคม 2561 
3.1มีการบ ารุงรักษาทุก 3 เดือน   
   ใช้กับเค ร่ืองมือเ ส่ียงสูงต่อชีวิตผู ้ป่วยขณะ        
ใช้ท  าการ รักษาอย่า ง สู ง  ได้แ ก่  EKG,                    
Defibrillator,Ventilator ,Vital sing monitor 
,Capnograph 
3.2 มีระบบการบ ารุงรักษาทุก 6 เดือน  
ใชก้บัเคร่ืองมือท่ีมีความเส่ียงต่อชีวิตผูป่้วย ระดบั
ปานกลาง Oxygen blender , CPM, Echo camera, 
Gas Flow Meter, Laryngoscope 
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   3.3 มีระบบการบ ารุงรักษาทุก 12 เดือน 
ใชก้บัเคร่ืองมือท่ีมีความเส่ียงต่อชีวิตผูป่้วย ระดบั
นอ้ยมาก ท่ีนอนลมกนัแผลกดทบั, Double Outlet, 
Voltage Stabilizer 
3.4 มีการตรวจสอบรายวนั 
3.5 มีระบบส ารองเคร่ืองมือ 

43 ระบบสาธารณูปโภค 1. ทีมควรออกแบบการตรวจสอบคุณภาพน ้ า
ใชป้ระจ าวนัท่ีครอบคลุมทั้งตน้ทางท่ีผลิตและ
ปลายทางท่ีหน่วยงาน เพื่อเฝ้าระวงัคุณภาพน ้ า
ใหไ้ดม้าตรฐานและไม่เกิดการปนเป้ือนเช้ือ 
2. ควรน าอุบติัการณ์ไฟฟ้าดบัและไฟฟ้าส ารอง
ไม่ท างานภายใน 410 วินาที (ขอ้มูลปี 2557-
2559 พบ 6,4,2 คร้ัง ตามล าดบั) มาวิเคราะห์หา
สาเหตุและท าการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิด
ความพร้อมใช ้

1.1ตรวจสอบคุณภาพน ้ า ตามพารามิเตอร์
คุณภาพน ้ าใช้ ตั้ งแต่น ้ าดิบท่ีใช้ในการผลิต 
จนถึงคุณภาพน ้าก่อนใชง้านและบนัทึก 
1.2ตรวจสอบการบันทึก การตรวจสอบ
คุณภาพน ้าประจ าวนั โดยหวัหนา้ทีม ENV ทุก
สัปดาห์ 
1.3ติดตั้ งระบบรีเวิสออสโมซิส (RO) เพื่อ
กรองหินปูน ลดการเกิดตะกรัน ลดการสึก
กร่อนของเคร่ืองมือแพทย ์และอุปกรณ์ท่ีเป็น
ประเภท 
สแตนเลส 
2.1 จดัหาเคร่ืองส ารองไฟฟ้าเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 

1.1 น ้าด่ืมมีการเก็บตวัอยา่งส่งตรวจทุก 6 เดือนส่ง
ตรวจศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยสุ์ราษฎร์ธานี 
 
1.2 น ้ าใช้มีการเก็บตวัอย่างน ้ าประปาของแต่ละ
อาคารตรวจคลอรีนจากปลายท่อ จนัทร์  พุธ ศุกร์ 
 
1.3 จดัท าแผนติดตั้งระบบรีเวิสออสโมซิส (RO) 
ปี 2562 
 
 
 
2.1 จดัท าแผนในการจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
300 กิโลวตัตปี์ 2562 
 



มาตรฐาน ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา แผนการพฒันาคุณภาพ รายงานความก้าวหน้า 
45 การพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 1. ระบบบ าบดัน ้าเสีย  : ควรทบทวนระบบการ

ตรวจสอบคุณภาพน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัให้เป็น
ประจ าและสม ่าเสมอทั้งการตรวจประจ าวนั/
รายสัปดาห์ และการส่งตรวจคุณภาพน ้ าไปยงั
หน่วยงานภายนอกอย่างน้อยทุก 4 เดือน ตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 
2. ระบบขยะ : ทีม ENV และ IC ควรร่วมกนั
พฒันาระบบการจดัการขยะ ตั้งแต่การคดัแยก 
การจัดเก็บและผูกมัดถุงอย่างรัดกุม รวมทั้ ง
ติดตามประเมินบริษทัท่ีรับก าจดัขยะติดเช้ือ 
เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการก าจดัเป็นไปจาม
มาตรฐานและลดความเส่ียงของการเผยแพร่
กระจายเช้ือสู่ชุมชน 
 

1.1 มีการจดัท าแผนการตรวจสอบคุณภาพน ้ า
ดงัน้ี   
 -วดัค่าความเป็นกรด ด่าง  PH ทุกวนั 
-วดัค่า คลอรีนตกคา้ง ทุกวนั 
-ตรวจ กล่ิน สี ฟอง ของตะกอน ทุกวนั 
-ตรวจเช็คตูค้วบคุมไฟฟ้าบ่อบ าบดัน ้าเสีย 
จนัทร์- พุธ -ศุกร์ 
1.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเสีย  จากระบบ
บ าบัดน ้ าเสีย 8 พารามิเตอร์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานมลพิษทางน ้ า ทุก 4 เดือน ส่งตรวจ
องคก์รภายนอก 
2.1จดัอบรมให้ความรู้ให้เจา้หน้าท่ีใหม่ และ
ทบทวนความรู้ให้เจ้าหน้าท่ีเก่าเร่ืองการคัด
แยกขยะ แต่ละประเภท เพื่อการจดัการขยะท่ี
ถูกตอ้ง 
2.2 ขยะติดเช้ือ มีการท าลายโดยจ้างเหมา
บริษทัเอกชน  
 -รพ.สต., คลินิก/สถานพยาบาล /ผูป่้วยท่ีตอ้ง
ท าแผล ล้างไตท่ีบ้านส่งขยะติดเช้ือท่ีรพ. ได้
ทุกว ัน  โดย เก็บไว้ท่ีพ ักขยะ ติด เ ช้ื อของ
โรงพยาบาล 

1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้า 
- วดัค่า PH จุดรวมน ้ าทิ้ง น ้ าออกจากระบบ  มีค่า           
7.5 – 7.7 
- ตรวจค่าคลอรีนจากปลายท่อจุดรวมน ้ าทิ้ง 0.2 – 
1 PPM 
- ควบคุมปริมาณน ้าเสียทุกวนัในการตรวจตะกอน
ของตะกอนในกระบอกตวงขนาด 1,000 มล. ว่า
อ่านขั้นตะกอนได้ก่ี มล. เม่ือตั้ งกระบอกไว ้30 
นาที จดบนัทึก (VO 30) 
- การบ ารุงรักษาเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า ผูดู้แลระบบ
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าท างานเป็นปกติ
หรือไม่      หากผดิปกติรีบแกไ้ขแจง้ช่างภายใน 
 
1.2 ส่งตรวจภายนอกเม่ือ 15 พ.ค. 2561 ผลการ
ตรวจผา่นทั้ง 8 พารามิเตอร์ 
 
2.1มีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 1 คร้ัง และ
พนกังานท าความสะอาด 2 คร้ัง 
 
2.2 ขยะติดเช้ือ บริษทัเอกชนมารับไปท าลายโดย
มาเก็บทุกวนัศุกร์ ซ่ึงสามารถลดความเส่ียงของ
การเผยแพร่กระจายเช้ือสู่ชุมชนได ้
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II-4 การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ 
48 การป้องกนัการติดเช้ือ 1. ควรติดตามก ากบัการปฏิบติัตามาตรการท่ี

ก าหนดไว ้เพื่อค้นหาปัญหา/อุปสรรค และ
เสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจของเป้าหมาย
และการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งให้แก่บุคลากรท่ีหน้า
งานเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดการ
ปนเป้ือน/การแพร่กระจายเช้ือ การจดัการขยะ 
การป้องกนัการติดเช้ือท่ีต าแหน่งส าคญัต่าง ๆ 
 

1.1 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ตามบริบทของ
โรงพยาบาล โดยมีการปรับเปล่ียนการเฝ้า
ระวงัการติดเช้ือจาก Targeted surveillance 
เป็นการเฝ้าระวงัแบบ Hospital wide เพื่อให้
ครอบคลุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
1.2 การฝึกอบรมพยาบาลควบคุมการติดเช้ือ     
ในหน่วยงาน 
 (ICWN) ใหมี้ความรู้ในเร่ืองเกณฑ์การวินิจฉยั
การติดเช้ือท่ีส าคญั เพื่อให้สามารถเฝ้าระวงั
การติดเช้ือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.3 ก ารจัดอบรมให้ความ รู้แ ก่ เจ้าหน้า ท่ี
เก่ียวกบัแนวทางการป้องกนัการแพร่กระจาย
เช้ือในสถานพยาบาล 
1.4 ก ากบัติดตามเก่ียวกบัแนวปฏิบติัเร่ือง การ
แยกผูป่้วย  Isolation precautions การจดัการ
มูลฝอย การควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือ
ด้ือยา  
 
 
 
 
 
 

1.1 มีการปรับเปล่ียนการเฝ้าระวงัการติดเช้ือแบบ 
Hospital wide โดยท าแบบ Prospective active 
Surveillance ร่วมกบัการท าแบบ Retrospective 
passive Surveillance  เพื่อให้ครอบคลุมการติด
เช้ือในโรงพยาบาล 
1.2 พยาบาลควบคุมการติดเช้ือในหน่วยงาน 
 (ICWN) มีความรู้ในเร่ืองเกณฑก์ารวนิิจฉยัการ
ติดเช้ือท่ีส าคญั และสามารถเฝ้าระวงัการติดเช้ือ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
1.3 เจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลมีความรู้เก่ียวกบัแนว
ทางการป้องกัน  และสามารถ ป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือในสถานพยาบาล  
1.4  มีการจดัตั้ งธนาคารขยะท าให้มีการพฒันา
ระบบบริหารการจดัการมูลฝอยลดผลกระทบต่อ
สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
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 2. ควรประสานความร่วมมือกับทีมน าทาง
คลินิกและทีมระบบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ในการ
ทบทวน/วิเคราะห์ปัญหาผูป่้วย sepsis เพื่อ
น ามาปรับปรุงระบบงานในเชิงรุก เพื่อลด
ปัญหาดงักล่าว 

2.1  ทบทวนเวชระเบียนผูป่้วย  Sepsis ร่วมกบั
ทีม PCT เพื่อประเมินการวินิจฉัยและ          
การรักษา 
2.2 ปฏิบติัตามแนวทางการดูแลภาวะติดเช้ือ
ในกระแสเลือด ภายใตก้รรมการ Sepsis fast 
track ซ่ึงเป็นแนวทางการวินิจฉัยและรักษา
ส าหรับส่งต่อผูป่้วยไปรักษาต่อยงัโรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี เพื่อให้การวินิจฉัยและการักษา
ไปในทิศทางเดียวกนัทั้งเครือข่าย   

2.1 มีการปฏิบติัตามแนวทางการดูแลภาวะติดเช้ือ
ในกระแสเลือด โดยใช ้CPG Sepsis ร่วมกบั
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและเครือข่าย โดยใช ้
Standing Order for Sepsis Fast track  และมี
แบบฟอร์มบนัทึก/ประเมินการดูแลรักษาผูป่้วย 
Sepsis   ส าหรับโรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาล
สุราษฎร์ในกรณีส่งต่อเพื่อส่งต่อขอ้มูลการวนิิจฉยั 
การรักษาใหก้บัโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานีต่อไป 
 

II-5 ระบบเวชระเบียน 
51  การวางแผนและออกแบบ
ระบบบริหารเวชระเบียน 

1 .  ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารเวช
ระเบียนโดยเฉพาะระบบเวชระเบียนผูป่้วย
นอกหลงัยกเลิกการใช ้OPD card โดยเฉพาะ
เ ร่ืองความถูกต้อง/ความสมบูรณ์ของการ
บันทึกเวชระเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้สามารถใช้ในการส่ือสารระหว่าง
วิชาชีพ/หน่วยงานในการดูแลผูป่้วยได้อย่าง
ถูกตอ้ง ทนัเวลา 
2. ควรทบทวนการวางระบบรักษาความลับ
ของผู ้ป่วยท่ีถูกข่มขืน ทารุณทางเพศ ให้มี
ค ว า ม รั ด กุ ม เ พิ่ ม ข้ึ น ทั้ ง ก า ร บัน ทึ ก ใ น
คอมพิวเตอร์ การจดัเก็บฟิล์มเอกซเรยแ์ละผล
การตรวจชนัสูตรต่าง ๆ และควรทบทวน  

1.จดัระบบการทบทวนความสมบูรณ์ของการ
บนัทึกเวชระเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ 
2.จัดระบบการรักษาความลับของผูป่้วยใน
กรณีผูป่้วย OSCC ใหมี้ประสิทธิภาพ 
3.จดัระบบการยืม-คืน เวชระเบียนท่ีใชใ้นการ
ดูแลผูป่้วยเพื่อป้องกนัการสูญหาย 

1.1 หน่วยงานการสุ่มตรวจข้อมูลการบนัทึกใน
เวชระเบียนผูป่้วยนอกแบบ Electric file ของแต่
ละวนัพบว่าส่วนท่ีเกิดความผิดพลาด คือ ความ
ถูกตอ้งและความครบถว้นของรหสัทางการแพทย์
ผู ้ป่วยนอก และมีการตรวจความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลทุกๆ 3 เดือน 
2.1 ก าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบั
ในระบบคอมพิวเตอร์โดยการจ ากัดการเข้าถึง 
user และ password ส าหรับผูใ้ห้บริการในการดู
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2 จดัท า WI ของการรักษาความลบัของผูป่้วย 
OSCC และการเก็บรักษาฟิลม์เอก็ซ์เรย ์
3.1 ก าหนด WI ระบบการยมื คืน เวชระเบียน 
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 ระบบการติดตามเวชระเบียนทั้งเวชระเบียนท่ี
ใชใ้นการดูแลผูป่้วยประจ าวนัและเวชระเบียน
ท่ีถูกยมืใหช้ดัเจนเพื่อป้องกนัการสูญหาย 

 3.2 ลงทะเบียนการยืมคืนในโปรแกรม HOS XP 
และติดตามเวชระเบียนท่ีส่งช้าเกินก าหนด โดย
การลงทะเบียนรับ คืน เวชระเบียนเป็นลายลกัษณ์
อกัษรท่ีสามารถตรวจสอบได ้

52 ความสมบูรณ์ของการบนัทึก ควรส่งเสริมการทบทวนคุณภาพของการ
บันทึกความสมบูรณ์และคุณภาพของการ
รักษาจากเวชระเบียนในกลุ่มผูป่้วยส าคญั เช่น 
เสียชีวติ ส่งต่อโดยมิไดว้างแผนอยา่งสม ่าเสมอ 
วเิคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง เพื่อน ามาปรับปรุง
ในเชิงระบบอยา่งต่อเน่ือง 

1.มีระบบการทบทวนความสมบูรณ์และ
คุณภาพของการบนัทึกขอ้มูลในกลุ่มผูป่้วยท่ี
ส าคญัจากอุบติัการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดภายใน
หน่วยงาน 
2. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาโดยการใช้ Root Cause Analysis 
(RCA)  
 

1.หน่วยงานมีการตรวจสอบ Internal Audit โดย
ในปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง30 มิถุนายน 2561)  
พบว่า อตัราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป่้วย
ใน คิดเป็นร้อยละ 84.31 และอตัราความสมบูรณ์
ของเวชระเบียนผูป่้วยนอกคิดเป็นร้อยละ 77.38 
ส าหรับคุณภาพของข้อมูล  ในส่วนของเวช
ระเบียนผู ้ป่วยนอกในส่วนท่ีขาดคือ Patient’s 
profile ของผูป่้วยนอกไดมี้การปรับปรุงโดยการ
เพิ่มในการบันทึกหมู่ เลือดในกรณีท่ีไม่ทราบ
หรือไม่เคยตรวจหมู่ เลือด , ข้อมูลว ันเดือนปีท่ี
บันทึกและผู ้รับผิดชอบในการบันทึกท่ีมารับ
บริการในคร้ังแรก และผูป่้วยใน ในส่วนท่ีขาดคือ 
Nurses ‘note และไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ขคือ
การพฒันาองคค์วามรู้ในการบนัทึกเวชระเบียน 
2.หน่วยงานมีการทบทวนและรายงานวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ Root Cause Analysis 
(RCA) เพื่อหาปัญหาท่ีแทจ้ริงมาพฒันาเชิงระบบ
ในการดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง 
 
 

53 การทบทวนเวชระเบียน 
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II-6 ระบบการจัดการด้านยา 
54 การวางแผนและการจดัการ 1. ควรส่งเสริมการประเมินประสิทธิผลของ

การปฏิบั ติต ามนโยบาย  แนวทาง  และ
เป้าหมายของ PTC อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิด
ความมั่น ใจในการใช้ย าอย่ า งปลอดภัย
ครอบคลุมครบถว้น 
2. ควบทบทวนรายการยาท่ีมีความเส่ียงสูง 
โดยใช้ขอ้มูลและผลขา้งเคียงท่ีเกิดจากการใช้
ยาในโรงพยาบาล เช่น phlebitis เป็นต้น 
รวมทั้ งติดตามเฝ้าระวงัผลข้างเคียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนอย่างครอบคลุม เพื่อให้ เ กิดความ
ปลอดภยัในการใชย้าความเส่ียงสูงเพิ่มมากข้ึน 
3. ควรส่งเสริมการวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือน
ทางยาครอบคลุมทั้งประเด็นเวลา สถานท่ี และ
ตัวยา เพื่อก าหนดประเด็นในการแก้ไขให้
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

1.1 พฒันาตวัช้ีวดัทางระบบยาให้ครอบคลุม 
เ พื่ อ ว ัดป ร ะ สิ ท ธิ ผ ลของ ก า รบร ร ลุ
เป้าหมาย ของ PTC 

1.2 น าเสนอผลลพัธ์ตวัช้ีวดั และประสิทธิผล
ในการปฏิบติัตามนโยบาย PTC อยา่งนอ้ย 
ทุก 2 เดือน 

2.1 น าขอ้มูลความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชย้าหรือ
ผลขา้งเคียงของยาท่ีส าคญั มาทบทวนในการ
ก าหนดรายการยาความเส่ียงสูง เพื่อให้เกิด
ความปลอดภยัในการใชย้าเพิ่มมากข้ึน 
3.1 พฒันาการบนัทึกขอ้มูลความคลาดเคล่ือน
ทางยาให้ครอบคลุม ทั้งเวลา สถานท่ี และตวั
ยา เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขและวางแผนไดต้รงจุด 

- เพิ่มตวัช้ีวดังาน RDU เพื่อให้ครอบคลุมตาม
นโยบาย มีการพฒันาตวัช้ีวดัย่อยของ RDU เพื่อ
สนบัสนุนงาน Service plan 
- มีการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบติัตาม
นโยบายเสนอทีมน า ทุก 2 เดือน 
- ไม่มีความเส่ียงท่ีเกิดจากการใชย้าความเส่ียงสูง 
ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา มีการติดตามความเส่ียง   
ด้านยา เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณา 
ก าหนดรายการยาความเส่ียงสูงเพิ่มเติม 
- มีการบนัทึกขอ้มูลความคลาดเคล่ือนทางยาอยา่ง
ค ร อ บ ค ลุ ม  ทั้ ง เ ว ล า ส ถ า น ท่ี แ ล ะ ตั ว ย า                     
มีแนวทางการแกไ้ขความคลาดเคล่ือนท่ีเป็นระดบั
ดีข้ึนไป อยา่งเป็นระบบ 

55 การเก็บส ารองยา ควรส่งเสริมการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
อุณหภูมิความช้ืนในห้องยา และอุณหภูมิใน
ตูเ้ยน็ท่ีไดจ้ดัเก็บไวร้วมทั้งระบบห่วงโซ่ความ
เย็นของการกระจายยาและวัคซีน    ไปย ัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จัดการ
ปรับป รุงแก้ไข  เ ม่ื อ เ กิ ด ปัญหา     อย่ า ง
สม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ายาและวคัซีนมี
คุณภาพ ความคงตวัและพร้อมใช ้

1. พฒันาระบบการติดตาม ตรวจสอบระบบ     
ห่วงโซ่ความเยน็ของการกระจายยาไป รพ.สต. 
โดยการใช้แนวทางปฏิบติัในการขนส่งวคัซีน
ไปสู่ รพ.สต.             
2. มีระบบสุ่มตรวจอุณหภูมิความช้ืน ในหน่วย
จดัเก็บยาทุกจุดอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งนอก
เวลาราชการ 

 

1.1 มีการตรวจสอบอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง
วคัซีนไปยงั รพ.สต.โดยแผน่ใหค้วามเยน็ใส่กล่อง
เก็บความเย็น  และมีปรอทวัดอุณหภูมิ  เพื่ อ
ตรวจสอบ และมีการก าหนดระยะเวลาในการ
ขนส่งวคัซีน จากการใช้แนวทางดังกล่าวยงั       
ไม่พบความเส่ียงทีเกิดจากอุณหภูมิไม่ได้ตาม      
ท่ีก าหนด 
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   1.2 ก าหนดให้มีการส ารองวคัซีนไม่เกิน 1 เดือน 
เพื่อป้องกนัการสูญเสียกรณีไฟดบั 
2. มีการสุ่มตรวจอุณหภูมิและความช้ืนของคลัง
เ ว ชภัณฑ์  ใ น ช่ ว งนอก เ ว ล า ร าชก า ร  เ ช่ น               
ในวนัหยดุราชการ และช่วงเวลากลางคืน 
 
 

57 การทบทวนค าสั่งเตรียมและ    
จดัจ่าย/ส่งมอบยา 

ควรทบทวนการสอบสวนค าสั่ ง ในการ           
ใ ช้ ย า ค รอบค ลุ มป ระ เ ด็ นส า คัญ ท่ี ค ว ร
ตรวจสอบ เช่น อนัตรกิริยาของยา ผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดไดจ้ากผลทาง         ห้องปฏิบติั เป็น
ตน้ รวมทั้งการสั่งใช้ยา   ของพยาบาลท่ีตรวจ
นอกเวลาราชการ 

1.ใชร้ะบบสารสนเทศในการป้องกนัการสั่งใช้
ยาท่ีไม่เหมาะสม เช่น DI  แพย้า 
2. มีกิจกรรมทบทวนการสั่งใชย้าของพยาบาล      
ท่ีตรวจนอกเวลาราชการ อยา่งสม ่าเสมอ 
3. พัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม ดูแล
ติดตามการใชย้าของผูป่้วยร่วมกบัแพทย ์
 

1. ทบทวนการสั่งใช้ยาของพยาบาลท่ีตรวจ      
นอกเวลาราชการ ในเวร บ่าย-ดึก จากใบส่งยา            
ท่ีส่งมาหอ้งยาในเวรเชา้ทุกวนั พร้อมบนัทึกขอ้มูล
ความเส่ียงท่ีพบและทบทวนเพื่อหาแนวทางแกไ้ข
ป้องกนั 
- มีระบบป้องกนัการแพย้าซ ้ า และป้องกนัการ     
สั่งจ่ายยา ท่ีมี DI ต่อกนั โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
และการส่งต่อข้อมูล การใช้ยาของผู ้ป่วยโดย
ส่ือสารผ่านทางคอม ท าให้ทราบปัญหา และเพื่อ
สามารถ ด าเนินการในการสั่งใช้ยา แนะน าผูป่้วย
ใหอ้ยา่งคลอบคลุม 
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58 การบริหารยาและติดตามผล ควรส่งเสริมการบนัทึกเวลาในการบริหารยา

ตามเวลาจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยากลุ่ม
ส าคญั รวมทั้งก าหนดวงรอบในการบริหารยา
ให้ชัดเจน มีระบบในการ double check ท่ี
เหมาะสมกับภาระงาน เพื่อให้ เ กิดความ
ปลอดภยัในการใชย้ามากข้ึน 

1. พฒันาการบนัทึกเวลา การบริหารยา มีการ
ก ากบัติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 
2.ก าหนดกรอบในการบริหารยา โดยทีม PTC 
3. พฒันาระบบ double check ให้เหมาะสมกบั
บริบท ภาระงานของผูรั้บผิดชอบ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภยัในการใชย้ามากข้ึน 

1. มีการพัฒนาการบันทึกข้อมูลและเวลา การ
บริหารยา มีเภสัชกรติดตามก ากับพร้อมบันทึก
ขอ้มูลความเส่ียงและมีการทบทวนแก้ไขปัญหา
อยา่งสม ่าเสมอ 
2.มีการประชุมก าหนดกรอบในการบริหารยา stat 
dose และยาทัว่ไป โดยทีม PTC 
3.มีแนวทางการปฏิบติัระบบในการ double check 
ท่ีชดัเจน  
 

II-7 การตรวจทดสอบประกอบการวนิิจฉัยโรค และบริการทีเ่กีย่วข้อง 
60  ก า รจัดบ ริ ก า รป ฏิ บั ติ ก า ร
ทางการแพทย ์

1. ควรทบทวนรายการค่าวิกฤตร่วมกบั PCT 
ให้เหมาะสมตามบริบทและไวพอท่ีจะปรับ 
แผนการรักษาไดท้นัท่วงที ครอบคลุมรายการ
ตรวจท่ีมีในโรงพยาบาลและรายการท่ีส่งต่อ
หน่วยงานภายนอก ส่ือสารให้ทีมดูแลรักษา
รับทราบ รวมทั้งมีการติดตามวา่มีการรายงาน
เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้
2 .  ค ว บ ท บ ท ว น ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ท า ง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็นนอกเวลาราชการ (หลงั
เวลา 20.30 น.) เพื่อให้มัน่ใจวา่ผูป่้วยท่ีมีภาวะ
ฉุก เ ฉินและจ า เ ป็นต้องการวิ นิ จฉัยทา ง
ห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจวิ นิจฉัย ท่ี
เหมาะสม 
 

1.1ทบทวนราย งานค่ า วิ กฤต ร่วมกับ ทีม 
(แพทย)์ ใหเ้ป็นปัจจุบนั โดยแยกชนิดออกเป็น 
Normal Critical Value กบั Fast tract Critical 
value ซ่ึงจะตอ้งรายงานภายในเวลาท่ีก าหนด 
1.2ปรับปรุงแนวทางปฏิบติั เร่ือง การรายงาน
ค่าวิกฤติ (WI-LAB-00-008) ให้เป็นปัจจุบนั
และติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองผ่าน
ตวัช้ีวดัหน่วยงาน 
2.1ไม่สามารถปฏิบติัได ้เน่ืองจากผูอ้  านวยการ 
ยกเลิกเวรนอกเวลาราชการ (on call 24 hr.) 

1.มีการบันทึกข้อมูลการรายงานค่าวิกฤติผ่าน
ระบบ LIS ของห้องปฏิบติัการซ่ึงสามารถระบุ
ผูรั้บค่าวิกฤติและ turnaround time ของการ
รายงานค่าวิกฤติ โดยสามารถสรุปข้อมูลการ
รายงานค่าวกิฤติเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสได ้
2. มีแนวทางการรายงานค่าวิกฤติ ซ่ึงระบุไวใ้น 
work instruction ท่ีชดัเจน 
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62  (ก )  บริการโลหิตวิทยาใน
โรงพยาบาลท่ีไม่มีคลงัเลือด 

ทีมควรส่งเสริมให้น าแนวทางให้บริการโลหิต
ของสภากาชาดไทยมาใช้ในการออกแบบ
ระบบบริการโลหิตของโรงพยาบาลให้เกิด
ความปลอดภยัมากข้ึน ไดแ้ก่ การจดัท าประวติั
การรับเลือดและประวติัการเกิดปฏิกิริยาจาก
การให้เลือดของผูป่้วย การวางแนวทางในการ
เฝ้าระวงัอาการระหว่างการให้เลือดและการ
ตรวจสอบหาสาเหตุกรณีท่ีผูป่้วยเกิดปฏิกิริยา
จากการให้เลือด  รวมทั้งควรส่งเสริมบทบาท
ทีมดูแลผูป่้วยในการเฝ้าระวงัและรายงานการ
เกิดปฏิกิริยาจากการได้รับเลือดในทุกระดับ
ความรุนแรง เป็นตน้ 

-ปรับปรุงเอกสารวธีิปฏิบติั เร่ืองการจองโลหิต 
(WI-LAB-00-014) และมาตรฐานการแก้ไข
เม่ือเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์หลงัให้เลือด           
(WI-LAB-00-015) ให้เป็นปัจจุบนัก่อนแจ้ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (WARD) รับทราบ 

1.ห้องปฏิบติัการมีระบบการตรวจสอบหมู่เลือด 
Donor ก่อนให้ผูป่้วยทุกคร้ัง โดยบนัทึกผลการ
ตรวจสอบในแบบบนัทึกการตรวจสอบหมู่เลือด 
Donor 
2.มีแนวทางปฏิบติัเร่ืองการจองโลหิต และการเฝ้า
ระวงัเม่ือเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงคห์ลงัให้เลือด
ชัดเจน โดยการประสานงานและเฝ้าระวงัจาก 
Ward สู่ห้องปฏิบติัการ และระบบการส่งเลือด
กลับจากห้องปฏิบัติการ สู่  งานธนาคารเลือด 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

6 5  ร ะบบ คุณภ าพแล ะคว าม
ปลอดภยับริการรังสีวทิยา 

ควรส่ง เสริมให้น า อุบัติการณ์มาทบทวน
ร่วมกับทีมน าทางคลินิก ตรวจสอบคุณภาพ
ของภาพถ่ายทางรังสีและติดตามโดยใช้
ตัวช้ีวดัท่ีส าคัญ น ามาปรับปรุง/พฒันา เช่น 
อตัราการถ่ายฟิล์มซ ้ า/ฟิล์มเสีย อตัราฟิล์มหาย 
เป็นตน้ รวมทั้งควรประสานกบัทีม IT ในการ
ออกแบบระบบติดตามฟิล์มกลับให้มีความ
รัดกุมมากข้ึน 
 
 

1.ทบทวนการตรวจสอบคุณภาพของภาพถ่าย
ทางรังสีและติดตาม โดยใชต้วัช้ีวดัท่ีส าคญั คือ 
การเอ็กซเรยผ์ิดท่า การเอ็กซเรยผ์ิดต าแหน่ง 
การเอ็กซเรย์ผิดคนและฟิล์มเสีย ฯลฯ ทุก 3 
เดือน และน าผลการวิเคราะห์มาทบทวนหา
สาเหตุ  
2.จดัคู่มือการถ่ายภาพรังสี โดยน ามาจากผล
การวเิคราะห์ในขอ้ท่ี 1 
 
 
 
 

การเอกซเรย์ผดิท่า   
ลดลงจากปี2560 เดิมร้อยละ 4.0 เหลือ ร้อยละ 0 
หลงัจากการใชคู้่มือการถ่ายภาพรังสี เป็นแนวทาง
การปฏิบติังาน และมีการสอบถามเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งทุกคร้ัง เม่ือเกิดขอ้สงสัยในการถ่ายภาพ
รังสีหรือในการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ 
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III-2 การประเมินผู้ป่วย 
74 การประเมินผูป่้วย ควรทบทวนการประเมินผูป่้วยให้ครอบคลุม

อยา่งรอบดา้น ก าหนดแนวทางในการประเมิน
หรือใช้ข้อมูลร่วมกันในทีมสหสาขาวิชาชีพ 
โดยเฉพาะอยา่งน่ิงในกลุ่มผูป่้วยท่ีมีความเส่ียง
สูง เช่น ผูสู้งอายุ การตั้งครรภ์ความเส่ียงสูง 
รวมถึงทบทวนความถ่ีในการประเมินซ ้ าท่ี
เหมาะสมกบัสภาวะผูป่้วยในขณะนั้น 

สร้างและปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมิน
ผูป่้วยใหค้รอบคลุมมากข้ึน รวมทั้งการส่ือสาร
ขอ้มูลและการประเมินซ ้ าในผูป่้วยกลุ่มเส่ียง
สูงของโรงพยาบาลซ่ึงประกอบดว้ย 
- ผูสู้งอาย ุ 
- หญิงตั้งครรภ ์
- sepsis 
- Appendicitis 
 

ผลลัพธ์จากการจัดท าแบบฟอร์มการประเมิน
ผูป่้วยมีดงัน้ี 
- ผูสู้งอายุ ในปีงบประมาณ 2560 มีผูสู้งอายุไดรั้บ
การประเมินจ านวน 85 ราย พบมีปัญหา Dementia 
ร้อยละ 18.2 ขอ้เข่าเส่ือม ร้อยละ  9.41 เส่ียงต่อ
การหกลม้ ร้อยละ 27.05 มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 
27.05  ดา้นครอบครัว ไม่มีผูดู้แลร้อยละ 2.35 ไม่
พบปัญหาทางดา้นสังคม 
- ผลการประเมินหญิงตั้งครรภค์วามเส่ียงสูง อยูใ่น
ระหวา่งการรวบรวมขอ้มูล 
- Sepsis: delay diagnosis ลดลงจากปี 2559 ร้อย
ละ 55.56 เหลือร้อยละ 43.75 ในปี 2560 
- ผลการประเมินAppendicitis  อยูใ่นระหวา่งการ
รวบรวมขอ้มูล 

75 การตรวจ investigate  ท่ีจ  าเป็น ควรส่งเสริมการทบทวนผูป่้วย ซ่ึงตอ้งรับการ
ตรวจวินิจฉัยท่ีจ  าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอก
เวลาราชการเพื่อให้มัน่ใจว่าผูป่้วยได้รับการ
วนิิจฉยัท่ีจ าเป็นในเวลาท่ีเหมาะสม 
 

1. ทบทวนเวชระเบียนผูป่้วย MI, Sepsis, 
Fracture, Appendicitis ท่ีมารับบริการนอก
เวลาราชการ เดือนละคร้ัง เพื่อประเมินว่า
ผู ้ป่ วยได้ รับการตรวจ เพื่ อประกอบการ
วินิจฉัยโรคท่ีครบถว้น รวดเร็ว และส่งต่อไป
ตรวจท่ีอ่ืนในเวลาท่ีเหมาะสม  
 

1. จากการทบทวนเวชระเบียนผูป่้วย MI, Sepsis, 
Fracture, Appendicitis ท่ีมารับบริการนอกเวลา
ราชการ ไดมี้การปรับระบบการใหบ้ริการดงัน้ี  
 1.1 วางแผนจดัให้มี on call Lab (CBC, UA), x-
rayไดเ้วลานอกราชการ 
 1.2ปรับแผนการจดัซ้ืออุปกรณ์ Lab ให้เหมาะสม
กบัปริมาณท่ีใช ้
 1.3 ก าหนดแนวทางการตรวจ Lab, X-ray ตาม
ความจ าเป็น  
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    1.4 สร้างเครือข่ายในการขอยืมอุปกรณ์ Lab 
ต่างๆ 

76 การวนิิจฉยัโรค ควรส่งเสริมการทบทวนความถูกตอ้งของการ
วินิจฉัยโรค ในผูป่้วยท่ีวินิจฉยัตามกลุ่มอาการ 
เช่น dizziness, dyspepsia, lower respiratory 
tract infection 
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของการวินิจฉยั
ท่ีสอดคลอ้งกบัประวติั การตรวจร่างกาย และ
การตรวจ investigation เพื่อให้การวินิจฉยัโรค
มีความถูกตอ้งสมบูรณ์มากข้ึน 
 

ทบทวนเวชระเบียนผูป่้วยท่ีได้รับการวินิจฉัย
ตามกลุ่มอาการ Dizziness, Dyspepsia, Lower 
respiratory tract infection เดือนละคร้ัง 

จากการทบทวนเวชระเบียนผู ้ป่วยกลุ่มอาการ 
Dizziness, Dyspepsia, Lower respiratory tract 
infection พบว่ามีการซักประวติั ตรวจร่างกาย 
investigate ไม่ครอบคลุม ดังนั้นทางทีมจึงได้
จัดท าแนวทางในการซักประวติั ตรวจร่างกาย 
และ investigateในผู ้ป่วย ท่ีมาด้วยกลุ่มอาการ 
Dizziness, Dyspepsia, Lower respiratory tract 
infection ผลลพัธ์อยูใ่นระหวา่งการรวบรวมขอ้มูล 
ในอนาคตจะเพิ่มโรค Leptospirosis 

III-3 การวางแผน 
77 การวางแผนการดูแลผูป่้วย ทีมสหสาขาวิชา ชีพควรร่วมกันก าหนด

เป้าหมายและแผนการดูแลท่ีสอดคล้องกับ
ปัญหาของผูป่้วยแต่ละราย ส่ือสารแผนการ
ดูแลในทีมอย่างชัดเจน ประเมินซ ้ าอย่าง
ต่อเ น่ือง  เพื่ อปรับแผนการดูแลรักษาให้
เหมาะสม เม่ือมีอาการผู ้ป่วยเปล่ียนแปลง 
รวมทั้งประเมินผลลพัธ์ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยจาก
การปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตาม CPG ให้เป็น
รูปธรรมเพื่อหาโอกาสพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 
 

มีการก าหนดกลุ่มโรคในโรงพยาบาลท่ีต้องมี
การวางแผนการดูแลโดยทีมเม่ือผู ้ป่วยนอน
รักษาตวัในโรงพยาบาลได้แก่ DM ท่ีมาด้วย
ภาวะ Hypo-Hyperglycemia,  ผูป่้วย COPD ท่ี
เกิดภาวะ Exacerbation ผูป่้วย CKD และผูป่้วย 
Stroke 

จากการวางแผนดูแลผูป่้วย Stroke พบวา่ ผูป่้วย
ไดรั้บการดูแลตามแผนท่ีวางไว ้100 เปอร์เซ็นต ์
ได้รับการดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้านในระยะเวลา 6 
เดือน 53.33% ซ่ึงยงัอยู่ในเกณฑ์ต ่า เน่ืองจาก
สาเหตุจากผูป่้วยยา้ยท่ีอยู่ (1 ราย) ปฏิเสธการ
รักษา (1ราย) เสียชีวิต (2 ราย) และเกิด
ภาวะแทรกซอ้น (1 ราย) 
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78 การวางแผนจ าหน่าย ทีมสหสาขาวิชาชีพควรร่วมกันทบทวนการ

วางแผนจ าหน่าย โดยร่วมกนัประเมินและระบุ
ปัญหาความตอ้งการของผูป่้วยและครอบครัว
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลงัจ าหน่าย โดยวางแผนให้
ครอบคลุมปัญหารอบดา้น เตรียมความพร้อม
ในการดูแล โดยเฉพาะในกลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
เช่น กลุ่มโรค COPD, DM หรือกลุ่มผูป่้วยท่ีมี
อาการใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ กลบับา้น เช่น สายยาง
ให้อาหาร สายสวนปัสสาวะ เป็นต้น เพื่อให้
ผูป่้วยสามารถดูแลตนเองได ้ลดการ re-admit, 
re-visit และภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึน 

1. ปรับปรุงแบบฟอร์มการวางแผนจ าหน่าย   ใน
ผูป่้วย DM, HT, COPD ให้ครอบคลุมปัญหา
ความตอ้งการของผูป่้วยมากยิง่ข้ึน 

1. หลังจากท่ีปรับปรุงการวางแผนจ าหน่าย
พบวา่อตัราการ readmit ในโรคดงักล่าวลดลง 
 1.1 COPD อตัราการ Re admit ภายใน 28 วนั
จากปี 2559 ร้อยละ 3.0 ลดลงเหลือร้อยละ 2.61 
ในปี 2560 
 1.2 DM อตัราการ Readmit ดว้ยภาวะ Hypo-
Hyperglycemia ภายใน 28 วนั จากปี 2559 ร้อย
ละ 0.78 ลดลงเหลือร้อยละ 0.39 ในปี 2560 
 1.3 HT อตัราผูป่้วยท่ีควบคุมความดนัโลหิตได้
ตามเกณฑ์เพิ่มข้ึน ในปี 2559 ร้อยละ 68.36 
ลดลงเหลือร้อยละ 69.59 ในปี 2560 

III-4 การดูแลผู้ป่วย    
8 0  ก า ร ดู แ ล แ ล ะ บ ริ ก า ร ท่ี มี      
ความเส่ียง 

ควรทบทวนการก าหนดกลุ่มโรค/หัตถการท่ีมี
ความเส่ียงสูงของโรงพยาบาลให้ครอบคลุม
เหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ท่ีเคยเกิดข้ึนและมี
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนปรับปรุงแนวทางในการเฝ้า
ระวงัของทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยระบุความ
เส่ียงทางคลินิกเฉพาะราย/เฉพาะโรคท่ีอาจ
เกิดข้ึน ทบทวนวิธีการและความถ่ีในการเฝ้า
ระวงั รวมทั้ งเกณฑ์ในการรายงานแพทย์ท่ี
ชดัเจน เพื่อให้การดูแลผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูง
มีความปลอดภยัมากข้ึน 

1. จากเดิมกลุ่มโรคท่ีรพ.ให้ความส าคญั          มี
ทั้ งหมดจ านวน 8โรค ประกอบด้วย กลุ่มโรค
เร้ือรัง ได้แก่  โรคเบาหวาน (DM)  โรค         
ความดนัโลหิตสูง (HT) โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
(COPD) กลุ่มโรคเฉียบพลัน ได้แก่  ผูป่้วย
บาดเจ็บท่ีศีรษะ (Head injury) หลอดเลือด-
หัวใจ (ACS) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
กลุ่มโรคติดเช้ือและโรคระบาดในชุมชน ไดแ้ก่ 
โรคไขเ้ลือดออกในชุมชน และวณัโรค(TB) ซ่ึง
ยงัไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหาของโรงพยาบาล
ชยับุรี จึงไดด้ าเนินการวิเคราะห์ทบทวนโรคท่ี
เป็นปัญหา 

1. ได้จดัท าแบบแบบฟอร์มส าหรับการดูแล
ผูป่้วยระหวา่งนอนรักษาตวัในโรงพยาบาลรวม
ทั้งหมด 6 โรคไดแ้ก่ DM, HT,  Dengue /DHF, , 

Acute  MI, HI, Thyroid และ 2 กลุ่มอาการ 
ไดแ้ก่  Dyspnea, chest pain 

 
2. ปีงบประมาณ 2560 มีผูป่้วยให้ SK จ านวน        
6 ราย พบความดนัโลหิตต ่าขณะให ้SK 1 ราย 
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  ของโรงพยาบาลชัยบุรีเพิ่มเติม ปัจจุบันน้ีมี
ทั้ งหมดจ านวน 20  โรคท่ีโรงพยาบาลให้
ความส าคัญ ซ่ึงมีจ านวนโรคเพิ่มข้ึนจากเดิม
จ านวน 12 โรค ไดแ้ก่ HIV, Asthma, AGE, 
Pneumonia, Sepsis, PPH, PIH, Birth Asphyxia, 
Teenage Pregnancy, Bronchiolitis, ซึมเศร้าฆ่า
ตวัตาย และ Psychosis นอกจากน้ีไดมี้การจดัท า
แบบฟอร์มส าหรับการดูแลผูป่้วยระหว่างนอน
รักษาตวัในโรงพยาบาลชัยบุรี เพื่อให้พยาบาล
สามารถ เ ฝ้ าระว ังและรายแพทย์ได้อย่ า ง
ทนัท่วงที 
2. เพิ่มแนวทางการใหย้า SK 

 

84 การดูแลผูป่้วย ระยะสุดทา้ย ควรสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการเรียนรู้ 
การปฏิบติัการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย ทั้งใน
โรงพยาบาลและการส่งต่อผูป่้วยเพื่อรับการ
ดูแลต่อเน่ืองในชุมชนตามความประสงค์ของ
ผูป่้วย/ครอบครัว การให้ขอ้มูล/ค าปรึกษา เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นต่าง ๆ แก่ผูป่้วย
และครอบครัวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

1 . พัฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ก า ร ดู แ ล ผู ้ ป่ ว ย             
ระยะสุดทา้ยดงัน้ี 
 1.1 สร้างแบบฟอร์มการประเมินความตอ้งการ    
ของผูป่้วยและญาติ 
 1.2 สร้างแฟ้มประวติัผูป่้วย 
 1.3 สร้างแบบบนัทึก consultation เพื่อส่ือสาร
การดูแลผูป่้วยของทีม 
 1.4 สร้างแบบฟอร์ม ESAS เพื่อติดตามอาการ
ผูป่้วยหลงัไดรั้บการดูแล 
 1.5 สร้างแบบฟอร์มการส่งต่อทีม HHC และ  
รพสต. 
 

1. จากการด าเนินการให้บริการผู ้ป่วยระยะ
สุดทา้ยตามรูปแบบใหม่ดงักล่าวพบผลลพัธ์ดงัน้ี 
 - จ านวนผูป่้วยระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการดูแลตาม
แนวทาง Palliative care ในปี 2559 ร้อยละ 29.4 
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 73.46 ในปี 2560  
- ผูป่้วยและญาติมีความพึงพอใจต่อการบริการ
ดูแลระยะสุดทา้ย ร้อยละ 95.70 
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86 การฟ้ืนฟูสภาพ ควรส่งเสริมการประเมินผูป่้วยก่อนท าการ

รั ก ษ า ใ ห้ ค ร อบ ค ลุ ม ปั ญห า ข อ ง ผู ้ ป่ ว ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผูป่้วยท่ีมีความเส่ียง
สูงประเมินผลการรักษาหลงัการให้การบ าบดั 
ฟ้ืนฟูสภาพอย่างเหมาะสมรวมทั้ งประสาน
ขอ้มูลการฟ้ืนฟูสภาพในกลุ่มผูป่้วยส าคญัของ
โรงพยาบาลกบัทีม PCT เพื่อใชใ้นการติดตาม
อยา่งต่อเน่ือง 

1. พฒันาระบบบริการการฟ้ืนฟูผูป่้วยดงัน้ี 
 1.1 สร้างแบบบันทึกการฟ้ืนฟูสภาพ ซ่ึง
ประกอบด้วย การซักประวติั การตรวจร่างกาย 
การวินิจฉยัโรค ปัญหาท่ีตอ้งฟ้ืนฟู  เป้าหมายใน
การฟ้ืนฟู การวางแผนรักษา การรักษา และขอ้
หา้ม ขอ้ควรระวงัในการฟ้ืนฟู 
 1.2  สร้างแบบฟอร์มในการประเมินผลหลงัการ
ไดรั้บการรักษา (SOAP) 

1. จากการด าเนินการให้บริการฟ้ืนฟูสภาพแก่
ผูป่้วยตามรูปแบบใหม่ดงักล่าว พบผลลพัธ์ดงัน้ี 
- ไม่เกิดอุบัติการณ์ความเส่ียงต่อการเกิด
อนัตรายจากการฟ้ืนฟ ู
 - ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 96.70 

III-6 การดูแลต่อเน่ือง 
89 การดูแลต่อเน่ือง ควบทบทวนเวชระเบียนเพื่อประเมินความ

เพี ยงพอของข้อมูลในการประสานงาน 
ส าหรับการดูแลต่อเน่ือง รวมทั้ งควรน าผล   
การขาดนดัของผูป่้วยในกลุ่มโรคส าคญัต่าง ๆ   
การติดตามเยี่ยมบา้นและการติดตามการส่งต่อ
ผู ้ป่ วยไป รับบ ริการในระดับ ท่ี สู ง ข้ึนมา
วิเคราะห์/ทบทวน         เพื่อน ามาใช้วางแผน/
ปรับปรุงบริการ      ในโรงพยาบาลร่วมกบัทีม
เยี่ยมบ้านและทีมเครือข่ายต่าง ๆ เช่น ทีม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้
สามารถติดตามวางแผน และให้การดูแลผูป่้วย
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 

1. ทบทวนเวชระเบียนของผูป่้วยท่ีไดรั้บการ
เยีย่มบา้นเดือนละคร้ังโดยทีม HHC 
2. น าเสนอผลลพัธ์จากการเยี่ยมบา้นต่อทีม PCT 
เพื่อน ามาปรับปรุงระบบการใหบ้ริการ 

1. จากการทบทวนเวชระเบียนของผูป่้วยท่ีไดรั้บ
การเยี่ยมบา้นพบวา่ ขอ้มูลยงัไม่ครอบคลุม เช่น 
ราย ช่ือและ เบอ ร์โทรศัพท์ของอสม .ผู้ ซ่ึ ง
รับผดิชอบดูแลผูป่้วย ผลลพัธ์การดูแลท่ีต่อเน่ือง 
เป็นตน้ ดงันั้นทางทีม PCT ร่วมกบัทีม HHC 
ร่วมกนัสร้างแนวทางการบนัทึกเวชระเบียนของ
ผู ้ป่วยท่ีได้รับการเยี่ยมบ้าน เพื่อให้มีข้อมูล
เ พี ย ง พ อ ใ นก า ร ดู แ ล แ ล ะป ร ะ ส าน ง า น               
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. โรงพยาบาลมีระบบ Green Chanelซ่ึงเป็น
ระบบท่ีเกิดข้ึนจากการเยีย่มบา้นผูป่้วย 

 



มาตรฐาน ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา แผนการพฒันาคุณภาพ รายงานความก้าวหน้า 

I-6 การจัดการกระบวนการ 
28  ก า รจัด ก า รและป รับป รุ ง
กระบวนการท างาน 

ควรส่งเสริมใหห้น่วยงานทีมน าต่าง ๆ ก าหนด
เป้าหมาย (Purpose) ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ
โรงพยาบาล รวมทั้งก าหนดผลลพัธ์/ตวัช้ีวดัใน
การด าเนินงาน(Performance) ท่ีสอดคลอ้งกบั
เป้าหมาย เพื่อใช้ในการติดตาม เรียนรู้ อย่าง
ต่อเน่ือง 

1 . ที มน า ร ะ ดับ โ ร ง พ ย าบ า ล ส่ื อส า ร เ ป้ า
หมายความปลอดภัยโรงพยาบาลให้ทีมน า
ระบบงาน/ผูป้ฏิบติัรับทราบ 
2. ทีมน าระบบงานร่วมกันปรับปรุงเป้าหมาย 
ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์การด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายโรงพยาบาล 
3.หน่วยงานร่วมกนัปรับปรุงเป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
ผลลพัธ์ ใน Service Profile ให้สอดคลอ้งกบั
เป้าหมาย 
4.ทบทวน Service Profile ของแต่ละหน่วยงาน 
โดย Facilitator  
5. หน่วยงานแก้ไข Service Profile ตาม
ค าแนะน า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายโรงพยาบาล 
6. ติดตามตวัช้ีวดัระดบัโรงพยาบาล ระดบัทีมน า 
/ ระดบัหน่วยงาน ทุก 3 เดือน โดยศูนย์พฒันา
คุณภาพ 
 
 
 
 
 

1. ทีมน า / ผูป้ฏิบติัทุกคนรับทราบ เป้าหมาย 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ของโรงพยาบาล จากเวที
ประ ชุม เจ้าหน้า ท่ี / เอกสาร เผยแพร่  และ
ประกาศผา่นเวบ็ไซดโ์รงพยาบาล 
2. ทีมน าระบบงาน / หน่วยงาน มีการปรับปรุง
ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ของทีม / หน่วยงาน 
3 .  อยู่ ใ น ช่ ว ง ระหว่ า งก า รทบทวนของ 
Facilitator 
 

 



 

 


