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II-1 การบรหิารความเสีย่ง ความปลอดภยั และคณุภาพ 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: บรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ระดับความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพ วัฒนธรรม
ความปลอดภัย ประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง (risk register) 

ข้อมลู/ตัวชีว้ดั  เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ป2ี563 
จำนวนเรื่องโครงการ CQI ต่อปี  71 74 42 47 47 

- ด้านคลินิก 20 23 15 11 10 
- ด้านระบบ/สร้างเสริมสุขภาพ 22/16 20/12 3/7 13/8 17/4 
- นวัตกรรม/วิจัย 13 17 17 15 14/1 

จำนวนความเสี่ยงที่ได้รับรายงาน(ทั้งหมด)  
เพิ่มข้ึน 

3,043 2,845 2,470 2,240 3,282 
   - ด้านคลินิก 
   - ด้านระบบ 

1,928 1,803 1,694 1,427 2,809 
1,115 1,042 776 813 473 

   - จำนวนความเสี่ยงระดับ G-H-I คลินิก ลดลง 28 27 45 19 26 
   - จำนวนความเสี่ยงระดับ E – F คลินิก ลดลง 112 106 171 159 93 
   - จำนวนความเสี่ยงระดับ 3-5      2 
สัดส่วนของรายงานเหตุการณ์ near miss เพิ่มข้ึน 69.83 64.32 55.26 47.68 70.78 
ร้อยละของอุบัติการณ์ที่ได้รับการแก้ไข
ทันเวลา  
- High risk (ระดับ G-I) 90 % 

96.55 96.43 92.68 88.24 92.31 

- moderate risk (ระดับ E-F) 78.39 87.96 68.61 67.42 54.65 
อัตราการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำ ระดับ High 
Risk ด้านคลินิก 

ลดลง 
21.42 28.60 26.82 33.33 19.23 

อัตราหน่วยงานรายงานความเสี่ยง 100% 98.70 100.00 74.68 84.62 87.82 
ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและการรายงาน 

4 3.89 3.55 3.49 3.49 3.76 

ii. บรบิท 
โครงสร้างการบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย:  
• โรงพยาบาลสูงเนินมีการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหาร กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล “โรงพยาบาล

คุณภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี ของชุมชนคนสูงเนิน” มุ่งเน้นให้เป็นโรงพยาบาลแห่งความปลอดภัย (2P Safety Hospital) ทั้งนี้ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ผู้อำนวยการ เป็นที่ปรึกษา แพทย์ เป็นประธาน หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้า
หน่วยงาน, เลขากรรมการคร่อมสายงาน ได้แก่ PCT ,IC ,ENV ,IM ,Med safety, RM Manager และตัวแทนสหสาขาวิชาชีพ 
ดำเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อทำหน้าที่ออกแบบระบบ ควบคุมกำกับติดตาม รวบรวมวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล 
ประสานงาน ตลอดจนการทบทวน อุบัติการณ์ และวางมาตรการป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยและบุคลากรอีก
ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในด้านความปลอดภัย 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัย:  
• โรงพยาบาลได้กำหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัย ปี 2562-2564 มุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพการ

บริการเพื่อยกระดับศักยภาพการรักษา มุ่งเน้น ให้กระบวนการดูผู้แลป่วยเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และเกิดความปลอดภัย
ทัง้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลแห่งปลอดภัย และมีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายให้ทั่วถึงทั้งองค์กร 
ผ่านการประชุมทีมนำ คณะกรรมการบริหาร เวทีประชุมประจำเดือน และ มหกรรมคุณภาพ CQI ตลอดจนนำมากำหนดแผน
ในการพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน เป็นลำดับ อีกทั้งโรงพยาบาลได้มีการเข้าร่วมโครงการ 2P Safety Hospital             
ในปี 2563, 2564 
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จุดเน้นหรือเข็มมุ่งขององค์กรด้านคุณภาพและความปลอดภัย:  
• เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดจุดเน้นนำไปสู่ปารปฏิบัติหน้างาน โรงพยาบาลได้มีการกำหนด เข็มมุ่ง ปี2562-2564 เน้นพัฒนาและ

ยกระดับโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลแห่งความปลอดภัย (2P Safety Hospital) โดย ด้าน patient safety goal : 
Emergency Respond เน้นกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ STEMI, Stroke, Sepsis, Trauma ในด้านสูติกรรม LR safety : 
Maternal and Child Safety และด้าน Personal Safety Goal : ความปลอดภัยของบุคลากร I : บุคลากรติดเชื้อขณะ
ปฏิบัติงาน E : การจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล S : การจัดการสื่อโซเชียลมีเดีย และในปี 2564 เพิ่มเรื่อง มาตรฐาน
สำคัญจำเป็น 9 ข้อ เน้น การระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง การวินิจฉัยคลาดเคลื่อน การส่งเสริม Hand hygiene 

เป้าหมายความปลอดภัย:  
• กลุ่มผู้ป่วย STEMI, STROKE, Sepsis ได้รับการคัดกรองถูกต้อง รวดเร็ว คัดแยก ได้รับการดูแลฉุกเฉินเร่งด่วนได้ทันที 
• กลุ่มผู้ป่วย Trauma, multiple Trauma, Head Injury ได้รับการดูแลฉุกเฉินเร่งด่วนทันที  
• กลุ่มผู้ป่วย Maternal, neonatal ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน คัดกรองความเสี่ยงและดูแลได้ทันเวลา  
• กลุ่มผู้ป่วย TB ได้รับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง รักษาต่อเนื่อง รักษาหาย ไม่เสียชีวิต  
• บุคลากรปลอดภัย ไม่ติดเชื้อจากการให้บริการ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐาน 
โรคที่มีความเสี่ยงสูง:  
• อายุรกรรม ได้แก่ Stroke, STEMI, SEPSIS,  NCD (DM HT), COPD, TB 
• ศัลยกรรม ได้แก่ Multiple Trauma, Head Injury  
• สูติกรรม ได้แก่ Post partum Hemorrhage, Severe PIH, Severe Birth Aspyxsia   
• กุมารเวชกรรม ได้แก่ Neonatal Sepsis, DHF, Neonatal Jaundice 
หัตถการที่มีความเสี่ยงสูง: 
• เจาะปอด, เจาะหลัง, ให้เลือด,  Gastroscope, Curretage, Cesarean Section, Vaccuum Delivery, หัตถการการดูแล

ผู้ป่วย Covid-19  

iii. กระบวนการ 
II-1.1 ก. ระบบบริหารงานคุณภาพ 
(1) การนำระบบบริหารงานคุณภาพตามแนวคิด 3C-PDSA มาใช้: 
• เพื่อส่งเสริมให้มีการนำแนวคิด 3C-PDSA มาใช้ บริหารงานคุณภาพ ผู้นำระดับสูงและทีมนำโรพยาบาลส่งเสริมให้มีการใช้

เครื่องมือ 3P ในการพัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บูรณาการกับมาตรฐานและงานประจำ และมีการกระตุ้นให้นำเสนอผล
การพัฒนาคุณภาพ CQI ระดับหน่วยงาน ในเวทีต่างๆ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแนวทางกระบวนการ ให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีข้ึน  

 (2) บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย: 
• ผู้นำสูงสุดได้กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัย จุดเน้นและนโยบายบริหาร

ความเสี่ยงและความปลอดภัยของโรงพยาบาล  ผู้นำส่งเสริมให้ทุกคณะกรรมการคร่อมสายงาน ทุกหน่วยงาน จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  

• ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและกระตุ้น การรายงานความเสี่ยง โดยมีนโยบาย no blame,no cheam การรายงานไม่ถือ
เป็นความผิด มีการค้นหาเชิงรุก และรายงานความเสี่ยง อย่างน้อยเดือนละ1 ใบ/คน 

• เพื่อติดตามและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ผู้นำได้กำหนดวาระความเสี่ยงสำคัญ เสี่ยงสูง ในคณะกรรมการบริหาร รพ. และใน
ที่ประชุมประจำเดือน ทุกเดือน ให้เกิดการเฝ้าระวัง เตรียมตัว เช่น การมีบุคคลแปลกหน้าบุกรุกเข้ามาในเขตบ้านพัก
โรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน 3ครั้ง ผู้นำได้เน้นย้ำ การปฏิบัติตามการดูแลรักษาความปลอดหัย การเปิดปิดประตู เข้าออก 
บ้านพัก ติดไฟส่อสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ ติดตั้งระบบกล้องวงจรผิด ปรับปรุงแนวรั้วด้านข้างให้สูงขึ้น 

• ผู้นำติดตามตัวชี้วัดและแนวโน้มความเสี่ยงสำคัญ  ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผ่านเวทีการนำเสนอผลการ
ดำเนินงาน ของคณะกรรมการคร่อมสายงานและ ระดับหน่วยงานปีละ 1 ครั้ง  

• ผู้นำลงเยี่ยมกระตุ้นหน้างาน Leader ship walk round ปีละ 1 ครั้ง 
• ผู้นำส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วม โครงการ โรงพยาบาล  2P safety Hospital ปี2563-2564 
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• ผู้บริหาร รับฟังและเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ รายงานความเสี่ยง รับฟังเสียงสะท้อนทุกช่องทาง รับทราบเหตุการณ์
รายงานตามลำดับขั้น มีการจัดการแก้ไขปัญหาตามระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ ภายในเวลาที่กำหนด เหมาะสม 

• ผู้นำให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อน ข้อเสนอแนะจากผู้ป่วย ผู้รับบริการ จากทุกช่องทาง มีการนำข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงพัฒนา ระบบบริการ พฤติกรรมบริการและสถานที่สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

• สร้างแรงจูงใจการรายงานความเสี่ยง ยกย่อง ชมเชย หน่วยงานที่รายงาน ในที่ประชุม RM ประชุมประจำเดือน  
• ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้ทุกหน่วยงาน นำความเสี่ยงพูดคุย ทบทวนในเวที small talk หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน 

ระดับหน่วยงาน และในการประชุม คณะกรรมการคร่อมสายงาน ทุกเดือน 
(3) การประสานงานและบูรณาการ QM/PS/RM และการทำให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์:  
• ปรับโครงสร้างการบริหาร โดย แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงาน และตัวแทนจากวิชาชีพต่าง เป็นคณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลเพื่อ สื่อสาร ถ่ายทอด นโยบาย และข้อมูลสำคัญต่างๆ เพ่ือนำไปถ่ายทอด สู่ผู้ปฏิบัติได้ทั่วถึง  
• มีการกำหนดบทบาทหน้าที่การพัฒนาคณุภาพของทีมต่างๆชัดเจน มีการประสานความร่วมมือกันในแนวราบทุกทีม 
• เพื่อให้การดำเนินงานของทีมต่างๆ ครอบคลุมกิจกรรมตามยุทธศาสตร์องค์กร ด้านคุณภาพและความปลอดภัย มาตรฐาน

สำคัญจำเป็น สอดคล้องกับบริบท รพ. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน มีกำกับติดตามโดยงานแผนงาน 
• เพ่ือสื่อสาร สร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน รพ.มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานต่าง เช่น คู่มือบริหารความเสี่ยง แนวปฏิบัติ

ตาม 2P Safety คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ คู่มือการไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น  
(4) การทำงานเป็นทีม 
• ทีมนำคณะกรรมการ HA/HPH มีการกำหนดโปรแกรมคุณภาพต่างๆ ตาม Load map เพื่อกระตุ้น ติดตามการพัฒนา

คุณภาพของคณะกรรมการคร่อมสายงานต่างๆที่สำคัญ ติดตามผลการดำเนินงานและการแก้ไขปรับปรุง ทุกเดือน   
• ทีมนำระดับคร่อมสายงาน ได้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ดูแลกำกับติดตาม ทิศทางการพัฒนา ออกแบบ

ระบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบริบทของโรงพยาบาล ได้แก่ PCT ทีมดูแลผู้ป่วย, Med safety, IC,EMV,เครื่องมือ 
สารสนเทศ เวชระเบียน ทีมบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล ทีมทำงานร่วมกับชุมชน โดยทุกทีมมีการ
เชื่อมโยงความเสี่ยง ผลการทบทวน การแก้ไข มาตรการต่างๆ ในคณะกรรมการ RM ทุกเดือน   

• โครงสร้างการพัฒนาของคณะกรรมการแต่ละทีมนำ มีกรรมการพัฒนาคุณภาพและคณะกรรมการจากทุกหน่วยงาน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนกับทีมนำ และนำสู่การปฏิบัติ โดยมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

• ทีมพัฒนาระบบบริการด่านหน้า ติดตามปัญหาในระบบบริการหน่วยงานต่างๆ ร่วมทบทวน ออกแบบระบบ วางแนวทาง
แก้ไข เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ 

• ทีมดูแลความปลอดภัยทางคลินิก (PCT) ประสานความเสี่ยงด้านคลินิกกับทีม RM จัดการความเสี่ยง ทบทวน จัดทำบัญชี
ความเสี่ยงทางคลินิก เลือกความเสี่ยงสำคัญมากำหนดแนวทาง มาตรการป้องกัน  ระดับโรงพยาบาล ติดตาม เฝ้าระวัง
แนวโน้มความเสี่ยง ทบทวนมาตรการเชิงระบบ ทบทวน RCA ระดับ E-I ทบทวน triger tool  

• การสื่อสารของแต่ละทีม มีกำหนดการประชุมที่ชัดเจน และมีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วมากขึ้น มีโปรแกรม
สารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการ เช่น โปรแกรมการความเสี่ยงที่สามารถบันทึกได้ทุกที่ ทุกเวลา ทางสมาร์ทโฟน และ
ระบบออนไลน์ Line Application 

(5) การประเมินตนเอง: 
• การประเมินตนเองระดับโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 ร่วมกับการประเมินตัวชี้วัดตาม

ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดเครือข่ายบริการที่ 9  ทำให้มีแผนพัฒนาเป็นรูปธรรม เป็นด้านการเพิ่มศักยภาโรงพยาบาลด้าน
โครงสร้าง บุคลากร และด้านพัฒนาคุณภาพต่างๆชัดเจน  

• ระดับหน่วยงานประเมินตนเองโดยใช้ service Profile หน่วยงาน, PCT Profile, มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนตนเอง 
กำหนดรูปแบบบริการ พัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงาน ตามบริบทและขอบเขตหน้าที่ ประสานเชื่อมโยงกับทีมอื่นๆ 

• ส่งเสริมให้มีการนําหลัก 3P หรือ PDSA มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพดูแลผู้ป่วยจากงานประจำ โดยการทำ CQI,R2R  
• การประเมินตนเองตามมาตรฐานแต่ละวิชาชีพ ได้แก่ งานรังสี งานเทคนิคแพทย์ การผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน GMP 

งานสารเสพติด  
• ประเมินผลติดตามตัวชี้วัด ผลการพัฒนาคุณภาพทั้งภาพรวมองค์กร หน่วยงาน ระบบงานสําคัญต่างๆ กลุ่มโรค เทียบเคียง      

( Benchmarking) กับTHIP, Service Plan, HDC ในโรงพยาบาลระดับเดียวกัน เพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีผลลัพ์ธ์ที่ดีขึ้น 
• ประเมินตนเองผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เช่น การทบทวนการดูแลผู้ป่วย การประชุมวิชาการต่างๆได้แก่ conference 
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• เพื่อประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัย ระดับโรงพยาบาล ได้มีการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย (HSCS) 
แบบ online ปี 2563 พบว่า อยู่ในระดับดี พบว่าจำนวนการรายงานความเสี่ยงลดลง บุคลากรบางส่วนมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อ
การรายงานอุบัติการณ์ นําไปสู่การสนับสนุนในเรื่องการจูงใจในการรายงานความเสี่ยง สื่อสารนโยบายว่าการรายงาน ไม่ถือ
เป็นความผิด ออกนโยบายกระตุ้นให้ทุกคนรายงานความเสี่ยงอย่างน้อย 1 เรื่อง/คน/เดือน การให้รางวัล ยกย่องชมเชย ส่งผล
ให้การรายงานความเสี่ยงมีปริมาณ เพิ่มขึ้น 

• การประเมินโดยทีมนำและทีมคร่อมสายงาน จากการตามรอยทีมดูแลกำกับทางคลินิก  การเยี่ยมสำรวจภายใน โดยให้
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตามรอย วิเคราะห์หา GAP ร่วมกับการ walk round เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากหน้างาน 

(8) การทำแผนพัฒนาคุณภาพ: 
• รวบรวมและวิเคราะห์ตัวชี้วัดงานระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย เช่น 

แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทบทวนการดูแลผู้ป่วย RCA ,Risk Register ,การฟื้นฟูให้ความรู้บุคลากรประจำปี
เกี่ยวกับความเสี่ยง ระบบการรายงาน และ 2P-safety แผนส่งเสริมและกระตุ้นเพิ่มการรายงาน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ต่างๆในการรายงานความเสี่ยง และการประเมิน online HSCS, PEP เป็นต้น 

• มีการจัดทำแผนควบคุม ป้องกันความเสี่ยงโดย ใช้ Risk register วิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยง ตามมาตรฐาน  2P Safety 
Goal (Patient and Personnel Safety) การกำหนดมาตรการป้องกัน การ monitor และมอบหมาย risk owner นำสู่การ
ปฏิบัติ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน 

(9) การดำเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผล: 
• มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน จากติดตามความเสี่ยงสำคัญที่การมีมาตรการ แนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

ติดตามแนวโน้มและการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำ  ในที่ประชุม RM ทุกเดือน และกรรมการระบบงานสำคัญ หน่วยงานทุกหน่วย 
ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งมีการสื่อสารแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบในการ Small Talk  ในหน่วยงานตนเอง 

• ทีมกำกับดูแลทางคลินิก PCT ร่วมกับทีมบริหารความเสี่ยง ร่วมกันจัดการความเสี่ยงสำคัญ วางมาตรการป้องกันเชิงระบบ 
ระดับโรงพยาบาล มีการติดตาม เฝ้าระวังแนวโน้มทบทวนความเสี่ยงสูง วิเคราะห์ RCA  

(10) การประเมินตนเอง การทำแผนพัฒนาคุณภาพ การดำเนินการตามแผน: 
• ใช้โอกาสพัฒนาที่ได้จากการประเมินตนเอง มีการพัฒนาโปรแกรมการรายงานความเสี่ยง โดยการนำโปรแกรม online NRLS 

ในระบบ HRMS on clond ส่งข้อมูลแบบ Real time และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ การ
ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย ของโรงพยาบาล (HSCS) แบบ online ในปี 2563 ผลการประเมินพบประเด็นที่ต้อง
จัดการเร่งด่วน ได้แก่ การจัดคนทำงาน ร้อยละ 48.3 การตอบสนองต่อความผิดพลั้งที่ปราศจากการส่งผลร้ายภายหลังร้อยละ 
52.9 ความเห็นต่อความถี่ในการรายงานเหตุการณ์ร้อยละ 55.8 ทั้งนี้ได้นำเข้ากรรมการบริหาร สื่อสารให้ทุกหน่วยงานนำไป
ทบทวนภาระงาน ปรับปรุงระบบงาน จัดอัตรากำลังในหน่วยงานให้เหมาะสมกับภาระงาน นอกจากนี้ รพ.ได้มีการรับฟัง
ประสบการณ์ผู้ป่วยและญาติ (PEP) ในปี 2563 ผลการประเมินที่ได้คะแนนต่ำ 3 อันดับ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ร้อยละ 69.35 แพทย์รับฟังร้อยละ 70.97 แพทย์ให้ข้อมูลและทางเลือกในการรักษา ร้อยละ 72.58 ได้มีการปรับปรุงระบบ
การ ให้ข้อมูลเพื่อร่วมตัดสินใจกับผู้รับบริการ และการให้ข้อมูลในรายส่งต่อในกลุ่มโรคฉุกเฉินทุกราย โดยแพทย์ พยาบาล 

II-1.1 ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย 
(1) การทบทวนการให้บริการและการดูแลผู้ป่วย: โรงพยาบาลส่งเสริมให้มีการทบทวน ได้แก่การทบทวน 12กิจกรรม การทบทวน
ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป High risk, High Volume และTrigger tool ทบทวนข้อร้องเรียนที่ต้องไกล่เกลี่ย และทบทวนระบบ
บริการ เป็นต้น ผลการทบทวนมีดังนี้ 
• การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย กลุ่ม STEMI อาการทรุดลงหลังกลับบ้านและเสียชีวิต จากซักประวั ติไม่ครอบคลุม ไม่ได้ตรวจ 

EKG ในผู้ป่วยที่มาด้วยจุกแน่นท้อง ขาดการเฝ้าระวังตามเกณฑ์ ได้ปรับให้มีระบบการ Triage และประเมินเบื้องต้นโดย
พยาบาลและ EMT ในเวลาและนอกเวลา โดยใช้เกณฑ์ ESI triage กำหนดเกณฑ์การเฝ้าระวัง และประเมินซ้ำ และระหว่าง
ส่งต่อ ทบทวน และปรับปรุง CPG ให้ทำ EKG ทุกรายในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มาด้วยจุกแน่นท้อง การให้คำแนะนำผู้ป่วยการ
ให้ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังอาการผิดปกติ การเรียก 1669  พบว่าอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย STEMI ลดลง ปี 2560-2563 ร้อยละ 
9.09, 8.33, 0, 0 ตามลำดับ 

• เพื่อให้ผู้ป่วย DHF ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ผลการทบทวนพบผู้ป่วยได้รับ Clistalloid ล่าช้า จากขาดการสื่อสารเรื่อง 
stock สารน้ำ และระบบตรวจสอบสารน้ำในคลังยาไม่ชัดเจน จึงปรับให้มีช่องทางการสื่อสาร จำนวนสารน้ำที่มีโรงพยาบาล 
ให้ทีมผู้ดูแลรับทราบ ผ่านห้องไลน์ DHF มีการตรวจสอบ stock ทุก 3 เดือน หลังปรับปรุงระบบไม่เกิดอุบัติการณ์ซ้ำ 
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• การทบทวนความเสี่ยงสูง ทารกเกิดเสียชีวิตจาก respiratory failure จาก macronium aspirate syndrome พบประเด็น 
ขาดการเฝ้าระวังขณะรอคลอดและรายงานแพทย์ในกลุ่มที่ detect ได้ว่ามีภาวะ macronium strain ระบบการช่วยเหลือ
เมื่อมีผู้ป่วยมีภาวะวิกฤติล่าช้า การเตรียม Resuscitation ไม่พร้อม บุคลากรขาดทักษะการเตรียมและช่วยเหลือแพทย์ในการ
ทำ Meconium Aspirator ได้ปรับให้มีระบบการขอความช่วยเหลือ ระบบและเกณฑ์การรายงานแพทย์  พัฒนาทักษะการ
ช่วยเตรียมและช่วยทำหัตถการกับแพทย์ มีซ้อม CPR ทารกแรกเกิด ส่งผลให้ไม่พบอุบัติการณ์ซ้ำ  

• การทบทวนเหตุการณ์สำคัญ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ได้จัดการคัดกรอง และการเข้าถึงของผู้ป่วย COVID -19  
ในช่วงที่มีการระบาด โดยการแยกโซนจุดตรวจโรคระบบทางเดินหายใจออกจาก OPD  การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การจัดสถานที่
บริการรักษาระยะห่าง new normal เน้นเรื่องการทำความสะอาด ให้ข้อมูลเรื่องการสวม MASK  การล้างมือ  ทำงาน
ร่วมกับทีมเครือข่าย จัดทำเกณฑ์การ Admit Cohort Ward  จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย admit ได้แก่ เส้นทางการ Flow 
ผู้ป่วย  แนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจ แนวทางการส่งต่อ ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 221 ราย เข้าเกณฑ์ PUI 17 ราย และมี
ผู้ป่วย COVID-19 1 ราย ได้รับการคัดกรองเฝ้าระวังโดยทีมชุมชน และ รพ.สต. และประสานส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลโดย
ทีมจากโรงพยาบาลออกรับเข้ารักษาต่อ จากการประเมินตั้งแต่ ม.ค.63 -ก.ย.63 ไม่พบการติดเชื้อเพิ่มเติมในชุมชน และไม่มี
บุคลากรติดเชื้อจากการให้บริการ 

• เพื่อให้เตรียมและดูแลผู้ป่วย ที่ใส่ ICD ได้ตามมาตรฐาน ผลการทบทวนหัตถการสำคัญ พบว่า บุคลากรเตรียมอุปกรณ์ และ
การต่อสาย การดูแลสาย ICD ไม่ถูกต้อง การเคลื่อนย้ายที่ไม่ปลอดภัย จึงได้ทบทวนแนวทางการดูแลผู่ป่วยใส่ ICD การจัดทำ
ภาพการต่อสาย ICD จัดสอนสาธิตการต่อสาย ICD การดูแลและการเคลื่อนย้ายที่ถูกต้อง และกำกับติดตามโดยหัวหน้างาน 
พบว่าในปี 2563 – 2564 ไม่พบอุบัติการณ์จากการดูแลสาย ICD ไม่ถูกต้อง 

(2)(3) การกำหนดเป้าหมายและการติดตามตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วย:  
• ทีม PCT กำหนด Clinical Tracer ทั้งหมด 23 เรื่อง และ Clinical High Light 9 เรื่อง (3S2T) ได้แก่ Stroke, Sepsis, 

STEMI, TB ,Trauma, DHF ,Neonatal Jaundice ,PIH,PPH และกำหนดตัวชี้วัดแต่ละโรคตามเป้าหมายการดูเฉพาะโรค 
และตัวชี้วัดเชิง process ไว้กำกับติดตามและพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา 

• การมีการกำหนดและติดตามตัวชี้วัดในการดูแลผู้ป่วย ตรงกับบริบท รพ. ชุมชน กลุ่มผู้ป่วยโรคสำคัญ High Risk, High 
Volume และครอบคลุมแต่ละสาขา ได้แก่ อายุรกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม กลุ่มโรคทางระบาดวิทยา และ รพ.ได้เข้า
ร่วมโครงการ Thailand Hospital Indicator Program (THIP) เพื่อใช้ข้อมูลเทียบเคียง  

• กลุ่มผู้ป่วย STEMI, STROKE และ Sepsis ได้รับการคัดกรองถูกต้อง รวดเร็ว คัดแยก ได้รับการดูแลฉุกเฉินเร่งด่วนได้ทันที  
ระบบการส่งต่อที่รวดเร็ว  

• กลุ่มผู้ป่วย Trauma, multiple Trauma, Head Injury ได้รับการดูแลฉุกเฉินเร่งด่วนทันทีถูกต้อง 
• กลุ่มผู้ป่ วย  Maternal ,Neonatal ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน คัดกรองความเสี่ยงและดูแลได้ทันเวลา ป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อน ไม่เสียชีวิต 
• กลุ่มผู้ป่วย TB ได้รับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง รักษาต่อเนื่อง รักษาหาย ไม่เสียชีวิต  
• กลุ่มผู้ป่วยเด็ก  ไข้เลือดออก, Neonatal Jaundice, Neonatal Sepsis, Birth Asphyxia  ได้รับการประเมินถูกต้อง ได้รับ

การดูแลตามมาตรฐาน และการส่งต่อตามระบบของ รพ.แม่ข่าย 
(4) การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย:  
• การดูแลผู้ป่วยวัณโรค พัฒนาระบบการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ในกลุ่มเสี่ยง ในผู้ป่วย COPD มะเร็ง  ปรับแนวทางการ

รักษา เพิ่มการเข้าถึงยาในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มติดเชื้อ HIV มีแนวทางการ Admit ผู้ป่วยที่ผลเสมหะบวก ให้นอนรพ.< 2 สัปดาห์ 
และต้องได้รับ DOTS ครบ 100% กำหนดเกณฑ์ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน การติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง ปรับ Glideline การ
ดูแลผู้ป่วยวัณโรคให้ชัดเจนขึ้น ให้ความรู้และExit care ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน ส่งผลให้ส่งผลให้อัตราการรักษาสำเร็จ ในปี   
2562-2563 ร้อยละ 90.91,56.52 (ในป ี2563 ผู้ป่วยยังอยู่ระหว่างการรักษา)  

• เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดได้ตามมาตรฐานและป้องกันการเกิดภาวะช๊อคจากการตกเลือด ปี 2562 -2563  
อัตราการเกิด PPH shock เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0 เป็น 9.09 การทบทวนพบว่า มีการค้นหาสาเหตุการตกเลือดล่าช้า , uterine 
atony,  บุคลากรขาด Competency ในการประเมินการหดรัดตัวของมดลูก ระบบตอบสนองของทีมเมื่อขอความช่วยเหลือ
ล่าช้า ได้มีการปรับ CPG การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด การให้สารน้ำ cystalloid การให้ยา transmine การ
จัดทำชุด PPH box ไว้กรณีฉุกเฉิน ทบทวนแนวทางการขอความช่วยหลือเมื่อฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลา มีการทบทวนและ
ค้นหาสาเหตุ PPH ทุกราย การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลห้องคลอดในการช่วยหัตถการ condom temponard จัดการซ้อม
สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีเกณฑ์การส่งต่อ 
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• เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย กลุ่ม Abdominal Pain พบประเด็น case appendicitis miss diagnosis ส่งผลให้ delay 
treatment ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิด Rupture Appendicitis พบว่า ซักประวัติไม่ครอบคลุม ขาดการประเมิน sing หน้าท้อง ขาด
การ Investigate ทีเ่หมาะสม การรักษาเบื้องต้นไม่ถูกต้อง มีการทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดท้อง การ
ซักประวัติ ตรวจร่างกายให้ครอบคลุม ประเมิน sign หน้าท้องทุกราย การสั่งการรักษา จัดทำแนวทางการเฝ้าระวัง/เกณฑ์ 
Admit กลุ่มอาการ Abdominal Pain และทบทวนเกณฑ์ refer เมื่อเกินศักยภาพ 

• การดูแลผู้ป่วย Sepsis ของ รพ.สูงเนิน มีแนวโน้มดีขึ้น อัตราการได้รับ ATB ภายใน 1 ชม. ปี 2561 ร้อยละ 77.58 พบว่า
สาเหตุเกิดจากการประเมินล่าช้า ได้มีการใช้ CPG Sepsis โดยใช้ SOS Score มาช่วยในการประเมินผู้ป่วย ในกลุ่มไข้ ซึม 
ความดันโลหิตต่ำ ไม่ทราบสาเหตุ ทำให้สามารถ Early Detect Sepsis ได้เร็ว ผู้ป่วยได้รับ ATB ทันเวลา และได้รับการดูและ
ตามแนวทางของ Sepsis ส่งผลให้อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. หลังการได้รับวินิจฉัย Sepsis ในปี 2562-2563 
เพิ่มข้ึนเป็น ร้อยละ 91.60 และ 98.64 ตามลำดับ  

• ผลการทบทวนการบริหารยากลุ่ม High Alert Drug  ผิดพลาด จาก human error การไม่ปฏิบัติตามหลัก 10R การกำกับ
ติดตามบุคลากรใหม่ ได้มีการ จัดทำสื่อการบริหารยาหลัก 10 R และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารยากลุ่มเสี่ยง ให้กับ
บุคลากร ระบบการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การสอนหน้างาน ในการบริหารยากลุ่มเสี่ยงและ การกำกับติดตามประเมิน การ
จัดทำ Emergency Box และติดตามประเมินหลังการใช้ ส่งผลให้อุบัติการณ์การบริหารยา High Alert Drug ลดลง  

II-1.2 ก. ระบบบริหารความเสี่ยง 
(1) องค์ประกอบสำคัญและโครงหลักของการบริหารความเสี่ยง (PDSA ของระบบบริหารความเสี่ยง):  
• โรงพยาบาลกำหนดให้การบริการความเสี่ยงเป็นนโยบายความปลอดภัยและคุณภาพระดับโรงพยาบาลที่ทุกคนต้องปฏิบัติ 

เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของบุคลากรและผุ้รับบริการ ตลอดจนผู้มาเยือน โดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การบริหารความเสี่ยง ตามองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การค้นหาความเสี่ยง การรายงาน การประเมินความเสี่ยง การจัดการ
และการติดตามประเมินผล  

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย แพทย์เป็นประธาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานและ เลขาระบบงานสำคัญ 
ตัวแทนวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวน นโยบาย และจุดเน้นในการพัฒนา ทุกปี  

• ค้นหาร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วยและระบบงานสำคัญ ได้แก่ ENV เครื่องมือ IC PTC MSO NSO หน่วยงานสนับสนุน เชิงรับได้จาก
การรับรายงานผ่านช่องทางต่างๆ การทบทวนการดูแลผู้ป่วยการตามรอย tigger tool  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่างๆ การ
คน้หาเชิงรุกจาก hospital round ต่างๆ กับทีม IC ENV  

• โรงพยาบาลจัดฟื้นฟูความรู้ เชิงปฏิบัติการณ์ เกี่ยวกับความเสี่ยง การค้นหา การทบทวน RCA 2P safety การใช้โปรแกรม
การรายงาน การจัดทำ Risk Regiter ติดตามกำกับโดยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และคกก.บริหารความเสี่ยงโดยจัดตั้ง
กลุ่มไลน์ เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงในองค์กร ติดตามความเสี่ยงและการแก้ไขต่อเนื่อง ทันเวลา 

• รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับหน่วยงานและทีมที่เกี่ยวข้องผ่านเวที คกก.RM ทุกเดือนเพื่อให่รับทราบและนำไป
ปรับปรุงระบบการบริการ การดูแลให้ผู้ป่วยปลอดภัย ทั้งผู้ให้บริการ และผู้มาเยือน 

(2)(3) แผนการบริหารความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และ risk register: 
• มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ขอบเขต ภารกิจ การกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ตามบริบทองค์กรและนโยบายความ

ปลอดภัยสากล 2P Safety  กำหนดเป้าหมายความปลอดภัย ของบุคลากรและผู้ป่วย ร่วมวางแผนการดำเนินงาน ติดตาม
กำกับดูแล ร่วมออกแบบระบบ การนำไปปฏิบัติ ทบทวนปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงครอบคลุม การค้นหาความเสี่ยง 
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด 

• มีการทบทวน ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับรูปแบบการรายงาน รายการความเสี่ยงครอบคลุมตาม 
โปรแกรมการรายงาน NRLS ในระบบ HRMS on Cloud ที่เริ่มดำเนินการเมื่อเดือน มีนาคม 2562 พร้อมทั้งการสร้างการ
เรียนรู้การใช้โปรแกรมกับตัวแทนบุคลากรทุกระดับ และมีระบบการปรึกษาช่วยเหลือแก้ไข โดย Admin RM /Admin 
โปรแกรม 

• แผนการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนดำเนินงานทุกปี โดยแผนครอบคลุม ด้านการบริหาร การจัดระบบ การออกแบบระบบ
การรายงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ ตลอดจนการอบรมฟื้นฟูให้บุคลากรต่อเนื่อง  รวมถึงแผนการติดตาม ประเมินผล การ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
 



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2020) โรงพยาบาลสงูเนิน  

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัที ่4 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  7 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Part II-1 

• มีการรวบรวมความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร ทุก 6เดือน เพื่อจัดอันดับความเสี่ยง High Risk ,Hight Volume, 
Sentiniel Event เพื่อกำกับติดตามภายในหน่วยงาน และจัดทำ Risk Register หน่วยงาน และระดับองค์กร กำหนด
ผู้รับผิดชอบชัดเจน ในการดูแลและติดตามความเสี่ยง และกำกับติดตามในคณะกรรมการบริหาร พบว่าการจัดอันดับความ
เสี่ยงและจัดทำ Risk Register ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (ความเสี่ยงในการบริหารองค์กร) ซึ่ง
เป็นโอกาสในการพัฒนาต่อไป 

(4) การรายงาน การเรียนรู้ปรับปรุง จากอุบัติการณ์ (incident) และเหตุเกือบพลาด (near miss): 
• เรียนรู้ประเด็นจำนวนการรายงานความเสี่ยงในปี2561-2562 มีแนวโน้มลดลงจากการประเมิน HSCS และติดตามหน้างาน 

พบว่ากลุ่มที่มีการรายงานน้อย เป็นกลุ่มลูกจ้าง, Back Office ที่มีการรายงาน ≤1 ครั้ง/ปี และหน่วยงานที่รายงานไม่ต่อเนื่อง 
ได้แก่ งาน X-Ray, ซักฟอก, Supply, ชันสูตร, บริหาร (รปภ) โภชนากร จึงได้ มีการเพิ่มรูปแบบการรายงานที่หลากหลายโดย
ใช้บันทึกรายงานเหตุการณ์เวร จัดทำแบบฟอร์มบันทึกรายเดือน รายงานผ่านหัวหน้า สื่อสารนโยบายให้การรายงาน 1คน/1
รายงาน/เดือน, การจัดให้ความรู้ฟื้นฟูต่อเนื่อง มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ส่งผลให้ปี 2563 มีจำนวนการรายงานเพิ่มขึ้น 

• บทเรียนจากการ Round ENV ร่วมกับกลุ่มการพยาบาล พบความไม่ปลอดภัยด้านสถานที่บริเวณบันไดตึกสมเด็จย่า ชั้น 2 
เป็นหอผู้ป่วยเด็ก ไม่มีระบบป้องกันเด็กพลัดตกบันได จึงได้มีการจัดทำรั้วเหล็กกั้นบันได เพื่อป้องกันให้ไม่เกิดอุบัติการณ์เด็ก
พลัดตกบันได 

• บทเรียนจากการ Round IC พบการมารับบริการของผู้ป่วยกลุ่มเชื้อดื้อยา มารอรับบริการปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป เสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายเชื้อ จึงได้มีการปรับแนวทางการให้บริการ โดยแยกโซนรอรับบริการ สื่อสารด้วยป้าย alert ตั้งแต่จุดคัดกรอง 
ระบุข้อความเตือนใบนัด การสื่อสาร pop up  ในระบบสารสนเทศ ให้บริการ Fast Tract ส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่มเชื้อดื้อยาได้รับ
บริการรวดเร็ว ผลลัพธ์ไม่พบการเชื้อดื้อยาขณะมารับบริการ ที่ OPD  

• เรียนรู้สถานการณ์การเกิดความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน จากเหตุการณ์ผู้ป่วยพกพาอาวุธมาในห้องฉุกเฉิน ได้มีการทบทวนการ
จัดการความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน จัดทำ Flow การจัดการความรุนแรง ปรับประตูเป็นระบบล็อคอัตโนมัติ,ติดตั้ง ระบบกล้อง
วงจรปิดทั้งภายในห้องER และหน้าห้อง monitor real time การร่วมมือกับภาคส่วนในการจัดซ้อมแผนรับสถานการณ์การ
จัดการความรุนแรง  2 ครั้ง มีแนวทางการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระงับเหตุ ที่ผ่านมายังไม่พบเหตุการณ์
รุนแรงเกิดขึ้น  

• ประเด็นการใช้ยา Pethidine ไม่เหมาะสมในกลุ่ม Pain มีการกำหนดเป็นนโยบายแนวทางการสั่งใช้ยา Pethidine  ระบบ
การดักจับและเฝ้าระวังจากห้องยา  การจัดระบบการเบิกจ่ายยาเสพติด การสื่อสารระบบงานให้สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  
ส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่ม Pain ได้รับการดูแลที่เหมาะสม 

• จากเสียงสะท้อนประเด็นการปล่อยควันจากร้านค้าสวัสดิการ ทำให้ชุมชนข้าง รพ.ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นอาหาร และควัน 
จึงได้มีการปรับปรุงต่อท่อระบายควันให้สูงขึ้นจากเดิม 2 เมตร เพื่อให้ควันไม่ลอยตกมาที่ชุมชนข้าง รพ. จากการแก้ไขไม่พบ
ข้อร้องเรียนจากชุมชนเรื่องควันจาก รพ. 

(5) การจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย (PSG): 
การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย:  
• องค์กรมีความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้รับบริการ และบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการ 2P Safety Hospital 

ในปี 63, 64 โดยใช้ Quality Tool (NRLS, HSCS ,PEP) และคู่มือมาตรฐานความปลอดภัย SIMPLE2  ในการออกแบบระบบ
บริการ เช่น แนวทางการสวมอุปกรณ์ป้องกันของบุคลากร แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่ม PUI นโยบายการป้องกันการติด
เชื้อ นโยบายการล้างมือ แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญต่างๆ เป็นต้น พร้อมทั้งมีการสื่อสารโดยผู้บริหาร มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในโรงพยาบาลทราบเป็นวงกว้าง และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 2P Safety เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากร สม่ำเสมอต่อเนื่อง และส่งเสริมการเรียนรู้จากการประชุม Virtual Conference ที่จัดโดย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานสำคัญจำเป็น 9 ข้อ ส่งผลให้ในปี 2563 อัตราการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล ลดลง และบุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน ลดลง 

(6) การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการตอบสนองที่เกิดขึ้น: 
• มีการติดตามประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม NRLS หลังจากได้มีการสอนใช้โปรแกรมกับตัวแทนหน่วยงานและหัวหน้างาน 

พบว่ายังมีการรายงานเข้ามาในระบบน้อย จึงได้มีการเพิ่มช่องทางการรายงานให้มีความหลากหลาย เอื้อกับบริบทการทำงาน
ของบุคลากร ได้แก่ กระดาษ, QR Code, Admin เชิงรุก, Line Group RM และจัดทำคู่มือการใช้งาน ปรับปรุงคู่มือบริหาร
ความเสี่ยง พร้อมทั้งมี Admin และตัวแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คำปรึกษา ประสานงาน แก้ไขความขัดข้อง
ตลอด เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตาม ทบทวน แก้ไข ความเสี่ยงในหน่วยงานตนเองได้แบบ Real Time  
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iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• เกิดวัฒนธรรมของการทบทวนเชิงระบบในอุบัติการณ์สำคัญระดับ E ขึ้นไป เพื่อค้นหารากของปัญหา RCA เพื่อแก้ไข และวาง

มาตรการป้องกันป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำ 
• มีการริเริ่มการใช้โปรแกรม NRLS ในระบบ HRMS on Cloud และมีช่องทางการรายงานที่หลากหลาย 
• มีการนำประเด็นจากการทบทวนมาใช้ในการวางแนวทางการการดูแลที่ปลอดภัยกบัผู้ป่วยและบุคลากร 

v. แผนการพัฒนา 
 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี
31. ระบบบริหารงานคุณภาพ 

การประสานงานและ
บูรณาการ การทำงานเป็น
ทีม  

3.5 L, I - การประสานงานและสื่อสารประเด็นมาตรฐานใหม่แก่ทีมให้
ดำเนินการที่ชัดเจนและครบถ้วน 

32. การประเมินตนเองและ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 

3.5 L, I - ส่งเสริมให้ประเมินตนเอง สม่ำเสมอและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับบริบท และยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วย  

33. การทบทวนการให้บริการ
และการดูแลผู้ป่วย 

3.5 L - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการทบทวนหน้างานและ
ทบทวน RCA รอบด้านสู่การนำไปแก้ปัญหาเชิงระบบและการ
ปฏิบัติหน้างาน 

34. การพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วย 

3.5 L - ทีมร่วมกันทบทวนตัวชีวัดสำคัญและติดตามผลการดำเนินงาน
ต่อเนื่อง แบบ 3C-PDSA 

- ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบงานเรียนรู้และพัฒนาระบบงานจาก Best 
Practice 

- ส่งเสริมให้หน่วยงานนำผลงานการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
ในรูปแบบ CQI ,นวัตกรรม,R2R งานวิจัย  

35. ระบบบริหารความเสี่ยง
และความปลอดภัย 

3.5 L - ติดตามการออกแบบระบบงานบริหารความเสี่ยง และ ติดตามผล
การดำเนินงานต่อเนื่อง แบบ 3C-PDSA 

- ส่งเสริม กระตุ้นการรายงานความเสี่ยง Near Miss จากหน้างาน 
และการ Round เชิงรุกหน่วยงาน คร่อมหน่วยงาน และสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร 

36. กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง 

3.5 L, I - การกำกับติดตามแผนควบคุมความเสี่ยง Risk Register ต่อเนื่อง
ในหน่วยงานและองค์กร  

37. การเรียนรู้จากอุบัติการณ์ 3.5 L, I - ติดตามการใช้โปรแกรม NRLS ทบทวนการสื่อสารประเภท
อุบัติการณ์ให้ชัดเจน ผู้ปฏิบตัิสามารถรายงานในโปรแกรมได้ง่าย 
และมีความถูกต้อง  
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II-2.1 การกำกบัดูแลวชิาชพีดา้นการพยาบาล 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการกำกับดูแลวิชาชีพ ผลลัพธ์ของปฏิบัติการพยาบาลที่มีต่อผู้ป่วย 
(เช่น ความปลอดภัย ความสามารถในการดูแลตนเอง ฯลฯ)  

ข้อมลู/ตัวชีว้ดั  เปา้หมาย ปี2559 ป2ี560 ปี2561 ป2ี562 ปี2563  
ประสิทธภิาพ ประสิทธผิลของการกำกบัดูแลวชิาชพี 
1. ร้อยละของแผนงาน / โครงการที่บรรลุ

ตามแผนเป้าหมาย 
≥ 80% 88.89 89.47 82.35 88.23 76.92 

2. ร้อยละของหน่วยบริการพยาบาลที่มี  
Productivity ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

      

- OPD 90-110% 249 173 270 175 143 
- NCD 90-110% 81.04 79.44 108.79 108.79 88.22 
- ER 90-110% 124 131.06 138.67 136.18 119.34 
- LR 90-110% 50 59.53 61.11 68.10 72.62 
- OR  50 - - - - 
- ลท 1 90-110% 97.76 119.17 119.17 123.21 109.78 
- ลท 2 90-110% 130.87 144.80 154.72 135.14 119.9 
- สย. 90-110% 52.89 46.35 53.22 57.22 61.22 

3. อัตราความเพียงพอของบุคลากรองค์กร
พยาบาล 

> 80 % 66.67 66.67 88.89 55.56 88.89 

4. อัตราผลการบันทึกทางการพยาบาล
ภาพรวม 
- การประเมินปัญหา                        
- การวินิจฉัยทางการพยาบาล 
- การวางแผนการพยาบาล 
- การปฏิบัติการพยาบาล 
- การประเมินผล                               

>90 % 
 

>90 % 
>90 % 
>90 % 
>90 % 
>90 % 

79.80 
 

80.11 
78.92 
79.23 
80.31 
80.45 

82.80 
 

84.00 
83.00 
83.00 
82.00 
82.00 

83.47 
 

83.01 
82.04 
84.36 
84.58 
83.36 

81.26 
 

81.01 
81.13 
81.26 
81.27 
81.61 

82.27 
 

81.11 
82.16 
82.76 
82.67 
82.67 

5. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน    
- ผู้ป่วยนอก 
- ผู้ป่วยใน 

 
> 80% 

 
90.71 
89.71 

 
92.71 
89.04 

 
92.24 
88.69 

 
85.50 
87.06 

 
84.85 
86.01 

6. อัตราพฤติกรรมของพยาบาลโดย
ผู้รับบริการ 20 ข้อ 

> 85 % 80.59 - 81.13 - 97.25 

7. อัตราการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการ
พยาบาลเรื่องสิทธิผู้ป่วยต่อผู้รับบริการ 

> 85 % 89.78 - 91.36 - 90.26 

8. อัตราความพึงพอใจในงาน บรรยากาศ
การทำงานของบคุลากรทางการ
พยาบาล  

> 80 % 73.59 72.63 74.92* 74.57** 76.19 

9. ร้อยละความผูกพันของพยาบาลต่อ
องค์กรพยาบาล 

> 80% 74.12 74.80 75.00* 74.57** 74.80 

10. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอก                       
- อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยใน  

 
> 90 % 
> 90 % 

 
76.25 
82.02 

 
75.75 
81.11 

 
70.65 
82.28 

 
72.37 
84.8 

 
81.61 
87.37 

11. ร้อยละบุคลากรทางการพยาบาลที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด 

> 80% 100 100 100 100 100 

12. ร้อยละการประเมินสมรรถนะหลักของ
พยาบาลต่อองค์กร 

> 80% 76.80 77.00 78.80 76.40 78.40 
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ข้อมลู/ตัวชีว้ดั  เปา้หมาย ปี2559 ป2ี560 ปี2561 ป2ี562 ปี2563  
13. อุบัติการณ์เกิดอุบัติเหตุของมีคมทิ่มตำ 

/ สารคัดหลั่ง 
0 คร้ัง 10 ครั้ง 12ครั้ง 10 ครั้ง 16 ครั้ง 9 ครั้ง 

14. บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน 0 ครั้ง 2 ครั้ง 10 ครั้ง 7 ครั้ง 5 ครั้ง 2 ครั้ง 
ผลลัพธ์ของปฏบิตัิการพยาบาลทีม่ีต่อผูป้ว่ย 
1. อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4 ของ

ผู้ป่วยที่ในโรงพยาบาล 
<2:พันวัน

นอน 
0.35 0.31 0.36 0.41 0.35 

2. อัตราการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย  <0.02% 0.20  0.27 0.25 0.19 0.18 
3. อัตราอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการ

บริหารยา (Administration Error)  
- ผู้ป่วยใน 
- ผู้ป่วยนอก 

<2:1000/ 
<0.05:ใบสั่งยา 

<.5 

 
10.63 
0.08 

 
13.23 
0.02 

 
11.65 
0.02 

 
12.46 
0.07 

 
14.88 
0.02 

4. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
(ต่อ1000 วันนอน) 

<1 :1000 
วันนอน 

1.48 0.35 0.22 
0.30 

 
0.44 

5. อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
คาสายสวนปัสสาวะ ต่อ 1000 วัน คา
สายสวนปัสสาวะ 

<5:1000  
วัน on cath 

 
0 0 2.53 1.08 1.02 

6. อัตราการติดเชื้อ Hospital Acquired 
Pneumonia (HAP)  

<1 :1000 
วันนอน 

0.51 0.23 0.11 0.19 0.31 

7. อัตราผู้ป่วย Palliative care ที่ได้รับ
การรักษา/บรรเทาปวดด้วย Strong 
Opioid medication 

≥50% 44.70 75.00 65.87 51.67 60.06 

8. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย STEMI <10% 12.5 9.09 8.33 0 0 
9. อัตราผู้ป่วย Stroke Fast Tract ส่งต่อ

ภายใน 30 นาที   
> 80% 73.52 70.21 71.52 63.27 74.19 

10. อัตราผู้ป่วยได้รับสารน้ำอย่างน้อย
1500cc.ภายใน 1ชม.หลังวินิจฉัย Sepsis 

> 90% 90.91 95.06 77.58 91.66 98.64 

ii. บรบิท 
• กลุ่มงานการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพมีภารกิจหลักในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานบริการพยาบาล 

ทบทวนนโยบายงานบริการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการ
พยาบาลจัดระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
1. วิสัยทัศน์ขององค์กรพยาบาล :  องค์กรพยาบาลมีคุณภาพ  เพ่ือสุขภาวะที่ดี ของชุมชนคนสูงเนิน (2P) 
2. พันธกิจขององค์กรพยาบาล :  

- พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐาน 
- บริหารบุคลากรทางการพยาบาลยึดหลักธรรมมาธิบาล สร้างเสริมความสุข ความผูกพันองค์กร  
- พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริหาร บริการ วิชาการ 
- เสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายบริการพยาบาล 

3. ค่านิยมขององค์กรพยาบาล : SN Teamwork / มีจิตบริการ  (1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (2,5,6) ทำงานเป็นทีม (6) 
- Customer Focus 
- Excellence and Safety  
- Autonomy 
- Teamwork 
- Integrity 
- Leaming Organization 
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ลักษณะผู้ป่วยสำคัญ :  
10 อันดับโรค OPD : 1. HT 2. DM  3. Myalgia  4. URI  5. ฟันและโครงสร้าง  6. Diarrhea  7. Dyspepsia   
                         8. โรคหลอดเลือดในสมอง  9. สารเสพติด  10. COPD  
10 อันดับโรค IPD  : 1. Diarrhea  2. Pneumonia  3. DF 4. COPD  5. โรคหลอดเลือดสมอง 6. DM 7. Cellulitis 8. URI 

9. โรคมะเร็ง/CKD 10. Infuenza  
กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง :  

High Risk         : Sepsis, Stroke, STEMI (MI), Head Injury  
High Volume   : Diarrhea, Pneumonia, DM, HT 
High Cost        : DM, HT, CKD  

จำนวนกำลังคนด้านการพยาบาลเทียบกับภาระงาน : ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
• กลุ่มงานการพยาบาลมีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 124 คน (ไม่รวม Contrac Out) ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ 81 คน

(ข้าราชการ 74 คน ลูกจ้างรายเดือน 5 คน ลูกจ้างรายวัน 2 คน) เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน 2 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 30 คน 
นักจิตวิทยา 2 คน พนักงานธุรการ 1 คน พนักงานเปล 8 คน คนงาน 2 คน Contrac Out 19 คน (พนักงานทำความสะอาด    
14 คน พนักงานซักฟอก 5 คน) 

สาขาที่มีพยาบาลเชี่ยวชาญ:  
• พยาบาลจบปริญญาโทจำนวน 3 คน  [การพยาบาลจิตเวช  พยาบาลสาธารณสุข (ด้านการบริหาร) สังคมศาสตร์การแพทย์

และสาธารณสุข] พยาบาลเฉพาะทาง 23 คน [บริหารการพยาบาล 2 คน, เวชปฏิบัติทั่วไป 3 คน, ผู้จัดการรายกรณีเบาหวาน 
Case Management for Clients with Diabetes Mellitus 1 คน, การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 1 คน,  
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน 1 คน พยาบาลวิสัญญี 2 คน, เวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต 1 คน (การล้างไตทางช่องท้อง), การพยาบาล
เวชปฏิบัติทางตา 1 คน, การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 1 คน พยาบาลด้านกุมารเวช 5 คน (หลักสูตร 1 เดือน) พยาบาล 
end of life 1 คน  พยาบาล ICWN (หลักสูตร 2 สัปดาห์) 4 คน  

iii. กระบวนการ 
II-2.1 ก. การบริหารการพยาบาล 
(1) การจัดทีมผู้บริหาร: 
• จัดทีมการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชา มีหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลเป็นผู้บริหารสูงสุด ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ

โรงพยาบาล โดยมีหัวหน้างานทุกแผนกเป็นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหาร มีโครงสร้าง
ขอบเขตงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น 9 สายงาน กำหนดสายการบังคับบัญชาเป็นลำดับขั้น คือ หัวหน้ากลุ่มงาน
การพยาบาล รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงาน รองหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าเวร พยาบาล
ประจำการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โดยมีพยาบาลตรวจการทำหน้าที่บริหารจัดการในวันหยุดนอกเวลา  

• การบริหารกลุ่มงานการพยาบาลแบบมีส่วนร่วม  โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาลอย่างชัดเจน 
เพื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจเรื่องการบริหารจัดการในหน่วยงานและภาพรวม มีการประชุมหัวหน้างานทุกเดือน การ
ประชุมกลุ่มงานการพยาบาลทุก 2 เดือน เพื่อถ่ายทอดนโยบายงานต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติ  ทุกหน่วยงานมีการ Small Talk    
1 ครั้ง/สัปดาห์ และเมื่อมีเหตุเร่งด่วน ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา เช่น 
การจัดเวรให้กับบุคลากรทุกระดับ การเรียกอัตรากำลังเสริมกรณีอัตรากำลังไม่เพียงพอ การจัดเวร Refer อื่นๆ และ
กฎระเบียบการลา มีคู่มือในการปฏิบัติงานและการปฐมนิเทศรวมทั้งมาตรฐานการบริการองค์กรพยาบาล เปิดโอกาสให้
บุคลากรในทีมงานด้านระบบต่าง ๆ สามารถเข้ามาร่วมสื่อสาร ทำให้บุคลากร มีความเข้าใจและสามารถพัฒนาคุณภาพงานได้
ต่อเนื่อง  

• จัดระบบงานให้หัวหน้างานผู้ป่วยในลอยออกมาจากอัตรากำลังปกติในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 และใน
เดือนธันวาคม 2563 สามารถหลุดลอยออกมาจากอัตรากำลังปกติทั้ง 5 วัน เพ่ือควบคุมกำกับติดตามหน้างาน และส่งเสริม
กิจกรรมการพยาบาล  
ผลลัพธ ์

- การเตรียมผู้นำทีมการพยาบาลในการเข้าสู่ทุกตำแหน่ง ยังไม่เป็นระบบ  และชัดเจน ทั้งความรู้ ทักษะ สมรรถนะผู้นำ
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะหัวหน้าและรองหัวหน้าพยาบาลโดยทีมงาน สสจ. เมื่อเดือน ก.ค.-ก.ย. 2563 และ
ได้ศึกษาดูงาน 2 P Safety กลุ่มงานการพยาบาลที่ร.พ.จักราช (6 ส.ค.2563), ปักธงชัย (16ก.ย.2563)  

- อัตราความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาล ปี2561-2563 =74.92 , 74.57, 76.19 ตามลำดับ 
- อัตราความผูกพันของพยาบาลต่อองค์กรพยาบาล ปี2561-2563 =75.0 ,74.57 ,74.80 ตามลำดับ 
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สิง่ทีไ่ด้เรียนรู้ 
- การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำทีมการพยาบาลทุกระดับ จำเป็นต้องพิจารณาความรู้และทักษะที่มีความจำเพาะ

ในการดูแลผู้ป่วยของหน่วยงานนั้น ๆ จะช่วยให้ผู้นำทีมการพยาบาลมีความพร้อมต่อการเป็นโค้ชที่ดี  ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ
เกิดการยอมรับ ศรัทธาในตัวผู้นำทีมการพยาบาล และองค์กรพยาบาล มีการวางแผนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ / การ
เตรียมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่ชัดเจน ทักษะเฉพาะที่จำเป็นในการบริหารทางการพยาบาล เช่น การบริหารทางการ
พยาบาล  

(2) การจัดอัตรากำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง หรือขาดแคลนบุคลากร: 
• องค์กรพยาบาลมีการวิเคราะห์ในภาพรวมของความเพียงพออัตรากำลังในหน่วยบริการพยาบาลเพื่อให้มีผลิตภาพ 

(Productivity) 90-120% พบว่า มี 3 หน่วยงานที่ Productivity > 120 % คือ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พบ Productivity (ปี 
2561-2562) 138%, 136%  ทีมงานทบทวนภาระงาน พบว่า 60 % เป็นผู้รับบริการที่ไม่จำเป็นต้องเข้า ER ได้แยกงานทำ
แผล ฉีดยา ออกมาอีก 1 จุด พร้อมกับจัดอัตรากำลังเพิ่มอีก 1 คน ทำให้ Productivity (ปี2563) 119.34 % ปรับระบบใน
การคัดกรองวันหยุดราชการและนอกเวลา (เวรบ่าย) งานผู้ป่วยใน ตึกแหลมทอง2 พบ Productivity (ปี 2561-2562) 
154%, 135% ได้มีการปรับเกณฑ์การรับผู้ป่วยใหม่ทั้ง 3 ตึก ทำให้ Productivity(ปี 2563) 119.9 % ส่งผลให้ตึกสย.มีภาระ
งานเพิ่มมากขึ้น  งานผู้ป่วยนอก พบ Productivity(ปี 2561-2562) 270 % 175% ประกอบมีการเพิ่มระบบบริการ ทำให้
การคัดกรองได้ไม่ต่อเนื่อง ยังไม่ได้ตามมาตรฐานงาน จึงได้ให้อัตรากำลังประจำ 2 อัตรา เมื่อเดือนเมษายน 61 ได้วิเคราะห์
พบ ในช่วงเวลาวิกฤติ ได้จัดให้ OR มาช่วยในช่วงเช้า กรณีที่มี OR ไม่ว่างได้จัดให้พยาบาลศูนย์หลักประกัน และศูนย์พัฒนาฯ 
มาเสริม ส่วนงานห้องคลอด ปรับอัตรากำลังให้สอดคล้องกับระดับความยากง่ายและความเสี่ยงของงาน ตลอดจนมาตรฐาน
งานที่ควรจะเป็นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการ ในเวรเช้า: บ่าย: ดึก จาก 2:1:1 เป็น 2:2:2 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในปี 2560 พบว่า Productivity 59%  ร่วมกับปี 2561 ขาดสูติแพทย์ จึงปรับระบบงานให้รวม
ห้องคลอดและหลังคลอดรวมกัน ทำให ้Productivity(ปี 2561-2563) 61.11% 68.10 %,72.62% ตามลำดับ 

• จัดระบบให้มีเวร Supervisor เพื่อช่วยแก้ไขในเรื่องที่บุคลากรไม่สามารถจัดการปัญหาได้ หรือลำบากใจ ในวันศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึง On Call 24 ช.ม. เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ใหม่ในทุก
หน่วยงานเพิ่มขึ้น กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการประเมิน Specific Competency และพัฒนาบุคลากรตามการประเมิน 
Competency นั้นๆ  
ผลลัพธ์ 

- Productivity ของหน่วยงานยังมีความแตกต่างกัน (90-120 %) หน่วยงานมีภาระงานน้อย กำหนดให้มาช่วยเหลือ
หน่วยงานที่มีภาระมาก เช่น ห้องคลอด ไม่มี Case กำหนดให้มาเสริมอัตรากำลังที่ ER, OPD, ส่วนสมเด็จย่าให้ไปช่วย 
ลท 1 ลท 2   

- บุคลากรทางการพยาบาลผ่านการประเมิน Specific Competency ทุกงาน ทุกคน 
- ประเมินระบบ Supervisor เมื่อ 5 พ.ค. 63 พบว่า เห็นด้วย 84.40% ไม่เห็นด้วย 9.60% เพราะควรมีทุกวันและมีเวร

ดึกด้วย                                            
สิ่งที่ได้เรียนรู้   

- การควบคุมกำกับติดตามการแบ่งประเภทของผู้ป่วยให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ ซึ่งมีผลต่อ Productivity ชอง
หน่วยงาน โดยเฉพาะผู้ป่วยในได้ใช้เกณฑ์ 1:8 (เวรเช้า) 1:10 (เวรบ่าย) 

(3) โครงสร้างและกลไกกำกับดูแลการกำกับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ: 
• การกำกับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ: 
• การนิเทศ กำกับดูแลปฏิบัติการพยาบาล: 
• การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย: 
• การส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม: 
• การควบคุมดูแลบุคลากรที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมหรือมีคุณวุฒิต่ำกว่าเกณฑ์: 
• การจัดการความรู้และส่งเสริมการวิจัย: 
• องค์กรพยาบาลมีการกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม โดยคณะกรรมบริหารของกลุ่มงานการพยาบาล มีคณะกรรม 

QA ประเมินมาตรฐานทั้งด้านบริหารและการปฏิบัติการพยาบาลพร้อมทั้งกำหนดให้เป็นนโยบาย /แนวทางปฏิบัติ 
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หนา้ที/่เปา้หมาย กระบวนการ การประเมนิผล/ผลลัพธ์ สิง่ทีไ่ด้เรียนรู้ 
การกำกบัดแูล
มาตรฐานและ
จริยธรรมวชิาชพี  
1. อัตราการ

ร้องเรียนเรื่อง
จริยธรรม 
<5%  

 

1. มีผังโครงสร้าง และสายบังคับบัญชา 
ตาม ลำดับชั้น ทั้งใน-นอกเวลาราชการ  

2. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
จริยธรรม   

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามแนวทาง  

4. ส่งบุคลากรเพิ่มความรู้และทักษะ 
เกี่ยวกับกฎหมาย /จริยธรรม 

5. ประเมินพฤติกรรมจริยธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพโดยผู้รับบริการ2ปีครั้ง  

6. มีการปฐมนิเทศ ในเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกคน
ให้รับทราบเกี่ยวกับจริยธรรม สิทธิ
ผู้ป่วย มีระบบพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา 
ทักษะที่จำเป็น RM ,IC  

7. มีการปกป้องและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ 
กลุ่มผู้ป่วยคดี, HIV, การผูกมัดผู้ป่วย 
ด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม ด้านการ
เข้าถึงข้อมูล 

8. มีการตั้งตู้รับความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการ 

9. นำกรณีตัวอย่าง การกระทำผิดวินัย มา
พูดคุยในการประชุมกลุ่มงานการ
พยาบาล เพ่ือวางแผนการป้องกัน เช่น 
เด็กทารกหาย  

10. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเชิดชูผู้ที่มี
ผลงาน  

1. มีคู่มือธรรมนูญองค์กร 
2. มีคู่มือการบริหารทางการ

พยาบาล 
3. มีคู่มือปฐมนิเทศทุกหน่วยงาน 
4. มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ

จริยธรรม, สิทธิผู้ป่วย ของมี
ค่า ปี2563 มี 3 ราย ตุ้มหูศพ
หาย 1 ราย / นาฬิกาหาย 2 
ราย ในปี 2564 มี 1 ราย 
เรื่องการฉีดยาไม่ได้มาตรฐาน
วิชาชีพ  

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                   
IPD เพิ่มขึ้นจาก(ปี 2560- 
2563) ร้อยละ 81.11, 82.28, 
84.8, 87.37 OPD เพิ่มขึ้น
จาก (ปี2561-2563) ร้อยละ 
70.65, 72.3, 81.61,  

6. มีพยาบาลได้รับรางวัลศรี
สังวาลย์ในปี 2561 

การดูแลในผู้ป่วยกลุ่ม
เปาะบางต่างๆ เช่น HIV 
ศพ ต้องทำด้วยความ
ระมัดระวังถึงผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดต่อ
ผู้รับบริการ ทำให้
สามารถจัดการระบบ
จริยธรรมในกลุ่มผู้ป่วย
โควิดได้อย่างเป็นระบบ
เป็นที่ยอมรับภายใน
อำเภอสูงเนิน 

การนเิทศ กำกบั
ดูแลปฏบิัตกิาร
พยาบาล 
1. เพื่อลด

อุบัติการณ์ไม่
พึงประสงค์
จากการ
ปฏิบัติการ
พยาบาล 

2. ร้อยละของ
หน่วยงาน
ได้รับการ
Round เชิง
รุก 4 ครั้ง/
เดือน 

1. องค์กรพยาบาลจัดให้ความรู้แก่หัวหน้า
งานเรื่องระบบการนิเทศงาน ควบคุม
กำกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการพยาบาล จัดทำแผนการนิเทศ
งาน  จัดตารางการปฏิบัติงานให้เอื้อต่อ
หัวหน้างาน 

2. เพิ่มทักษะการเป็นโค๊ช โดยใช้แนวคิด 
GROW Model ในการนิเทศงาน 

3. จัดใหม้ีระบบ Supervisor ใน
วันหยุดราชการ เพื่อช่วยกำกับดูแลในส
ถาวะที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ตั้งแต่ 5 
ธค. 2562  

4. จัดทำคู่มือ-แบบฟอร์มในการตรวจเยี่ยม 
ติดตามนิเทศ ด้านคลินิก และด้านระบบ
โดย Round เชิงรุก ภายในหน่วยงานทุก
วันจันทร์ 4 ครั้ง/ด. 

5. ติดตามการหมดอายุของใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล/ผดุงครรภ์ทีเ่ป็น
ปัจจุบัน 

1. จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
เดือน มกราคม 2563 พบว่า
การประเมินปัญหาไม่
ครอบคลุม การบันทึกไม่
ครบถ้วนไม่มี Quick Round 
ได้ชี้แจงให้รับทราบทันที เน้น
การดูแลเพื่อความปลอดภัยมี
การรับเวร-ส่งเวร เรียงตาม
ประเภท ของผู้ป่วย  

2. มีคู่มือนิเทศของหน่วยงาน
ด้านคลินิก ด้านระบบ 4 ครั้ง
ต่อเดือน 

3. ได้ประเมินความคิดเห็นระบบ 
Supervisor เมื่อ 5 พ.ค.
2563 พบว่า เจ้าหน้าที่ เห็น
ด้วยในระบบ 87.87% เป็น
ขวัญกำลังใจ 95.74% ความ
เสี่ยงที่หน้างานลดลง แต่ยังไม่
เห็นสิ่งใหม่ๆ 

1. กำหนดการนิ เทศ
ทางคลินิ กร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ทำให้ เกิดการดูแล
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

2. กำหนดDisease 
Managementใน
กลุ่มอุบัติการณ์ GHI  

3. พัฒนาระบบ 
Clinical 
Supervisor 
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หนา้ที/่เปา้หมาย กระบวนการ การประเมนิผล/ผลลัพธ์ สิง่ทีไ่ด้เรียนรู้ 
การสง่เสรมิการ
พัฒนาคณุภาพ
และความ
ปลอดภยั 
1. ผ่านเกณฑ์

การประเมิน
คุณภาพ
ทางการ
พยาบาลร้อย
ละ 60 คิด
เปน็ 100 %  

2. อัตราการ
พลัดตกหก
ล้ม<.02:พัน
วันนอน 

3. อัตราการเกิด
แผลกดทับ < 
2 :พันวัน
นอน 

4. อัตรา
Administrati
on Error < 
2:1000 

1. กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลโดยส่งทีมบริหารการ
พยาบาลเข้าอบรมเรื่องมาตรฐานการ
พยาบาลโรงพยาบาล มีการประเมิน
ตนเองและพัฒนาตามมาตรฐานตาม
แบบประเมิน 

2. ส่งผู้นำทางการพยาบาลเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  

3. จัดทำแนวทางการดูแลความปลอดภัย
ของผู้ป่วย (Patient Safety Goal) 
และควบคุมกำกับให้บุคลากรพยาบาล
ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด เช่น
Identification Fall ,Bed sore, 
Hand Hygiene, CAUIT  

4. กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 
และคัดกรองภาวะสุขภาพ มีการให้
ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ใน
บุคลากรที่ไม่มีภูมิ ฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ 2009  

5. ส่งเสริมให้มีกิจกรรม 5 ส.ในทุก
หน่วยงาน มีการประเมินและพัฒนา
ทุกปี 

6. กำหนดให้มีการพัฒนาสมรรถนะ
สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล 

1. ทุกหน่วยงานของกลุ่มงานการ
พยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพทางการพยาบาลร้อย
ละ 60 คิดเป็น 100 %  

2. บุคลากรทางการพยาบาล
ได้รับการตรวจสุขภาพคิดเป็น 
100 % 

3. ความเสี่ยงระดับ GHI ได้รับ
การทบทวนร้อยละ 80  

4. อัตราการพลัดตกหกล้มมี
แนวโน้มลดลง ปี 2562-2563 
ร้อยละ 0.19,0.22 ไม่พบตก
เตยีง แต่พบลื้นล้มในห้องน้ำ
แก้ไขโดยเน้นการทำความ
สะอาดพื้น  

5. อัตราการเกิดแผลกดทับมี
แนวโน้มลดลงปี2562-2563
ร้อยละ 0.41,0.35  

6. อัตรา Administration Error 
ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจากปี2562 
ร้อยละ 12.46 เป็น 14.88 ใน
ปี2563 ส่วนใหญ่เป็นระดับ B 
จากการไม่ได้เซ็นชื่อให้ยา แต่
ยาหายไป ส่วนผู้ป่วยนอก
ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ  
0.07 เป็น 0.02 ในปี 2563 

การทำงานต้องอยู่บน
มาตรฐาน และต้อง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำ
ให้ผู้รับและผู้ให้บริการ
ปลอดภัย 
(Fall ใช้ ท.บ. 
Hendrich  
bedsore ใช้หลัก 
Braden Scale) 
 

สง่เสริมการใช้
กระบวนการ
พยาบาล 
1. ร้อยละของ

หน่วยงานมี
การใช้
กระบวนการ
พยาบาล 100 
% 

2. อัตราความ
สมบูรณ์ของ
การบันทึก 
>90 % 

 

1. ปรับปรุงแบบการบันทึกทางการ
พยาบาลให้เอื้อต่อการปฏิบัติ (AIE) 

2. หัวหน้าสุ่มประเมินความสมบูรณ์ใน
การบันทึก 1 ครั้ง/ปี  

 

1. มีการใช้กระบวนการทางการ
พยาบาลทุกหน่วยงาน=100% 

2. อัตราการบันทึกทางการ
พยาบาลในภาพรวมเพ่ิมขึ้น
จาก(ปี2561-2563) ร้อยละ
83.47,81.26,82.27 ด้านที่
บันทึกได้สมบูรณ์คือการวาง
แผนการพยาบาล 82.76% 
ด้านการบันทึกได้น้อยคือการ
วางประเมินปัญหา 81.11% 

3. อัตราความสมบูรณ์ ของการ
บันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
ลดลง (ปี2562-2563)ร้อยละ 
85.50,84.85 ผู้ป่วยในลดลง 
(ป ี2562-2563) ร้อยละ
87.06, 86.01  

 
 
 

จากการทบทวน บันทึก
ไม่เป็นปัจจุบัน  ปัญหาที่
พบไม่ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับการรักษา
ของแพทย์ และผลทาง
ชันสูตร ตลอดจนไม่เห็น
ถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงาน  
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หนา้ที/่เปา้หมาย กระบวนการ การประเมนิผล/ผลลัพธ ์ สิง่ทีไ่ด้เรียนรู้ 
การสง่เสรมิ การ
ตัดสนิใจทาง
คลนิิกและการใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
1. หน่วยงานมี

ผลงานทาง
วิชาการอย่าง
น้อย 1 เรื่อง/
ป/ีหน่วยงาน 

 
 

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานผลิตผลงานทาง
วิชาการ เช่นNursing Care 
Conference / Nursing Round 
นวัตกรรม CQI 

2. ประเมินความรู้/ทักษะSpecific 
Competency ตามผลการทบทวน
อุบัติการณ์ GHI ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ นโยบาย และทิดทาง
โรงพยาบาล 

3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร แผนการ
ปฐมนิเทศ แผนการศึกษาต่อเนื่อง 
แผนการฝึกอบรมภายใน-ภายนอก 
หลักสูตรเฉพาะทาง ตามทิศทาง
นโยบายโรงพยาบาล  

4. ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อัคคีภัย ซ้อมรับ
การป้องกันความรุนแรงในรพ. โรค
อุบัติใหม-่อุบัติซ้ำ เช่น ไข้หวัด โควิด-
19  1ครั้ง/ปี 

5. นำโปรแกรม Thai COC ในการเยี่ยม
บ้าน  Thai Refer ในการส่งต่อข้อมูล 
แบบประเมินต่างๆมาประยุกต์ใช้ เช่น 
SOS Scoring Patient Classify  

6. มีศูนย์เครื่องมือเพื่อใช้เครื่องมือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น การบำรุงรักษา  

7. จัดทำ VDO ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัด ให้กับ
ผู้รับบริการต่างชาติ เช่น พม่า กัมพูชา 

1. ทุกหน่วยงานมีผลงานทาง
วิชาการ 1 เรื่อง/ปี 

2. บุคลากรได้รับการฟื้นฟูทักษะ
ที่จำเป็น อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  

3. มีการซ้อมแผนป้องกันความ
รุนแรง ร่วมกับอำเภอจำนวน 
2 ครั้ง (เม.ย.และต.ค.2563)  

 

1. จากการทบทวนการ
นำเทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติงาน มี
โอกาสเกิดการ
ละเมิดสิทธิผู้ป่วย  

2. การใช้เครื่องมืออาจ
ส่งต่อความถูกต้อง 
แหม่นยำ ในการ
ประมวลผล 

การควบคุมดูแล
บคุลากรที่อยู่
ระหวา่งการ
ฝกึอบรมหรือมี
คณุวุฒติำ่กวา่
เกณฑ ์
1. ไม่พบ

อุบัติการณ์
ความเสี่ยงที่
เกิดจาก
นักศึกษา
ตลอด
ระยะเวลาที่
ฝึกปฏิบัติ 
100 % 

 

1. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ (พี่เลี้ยง) 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. กำหนดให้หน่วยงานมีคู่มือการ
ปฐมนิเทศของนักศึกษา/บุคลากรใหม่
เน้นให้สอดคล้องกับความเสียงที่พบ 
(ของมีคมทิ่มตำ) 

3. กำหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติงาน
แบบ On the Job Training ใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน  

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหม่ พร้อมทั้งแจ้งผลการ
ประเมินพร้อมลงนามรับทราบ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์  

5. นักศึกษาพยาบาลต้องมีพยาบาล
เฉพาะทางครูคลินิคและอาจารย์จาก
สถาบันการศึกษาดูแลควบคุมกำกับ  

 
 

1. บุคลากรใหม่ได้รับการ
ปฐมนิเทศตามแนวทาง 
100%  

2. บุคลากรใหม่ได้รับประเมินผล
งานใน 3 เดือนผ่าน 80%   

3. ไม่พบอุบัติการณ์ข้อร้องเรียน
จากบุคลากร 

4. ความเสี่ยงจากการอุบัติเหตุ
ของมีคมทิ่มตำมีแนวโน้ม
ลดลง ปี 2562=16 ราย ปี
2563=9 ราย) ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาฝึกงาน/จ.น.ท.ใหม่ 
นำไปสู่การปรับปรุงเรื่องการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา 

จัดระบบการควบคุม 
กำกับอย่างใกล้ชิดใน
บุคลากรที่มี
ประสบการณ์น้อย 
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หนา้ที/่เปา้หมาย กระบวนการ การประเมนิผล/ผลลัพธ์ สิง่ทีไ่ด้เรียนรู้ 
การจดัการความรู้
และสง่เสรมิการ
วจิัย 
1. ทุกหน่วยงาน

มีผลงาน
พัฒนา
คุณภาพงาน 
100%  

1. กำหนดเป็นนโยบายใหมีการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
(CQI)/นวัตกรรม/R2R หน่วยงานละ 1 
เรื่อง 

2. จัด Case Conference ใน Case ที่
น่าสนใจทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ความรู้และทักษะบุคลากรทางการ
พยาบาล ด้านการนำความรู้ทาง
วิชาการ/งานวิจยัสู่การปฏิบัติ  

 
 

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการ
ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 
CQI โรงพยาบาล = 100 %  

2. มีการนำเสนอ Oral 
Presentation นำเสนอ
โปสเตอร์ จำนวน 10 และ 8 
เรื่อง (ปี 2562-2563)  

3. ในปี 2560 ได้รับทุนวิจัยจาก
สถาบันการแพทย์แผนไทย 
โดยร่วมกับองค์กรแพทย์และ
แพทย์แผนไทยเพื่อศึกษาถึง
ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพการเพิ่มน้ำนม
ของยาปลูกธาตุในหญิงหลัง
คลอดครรภ์แรกที่มีน้ำนมน้อย 

1. ควรปรับรูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพ
งานให้เป็นไปใน
รูปแบบของ R2R /
งานวิจัย โดย
กำหนดเป็น
ช่วงเวลา และพาทำ
เป็นตอนๆไป  

2. จัดให้มีเวทีร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความรู้ระหว่าง
หน่วยงาน  

 

(4) การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการต่างๆ: 
• สนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพระดับโรงพยาบาล ได้แก่  PCT, PTC, RM, IC, 

HRM เป็นต้น และนำข้อมูลที่ต้องเชื่อมโยงกับองค์กรพยาบาลมาแจ้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล เพื่อวางแผน
พัฒนาต่อ เช่น ทีม PCT จากการทบทวนอุบัติการณ์ พบว่า พยาบาลขาดความชำนาญในการประเมินและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มี
ภาวะวิกฤติ ในกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น Stroke Sepsis STEMI  เป็นต้น 

• มีการประสานความร่วมมือผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือเวียน โทรศัพท์ และ Application Line  
• ส่งเสริมให้มีการนำผลการเข้าร่วมการประชุมมาสู่การปฏิบัติในเวที Small Talk ของแต่ละหน่วยงาน 

ผลลัพธ์  
- ทีมนำเชิงระบบทุกทีมมีพยาบาลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และนำผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพยาบาลมา

ปรับปรุงแก้ไข เช่น การประเมิน SOS Score ทำให้อุบัติการณ์ลดลง 
- ไม่พบอุบัติการณ์ประเมินและเฝ้าระวังภาวะวิกฤติไม่เหมาะสม 
- ทีม PTC ลดการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มผู้ป่วยแผลสะอาด ส่งผลให้การประเมิน RDU ผ่านเกณฑ์ ระดับ 3 อย่างต่อเนื่อง 

สิ่งที่ได้เรียนรู้   
- การที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ควรให้ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนรับรู้ทั้งในส่วนนโยบาย วิธีการ

ดำเนินงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติรับรู้และเข้าใจอันจะส่งผลต่อการร่วมมือ  โดยต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และอำนาจใน
การตัดสินใจให้ชัดเจนในทุกระดับ 

(5) การเชื่อมโยงการจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ กับภาพรวมขององค์กร: 
• กำหนดนโยบายแผนงานและกิจกรรมใหสอดคล้องกับแผนเข็มมุ่งของโรงพยาบาล ซ่ึงมุ่งเน้น 2P Safety การพัฒนาระบบงาน

ที่สำคัญ RM PCT HR เพื่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรในเรื่อง TB ในบุคลากร 
• หัวหน้างานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ส่งเสริมให้มีการรายงานให้ครอบคลุม กระตุ้นให้

บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเขียนใบความเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับ คนละ 1 เรื่อง/ เดือน และสรุปรายเดือน เพื่อเชื่อมโยง
ในองค์กรพยาบาล ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำกัน มาทบทวนเพิ่มเติมและวางระบบ แจ้งให้ทุกคนถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเชิงระบบงาน 

• ทีม Matrix Risk ตาม Risk Register เรื่อง การผ่าตัดผิดคน-ผิดข้าง การติดเชื้อ จัดให้มีการรายงานความเสี่ยงในรูปแบบที่ง่าย  
ผลลัพธ์ 

- มีการรายงานความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์ อย่างน้อย คนละ 1 ใบ ต่อเดือน เช่น การติดเชื้อดื้อยา จัดให้มีโซนผู้ป่วยติดเชื้อ
ดื้อยาโดยใช้ฉากใสกั้น การป้องกันอุบัติเหตุจากของมีคมทิ่มตำของบุคลากรใหม่ โดยเน้นการปฐมนิเทศ การควบคุม
กำกับติดตามจากหัวหน้างาน  

- มีการทบทวนอุบัติการณ์ ระดับ G H I ทันเวลา 80 % 
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สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
- ทีมนำควรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขเชิงระบบมาก

ขึ้นและมีการนิเทศกำกับให้ลงสู่การปฏิบัติ 
- ทีมนำทั้งในระดับโรงพยาบาลและระดับหน่วยงาน ความมีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี   

จึงจะสามารถขับเคลื่อนงานการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) การประเมินการบรรลุเป้าหมายของปฏิบัติการพยาบาล: 
• มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการปฏิบัติการพยาบาล มีการนิเทศ ติดตาม กำกับงานโดยหัวหน้างาน  และมอบหมาย

ตัวชึ้วัดไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่หัวหน้างานถึงระดับบุคคล มีการติดตามทุกไตรมาส กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายหน่วยงานและ
รายบุคคล เช่น การบรรเทาความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดระบบต่าง ๆ โดยการบูรณาการแผนแพทย์ไทย 
ประคบปวดด้วยสมุนไพร และ chronic pain ในกลุ่มผู้ป่วย Palliative  care   

• ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยในกลุ่มโรคสำคัญและในกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงสูง กำหนดแนวทางในการประเมินผลการ
ปฏิบัติการพยาบาลตาม Care process และประเมินจากการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดจากกระบวนการทบทวน    
12 กิจกรรม ตลอดจนมีการติดตามตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของหน่วยงานต่าง ๆ 

• ความพึงพอใจ มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง  
และนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาแก้ไขปรับปรุง  
ผลลัพธ์ 

- มีการบูรณาการแพทย์แผนไทยในงานพยาบาล สอดคล้องวิสัยทัศน์โรงพยาบาล 
- อัตราผู้ป่วย Palliative care ที่ได้รับการรักษา/บรรเทาปวดด้วย Strong Opioid Medication 60.06% (เกณฑ์ >50%)  

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
- การกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติการพยาบาล ทำให้สามารถประเมินผลในการพยาบาลได้ง่ายขึ้น 

II-2.1 ข. ปฏิบัติการพยาบาล 
(1) สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ: 
• สื่อสารคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และแนวทางการปฏิบัติให้บุคลากรรับทราบและนำไปปฏิบัติ 
• จัดทำเอกสาร inform consent ในผู้ป่วยรับใหม่ทุกราย และผู้ป่วยทำหัตถการต่าง ๆ 
• กระบวนการมีแนวทางปฏิบัติ เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดไว้ในการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ 
• จัดบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง VDO Conference จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพด้านการพยาบาล และนำมาถ่ายทอด

ในเวทีประชุมกลุ่มงานการพยาบาล ได้แก่ การโยนยา การตกเปล การดึงลากผู้ป่วยในการทำกิจกรรมการพยาบาล 
• บุคลากรพยาบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม เช่น ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา, ร่วมทอดผ้าป่า, ร่วมทำบุญใส่บาตร

เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา, เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผู้ให้บริการที่มีภาวะเครียด เป็นต้น 
• จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรแผนกผู้ป่วยในสำหรับผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ ทุกวันพระ และพิธีกรรมทางศาสนาในผู้ป่วย

ระยะสุดท้าย 
• จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ (21 ตุลาคม) ได้แก่ จัดทำบุญตักบาตร จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
• ประเด็นจริยธรรมที่ยากและลำบากในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา จะมีระบบเวรผู้ตรวจการ (Supervisor) โดยหัวหน้างาน      

ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ เวลา 16.00-22.00 น. และ on Call เวลา 22.00 – 8.00 น.  
• ทบทวนทีมไกล่เกลี่ยของโรงพยาบาล ได้แก่ คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน   

ผลลัพธ์ 
- ข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการ ปี 2560-2563 จำนวน 130,139,111,66 ครั้ง ตามลำดับ ได้แก่ พฤติกรรมชู้สาว, 

เจ้าหน้าที่ดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน ทำทันฑ์บน มีการร้องเรียนพฤติกรรมบริการ ซ้ำๆ ได้ทบทวนและให้ย้ายสถานที่ในการ
ทำงาน ข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการมีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีประเด็นที่อ่อนไหวในเรื่องจริยธรรมวิชาชีพ           
เช่น การยุติ CPR การแจ้งข่าวร้าย การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม OSCC จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือสื่อสาร
ให้ทุกคนปฏิบัติ 

- จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิผู้ป่วย พบ 3 ครั้ง ได้แก่ ของมีค่าในผู้ป่วยที่เสียชีวิตหายขณะอาบน้ำศพ   
นาฬิกาผู้ป่วยหาย ทบทวนแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 
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- ผลการประเมินพฤติกรรมด้านจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โดยผู้รับบริการ 1 ครั้ง/2 ปี พบว่า อัตราพฤติกรรมของ
บุคลากรองค์กรพยาบาล โดยผู้รับบริการ เพิ่มขึ้นจาก 80.59% (ปี 59) 81.13% (ปี61) เป็น 97.25% (ปี 63) อัตราการ
ปฎิบัติของพยาบาลเรื่องสิทธิผู้ป่วย โดยผู้รับบริการ ลดลงจาก 91.36% (ปี61) เป็น 90.26% (ปี 63) 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
- การพิทักษ์สิทธิของบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ ต้องมีระบบป้องกันให้ครอบคลุม 

และจำเป็นต้องปลูกฝังเข้าไปให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อองค์กร  
(2) การใช้ข้อมูลวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ: 
• เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ องค์กรพยาบาลได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม 

จึงมีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติ 
• ทบทวน 12 กิจกรรม เมื่อพบ Pitfall ที่เกิดจากการปฏิบัติการพยาบาลนำมาวางแนวทางแก้ไขป้องกัน และนำ Evidence  

base ที่เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยมาใช้ เช่น การนำแบบประเมินการกลืนของผู้ป่วย Stroke มาใช้เพื่อป้องกันการสำลัก นำถุง
ตวงเลือดมาใช้ประเมิน Blood loss ในการคลอด การใช้  Braden Scale ประเมินและเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับในกลุ่ม
เสี่ยงทุกราย การนำ Syringe driver มาใช้ในการบริหารยาเพื่อลดความปวด ความทุกข์ทรมานในกลุ่มผู้ป่วย Palliative   

• นำแนวทาง 2P Safety มาใช้เป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยจัดทำเป็น Risk Regiter  
ผลลัพธ์  
- ผู้ป่วย Stroke ได้รับการประเมินการกลืนของผู้ป่วย Stroke เพิ่มมากขึ้น และพบอัตราการติดเชื้อในปอดจากการสำลัก

เพิ่มข้ึนในปี 2562 -2563  เท่ากับ 0.19, 0.35 ต่อพันวันนอน   
- ผู้ป่วยคลอดได้รับการประเมิน Blood loss เที่ยงตรงมากขึ้น ทำให้การวางแผนการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยตกเลือดหลัง

คลอดได้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ไม่มีอุบัติการณ์ผู้คลอดเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด  
- มีการใช้ Braden Scale ประเมินและเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับในกลุ่มเสี่ยงทุกราย ส่งผลให้อัตราการเกิดแผลกดทับ

ลดลง ปี2562-2563 เท่ากับ 0.40 ,0.35 ต่อพันวันนอน   
- มีการใช้แบบประเมินระดับความเจ็บปวด บูรณาการในแบบประเมินแรกรับ ในงานผู้ป่วยใน ทำ Disease Management 

เรื่อง DM ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ โดยผู้จัดการรายกรณี DM, ผู้ป่วยที่นอนร.พ.นาน, Sepsis, Stroke (HT), STEMI 
,TB, TBI  ร่วมกับมีการใช้ Evidence base  ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
- การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน และปลอดภัย ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ  

(3) การใช้กระบวนการพยาบาล การดูแลที่เป็นองค์รวม สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ วิถีชีวิต และบริบททางสังคม: 
• กำหนดให้มีการทบทวน Early warning signs ตามประเด็นสำคัญของโรงพยาบาล เช่น Sepsis = SOS Score ,TBI ,Stroke 

เน้นการประเมินผู้ป่วยให้ครอบคลุมองค์รวมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และมีการปรับแผนการปฏิบัติการพยาบาลให้สอดคล้อง
กับภาวะสุขภาพ วิถีวีชิต และบริบททางสังคม  มีการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกสิทธิ ไม่แบ่งชนชั้น  

• มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (Home Health Car : HHC) และงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (COC) ปี 2557 โดยงาน
ผู้ป่วยนอก เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

- การบริหารงานข้อมูล ศูนย์ HHC, COC 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนทีมสหวิชาชีพจาก รพช. สสอ.รพ.สต. โดยมีแพทย์ครอบครัว เป็นประธาน 
- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ข้อบ่งชี้ในการติดตามเยี่ยมบ้าน แนวทางการประสานส่งต่อผู้ป่วย แนวทางการนัดหมาย ติดตาม

อย่างต่อเนื่อง  
- กำหนดแนวทางการขอคำปรึกษาของ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่เวร โดยผ่าน กลุ่ม Line COC จัดทีมสหวิชาชีพลงเยี่ยม

บ้านผู้ป่วยในรายที่มีปัญหาซับซ้อน หรือเกินขีดความสามารถของ รพ.สต.  จัดระบบการส่งต่อข้อมูลและรายงานการ
เยี่ยม/การจำหน่ายผู้ป่วยโดยโปรแกรม COC R9 ทั้งจังหวัด  

- มีการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รพ.สต. ได้แก่ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาด้วยออกซิเจนระยะยาว มีระบบ
การให้นำถังออกซิเจนมาแลกเปลี่ยนออกซิเจนเพื่อไปใช้ ที่บ้าน (Oxygen Home Therapy) ประสานเจ้าหน้าที่รพ.สต. 
ให้ช่วยดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
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ผลลัพธ์ 
- มีการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในทุกหน่วยงานบริการ ควบคุมกำกับติดตามจากหัวหน้างานทุกวัน และประเมินการ

บันทึกทางการพยาบาลพบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นปี2560-2563 จาก 82.80% ,83.47%, 81.26%, 82.27% ตามลำดับ 
ประเด็นพัฒนาการประเมินยังไม่ครอบคลุมด้านจิตสังคม การประเมินแรกรับยังผิดพลาด และการประเมินซ้ำ ทิ้งช่วง
ระยะเวลานานไปทำให้อาการทรุดลง ได้ปรับให้มีพยาบาลนำส่งเข้า Admitted ใน Case สีแดงและชมพู ปี 2563 ได้
จัดให้มีการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ เรื่องการนำกระบวนการพยาบาลลงสู่การปฏิบัติ 

- ปี 2557-2561 ทีม HHC ได้จัดทีมลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด ร่วมกับรพ.สต. การส่ง case จะจัดส่งทาง
เอกสาร และการโทรศัพท์  ส่วนการติดตามและประเมิน จะมีช่องทางหลากหลาย ทั้งทางเอกสารและ ทางโทรศัพท์ 
การสอบถาม อสม. เพื่อความรวดเร็ว ปัญหาและอุปสรรคที่ยังพบ ได้แก่ การส่งเอกสารล่าช้า การขาดการติดต่อ case 
เป็นต้นในปี 2559-2561 มีโปรแกรม Thai COC ในการส่งข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น มีการติดตามในคณะกรรมการ คปสอ. 
ทุกเดือน แต่ยังพบปัญหาเรื่องการตอบกลับผลลัพธ์ของการเย่ียมบา้นสู่หน่วยงานที่นำส่ง 

สิ่งที่ได้เรียนรู้  
- การทำให้ผู้ใช้บริการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพตนเอง (Health Literacy) ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแล

ตนเองที่บ้านได้อย่างมีความสุขตามวิถีชีวิตตนเองเป็นสิ่งที่ท้าทาย โดยกลุ่มกัลยานิมิตสูงเนิน ไปสู่กลุ่ม DM ต.กุดจิก  
(4) บันทึกทางการพยาบาล: เพื่อให้เกิดการสื่อสารข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย 

องค์กรพยาบาล จึงได้กำหนดแนวทางการบันทึกทางการพยาบาล ดังนี้ 
• เพื่อให้เกิดการสื่อสารข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย องค์กรพยาบาล จึงได้มีการ

ปรับการบันทึกทางการพยาบาล มาเป็นรูปแบบ Focus charting ( AIE )  ในการบันทึกทางการพยาบาลงานผู้ป่วยใน โดย
ผู้ป่วยจะผสมผสานรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยใน ADPLE ร่วมด้วย พร้อมมีการตรวจสอบผลการบันทึกทางการ
พยาบาลโดยหัวหน้างานในผู้ป่วยประเภทสี่หลังการรับ-ส่งเวร 

• การประเมินสมรรถนะเมื่อแรกรับ ใช้กรอบแนวคิด Functional Health patte ( Gordon ) บูรณาการกับมาตรฐานการ
บันทึกเวชระเบียนของ สปสช.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• ปรับปรุงแบบการประเมินการบันทึกทางการพยาบาล  โดยมีการทบทวนวิชาการร่วมกับมาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน
ของสปสช. เป็นรายบุคคลรายแผนกปีละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมประเมินผล one day one chart โดยพยาบาลหัวหน้างาน 
หัวหน้าเวรหรือในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน เมื่อมีอุบัติการณ์ 
ผลลัพธ์  

- ผลการกำกับติดตาม และตรวจประเมินการใช้กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาลทุกวันๆละ 1 Chart 
(One Day One Chart: ODOC) ทำให้มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น(ปี 2562- 2563)จาก 81.26 % เป็น 82.27%  

สิ่งที่ได้เรียนรู้   
- พยาบาลมีความรู้เรื่องกระบวนการพยาบาล และบันทึกทางการพยาบาล แต่ยังมีการบันทึกไม่ตรงกับประเด็นปัญหา   

ไม่เป็นปัจจุบัน (Real Time) และไม่ครบถ้วนองค์รวม โดยเฉพาะในส่วนปัญหาด้านจิตสังคมและการดูแลตนเองเมื่อ
กลับไปอยู่บ้าน 

(5) การประเมินและปรับปรุงปฏิบัติการพยาบาล: 
• หัวหน้างานทุกหน่วยงานต้องมีกิจกรรมทบทวนการดูแลผู้ป่วย และนำผลลัพธท์ี่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติการพยาบาล 
• มีการทบทวนตัวชี้วัดของหน่วยงาน โดยส่งรายงานตัวชี้วัดไปที่กลุ่มงานการพยาบาลเดือนละครั้ง และ/หรือมีการนำเสนอในที่

ประชุมหัวหน้างานเดือนละ 1 ครั้ง ในตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ทบทวนหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข 
• ปรับการใช้กระบวนการพยาบาล ประเมินผู้ป่วยเริ่มจาก Assessment ให้ครอบคลุมปัญหา Problem list, Warning signs 

และสอดคล้องกับแนวทางการรักษาของแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ มอบหมายให้มีการควบคุมกำกับ ติดตามโดยหัวหน้าเวร
ทุกวัน และนิเทศโดยหัวหน้างานทุกเดือน  
ผลลัพธ์ 

- ผลการตรวจประเมินการใช้กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาลทุกวันๆละ 1  Chart (One Day One 
Chart : ODOC) ทำให้มีผลคะแนน ตั้งแต่ ปี 2560-2563 ดีขึ้นตามลำดับ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้  
- การประเมินการใช้กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาลทุกวันๆละ 1 Chart                                  

(One Day One Chart: ODOC) ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที ขณะที่ผู้รับบริการยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 
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iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• เนื่องจากมีการเปลี่ยนหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลใหม่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จึงได้จัดทำโครงสร้างใหม่ และเสนอโครงสร้าง

ประกาศนโยบายให้ท่านผู้อำนวยการ และกลุ่มงานการพยาบาล เมื่อวันที่ 3 -4 ธันวาคม 2562 และได้สอบถามความคิดเห็น
ของบุคลากร ภาพฝันกลุ่มงานการพยาบาลที่ท่านอยากเห็น ท่านต้องพัฒนาอย่างไรเพื่อให้ระบบบริการตอบโจทย์ 3 ข้อของ
โรงพยาบาล (พึงพอใจ ลดค่าใช้จ่าย บุคลากรเก่ง) พบว่าอัตรากำลังไม่เพียงพอ เหมาะสมกับภาระงานและคุณภาพของงานที่
เพิ่มมากขึ้น เราไม่สามารถจัดเกลี่ยพี่ๆน้องๆ ให้เท่าเทียมกันได้ เมื่อเกิดภาวะวิกฤติเจ้าหน้าที่ลาป่วย ลากิจฉุกเฉิน ขาด
อัตรากำลังทดแทน เช่น ตึกผู้ป่วยใน (ตึกแหลมทอง 2/สมเด็จย่า) เจ้าหน้าที่ ER LR ได้ทำให้หน่วยงานที่มีน้องใหม่ต้องรับ
โหลด และเกิดความเสี่ยง เมื่อเดือนเมษายน 2563 ได้จัดเวียนบุคลากรผู้ป่วยใน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งาน ในรายละเอียดของ
เนื้องาน  เข้าใจซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการกระตื้อรื้อร้นในงาน โดยจัด เวรสลับ ลท.1 ไป ลท.2 ไปสย. ในส่วน
ของ OR, LR ได้วางแผนจัดสมรรถนะไปเรียนรู้งานที่ ร.พ.มหาราช 

• พัฒนาระบบการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลโดยหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตกฤษ เวลา 16.00-22.00 น. และ on Call เวลา 22.00–8.00 น. เนื่องจากพบว่า มีบุคลากรใหม่เพิ่มมากขึ้น ขาด
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่ยากแก่การตัดสินใจ ตลอดจนการให้ข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในผู้ป่วย
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และผู้ป่วยใน  จากการประเมินระบบเมื่อเดือน เมษายน 2563 พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมี
ระบบผู้ตรวจการร้อยละ 87.87 ในแง่ของผู้บริหารกลุ่มงานการพยาบาล เห็นด้วยร้อยละ 82.50 ซึ่งสามารถช่วยบริหารจัดการ
เชิงระบบงาน ช่วยเป็นที่ปรึกษาเวลามีปัญหาขณะปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลกับญาติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบบริการ ช่วย
แก้ไขปัญหาการขัดแย้งระหว่างตึก เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติ ร้อยละ 95.74 ทำให้ลดความเสี่ยงในช่วงเวลา
ดังกล่าว   

• พัฒนาระบบบริหารจัดการ Refer ในหน่วยงานที่เร่งรีบ 3 R ได้แก่ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และงานห้องคลอด รวมทั้งห้องผ่าตัด 
(เดือนสิงหาคม 2563) ผู้ป่วยในทั้ง 3 ตึก (พฤศจิกายน 63) เพื่อรองรับระบบงานที่ฉุกเฉินและทันต่อเหตุการณ์ ให้สะดวกต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้เป็นเวร On Call พร้อมสำหรับเรียกได้ตลอด ในเวรเช้าวันหยุด และเวรบ่าย/ดึก 

• ทีมงานได้จัดให้มีการนิเทศกำกับติดตามพยาบาล ตามทฤษฎี Grow Model   
- การรับ-ส่งเวร แบบ ISBAR ในงานผู้ป่วยใน เมื่อเดือนมกราคม 2563 พบว่า การส่ง-รับเวรไม่ได้คุณภาพ ไม่กระชับ ไม่

ละเอียด ลืมประเด็นสำคัญ ไม่ได้ตาม Round ก่อน หลังรับ-ส่งเวร (Quick Round-Morning Round) การรับ-ส่งเวร
ควรให้เสร็จ 08.30 น.  

- การบันทึกทางการพยาบาล เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ยังไม่เป็น Real time  
• บุคลากรพยาบาลวิชาชีพ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศของกระทรวงสาธารณสุข คือรางวัลศรีสังวาลย์สาขาการ

พยาบาลในชุมชนประจำปี 2560 ลูกจ้างประจำได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ปี 2563  
• ผลงานที่ภูมิใจ/รางวัลที่ได้รับ ของหน่วยงานกลุ่มงานการพยาบาล (ปี รางวัล เรื่อง สถาบนัที่จัด)  
    ปี  2562 ได้รับรางวัลดี เด่น  การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนเท้าเบาหวาน (DM foot.) ในงานมหกรรมคุณภาพ 

ACC_KORAT FORUM  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

v. แผนการพัฒนา 
 

มาตรฐาน Score DALI 
Gap 

ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี

38. ระบบบริหาร
การพยาบาล 

4 L, I 
 

- ปรับระบบการเตรียมผู้บริหารในระดับต่างๆ  
- พัฒนาระบบนิเทศงานการพยาบาลทางคลินิก และสมรรถนะ ผู้นิเทศ เน้นการนำ

กระบวนการพยาบาลและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค 
39. ปฏิบัติการ

ทางการ
พยาบาล 

4 L, I - พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นตามแนวทาง Patient Safety Goal 
ครอบคลุม 2 P Safety พร้อมการบันทึกทางการพยาบาล 

- พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการ 
ในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังและผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 
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II-2.2 การกำกบัดูแลวชิาชพีแพทย์ 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคญัทีค่วรรายงาน: ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการกำกับดูแลวิชาชีพ การศึกษาต่อเนื่อง มาตรฐานและจริยธรรม 

ข้อมลู/ตัวชีว้ดั  เปา้หมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี 2563 
1. จำนวนแพทย์ตรวจผู้ป่วย OPD 

(จำนวน / คน/ วัน) 
 

86 64 70 50 44 

2. จำนวนแพทย์ผู้ป่วย IPD    
(จำนวน / แพทย์ / วัน) 

 
20 19 20 21 18 

3. ร้อยละของการวินิจฉัยผิดพลาด 
(Diagnotic Error) 

0:1000 
NA 7 6 7 6 

4. ปริมาณแพทย์ประชุมวิชาการ  1ครั้ง/คน/ป ี 6 8 8 11 12 
5. จำนวนการทำ Conference 

case โดยแพทย์ (ครั้ง/เดือน) 
1-2  

ครั้ง/คน/ป ี
12 12 12 12 12 

6. จำนวนการทำ Trigger โดยแพทย์  1ครั้ง/เดือน 12 12 12 12 11 
7. อัตราความสมบูรณ์ของเวช 

ระเบียนผู้ป่วยใน External Audit                                                       
 

>80% 
 

89.04 
 

89.04 
 

88.69 
 

87.06 
 

86.01 
8. จำนวนข้อร้องเรียนของแพทย์ 0 17 5 10 11 5 

ii. บรบิท 

โรงพยาบาลสูงเนินมีการจัดตั้งองค์กรแพทย์ มีธรรมนูญองค์กรแพทย์และปรับปรุงทุก 3 ปี มีการประสานงานผ่านเลขา
องค์กรแพทย์และมีการสื่อสารในองค์กรแพทย์ทุกเดือน โดยมีการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไก้แก่ กลุ่มการ
พยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค และทุกกรรมการคร่อมสายงาน บุคลากรใน
องค์กรแพทย์แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 
• แพทย์เฉพาะทาง 3 คน ได้แก่ อายุรแพทย์ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ 
• แพทย์ประจำ 3 คน ได้แก่ แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว แพทย์ฝังเข็มแผนจีน 
• แพทย์ใช้ทุนหมุนเวียนทุก 1-2 ปี (ฝึกเวชศาสตร์ครอบครัว 2 คน) 
• แพทย์ใช้ทุน 1 ปี หมุนเวียนใช้ทุนทุกเดือน 1-2 คน  
• รับดูแลนักศึกษาเวชศาสตร์ครอบครัว ชุมชน ทุก 2 เดือน 6 รุ่นต่อ ปี 

ลักษณะผู้ป่วยสำคัญ:  
• ผู้ป่วยกลุ่มโรคทางอายุรกรรม : โรคหลอดเลือดหัวใจ, Stroke, Sepsis, COPD c AE 
• กลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุ: กลุ่ม Traumatic Brain Injury, Multiple Trauma Injury form Accident  
• กลุ่มผู้ป่วยสูติกรรม และสูติกรรมที่มีภาวะแทรกซ้อน 
• กลุ่มผู้ป่วยเด็ก และทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน 
• กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กแรกเกิด ผู้ป่วยที่มีความลำบากในการเดินทาง ผู้พิการ ผู้ป่วยต่างชาติที่สื่อสาร

ภาษาไทยไม่ได้ ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
• กลุ่มโรคจิตเวชและสารเสพติด 

กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง:  
• COPD 
• Stroke 
• Sepsis 
• TB 
• STEMI 
• TBI 
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iii. กระบวนการ 
(1)(2) บทบาทหน้าที่และวิธีการทำงานขององค์กรแพทย์ 
• จัดให้มีการแบ่งความรับผิดชอบของแพทย์ประจำการทุกท่านในเวลาราชการ เป็นตารางงาน โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของแพทย์ และจัดปริมาณงานที่เหมาะสมแต่ละจุดบริการ 
• มีการจัดตารางเวรนอกเวลาราชการของแพทย์ และตารางเวรรับให้คำปรึกษากลุ่มโรคเฉพาะทาง อายุรกรรม สูติกรรม 

กุมารเวชกรรม อย่างเหมาะสม เพื่อเป็น Second Opinion ให้กับแพทย์ประจำ 
• กำหนดให้มีการประชุมองค์กรแพทย์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีการร่วมกำหนดหัวข้อและประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่

จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยทันเวลา เช่น ความเสี่ยงขององค์กรแพทย์หรือที่เกี่ยวข้อง , ตัวชี้วัดองค์กรแพทย์,ข้อเสนอแนะ การ
ปรับกระบวนการดูแลผู้ป่วยจากคณะกรรมการอื่นๆเพื่อขอความเห็นจากองค์กรแพทย์ เข้าที่ประชุมสม่ำเสมอ และมีการจด
บันทึกสรุปประชุมเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบดำเนินการต่อ 

• ข้อเสนอแนะที่นำเข้าองค์กรแพทย์  จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมจากแพทย์ทุกท่าน  โดยข้อสรุปแนวทาง
ปฏิบัติหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ให้เป็นไปตามมติเห็นชอบเสียงส่วนใหญ่ 

• มอบหมายความรับผิดชอบในงานคุณภาพให้แพทย์อย่างเหมาะสมในกรรมการคร่อมสายงานต่างๆ และมอบหมายการเป็น
แพทย์พ่ีเลี้ยงให้กับนักศึกษา Extern, Intern 

• การควบคุมการปฏิบัติงานของแพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรม โดยกำหนดแพทย์เวรที่ไม่ใช่แพทย์ประจำ จัดให้มีแพทย์    
พี่เลี้ยงดูแลแพทย์ Extern, Intern พร้อมทั้งจัด Orientation ทางวิชาการทุกครั้งที่มีแพทย์หมุนเวียน ภายใน 3 วันแรกโดย
แพทย์เฉพาะทาง และแพทย์พี่เลี้ยง 

• การจัดเวรดูแลผู้ป่วยนอกเวลาของแพทย์หมุนเวียน Extern, Intern กำหนดไม่ให้อยู่เวรในช่วง 5 วันแรก และหลังจากเริ่ม
อยู่เวรสามารถปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้ตลอดเวลาทางโทรศัพท์ 

• การทำหัตถการต่างๆและการตรวจผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินของนักศึกษาแพทย์ กำหนดให้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์พี่
เลี้ยงหรือแพทย์ประจำทุกครั้ง 

(5) การทำหน้าที่ขององค์กรแพทย์ 
•   การกำหนดสิทธิ การดูแลรักษาผู้ป่วย ของแพทย์แต่ละคน คำนึงจากสิทธิผู้ป่วย 10 ประการ 
• กำหนดเกณฑ์การทำหัตถการที่สำคัญ ได้แก่ MVA,TR ภายใต้การดูแลของแพทย์ประจำ หรือแจ้งให้แพทย์ประจำรับทราบ 
• กำหนดเกณฑ์การปรึกษาอายุรแพทย์ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ ในกลุ่มผู้ป่วยสูติกรรมที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น GDM, GHT,

โรคหัวใจ, Thyroid, Anemia, HIV,HBV, Gyne, C/Sเป็นต้น 
• กำหนดกลุ่มที่ต้องพบอายุรแพทย์ ผ่านช่องทาง OPD MED เช่นกลุ่ม DM Uncontrol, DM HA1C >12, Adrenal 

Insufficency, Heart failure ,กลุ่ม Autoimmune ,Rheumatoid ,SLE 
• มีการกำหนดเกณฑ์และออกใบ Refer กลุ่มผู้ป่วยเด็กโดยกุมารแพทย์ ในเวลาราชการ 

การกำหนดสทิธกิารดแูลรกัษาผูป้ว่ยของแพทยแ์ต่ละคน:  
     มีการกำหนดสิทธิการดูแลรักษาผู้ป่วยคำนึงจากสิทธิผู้ป่วย 10 ประการ และมีระบบการ Consult ในกลุ่มที่ต้องส่งให้
แพทย์เฉพาะทาง เช่น อายุรแพทย์ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ เป็นต้น และกลุ่มแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 
ระยะสั้น ได้แก่ แพทย์ฝังเข็ม แพทย์อาชีวอนามัย แพทย์ Family medicine  
การศกึษาตอ่เนื่องของแพทย์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: 
• การวางแผนอบรมฟื้นฟูความรู้และเพิ่มพูนทักษะ กำหนดเป้าหมายให้ไปทุกคน 2 ครั้ง/คน/ปี และให้มีการสื่อสาร สรุป

ประเด็นความรู้ และวางแผนการจัดระบบบริการในองค์กรแพทย์ 
• นำเอาข้อสรุปจาก Conference ที่มอบหมายให้แพทย์ร่วมเป็นผู้จัด เช่น การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Hypertensive Crisis ที่

พบประเด็นการดูแลไม่เหมาะสมตั้งแต่ห้องฉุกเฉิน จนอาการทรุดลงในหอผู้ป่วย จึงได้มีการปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วย
กลุ่ม Hypertension การซักประวัติ ตรวจร่างกายตั้งแต่แรกรับ และการเฝ้าระวัง Early Warning Sign เพื่อรายงาน
แพทย์, ข้อสรุปจาก Trigger Tool เข้าหารือในองค์กรแพทย์เพื่อเป็นบทเรียนในการดูแลผู้ป่วย, ประเด็นจาก
คณะกรรมการความเสี่ยง ประเด็นเรื่องข้อร้องเรียนการวินิจฉัยผิดพลาด กลุ่มผู้ป่วย Abdominal Pain จึงได้มีการ
ทบทวนในองค์กรแพทย์เรื่องการตรวจร่างกาย Head to Tole  เน้นการ Investigation ที่ถูกต้อง   
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• สูติแพทย์จัดอบรมการทำ Manual Vaccuum Aspirator (MVA) ให้แพทย์ Intern ตั้งแต่ พ.ย. 61 และ 14 ต.ค. 63 
เพื่อให้แพทย์ มีความรู้และทักษะการทำหัตถการทางสูติศาสตร์  ซึ่งเป็นหัตถการขั้นพื้นฐานซึ่งแพทย์ต้องสามารถ
ให้บริการอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

• กุมารแพทย์จัดอบรมให้กับแพทย์หมุนเวียนเรื่องการใช้ High Flow O2 ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก (3 ธ.ค. 63) เนื่องจาก
ได้รับการจัดสรรทรัพยากรให้รองรับกับศักยภาพโรงพยาบาลและกุมารแพทย์ ทั้งนี้จึงได้เห็นถึงความจำเป็นกรณีมีผู้ป่วย
กลุ่มที่ต้องใช้ High Flow O2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา 

การควบคุมดูแลการปฏบิัตงิานของแพทย์ทีอ่ยู่ระหวา่งการฝกึอบรม แพทย์เวรทีไ่มใ่ชแ่พทย์ประจำ: 
• การควบคุมการปฏิบัติงานของแพทย์ท่ีอยู่ระหว่างการฝึกอบรม กรณีแพทย์เวรที่ไม่ใช่แพทย์ประจำ จัดให้มีแพทย์พี่เลี้ยง

ดูแล ได้แก่ Intern หมุนเวียน Extern และการ Orientation ทางวิชาการทุกครั้งที่มีแพทย์หมุนเวียนมาใหม่ ภายใน 3 
วันแรก โดยแพทย์เฉพาะทาง คิดเป็น 100 %  

• การจัดเวรดูแลผู้ป่วยนอกเวลาของแพทย์ Intern หมุนเวียน มีระบบการไม่จัดเวรใน 5 วันแรกของการปฏิบัติงาน และ
สามารถปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้ตลอดเวลาทางโทรศัพท์  

• การทำหัตถการต่างๆและการตรวจผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน ของนักศึกษาแพทย์ต้องมีแพทย์พ่ีเลี้ยงกำกับดูแลชัดเจนทุกครั้ง 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ 
• แพทย์ที่มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสูงเนินผ่านการขึ้นทะเบียนจากแพทย์สภาและยึดมั่น เคร่งครัดในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพแพทย์ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ธรรมนูญองค์กร และธรรมนูญองค์กรแพทย์ 
• ด้านการปฏิบัติงานมีการทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ การทบทวน ตัวชี้วัด  Antibiotic 

Smart Use , การทบทวนเวชระเบียน ,การทบทวนการส่ง Lab ไม่สมเหตุสมผล , ทบทวนกระบวนการรักษาจาก 
Trigger Tool นำประเด็นเข้าในการประชุมองค์กรแพทย์ เพื่อนำไปทบทวนและปรับปรุงการดูแลรักษาให้ได้ตาม
มาตรฐาน เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน  

• กรณีมีเสียงสะท้อน ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับองค์กรแพทย์ มีการสื่อสารจาก ผอก , ที่ประชุมองค์กรแพทย์ทุกเดือน เพื่อ
ทบทวน ปรับปรุงพัฒนา เช่น กรณีเวลามาทำงานของแพทย์ไม่ตรงเวลา ตรวจสอบยาก ได้ใช้ระบบการสื่อสารให้แพทย์
ทุกคน  Scan  เวลาทำงานและมีการประกันเวลาออกตรวจ Round พร้อมท้ังสะท้อนข้อมูลในองคก์รแพทย์ทุกเดือน 

• แพทย์มีการให้บริการด้วยความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ การให้ข้อมูล การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา 
การให้ขอ้มูลก่อนส่งต่อ และการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการซักถาม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการรักษา 

การสง่เสรมิการทบทวนและพัฒนาคณุภาพการดแูลผู้ปว่ย 
• กำหนดให้มีการทบทวน โดยผู้ชำนาญกว่า กรณีที่มีการตรวจรักษาโดยพยาบาลวิชาชีพ โดยเวชระเบียนรวบรวมประวัติ

ผู้รับบริการที่ตรวจโดยพยาบาลให้แพทย์เวร Audit ทุกรายส่งผลให้เกิดการทบทวนระบบการสั้งใช้ยา ATB Smart use 
ในกลุ่มแผลสดที่ถูกสุนัขกัด (เกณฑ์ ≤50 %) และการสั่งใช้ยาในเด็กที่ให้ ต้องคำนวณตามน้ำหนักตัวที่ถูกต้อง 

• แพทย์ร่วมทบทวนกระบวนการรักษาผู้ป่วยขณะนอนในโรงพยาบาล โดยใช้ Trigger Tool ในกลุ่ม Dead, ใส่ ET-Tube 
, อาการทรุดลง, CPR โดย อายุรแพทย์ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ เกี่ยวข้อง จากผลการทบทวน  Trigger Tool ประเด็น
ผู้ป่วยกลุ่ม Sepsis อาการทรุดลงหลัง Admit มีการปรับระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยอยู่ในห้องฉุกเฉิน และเกณฑ์การ 
Refer ผู้ป่วยกลุ่มที่เกินศักยภาพ  

• การทบทวนความเสี่ยงสูงระดับ GHI หรือ Sentinel Event มีระบบการสื่อสาร และทบทวนภายใน 3 วัน  โดยแพทย์
เฉพาะทางหรือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง กรรมการความเสี่ยงมีการประสานแพทย์ที่เกี่ยวข้องหรือแพทย์ที่มีทักษะชำนาญใน
การทบทวนความเสี่ยง เช่นกรณีผู้ป่วยเกิดภาวะ Cellulitis จากการบริหารยาจนได้ตัดมือ แพทย์ควบคุมเฝ้าระวังการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection Doctor ) ได้มีส่วนร่วมในการวางแนวทางการปฏิบัติ ประเด็นการเลือกตำแหน่งฉีด
ยาที่ปลอดภัย การประเมินผู้ป่วยหลังฉีดยา การสังเกตเฝ้าระวัง ผลจากการใช้ยาความเข้มข้นในการผสมยา ส่งผลให้
เกิดแนวทางการบริหารยา Dimen เป็นแนวทางเดียวกัน 

การสง่เสรมิการพัฒนาคณุภาพเวชระเบียน 
• นำเสนอแนวทางการบันทึกเวชระเบียนให้สมบูรณ์ตามเกณฑ์ และผลการทบทวนความถูกต้อง เข้าในที่ประชุมองค์กร

แพทย์ สื่อสารให้ทราบและนำไปปรับปรุงการบันทึก 
• หาแนวทางและจัดระบบร่วมกันกับทีมเวชระเบียน ทีมตึกผู้ป่วยใน ในการสรุป Summary Discharge  ให้ทันเวลา

ภายใน  3 วัน (เริ่มปี 2563) จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปี 2562-2563 คิดเป็นร้อยละ 23.3 ,20.6 
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การสง่เสรมิการตัดสนิใจทางคลนิิกและการใชเ้ทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
• การนำเครื่องควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจน (High Flow O2 ,k) มาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหอบเหนื่อย และ

ภาวะทางเดินหายใจลำบาก 
• การอ่านภาพจากการส่องกล้องทางเดินอาหารโดยอารุยรแพทย์ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย 
• การอ่านภาพจากการทำ ultrasound เพื่อช่วยในการวินิจฉัย  
• การอ่านภาพจอประสาทตาเพื่อการวินิจฉัยพยาธิสภาพ ในผู้ป่วยเบาหวาน  
• การอ่านผลชิ้นเนื้อจากการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจเบื้องต้น  
• การดูแลผู้ป่วยกลุ่มหลอดเลือดหัวใจ STEMI กำหนดให้มีการทำ EKG นอกเวลา Consult ผล EKG กับแพทย์เวร ผ่าน

ทางระบบ Line Application เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การรักษาดีขึ้น เริ่มใช้ช่วงเดือน  มิ.ย. 63  
การกำหนดหรอืรบัรองนโยบายทีเ่กี่ยวกับการดูแลผูป้่วย 
• CXR ในกลุ่ม R/O TB ปรับการดูแลผู้ป่วยนอกในกลุ่ม ผู้ป่วยไอเรื้อรังเพื่อคัดกรองได้รวดเร็ว 
• ร่วมกำหนดเกณฑ์ ในการส่งต่อและขอรับคำปรึกษา แพทย์เฉพาะทาง ภายในโรงพยาบาลและ โรงพยาบาลแม่ข่าย 
• การเพิ่มเกณฑ์การ Refer ผู้ป่วยกลุ่มสูติศาสตร์ที่เกินศักยภาพ Prolong c Preterm ,GA,35 wks , EFW <2000 กรัม  
• ร่วมกำหนดเกณฑ์การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่เฝ้าระวังใน Co - Hort Ward และในห้อง Negative Pressure 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส 2019 ช่วงเดือน ก.พ. – ก.ย. (ปัจจุบัน) 
(6) การปฏิบัติตามข้อตกลงและแนวปฏิบัติ: 

• สนับสนุนแนวทางการลดการใช้ยา ATB ในกลุ่ม Cephalosporin  เพื่อลดการติดเชื้อดื้อยา ESBL ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
และลดอัตราการเสียชีวิตจาการติดเชื้อดื้อยา โดยจัดทำ CPG เฉพาะโรค UTI เพื่อลดการสั่งใช้ยา Cef-3 และ
ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการ IC , Med Safety พร้อมท้ังนำข้อมูลการใช ้Cef-3 เข้าองค์กรแพทย์ทุก 3 เดือน 

• ส่งเสริมให้องค์กรแพทย์ทราบเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญทางคลินิก เช่น Sepsis, AMI, Stroke, TB  เป็นต้น 
(7) การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการต่างๆ: 

• มอบหมายให้แพทย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยร่วมเป็นกรรมการต่างๆ ได้แก่ PCT, RM, PTC, 
IT, MCH , IPD เวชระเบียน เพื่อให้คำปรึกษา ปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วยระบบงานที่สำคัญ และมอบหมายแพทย์
ผู้รับผิดชอบ Clinical Tracer, ทบทวน Trigger เพื่อทบทวนกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย และออกแบบระบบ ต่าง ๆ 

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• มีแนวทางการใช้ข้อมูล และขอความยินยอมในกลุ่มและหัตถการทางสูติ -นรีเวช อาทิ การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ

กรรม ,การผ่าตัดคลอด, การทำหมัน ,การผ่าตัดมดลูกและรังไข่,การขูดมดลูก เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับข้อมูล
ที่จำเป็น ชัดเจน เข้าใจง่ายและมีการบันทึกที่เหมาะสม 

• การกำหนดแนวทางการดูแลภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันกันและมาตรฐาน เช่นภาวะตกเลือดหลัง
คลอด ,ครรภ์เป็นพิษ, Shoulder dystocia, prolapsed cord  เป็นต้น โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางปัจจุบันเสมอ 

• มีการกำหนดกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงสูง และจัดทำแนวทางการดูแล ได้แก่ Stroke,STEMI,Sepsis,TB,COPD,TBI  
• ส่งเสริมให้ทีมสหสาขาวิชาชีพ วางแผนดูแลผู้ป่วยร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยอย่าง

ครบถ้วน ได้แก่ 
• ผู้ป่วยหลังคลอด : สูติแพทย์, งานแพทย์แผนไทย, ทีมเยี่ยมบ้าน, หน่วยวางแผนครอบครอบครัว 
• Preterm : สูติแพทย์, กุมารแพทย์ 
• ผู้ป่วยผ่าตัดคลอด  : สูติแพทย์, วิสัญญีพยาบาล, ทีมห้องผ่าตัด, ทีมห้องคลอด 
• GDM : สูติแพทย์, อายุรแพทย์, ทีมเยี่ยมบ้าน 

 

v. แผนการพัฒนา 
 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี
40. องค์กรแพทย์ 3.5 

 
L - พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แพทย์ได้รับการอบรมนั้นๆ ให้กับ

แพทย์ท่านอื่น 
   



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2020) โรงพยาบาลสงูเนิน  

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  25 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Part II-3 

II-3 สิง่แวดล้อมในการดูแลผูป้ว่ย 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: ความพร้อมใช้ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ความเอื้อต่อสุขภาพและการ
เรียนรู้ 

ข้อมลู/ตัวชีว้ดั  เปา้หมาย ป2ี559 ปี2560 ป2ี561 ป2ี562 ปี2563 
1.มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม 

ระดับดี NA NA ระดับดี ระดับดี ระดับดี 

2. การซ้อมรับสถานการณ์อัคคีภยั 1 ครัง้/ปี 1 1 1 1 1 
3.อุบัติการณ์เครื่องมือแพทย์ไม่พร้อมใช้งาน 
A: ช่วยชีวิต 
 
B: ช่วยในการรักษา 
C: ช่วยในการวินิจฉัย 
D: ช่วยสนับสนุน 

 
< 1 ครั้ง/ปี 

 
< 5 ครั้ง/ปี 

 
NA 
 

NA 
NA 
NA 

 
2 

DDefib 
3 
1 
3 

 
0 
 
1 
1 
1 

 
1 

Bird 
1 
1 
0 

 
1 

Bennet 
1 
1 
0 

4. อุบัติการณ์ระบบสาธารณูปโภคไมพ่ร้อมใช้
งาน 
1) ระบบไฟฟ้า/สำรองไฟ 
2) ระบบน้ำประปา 
3) ระบบระบายอากาศ/เครื่องปรับอากาศ 
4) ระบบออกซิเจน 

<5 ครั้ง/ปี  
 
0 
1 
6 
0 

 
 
0 
0 
5 
0 

 
 
0 
0 
4 
0 

 
 
0 
0 
4 
0 

 
 
1 
0 
4 
0 

5. ร้อยละของน้ำดื่มในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

100% (100%)  (100%)  (100%) (100%)  (100%) 

6. น้ำทิ้ง/น้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
ราชการกำหนด (11 พารามิเตอร์) 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 
 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

ii. บรบิท 
ลักษณะสิ่งก่อสร้าง:  
• โรงพยาบาลสูงเนิน เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง มีพื้นที่ขนาด  26 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา มีอาคารให้บริการผู้ป่วย          

7 อาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น 1 อาคารมีทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร  มีบันไดและทางขึ้น -ลงตั้งแต่ชั้น 1  ไม่มีระบบลิฟท์  
มีอาคารสนับสนุนบริการ 4 อาคาร   

เครื่องมือและเทคโนโลยีสำคัญ:  
• มีระบบก๊าซทางการแพทย์แบบ Pipe line ทั้ง ออกซิเจนไปป์ไลน์ ไนโตรเจนไปป์ไลน์  มีระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 

กิโลวัตต์และ500กิโลวัตต์ ระบบน้ำสำรองขนาด 100 ลบ.เมตร และระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ชนิดพืชลอยน้ำที่
สามารถรองรับน้ำเสียได้วันละ100 ลบ.เมตร มีระบบการจ้างเหมาบริษัทเอกชนในการขนย้ายขยะติดเชื้อและขยะอันตรายไป
กำจัด มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งบริเวณภายในโรงพยาบาลและบ้านพัก โดยมีสายฉีดดับเพลิงขนาด 60 เมตร 2 ตู้ 
ในบริเวณตึกผู้ป่วยใน และบริเวณอาคารสนับสนุนบริการ  มี เครื่องดับเพลิงประเภทเคมีแห้ง  61  เครื่อง แบบ
คาร์บอนไดออกไซด์  5  เครื่อง และแบบสารเหลวระเหย 11 เครื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ 100 ตารางเมตร : 1 เครื่อง ทั้งใน
โรงพยาบาลและบ้านพัก มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.และติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดให้บริการและคลังพัสดุที่สำคัญ
ของโรงพยาบาล   

iii. กระบวนการ 
  โรงพยาบาลสูงเนินมีนโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย นโยบายด้านการป้องกันอัคคีภัย นโยบาย

โรงพยาบาลลดโลกร้อน ซึ่งในปี 2562 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลลดโลกร้อนระดับดีมากพลัส ปี 2561-2563  ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับดี ดำเนินการ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และอาชีว อนามัย ด้านเครื่องมือ มีการดำเนินการผ่านคณะกรรมการเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 

 



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2020) โรงพยาบาลสงูเนิน  

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  26 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Part II-3 

II-3.1 ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ 
(1) ผลการตรวจสอบและการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย เอื้อต่อความปลอดภัย/ประสิทธิภาพ 
• มีการตรวจสอบอาคารสิ่งก่อสร้างโดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยและกฎกระทรวง ปีละ 1 ครั้ง นำผลการสำรวจมาปรับปรุงโดยเน้นความปลอดภัย ของผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่
เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการประเมินคุณภาพด้านต่างๆจากหน่วยงานภายนอก ผลลัพธ์ผ่านมาตรฐาน Green & Clean 
ระดับดีมากพลัส ผ่านมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพ 7 ด้านระดับคุณภาพ และผ่านมาตรฐานการจัดบริการ อาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดี  และมีแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสำหรับผู้รับบริการ และให้เอื้อต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ ตามรายละเอียดดังนี้  
- ปี 2562  มีการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน (ER) ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม  ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการ 

(ห้อง Lab) บริเวณ สวนสุขภาพ 
- ปี 2563  ปรับปรุงห้อง Lab เก่า เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพ ปรับปรุงห้องแยกโรคในอาคารผู้ป่วยอายุกรรมชายเป็น

ห้องควบคุมแรงดันลบ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นเส้นทางไปหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก 
- แผนพัฒนา ปี 2564  ปรับปรุงห้องคลินิกทันตกรรมให้เป็นสัดส่วนและตามมาตรฐาน ซ่อมแซมที่จัดเก็บขยะติดเชื้อ 

ปรับปรุงอาคารจา่ยกลางเก่าเป็นคลินิกบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ซ่อมแซมห้องพิเศษตึกผู้ป่วยใน 
 ผลการตรวจสอบและปรับปรุง จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีดังนี้ 
• ระบบไฟฟ้า - สิ่งที่ตรวจพบคือ หม้อแปลงไฟฟ้า 1 และ 2 จ่ายน้อยกว่าพิกัดกระแสสูงสุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจำนวน 2 เครื่อง ควรมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ การแก้ไขคือ ให้จัดทำแผนการบำรุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้าประจำปีโดยผู้เชี่ยวชาญ  อยู่ระหว่างดำเนินการปรับระบบ 

• ระบบก๊าซทางการแพทย์  พบระบบออกซิเจนเหลวฉีดละลายน้ำแข็งยังไม่สม่ำเสมอ ขาดระบบการดูแลตามเกณฑ์
มาตรฐานตามทีก่ำหนด แนวทางแก้ไข คือ หมั่นตรวจสอบฉีดน้ำละลายน้ำแข็งที่วาล์วควบคุมระบบและ Vaporizer 

• ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พบว่า บริเวณประตูเข้าออกห้องฉุกเฉินไม่มีม่านตัด
อากาศ และไม่มีห้องแยกสำหรับผู้ป่วยที่แพร่เชื้อทางอากาศ (มีเฉพาะโซนแยก) แนวทางแก้ไข ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพิ่ม
บริเวณโซนแยกผู้ป่วยและกำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีผู้ป่วยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ  ส่วนการติดตั้งม่านตัดอากาศ  
Air(Curtain) ทางเข้าออกประตู อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ  

• จุดคัดกรองไข้หวัดใหญ่และโรคระบบทางเดินหายใจ ยังอยู่ในโซนเดียวกับแผนก OPD เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ รพ.
ได้แยกจุด ARI ออกจากโซน OPD อยู่ด้านข้างของอาคาร ที่มีทางเปิดโล่ง มีระบบระบายอากาศได้ดีและแสงแดด ส่องถึง  

• ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่ทางอากาศ (Negative Pressure) ตรวจพบว่าเป็นห้อง Modified แบบเดิม ห้อง Anti Room 
และ Isolate Room ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ มีการอุดตันของ filter  รพ.ได้กำหนดการตรวจสอบและปรับระบบให้ได้
ตามมาตรฐานเป็นประจำ ผลการแก้ไข ระบบเข้าเกณฑ์มาตรฐานแล้ว 

• โซน Cohort Ward ที่จัดยังไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด แนวทางแก้ไข ควรทำการกั้นห้องแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไป 
ควรกำหนดทิศทางการไหลเวียนของอากาศ ต้องมีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 12 Air Change perhour ผลการ
แก้ไข มีการแยกโซน Cohort ward แต่ยังไม่มีการแยกอาคาร 

(2) การกำกับดูแล ติดตาม และปรับปรุงระบบบริหารอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย 
• เพ่ือให้มีการติดตาม เฝ้าระวังความเสี่ยง มีคณะกรรมการ ENV และ RM k,มีการเฝ้าระวังและติดตจากการ round และระบบ

รายงานความเสี่ยง มีการจัดรปภ. ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภายในอาคาร 6 จุด ภายนอกอาคาร 18 จุด ลงบันทึกการ
ตรวจสอบลงสมุดในจุดเสี่ยงจำนวน 10 จุด มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงรวมทั้งในและนอกโรงพยาบาลจำนวน 72 จุด 
มีการแลกบัตรสำหรับผู้เฝ้าคนไข้ในตึกผู้ป่วยในและการประชาสัมพันธ์ในการดูแลรักษาและระวังทรัพย์สินสำหรับผู้ป่วย 
ผู้รับบริการ กำหนดเวลาปิดเปิดเขตบริเวรบ้านพักเจ้าหน้าที่ ผลลัพธ์ มีทรัพย์สินสูญหาย ปี2561-2563 2,4,6ครั้ง ตามลำดับ 

(3) การตรวจสอบความเสี่ยง/การปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย (ความถี่ สิ่งที่พบ การปรับปรุง) 
• มีระบบ Round ENV  และเครื่องมือทางการแพทย์ เดือนละ 1 ครั้ง และตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพด้วย

เครื่องมือทางอาชีวสุขศาสตร์ ปีละ 1 ครั้งในทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และพื้นที่ที่มีการปรับปรุงใหม่ ของโรงพยาบาล นำผลมา
ปรับปรุงและแก้ปัญหาต่อเนื่อง ปี 2561-2563 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมระดับดี
เป็นโรงพยาบาลแรกของจังหวัดนครราชสีมา ผลการ Round พบอุบัติการณ์และการปรับปรุงดังนี้ 

1. ปี2563 ฝนตกหนัก น้ำรั่วบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ ห้องตรวจโรค ห้องทำงานศูนย์หลักประกัน 1 ครั้ง เนื่องจากน้ำ
ระบายไม่ทัน มีการซ่อมแซมบริเวณจุดน้ำรั่ว นำสิ่งอุดตันออก กำหนดให้มีการตรวจสอบหลังคา รางระบายน้ำก่อนถึง
ฤดูฝน  
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2. พบผู้ป่วยออกจากห้องน้ำไม่ได้ เกิดจากลูกบิดประตูชำรุด 2 ครั้ง ปี 2563 ได้กำหนดให้หน่วยงานสำรวจอุปกรณ์ใช้ใน
ห้องน้ำทุกสัปดาห์ หากพบชำรุดให้ประสานช่างรีบดำเนินการแก้ไขทันที ติดตามจากการ round ทุกเดือน 

(4) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและการป้องกัน 
• ความเสีย่งดา้นสิง่แวดล้อมทีส่ำคญั 3 อนัดับแรกของปี 2563 และการป้องกนัมดีงันีค้ือ  

1. ระบบไฟฟ้าดับในโรงพยาบาลขณะปฏิบัติงาน 10 นาที ระบบไฟสำรองไม่ทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 10 วินาที    
ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ จากการตรวจสอบพบว่าขาดการตรวจสอบซ้ำหลังจากบริษัทนอกมาตรวจสอบระบบ ไม่ได้
ปรับเป็นอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้าดับระบบไม่ทำงานอัตโนมัติ แนวทางแก้ไข มอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบการพร้อมใช้งาน
สัปดาห์ 1 ครั้งและตรวจสอบทุกครั้งหลังที่มีบริษัทนอกมาตรวจสอบระบบ 

2. หัวต่อท่อออกซิเจนสำรองมีการรั่ว ขณะตรวจสอบความพร้อมใช้เนื่องจากอุปกรณ์ต่อสายกับถังชำรุด การแก้ไขประสาน
บริษัทออกซิเจนเหลวมาเปลี่ยนสายออกซิเจนใหม่  แนวทางป้องการประสานบริษัทมาตรวจสอบอุปกรณ์ปีละ 1 ครั้ง 

3. ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง ช่วงเวลา 20.00 - 08.00 น.  เนื่องจากหม้อแปลงระเบิด จึงทำให้ระบบไฟฟ้าสำรองทำงาน
ทำงานเป็นเวลานานจากากรตรวจสอบ ระดับน้ำมันเหลือ 100 ลิตร จาก 400 ลิตร แนวทางป้องกันมีการตรวจเช็คความ
พร้อมใช้ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสม่ำเสมอและเติมนำมันสำหรับปั่นไฟฟ้าให้เติมความจุอยู่ตลอดเวลา  

(5) การให้ความรู้และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  
วันที่ เนื้อหา จำนวนผู้เข้าร่วม 

11 กรกฎาคม 2562 การซ้อมระบบก๊าซทางการแพทย์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 15 คน 

18 สิงหาคม 2563 การอบรมความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย (การใช้ถังดับเพลิง
และอุปกรณ์ดับเพลิง) 

80 คน 

30 กรกฎาคม 2563 การซ้อมแผนรับสถานการณ์อัคคีภัยบนโต๊ะ 98 คน 
ผลการประเมิน  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการปรับระบบการซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเป็นแบบการซ้อมบนโต๊ะ (The Table Top Exercise) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ทำให้ทราบแนวทางปฏิบัติและ
นำมาประชุมชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำหรับการอบรมความรู้การใช้ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง ได้จัดอบรมเมื่อ     
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและการฝึกปฏิบัติได้ร้อยละ 80 ผลการประเมิน การฝึกซ้อมระบบ 
Alarm ก๊าซทางการแพทย์  พบว่า เวรหลักนอกเวลาราชการ ได้แก่ พนักงานเปล มาปรับเปลี่ยนระบบจากการใช้ไปป์ไลน์ มาเป็น
ระบบสำรองออกซิเจน เกินเวลาที่กำหนด เนื่องจากพนักงานเปลใหม่ยังไม่เข้าใจระบบที่ชัดเจน จึงกำหนดให้มีการทบทวนซ้อม
แผนทุก 6 เดือนและผู้ปฏิบัติงานใหม่ต้องผ่านการอบรมทุกครั้งที่เริ่มทดลองงาน 
II-3.1 ข. วัสดุและของเสียอันตราย 
(1) วัสดุและของเสียอันตรายที่สำคัญ มาตรการป้องกัน การจัดการเมื่อเกิดอุบัติการณ์ 
• โรงพยาบาล กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติคือ การกำจัดของเสียของโรงพยาบาล ต้องเป็นนโยบายแนวทางเดียวกันทั้ง

โรงพยาบาล และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และสิ่งแวดล้อม  โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้ 
1. ขยะ ประกอบด้วย   

1.1 ขยะติดเชื้อได้แก่ ของเหลวต่างๆที่ออกจากตัวผู้ป่วย ให้ทิ้งลงถังทิ้งสารคัดหลั่ง ชิ้นเนื้อจากการทำหัตถการต่างๆ
วัคซีนทุกชนิด วัสดุที่ใช้ในการบริการทาง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าอนามัยและกระดาษชำระในห้องน้ำและเครื่อง
ป้องกันร่างกายต่างๆ ขยะติดเชื้อมีคม ของมีคมที่ใช้ในการพยาบาล เช่น ใบมีด , หลอดแก้ว , เข็ม Air ใน set IV 
เข็มฉีดยา ,เข็มเย็บแผล ,สไลด์ แผ่นกระจก  เป็นต้น โรงพยาบาลมีระบบการจัดการคัดแยกขยะ มาตรการการ
กำจัดขยะ จัดหาถังขยะแยกประเภทขยะตามจุดทิ้งขยะชัดเจน นโยบายการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง กรณี  ขยะ
ติดเชื้อประเภทสารคัดหลั่งจะมีระบบทิ้งสารคัดหลั่งแยกตามจุดต่างๆดังนี้ คือ ระบบ Soil ในห้องผ่าตัด ห้องคลอด  
ห้องฉุกเฉิน และตึกผู้ป่วยใน สำหรับทิ้งสารคัดหลั่งของผู้ป่วย การกำจัดขยะติดเชื้อ โดยการจ้างบริษัทเอกชนขน
ย้ายไปเผาที่เตาเผาขยะติดเชื้อของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี 2557 ทาง
บริษัทได้เพิ่มการนำขยะติดเชื้อส่งที่บริษัทโชติฐกรณ์พิบูลย์ จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มอีก เนื่องจากเป็นบริษัทที่เปิด
บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีการตามรอยการจัดการขยะติดเชื้อ และโรงพยาบาลมีการออกรับขยะติดเชื้อให้กับ 
รพ.สต และรับฝากทิ้งขยะติดเชื้อของคลินิกเอกชน 

1.2 ขยะอันตรายของโรงพยาบาล ประเภทถังแก๊สเสื่อมคุณภาพ ถังออกซิเจนเสื่อมคุณภาพ ทางโรงพยาบาลจะเก็บถังไว้ 
เพื่อนำส่งให้บริษัทและนำไปทำลายต่อไป ขยะอันตรายประเภทประเภทหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือ ผู้ทิ้ง
จะต้องห่อ ด้วยกระดาษ 2 ชั้น เก็บไปบริเวณที่พักขยะอันตราย บริษัท ส.เรืองโรจน์จ้างเหมา ส่งต่อไปให้บริษัทอัคคี
ปราการ (จังหวัดสมุทรปราการ ) เพื่อกำจัดต่อ ขยะอันตรายประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ เก็บไว้ประมาณ 3 เดือนใน
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ธนาคารวัสดุรีไซเคิล โดยทิ้งไว้ให้เสื่อมคุณภาพ  นำส่งขายเพื่อนำกลับไป Recycle ต่อไป ขยะอันตรายประเภท
สารเคมี เช่น ฟอร์มาลีน โซดาลามน์(ใช้ในเครื่องดมยาสลบของวิสัญญี) คลอรีน เก็บไปบริเวณที่พักขยะอันตราย รอ
บริษัท ส.เรืองโรจน์จ้างเหมาส่งต่อไปให้บริษัทอัคคีปราการ (จังหวัดสมุทรปราการ) 

2. สารเคมี ประเภทฟอร์มาลีน พนักงานเปลต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในขณะฉีดยา การใช้คลอรีนเติม
ในระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น แว่นตา เสื้อคลุม รองเท้าบู้ทถุงมือ ผ้าปิด
ปากปิดจมูก สารเคมีที่ใช้จากห้องชันสูตรจะต้องทำให้มีฤทธิ์เป็นกลางก่อนทิ้งลงระบบบำบัดน้ำเสีย และนำภาชนะไปทิ้ง
ในที่ทิ้งขยะอันตรายของโรงพยาบาลเพื่อรอบริษัทจ้างเหมามาเก็บกำจัด ส่วนการทำลายยาหมดอายุ เช่น ยา Antibiotic 
จะทำลายฤทธิ์ ด้วยความร้อนก่อนปล่อยลงในระบบบำบัดน้ำเสีย ในปี 2559-2563 ได้มีการสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมีใน
หน่วยงาน เพื่อทบทวน ปรับปรุงการจัดเก็บสารเคมีในหน่วยงานให้มีความปลอดภัยในการใช้งานและปรับปรุงคู่มื อ
สารเคมีและความปลอดภัยของโรงพยาบาลสูงเนิน      

3. วัตถุไวไฟ  เช่น  น้ำมันโซล่า  สำรองไว้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 500 ลิตร และเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1,000 ลิตร กรณีไฟดับบริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับน้ำมันเบนซินใส่เครื่องตัด
หญ้า  ไม่มีการสำรองระบบ ให้เบิกใช้น้ำมันเบนซินเมื่อจะมีการตัดหญ้า  มีป้ายบอกบริเวณแหล่งที่มีวัตถุไวไฟ   
บทเรยีนการจัดการเมื่อเกดิอบุตัิการณ์  
• จากการทบทวนระยะเวลา 5 ปี ไม่พบอุบัติการณ์จากวัสดุและของเสียอันตรายในโรงพยาบาล 

II-3.1 ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน 
(1) ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่มีโอกาสประสบ ผลกระทบและความต้องการบริการที่เพิ่มขึ้น การนำแผนไปปฏิบัติ 
• โรงพยาบาลพบภัยพิบัติ ได้แก่ วาตภัย วันที่ 10 พ.ค.2561 มีพายุฝนรุนแรง ต้นไม้ใหญ่หน้าโรงพยาบาลและบริเวณบ้านพัก

โค่นล้มทับที่จอดรถสำหรับผู้รับบริการ รถยนต์และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ได้รับความเสียหาย ได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย ดูแล
เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซ่อมแซม นำมาสู่การวางแผนระบบการดูแลต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง ปรับภูมิทัศน์และความปลอดภัย
รอบๆ โรงพยาบาล 

• ปี 2561 ไม่พบเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านระบบประปา ปี 2562 พบว่ามีการก่อสร้างรั้วของหน่วยราชการฝั่งตรงข้ามกับ
โรงพยาบาล พบว่ามีขุดไปถูกท่อประปาแตก ใช้เวลาซ่อมประมาณ 6 ชั่วโมง ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ระบบน้ำสำรองของ
โรงพยาบาล 

• ปี 2563 พบว่าฝนตกหนักมีน้ำท่วมสระน้ำข้างโรงพยาบาล ทำให้น้ำไหลล้นเข้ามาบริเวณด้านในของโรงพยาบาล  และพบว่า 
ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2563 มีฝนตกหนัก และมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนลำตะคองลงมา ส่งผลให้พื้นที่หมู่บ้าน
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสูงเนิน เกิดน้ำท่วม มีการติดตามเยี่ยมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พบว่ามีผู้ป่วยประสบภัย
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 11 ราย เป็นผู้สูงอายุ 4 ราย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1 ราย โรคระบบทางเดินอาหาร 2 ราย โรคระบบ
ทางเดินหายใจ 4 ราย 

(2) การจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ และการนำแผนไปปฏิบัติ 
• มีการจัดทำแผน ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินบนโต๊ะ ในระดับจังหวัด ร่วมกับ สสจ.นครราชสีมา เกี่ยวกับแผนอุบัติเหตุสาร เคมีรั่วไหล

ในโรงงานอุตสาหกรรม เขตอำเภอสูงเนิน มีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์ โดยการจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดไว้              
10 สถานการณ์ นำมาประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับโณงพยาบาล 

• ปี 2563 ได้มีการจัดทำแผนรับสถานการณ์ภัยแล้งของโรงพยาบาลสูงเนินในการรองรับการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้รับบริการ และผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง 

 (3) การฝึกซ้อมแผน 
• มีการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินบนโต๊ะ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผลการฝึกซ้อม พบว่า การซ้อมยังไม่ชัดเจน 

เช่น สถานการณ์ที่เป็นข้อมูล สถานการณ์ที่เป็นภาพ และความเพียงพอของบุคลากรที่ร่วมฝึกซ้อม จึงมีแผนการซ้อมแผน
ต่อเนื่องทุกปี 

• สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ได้มีการประชุมแนวทางการปฏิบัติใน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อให้ทราบเป็นแนวทาง
เดียวกัน 
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II-3.1 ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
(1) แผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัย  

• การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกต่อเนื่องทุกปี ครอบคลุมการปฏิบัติทุกขั้นตอน มีการทำ
ความเข้าใจในระดับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ มีการเตรียมความพร้อมโดยการให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร 
ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงมือถือและฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยทุกปี ๆ แต่ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ทำให้มีการฝึกซ้อมแผนรับสถานการณ์อัคคีภัยบนโต๊ะ พบว่าคณะทำงานทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในขณะเกิด
เหตุ สามารถปฏิบัติการซ้อมรับสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยในหน่วยงานได้ถูกต้อง 

(2) การสร้างความตระหนัก การซ้อมแผนและปรับปรุง การประเมินผลระบบ 
• จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการซ้อมรับสถานการณ์อัคคีภัยบนโต๊ะ ในวันที่  30 กรกฎาคม 2563  

ผลลัพธ์การฝึกซ้อมสถานการณ์มีดังนี้ คือควรมีการฝึกซ้อมการเกิดสถานการณ์นอกเวลาราชการในช่วงกลางคืน  ทบทวน
ระบบ การดูแลผู้ป่วย และการดูแลภาวะจิตใจของผู้ป่วยของตึกที่ไม่เกิดเหตุให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกัน  

(3) การตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษาระบบและเครื่องมือในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 
• มีการทดสอบ / บำรุงรักษาเครื่องมือ และการสำรวจความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย อย่างสม่ำเสมอโดยผู้รั บผิดชอบ

ของหน่วยงานเอง มีระบบตรวจสอบความพร้อมใช้ถังดับเพลิงแต่ละหน่วยงานทุกวันสัปดาห์ และบริษัทดับเพลิง ทุก 6 เดือน 
กรณีน้ำยาเคมีในถังหมด เสื่อมอายุ หรือพบว่าเกย์เครื่องดับเพลิงตกจากเกณฑ์ที่กำหนด หน่วยงานต้องแจ้งช่างให้ช่วย
ตรวจสอบและแก้ไขทันที   

II-3.2 ก. เครื่องมือ 
• เพื่อให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือที่จำเป็น พร้อมใช้งานได้เป็นปกติ และมีระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

1. กรรมการเครื่องมือและสาธารณูปโภครับผิดชอบโดย1)จัดทำแผนบริหารเครื่องมือเพื่อให้มีเครื่องมือใช้งานได้อย่าง
เพียงพอ ปลอดภัย เชื่อถือได้ มีการกำหนดรายการเครื่องมือ (อ้างจากโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน 10 รายการ) และวัสดุ
อุปกรณ์ขั้นต่ำที่จะต้องมีในหน่วยงาน 2) การคัดเลือกและการจัดหาเครื่องมือ หน่วยงานมีส่วนร่วมในแผนการจัดหาซื้อ
เครื่องมือ 3) จัดทำบัญชีรายการเครื่องมือแพทย์สำหรับเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง เครื่องมือที่มีผลต่อความถูกต้องและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย และต้องได้รับการสอบเทียบเครื่องมือทุกปี 4) รายงานอุบัติการณ์เครื่องมือไม่เพียงพอทุกปีและ
มีสมุดบันทึกการยืมเครื่องมือระหว่างหน่วยงาน 5) กำหนดเครื่องมือที่ต้องได้รับการสอบเทียบ โดยบริษัทเอกชน หรือ
หนว่ยงานของรัฐ 6) มีการอบรมความรู้ในการใช้งานเครื่องมือที่ได้รับมาใหม่ เครื่องมือที่การใช้งานยุ่งยาก ซับซ้อน ทุกปี  

2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับแจ้งเตือนอันตรายเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องถ่ายภาพรังสี และมีระบบรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงด่วนที่ต้องแจ้งผู้อำนวยการหากมีอันตรายแก่ผู้รับบริการหรือบุคลากรในการใช้งาน  

3. มีแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์  
(1) ผลการประเมินความเพียงพอและแผนการจัดหา 
• ในปี 2561-2563 พบอุบัติการณ์เครื่องมือแพทย์ไม่เพียงพอในการใช้งาน ได้แก่ เครื่อง Infusion Pump เครื่อง ultrasound 

เครื่อง Patient monitor , เครื่อง Defibrillator และ เครื่อง EKG ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. จัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ในการบริหาร การบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ การยืมเครื่องมือที่ใช้งานบ่อย หรือใช้งานน้อย 

การตรวจสอบความพร้อมใช้งาน เริ่มดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในศูนย์เครื่องมือ 5 รายการ คือ  
ลำดับ รายการ จำนวน สภาพเครื่องมือ ข้อเสนอแนะ 

1 เครื่องช่วยหายใจ 
volume 

2 มีการรั่วของระบบปิดเปิดวาวล์ ส่งซ่อมบริษัท 1 เครื่อง ,ใช้งานปกติ 1 
เครื่อง 

2 เครื่องช่วยหายใจ 
Pressure 

3 ใช้งานปกติ 1 เครื่อง ส่งซ่อม 2 เครื่อง 

3 Infusion pump 37 ศูนย์เครื่องมือ 31 เครื่อง, ER 4 
เครื่อง, LR 2 เครื่อง 

ส่งซ่อมเครื่องที่ศูนย์เครื่องมือ 5 ครื่อง 
เหลือใช้งานได้ 26 เครื่อง ยังไม่เพียงพอ 

4 Ultrasound 1 ใช้งานแหลมทอง 1-2 ตามปกติ  
5 Alpha bed 25 ใช้งานได้ปกติครบ 17 ชุด อุปกรณ์ที่นอนลมรั่ว 8 ชุด 

จึงมีการติดตามเครื่องมือที่ส่งซ่อม และวางแผนในการจัดหาเครื่องมือเพิ่มในเครื่อง Infusion pump โดยเฉพาะเป็นเครื่องที่
สามารถให้สารน้ำและเลือดในเครื่องเดียวกัน จำนวน 5 เครื่องในปี 2564 
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2. จัดทำรายการเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญ หรือ flow เครื่องมือที่ต้องยืมหน่วยงานใกล้เคียงเมื่อฉุกเฉิน เช่น เครื่อง 
Defibrilator /Monitor EKG สามารถยืมท่ีหน่วยงานใดบ้าง ให้แก่ทุกหน่วยงาน 

3. จัดหาเครื่อง Patient Monitor ให้แก่ หน่วยงาน แหลมทอง 1 แหลมทอง 2, ER, LR, OR และสมเด็จย่า เนื่องจากมี
ผู้ป่วยวิกฤตต้องมีการ monitor vital signs และ O2 sat เดิมมี 9 เครื่อง ปัจจุบันมีทั้งหมด 17 เครื่อง เพียงพอในการ     
ใช้งาน 

4. จัดหาเครื่อง EKG Monitor/Defibrillator ให้แก่ ER และ OR, LR และบนรถ refer ตามความจำเป็นที่ต้องมี เดิมมี 8 
เครื่อง ปัจจุบันมี 12 เครื่อง เพียงพอในการใช้งาน 

5. จัดหาเครื่อง EKG ที่วิเคราะห์ผลได้ ให้แก่ ตึกแหลมทอง 2 ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด เดิมมี 5 เครื่อง ปัจจุบันมี 8 เครื่อง  
(2) การบริหารจัดการเพื่อให้มีเครื่องมือที่จำเป็นพร้อมใช้ 
• เพื่อให้มีเครื่องมือพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลจัดระบบการตรวจสอบความ

พร้อมใช้ของเครื่องมือ ดังนี้ 1) เครื่องมือที่อยู่ศูนย์เครื่องมือมีการตรวจสอบความพร้อมใช้ทุกวันราชการ เครื่องมือใน
หน่วยงาน  ประเภท A (ช่วยชีวิต) ให้ตรวจสอบทุกวันเวรเช้า ติดตามกำกับโดยหัวหน้าหน่วยงานและกรรมการเครื่องมือ
แพทย์ทุกสัปดาห์ และมีการกำกับติดตามโดยกรรมการเครื่องมือแพทย์ ทุกเดือน 2) มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยช่าง รพ. 
เน้นเครื่องมือประเภท ช่วยชีวิต,ช่วยในการรักษา,ช่วยในการวินิจฉัย โดยช่างซ่อมบำรุงตามเกณฑ์ ได้แก่ เครื่องช่วยชีวิต        
2 ครั้ง/ปี, ช่วยในการรักษา ช่วยในการวินิจฉัย 1 ครั้ง/ปี กำหนดให้มีการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยบริษัทภายนอก หรือ
โดยหน่วยงานของรัฐ ในปี 2563 มีการสอบเทียบใน CUP สูงเนิน ทั้งหมด 1,006 เครื่อง เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในการใช้งาน 
ผลจากอุบัติการณ์ความเสี่ยงและการลงเยี่ยมหน้างาน ต้ังแต่ปี 2561-2563 พบว่า  

1. หน่วยงานมีการตรวจเช็คความพร้อมใช้เครื่องมือช่วยชีวิต Defibrillator ต่อเนื่องมากขึ้น พบว่าเครื่องมือได้แก่     
patient Monitor, เครื่องปั่น HCT , EKG ตรวจเช็คไม่ต่อเนื่อง ได้กำหนดให้เป็น KPI บุคคล และหัวหน้าหน่วยงาน
ติดตามกำกับทุกเดือน  

2. ปี 2562 ขณะใช้งานเครื่อง EKG Monitor ล้มหน้าจอแตกใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก ไม่ได้ล็อคล้อรถ และวางเครื่องบนเสื่อ
ญาติ จึงจัดทำแนวทางในการดูแลเครื่องขณะใช้งาน เพิ่มความระมัดระวังและล็อคล้อรถทุกครั้ง ตรวจสถาพเครื่อง สาย
รัดรถและล้อทุกวัน   

3. ปี 2563 พบเครื่องช่วยหายใจ Hamilton C2 ตรวจเช็คระบบรั่วไม่ผ่าน เกิดจากระบบของเครื่อง รอดำเนินการซ่อม  
4. ปี 2563 พบปัญหาเครื่อง EKG ตึกแหลมทอง 2 ไม่พร้อมใช้งาน กราฟรวน ไม่แปลผลขณะใช้งาน ขณะดูแลผู้ป่วยวิกฤต 

มีระบบการยืมเครื่องมือจากหน่วยงานใกล้เคียง ส่งซ่อมบริษัทยังใช้งานไม่ได้ จัดทำแผนซื้อทดแทนได้รับเครื่องใหม่
เดือนธันวาคม 2563  

 

(3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารเครื่องมือ 
• ความเพียงพอ พบว่า ปี 2563 เครื่อง Infusion pump มีการยืม 5 ครั้ง และไม่ได้เครื่องมือไปใช้งาน แสดงว่าเครื่องมือยังไม่

เพียงพอสำหรับการใช้งานกับผู้ป่วยทีต้่องใช้ดูแลผู้ป่วยวิกฤติพร้อมๆ กัน จึงต้องมีการวางแผนจัดหาเครื่องมือเพ่ิมขึ้นทุกปี 
• ความพร้อมใช้ของเครื่องมือ จากอุบัติการณ์ความเสี่ยง การลงเยี่ยมหน้างาน สอบถามจากผู้ใช้งาน มีการวางแผนในการส่ง

ซ่อมบริษัทในเครื่อง defibrillator ที่ตกแตก เครื่อง EKG จึงจัดหาเคร่ืองใหม่ทดแทนเครื่องเก่า เครื่อง Infusion Pump ที่ขึ้น 
Error 26 ส่งซ่อมบริษัทและติดตามเครื่องมาใช้งานต่อไป  

• เรื่องสมรรถนะการใช้งาน พบว่า การใช้งานเครื่องช่วยหายใจ (BIRD Respirator), เครื่องกระตุกหัวใจ ยังไม่ถูกต้อง จึงมีการ
จัดอบรมปฏิบัติการ ในปี 2561-2562 ในปี 2563 มีการลงเชิงรุกหน้างาน สอนสาธิตการใช้เครื่อง การอ่าน EKG แก่พยาบาล 
ครบ 100 % และกำกับติดตามภายหลังอีก 2 เดือน พบว่าพยาบาลใช้งานได้ถูกต้อง  

• เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือ 1 ครั้ง/ปี ครอบคลุมทั้ง CUP สูงเนิน ปี 2563 สอบเทียบ 1,006 รายการ ได้ดำเนินการสอบ
เทียบครบ พบเครื่องมือที่สอบเทียบไม่ผ่าน รพ.สูงเนิน 39 เครื่อง รพ.สต. 5 เครื่อง ได้แก่ Thermometer, Oxygen flow 
pipe line, suction mobile, traction unit ได้ประสานส่งซ่อม และจัดซื้อทดแทนในเครื่อง traction กายภาพ suction 
mobile ส่วน Thermometer, Oxygen flow pipe line ส่วนเครื่องช่วยหายใจชนิด volume ส่งซ่อมบริษัทจากมีการรั่ว
ของลิ้นปิดเปิดในระบบ 

• เครื่องมือซ่อมซ้ำด้วยสาเหตุเดิม ยังไม่พบอุบัติการณ์ 

II-3.2 ข. ระบบสาธารณูปโภค 
(1) แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค 
• เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค ที่จำเป็น พร้อมใช้ งานได้ตลอดเวลา โรงพยาบาลสูงเนินได้จัดทำบัญชีรายการระบบ
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สาธารณูปโภคที่  ต้องมี จัดทำแผนที่ตั้ง การทดสอบความพร้อมใช้ของระบบและการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
และแนวทางปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบมีปัญหาขัดข้อง  
ระบบน้ำประปา  มีแหล่งน้ำสำรองเมื่อน้ำประปาไม่ไหล 3 แห่ง คือ หอถังสูงหน้าเก็บน้ำได้ 30 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำได้
ประมาณ 12 ชั่วโมง จ่ายให้กับโรงพยาบาลหน่วยงาน OPD,IPD,PCU,NCD,โภชนากรและแพทย์แผนไทย เมื่อน้ำหมดจะสูบ
น้ำจากถังน้ำใต้ดินเก็บน้ำได้ 100 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำได้ประมาณ  1-2 วัน สำหรับถังน้ำตึก IPD เป็นถังน้ำที่สูบขึ้นไปใช้
บนตึกสมเด็จย่า 3 ชั้น เก็บน้ำได้ 50  ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำได้ประมาณ 1-2 วัน เมื่อระดับน้ำใต้ดินลดลง และถัง
น้ำใกล้กับ หน่วยจ่ายกลาง สามารถเก็บน้ำได้ 30  ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำได้ประมาณ 12 ชั่วโมง จ่ายให้กับหน่วยจ่ายกลาง
เพียงแห่งเดียว เมื่อน้ำหมดจะสูบน้ำจากถังน้ำใต้ดินเก็บน้ำได้ 100 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำได้ประมาณ 1-2 วัน  อาคาร
แฟลต 3 แห่ง มีถังน้ำสำรองขนาดความจุ 10,000  ลิตร ในแต่ละตึกในการใช้งาน กรณีระบบสำรองน้ำในโรงพยาบาลมี
ปัญหา ทางโรงพยาบาลสูงเนิน จะประสานการประปาส่วนภูมิภาคสีคิ้วเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ปี 2562และ 2563 ยังไม่พบ
ปัญหาน้ำไม่เพียงพอ 

(2) ระบบไฟฟ้าสำรองและระบบสำรองสำหรับแก๊สที่ใช้ทางการแพทย์  
• ความครอบคลุม ระยะเวลาที่สำรองได้ สมรรถนะของระบบไฟฟ้าสำรอง: 
- มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์และ 500 กิโลวัตต์ เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ระบบ

ไฟฟ้าสำรองเพียงพอในการใช้งาน เมื่อไฟฟ้าดับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบใหม่จะทำงานอัตโนมัติภายใน 4-6 วินาที (เกณฑ์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย ไม่เกิน 8 วินาที) และมีระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้  โดยการตั้งเวลาให้เครื่ อง
กำเนิดไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติ สัปดาห์ละครั้ง(ทุกวันจันทร์)เวลา09.00-09.15 น. ในปี 2563 พบปัญหาไฟฟ้าดับและเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้ฟ้าไม่ทำงานอัตโนมัติ เนื่องจากช่างเปลี่ยน Mode เป็น Manual แทน Auto ช่างเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขได้
ทันเวลา จากการทบทวนได้มีระบบป้องกันการเกิดซ้ำ โดยมีการตรวจเช็คโดยช่างทุกวันจันทร์เวรเช้า เพิ่มระบบการตรวจเช็ค
ซ้ำโดยช่างอีกคนในวันศุกร์เวรเช้า นอกจากนี้พบว่าเกิดไฟฟ้าดับจากฟิวส์สายไฟที่จะต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขาด จากการ
เสื่อมสภาพ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานตามระบบ ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ซึ่งจ่ายกระแสในเขตบ้านพัก พบ
ปัญหาเครื่องไม่ทำงานจากโปรแกรมเสียและมอร์เตอร์เซอร์วูเสีย จึงมีการเปลี่ยนชุดคอนโทรลใหม่ ค่าใช้จ่าย 70,000 บาท 
ปัจจุบันเครื่องทำงานได้ตามปกติ 

- ระบบส่องสว่างไฟฟ้าสำรอง  ติดตั้งทั้งหมด 57 จุด ตามความจำเป็นของหน่วยงาน มีการตรวจสอบพบว่าแบตเตอรี่เสื่อม 3 
จุด คือ OPD ห้องคลอด และ ER ได้ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 3 จุด ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน 700/ตัว รวม 2,100 บาท  

- เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดค่าไฟฟ้า และนำพลังงานสะอาดมาใช้ประโยชน์ โรงพยาบาลสูงเนินร่วมมือกับบริษัทเอกชน ในการ
ติดตั้งระบบ โซล่าเซลล์ ที่หลังคาอาคาร ได้แก่ อาคารกีฬา,แฟลต 2 แห่ง, หน่วยจ่ายกลาง เพื่อพลังงานทดแทนและจ่ายไฟฟ้า
ควบคู่กับการไฟฟ้า ขนาด 274 กิโลวัตต์ ร่วมกับมีการปรับรอบเวลาในการทำงานของการส่งนึ่งฆ่าเชื้อและการซักฟอกเป็น
เวลา 7.00-8.00 แทนเวลา 9.00น. และ รอบการผลิตยาสมุนไพร เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ ตั้งแต่เดือน       มี.ค. 2563 - ธ.ค. 
2563 ลดลง 73,748 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันในปี 2562  
ระบบระบายอากาศ (เครื่องปรบัอากาศ)  
โรงพยาบาลได้กำหนดแนวทางการบำรุงรักษาเชิงรุกโดยช่างโรงพยาบาล 2 ครั้ง/ปี และโดยช่างภายนอก  2  ครั้ง/ปี  
เคร่ืองปรับอากาศมีทั้งหมด 191 เครื่อง ตรวจพบว่าไม่พร้อมใช้งาน 26 เครื่อง สาเหตุเกิดจาก สภาพเครื่องสกปรก 11 
หน่วยงาน จำนวน 23 เครื่อง จึงทำการล้างทำความสะอาด โดยช่างโรงพยาบาลและช่างภายนอก ดำเนินการตามระยะเวลา 
พบเครื่องชำรุด ครั้งที่ 1 จำนวน 2 แห่ง คือ ห้องผ่าตัด เครื่องปรับอากาศ ขนาด 75,000 BTU มีการส่งซ่อม เติมน้ำยาใหม่
ค่าใช้จ่าย 4,000  บาท ห้องประชุมศรีจนาศะ 1 ขนาด 145,000 BTU  พบปัญหามอร์เตอร์พัดลม คอล์ยร้อนไม่ทำงาน 
เปลี่ยนคอล์ยร้อนใหม่ และเดินสายใหม่ ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท ผลการตรวจสอบครั้งที่ 2 พบว่าชำรุด 2 หน่วยงาน คือทันตก
รรม และห้อง server ดำเนินการซ่อมใช้งานได้ มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มอีก 2 จุดคือ ห้องสมุดโรงพยาบาลและ
อาคาร PCU ห้องตรวจครรภ์  

• ระบบสำรองสำหรับแก๊สที่ใช้ทางการแพทย์: 
ระบบแก๊สทางการแพทย์ ได้แก่ ระบบออกซิเจนเหลว จ่ายออกซิเจนโดยผ่าน Pipe line  มีระบบเตือนอัตโนมัติ(alarm)เมื่อ
ระดับออกซิเจนแหลวต ่ำกว่าเกณฑ์ อยู่ที่ตึกสมเด็จย่าและตึกแหลมทอง 2 มีระบบการตรวจเช็ครายวันโดยช่างในวันราชการ
และพขร.ในวันหยุดราชการ กำหนดให้แจ้งหัวหน้าช่างเมื่อออกซิเจนลดลงเหลือ 1,000 ลิตร โดยปี 2563 พบว่ามีการ
ตรวจเช็คต่อเนื่องเพ่ิมขึ้น แต่ยังพบว่ามีการแจ้งเมื่อต่ำกว่า 1,000 ลิตร เป็นจำนวน 3-5 ครั้ง และมีการเปิดใช้ออกซิเจนสำรอง 
1 ครั้งในเดือน กรกฎาคม 2563 เนื่องจากมีการแจ้งเตือนไปที่บริษัทแต่มาเติมไม่ทันแพราะนำออกซิเจนเหลวไปที่จังหวัดอื่น
ก่อนจึงมาที่สูงเนิน ซึ่งรพ.มีระบบสำรองเป็นถังออกซิเจนจำนวน 14 ถัง สำหรับสลับวาล์วใช้ เมื่อระบบออกซิเจนเหลวหมด 
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และได้ปรับตั้ง Alarm ระบบแก๊สสำรองทางการแพทย์ เป็น 50 - 55 ปอนด์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะใช้เครื่องช่วยชีวิต
ผู้ป่วย และมีการฝึกซ้อมระบบฉุกเฉินเมื่อแก๊สทางการแพทย์ Alarm ผลการซ้อมเมื่อวันที่  10 กรกฎาคม 2562  พบว่า
พนักงานเปล มาปรับเปลี่ยนระบบจากการใช้ไปป์ไลน์ มาเป็นระบบสำรองออกซิเจน เกิน 4 นาที เนื่องจากพนักงานเปลใหม่
ยังไม่เข้าใจระบบที่ชัดเจน จึงกำหนดให้ทีมหลัก ได้แก่ทีมช่างควรมีการทบทวนระบบทุก 6 เดือน และเจ้าหน้าที่ใหม่ต้องได้รับ
การซ้อมช่วงทดลองงาน มีระบบตรวจเช็คไนตรัสออกไซด์ สำหรับห้องผ่าตัด โดยต่อไนตรัสออกไซด์เข้าระบบ Pipe line ข้าง
ละ 2 ถัง  รวมเป็น 4 ถัง มีการจัดระบบตรวจเช็คออกซิเจนสำรองและไนตรัสสำรอง โดยซ่อมบำรุง 1 ครั้ง/สัปดาห์ กำกับ
ติดตามโดยหัวหน้าช่าง 2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยกรรมการสาธารณูปโภคและ ENV 1 ครั้ง/เดือน ติดตามในการประชุมทุกครั้ง (2 
เดือน/ครั้ง) ไม่พบอุบัติการณ์ไม่พร้อมใช้งานอีก 
ระบบสารสนเทศ (ระบบสื่อสาร IT)   
โรงพยาบาลจัดหาระบบการสื่อสารข้อมูลโดยการใช้ระบบ Hosxp ในการสื่อสารข้อมูลของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มี
การจัด server จำนวน 2 เครื่อง แยกอาคารชัดเจน เครื่องหลักอยู่ที่อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 ใกล้ห้องธุรการ พบปัญหาเรื่อง
ระบบขัดข้องในปี 2562 จึงมีการติดตั้งเพิ่มอีก 1 แห่งอยู่ที่อาคารคลังพัสดุในปี 2563  ทีม IT จัดทำระบบสืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเองด้วย SN tool ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย Admit, readmit, dead,refer เพื่อใช้ในการทำรายงานต่างๆ มีการ
สื่อสารข้อมูลในการแจ้งข่าวโดยระบบ Intranet และระบบ line เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดยมี
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมระบบคือกรรมการ IT และเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ระบบไอน้ำ 
โรงพยาบาลสูงเนินมีระบบการใช้เครื่องนึ่งไอน้ำจำนวน 1 เครื่อง เคยพบปัญหาเครื่องเสีย 1 ครั้งจากชุด pressureแรงดัน
ชำรุด และขดลวดความร้อนเสีย 1 เส้น ส่งซ่อมค่าใช้จ่ายในการซ่อม 12,000 บาท มีการแก้ไขปัญหาชั่วคราวโดยการติดต่อ
โรงพยาบาลใกล้เคียงคือโรงพยาบาลสีคิ้วในการนึ่งเครื่องมือให้เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน จนซ่อมได ้

     ระบบขนส่ง 
ในการขนส่งเครื่องมือที่ส่งนึ่งฆ่าเชื้อ ทั้งเครื่องมือสะอาด และนำเครื่องมือสกปรกไปส่งนึ่งที่หน่วยงาน supply โดยดัดแปลง
รถตู้ในการรับ-ส่งเครื่องมือทุกวัน ขับโดยพนักงานของหน่วยงาน supply ยังไม่พบปัญหาในการทำงาน ปี 2561 พบปัญหา
ลิฟท์ส่งเครื่องมือหน่วยจ่ายกลางเปิดไม่ได้ขณะกำลังขนของขึ้นชั้น 2 ประสานช่างแก้ไขและซ่อม สลิงใหม่ 
แผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
1. เพื่อปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟ้า จากปัญหาเรื่องการปรับ Mode Auto เป็น Manual ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ทำงาน

อัตโนมัติ ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย มีการปรับระบบการกำกับติดตามโดยหัวหน้าช่างทุกวันศุกร์และโดยกรรมการ
เครื่องมือ & สาธารณูปโภคทุกเดือน  

2. เพื่อปรับปรุงระบบการตรวจสอบแก๊สทางการแพทย์ จากการตรวจเช็คไม่ต่อเนื่อง ขาดระบบกำกับติดตาม ได้ประสาน
ผ่านหัวหน้าบริหารสะท้อนข้อมูลให้ช่างและพขร.ทราบ ลงข้อมูลให้ครบถ้วน มีการกำกับติดตามโดยหัวหน้าช่าง 2 ครั้ง/
เดือน โดย EMT recheck ช่างทุกวัน และโดยกรรมการเครื่องมือ& สาธารณูปโภคทุกเดือน 

3. เพื่อเพิ่มระบบน้ำสำรอง โรงพยาบาลสูงเนินได้เพิ่มถังเก็บน้ำใต้ดินขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร บริเวณหน่วยจ่ายกลาง สำรอง
น้ำได้ประมาณ 12 ชั่วโมง จ่ายให้กับหน่วยจ่ายกลางเพียงแห่งเดียว เมื่อน้ำหมดจะสูบน้ำจากถังน้ำใต้ดินเก็บน้ำได้ 100 
ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำได้ประมาณ 1-2 และแฟลตม่วง มีถังน้ำสำรองขนาดความจุ 10,000 ลิตร สำหรับแฟลตม่วงซึ่ง
เพิง่สร้างเสร็จ ปี 2563  

• การบำรุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบ: 
- ระบบไฟฟ้า & โซล่าเซลล์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีการบำรุงรักษาระบบ  โดยช่างซ่อมบำรุงทุกวันจันทร์เวลา 9.00-10.00 น. 

มีการทดสอบระบบ มีการตรวจสอบระบบซ้ำ ทุกวันศุกร์เวรเช้า และโดยกรรมการENV& สาธารณูปโภค 1 ครัง้/เดือน  
- ระบบประปา ตรวจเช็คโดยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลทุกวันเวรเช้า และโดยกรรมการENV& สาธารณูปโภค 1 ครั้ง/เดือน  
- ระบบแก๊สทางการแพทย์ ตรวจเช็ควันราชการโดยช่างซ่อมบำรุง วันหยุดราชการโดยพขร. Recheck ทุกวันโดย EMT 

และประสานหัวหน้าช่างเมื่อออกซิเจนต่ำกว่า 1000 ลบ. ลิตร ตรวจเช็คซ้ำโดยกรรมการENV& สาธารณูปโภค 1 ครั้ง/
เดือน 

- ระบบระบายอากาศ ตรวจเช็คโดยช่างรพ. 2 ครั้ง/ปี โดยช่างภายนอก 2 ครั้ง/ปี 
- ระบบขนส่ง ในการขนส่งผู้ป่วย ตรวจเช็ครถ refer โดย พขร. ทุกวัน และมีการเช็คเครื่องมือแพทย์โดย EMT ทุกวัน ส่วน

การขนส่งเครื่องมือแพทย์ที่ส่งนึ่งฆ่าเชื้อ มีการเช็ครถโดย พขร. ร่วมกับงาน supply ทุกวันเวรเช้า ตรวจเช็คซ้ำโดย
กรรมการENV& สาธารณูปโภค 1 ครั้ง/เดือน  
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- ระบบไอน้ำ เครื่องมืออยู่ที่หน่วยงาน suppky มีการตรวจเช็คโดยเจ้าหน้าที่ supply เช็คซ้ำโดยหัวหน้างาน 1 ครั้ง/
สัปดาห์  

- ระบบสื่อสาร IT มีการตรวจเช็คระบบโดยเจ้าหน้าที่ IT ทุกวันเวรเช้า ตรวจสอบระบบ 1 ครั้ง/3 เดือน 
(3) การติดตามข้อมูลระบบสาธารณูปโภค เพื่อวางแผนปรับปรุงหรือสร้างทดแทน 
• เพื่อปรับปรุงระบบการแก๊สทางการแพทย์ ให้เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย ในช่วงก่อนหยุดเทศกาลเพิ่มการตรวจสอบ

ปริมาณและให้เตมิออกซิเจนให้เต็ม รวมถึงมีการสำรองออกซิเจนแบบถัง มีแผนขยายจุดท่อออกซิเจนไปป์ไลน์ในปี 2564  
• เพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและลดมลพิษในอากาศ โรงพยาบาลสูงเนินมีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ในปี 2563 นำข้อมูลมา

วิเคราะห์เทียบกับปีก่อน และประเมินผลต่อเนื่อง 

II-3.3 ก. สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
(1) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี  
• แยกจุดบริการตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ ออกจากแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
• จำกัดช่องทางในการเข้าออกอาคารเพื่อความครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
• จัดสถานที่และเว้นระยะห่างในการรอรับบริการทุกจุดของโรงพยาบาลสูงเนิน และมีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลครอบคลุมพื้นที่ 
• ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์สวนบริเวณพื้นที่บริการของผู้ป่วยและญาติ  
• จัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพสำหรับผู้รับบริการทั้งในและนอกโรงพยาบาล แยกออกจากระบบ OPD เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ

บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ 
• ก่อสร้างห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการใหม่ บริเวณสวนสุขภาพ เพื่อให้สะดวกและเข้าถึงระบบบริการ ลดความแออัด           

ที่จุด OPD 
• ปรับโครงสร้างห้องฉุกเฉิน ให้มีประตูล๊อคอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบกริ่งสัญญาณ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่

ปลอดภัย สำหรับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ 
• ปรับระบบบริการที่แผนกฉุกเฉิน โดยแยกช่องทางบริการของผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยฉีดยาทำแผล เพื่อลดความแออัดของ

ผู้ป่วย ผู้รับบริการ ให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 
• เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและทรัพย์สินของทางโรงพยาบาล มีระบบการคัดเลือก บริษัทรักษาความปลอดภัย และ

กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน มีการประเมินระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก่อนต่อสัญญา 
• ปรับปรุงบริเวณศาลาพบสุข โดยการติดตั้งระบบประตูปิดกั้นบริเวณจุดห้องเย็นเก็บศพ และระแนงบังตากั้น รวมทั้งเพิ่มต้นไม้

ในจุดศาลาพบสุข เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดความเปิดเผยในจุดดังกล่าว ให้ผู้รับบริการและญาติผ่อนคลาย 
• มีการปรับปรุงบริเวณร้านค้าสวัสดิการในโรงพยาบาล โดยการปรับปรุงท่อระบายน้ำจากร้านค้า ไม่ให้เศษอาหาร และไขมันลง

ท่อระบายน้ำโดยตรงและผ่านเข้าสู่ระบบกำจัดไขมันอย่างถูกต้อง ในจุดร้านค้า ได้เพิ่มภาพพลิกและแผ่นความรู้เกี่ยวกับโรค 
NCD ความรู้เกี่ยวกับแคลอรี่ของอาหาร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย ผู้รับบริการ  ในขณะมารับประทานอาหารที่ร้านค้า 

• ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล หน้าตึกผู้ป่วยนอก บริเวณสวนสุขภาพ หน้าตึกผู้ป่วยในโดยการตัดแต่งต้นไม้  
และจัดที่นั่งม้าหินอ่อนสำหรับผู้ป่วย ญาติ และผู้รับบริการ 

• จัดให้มีตลาดนัดสีเขียว ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อให้ ญาติ ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ และอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

(2) สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
• มีการจัดระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในโรงพยาบาลโดยมีการจัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับโรคทาง NCD โรคติดต่อและภัย

สุขภาพ รวมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง ในทุกจุดของโรงพยาบาล  
• มีการติดป้ายแจ้งความรู้เรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอนในจุดท่ีให้บริการผู้ป่วย ห้องน้ำและสำนักงาน 
• มีการนำระบบคิวอัตโนมัติ ใช้ในการรับบริการ ที่แผนกผู้ป่วยนอก ห้องจ่ายยา สร้างการเรียนรู้ในการรับบริการ รับรู้ลำดับคิว 

ที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับบริการ 
(3)(4) การเข้าถึงอาหาร/ผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ 
• โรงพยาบาลสูงเนินมีการประกาศนโยบายไม่ใช้โฟม ตั้งแต่ ปี 2559 โดยกำหนดให้ร้านค้าสวัสดิการในโรงพยาบาลไม่ใช้โฟมใน

การบรรจุอาหาร ให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากไบโอโฟมแทน และทุกวันพฤหัสบดี กำหนดให้มีตลาดนัดสีเขียว สำหรับให้ผู้ป่วย ญาติ 
ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าถึงอาหาร/ผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

• โรงพยาบาลสูงเนินงดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกในการปิดถาดอาหาร แต่เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีฝาปิดสำหรับปิดถาดอาหาร
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ของผู้ป่วยใน 

II-3.3 ข. การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
(1) ระบบบำบัดน้ำเสีย: 
• ระะบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบไม่เติมอากาศ 80 % และเติมอากาศ 20% บำบัดน่ำเสียด้วยบึงประดิษฐ์แบบพืชลอยน้ำ

สามารถรองรับน้ำเสียได้ 95 ลูกบาศก์เมตร น้ำเสียเข้าระบบ 70 ลูกบาศก์เมตรโดยมีเครื่องเติมออกซิเจนลงในน้ำ มีการเติม
อากาศ และคลอรีน ก่อนปล่อยสู่ระบบรางระบายน้ำของเทศบาล  ส่งการตตรวจน้ำทิ้งล่าสุดตรวจเมื่อวันที่  18 มิถุนายน 
2563 ผลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ราชการกำหนด โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย 3 ครั้งสุดท้ายดังนี้ 

 

พารามิเตอร์ เกณฑ ์ งวดที่ 1 / 63 

(เดอืน ตค.62) 

งวดที่ 2 / 63 

(เดอืน ก.พ.63) 

งวดที่ 3 / 63 

 (เดือน มิ.ย.63) 

ค่า pH 5-9 7.4 8.2 7.6 

ค่า SS ไม่เกิน 30 2 2 4 

ค่า TDS 
ไม่เกิน 500  

(ค่าTDS ประปา) 407 336 394 

ค่าSettleable solids ไม่เกิน0.5 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

ค่า Nitrogen ไม่เกิน 35 20 4 18 

ค่า Sulfide ไม่เกิน 1 <0.005 <0.005 <0.005 

ค่า BOD ไมเ่กิน 20 6 4 11 

ค่า COD ไม่เกิน 120 25 18 44 

ค่า Grease&oil ไม่เกิน 30 1 1 1 

ค่า Coliform bacteria ไม่เกิน 5000 1.8 1.8 1.8 

 สรุปผล ผ่านเกณฑ์  ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 
 

(2) การลดปริมาณของเสีย: 
• โรงพยาบาลสูงเนิน มีการจัดการปริมาณของเสีย โดยใช้หลักการ 5 R คอื 

1. Reject ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น มะกรูดหรือ ใบเตย แทนสเปรย์ดับกลิ่นห้องน้ำไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร ใช้ถุง
ผ้าแทนถุงพลาสติก การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้เศษอาหารจากโรงครัว การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ภายในโรงพยาบาล        

2. Reduce ลดการเกิดขยะลดการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ปิ่นโต  การใช้ซองจดหมายที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ส่งเอกสารอีกครั้ง 
สามารถส่งทางไปรษณีย์และเอกสารส่วนราชการภายในได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งเอกสาร  ส่งเอกสารโดยการ Scan /รูปภาพ 
ทาง line หรือ Mailแทนสำเนา ให้กับผู้รับผิดชอบทำให้การติดต่อสื่อสารเร็วขึ้น  3) Reuseการนำกระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว1 หน้า 
นำกลับมาใช้ทำสำเนาเอกสาร (กรณีที่ไม่ใช่ต้นฉบับ)สำหรับแจ้งเวียน แบบฟอร์มต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน  เป็นการลดค่าใช้จ่าย
ของหน่วยงาน  และเป็นการนำกระดาษเสียกลับมาใช้ให้เกิดคุณค่า 4) Repair นำสิ่งของที่ยังพอแก้ไขได้มาซ่อมแซมให้สามารถ
นำมาใช้ใหม่ได้ เช่น กล่องไฟที่ไม่ใช้ นำมาปรับเป็นป้ายห้อง โยใช้กล่องไฟเป็นกรอบ 5) Recycle  การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 
โดยโรงพยาบาลมีกิจกรรมธนาคารขยะ รีไซเคิล มีการคัดแยกขยะเพื่อส่งขาย เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2548 และในปี 2562-
2563 โรงพยาบาลสูงเนินผ่านเกณฑ์เกณฑ์ Green &  Clean Hospital ระดับดีมากพลัส 

(3) การกำจัดขยะ: 
• มีการติดตามการนำขยะติดเชื้อไปกำจัดที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2561 -2563 พบว่า

บริษัทที่จ้างเหมาได้นำขยะติดเชื้อไปส่งเผาที่บริษัท ที่กำหนดจริง และยังพบว่ากรณีที่บริษัทที่ดินบางปะอนิไม่สามารถรับขยะ
ติดเชื้อที่มีปริมาณมากกว่าเตาเผาขยะติดเชื้อ ทางบริษัทที่รับเหมาจะส่งขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลไปกำจัดที่บริษัทโชติฐ
กรณ์พิบูลย์ จังหวัดนครสวรรค์  ที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับขยะประเภทขยะรีไซเคิล ได้มีการติดตามผู้รับเหมาช่วง
ซื้อขยะรีไซเคิลโดยแนะนำวิธีการเก็บขยะรีไซเคิลที่ถูกต้อง ซึ่งพบว่า ผู้มารับซื้อสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้อง ไม่มี
อันตรายจากการเก็บขยะรีไซเคิล 
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(4) การร่วมมือกับชุมชนในการปรับปรุงและปกป้องสิ่งแวดล้อม: 
• ผลการรับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์กร พบเสียงสะท้อนว่าน้ำ

เสียของโรงพยาบาลไปลงสู่ที่ดินของผู้ที่อาศัยอยู่หลังโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจึงได้ประสานการแก้ไขระบบกับทาง 
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยได้มีการปิดระบบน้ำออกจากโรงพยาบาลและให้น้ำเสียของโรงพยาบาลนำกลับมาใช้ในโรงพยาบาล 
โดยการรดน้ำต้นไม้ และในปีงบประมาณ2564 ได้เสนอขอแผนงบลงทุน จากกระทรวงในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของ 
โดยการให้ ศูนย์บริการสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถรองรับน้ำเสีย ได้เพียงพอกับการ
ขยายตัวของผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น  

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• ปี 2561 ได้มีการปรับมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย เป็น มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม

สิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงพยาบาลสูงเนิน ผ่านการประเมินระดับ ดี ในมาตรฐานใหม่ 
• ปี 2561 จากการปรับปรุงระบบโรงครัวของโรงพยาบาล  และมีการรับการประเมิน ระดับเขต จากศูนย์อนามัยที่ 9 

นครราชสีมา โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Green & Clean  Hospital ระดับดีมาก ในเดือน มิถุนายน 2561 
• ปี 2562-2563 ผ่านโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Green & Clean  Hospital ระดับดีมาก จากสสจ.นครราชสีมา และระดับเขต 9 

และมีการประเมินเพิ่มในเริ่องโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยซึ่งผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2562  และ ผ่านเกณฑ์ Green & Clean  Hospital ระดับดีมากพลัส ระดับเขตเป็นโรงพยาบาลแรกของจังหวัดนครราชสีมา
จากศูนย์อนามัยที่9 นครราชสีมา 

• ปี 2561-2563 โรงพยาบาลสูงเนินผ่านเกณฑม์าตรฐานการจัดบริการสุขภาพ 7 ด้านระดับคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง 

v. แผนการพัฒนา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี
41. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

ของโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ การจัดการกับ
วัสดุและของเสียอันตราย 

3.5 L - แผนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกในเป็นอาคาร 5-7 ชั้น 
- ปรับปรุงที่พักขยะติดเชื้อ ให้สามารถรองรับสำหรับ รพ.สต และ

คลินิกเอกชน อย่างเพียงพอ 
- ปรับปรุงอาคารคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง)เป็นคลินิกทันตกรรม 
- ปรับปรุงอาคารจ่ายกลางเก่าเป็นคลินิกบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
- ปรับปรุงห้องพิเศษตึกผู้ป่วยในตึกแหลมทอง 1-2 อย่างล่ะ 4 

ห้องและเพิ่มห้องพิเศษอย่างล่ะ 2ห้องและห้องรวมตึกล่ะ1 ห้อง 
42. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน 

และการป้องกันอัคคีภัย 
3.5 L - โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย อุบัติภัย และภัยพิบัติ 

43. ระบบการบริหารเครื่องมือ
และสาธารณูปโภค 

3.5 L - การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยมีการจัดการระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีรูปแบบชัดเจน เป็นระบบ 
- มีการติดตั้งโซล่าเซลล์ทั้งรพ. มีการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบข้อดี 

ข้อเสียกับระบบเดิมรายปี 
44. สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริม

สุขภาพ 
3.5 A - แผนการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล การบริโภคที่เหมาะสม 

45. การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 3.5 L - โครงการปรับปรงุระบบบำบัดน้ำเสียให้มีขนาด 200 ลบ.ม เพื่อ
รองรับการขยายตัวของอาคารและผู้รับบริการ 
- โครงการ Green & Clean Hospital For All  ปี 2564 
- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสีย น้ำดื่มและน้ำประปา ปี 2564 
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II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
i. ผลลัพธ์ 
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ: เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

ข้อมลู/ตัวชีว้ดั เปา้หมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ด้านผู้รับบริการ  

อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล/ 
1000 วันนอน  

<1 1.48 0.35 0.21 0.30 0.44 

ประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง 80% 85 90 90 100 100 
อัตราติดเชื้อ Hospital Acquired 
Pneumonia(HAP) 

<1: พัน
วันนอน 

0.51 0.23 0.10 0.19 0.35 

อัตราการติดเชื้อ CAUTI 
(Catheter Associated UTI) 

<5:1,000 
วันon cath 

0 0 2.53 1.08 1.02 

อัตราแผลฝีเย็บติดเชื้อ
(Episiotomy Wound Infection) 

0% 0.53 0.52 0 1.17 0.42 

อัตราติดเชื้อในทารกแรกเกิด 
(Neonatal I Sepsis ) 

< 5 % 4.17 0 0 0 0 

อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI 
(Surgical Site Infection) 

< 0.5% 0.90 0.57 0 0 0 

จำนวนการติดเชื้อในผู้ป่วยผ่าตัด
ฟันคุด (ราย) 

0 0 0 0 0 0 

จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อดื้อย (MDR) 
HA (ราย) 

0 0 0 0 0 0 

ดา้น Health care  worker  
ร้อยละการล้างมือถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

>80% 88.90 94 95 96.25 97.6 

ร้อยละการใช้ PPE เหมาะสม >80% 85.7 87.25 89.22 95 97.42 
ร้อยละบุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับ
ภูมคิุ้มกันโรค อุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ 

100% 1000 100 100 100 100 

ร้อยละเจ้าหน้าที่ติดเชื้อจากการ
ปฏิบัติงาน 

0% 2 10 7 5 2 

อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุของมี
คมทิ่มตำ/สารคัดหลั่ง 

0 ครั้ง 10 ครั้ง 12 ครั้ง 10 ครั้ง 16 ครั้ง 9 ครั้ง 

ร้อยละบุคลากรได้รับพัฒนา
ความรู้ดา้น IC อย่างน้อย         
1 ครั้ง/คน/ปี 

80% 100 100 100 94 95 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม       
การผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่ม ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
การผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำใช้ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
การผ่านเกณฑ์มาตรฐานบำบัด 
น้ำเสีย 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ดา้นกระบวนการทำปราศจากเชือ้ 
การทดสอบ Spore test ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

*ตัวอย่างการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสำคัญจำเป็นซึ่งอาจปรับรูปแบบตามบริบทองค์กร 
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ii. บริบท 
จำนวนเตียง จำนวนผู้รับบริการ:  
• โรงพยาบาลสูงเนินเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ 90 เตียง เปิดจริง 121 เตียง จำนวนผู้มารับบริการ 2563 จำนวน ผู้ป่วยนอก

เฉลี่ยต่อวันประมาณ 672 ราย/วัน จำนวน ผู้ป่วยในรับใหม่ เฉลี่ย 18 ราย/วัน จำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน 3 ราย/วัน    
บริการที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและลักษณะของการติดเชื้อ:  
• การทำหัตถการสำคัญๆ ได้แก่ การผ่าตัดคลอด การทำคลอด MVA FC (Fractional curettage) การใส่สายสวนปัสสาวะ 

การทำ EGD (Esophagogastroduodenoscopy) การผ่าฟันคุด การรับผู้ป่วยที่ส่งกลับมารักษาต่อจากโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่ง
เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา การดูแลผู้ป่วย Palliative  

การติดเชื้อสำคัญ:  
• โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รวมถึงผู้ป่วยที่

สงสัยติดเชื้อ Air born ทุกชนิดและการติดเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยทุกประเภท 
• ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา (2561-2563) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลรวมถึงการติดเชื้อ HAP มีแนวโน้มสูงขึ้นทีม IC ได้

ทบทวนและวิเคราะห์หาสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาล พบประเด็นและโอกาสพัฒนาหลายด้าน เช่น องค์ความรู้ในการ
ดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมขณะ On Tracheostomy Tube ระบบงานที่มี Productivity สูง ทำให้การดูแลบกพร่อง ขาดความ
ต่อเนื่องในการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบได้ง่าย เช่น กลุ่มผู้ป่วย Sepsis ผู้ป่วยที่ทีอาการหอบเหนื่อยมาก 
กลืนลำบาก สำลักได้ง่าย ด้านบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยยังมีพฤติกรรมที่มีการละเมิดบ่อยๆในเรื่องการล้างมือตามหลัก               
5 moment และ หลัก aseptic technique  ที่ไม่ถูกต้องในการทำหัตถการกับผู้ป่วย  อุบัติการณ์บุคลากรเกิดอุบัติเหตุของมี
คมทิ่มตำ/สารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา มีแนวโน้มสูงขึ้น ทีม IC ได้ทบทวนและวิเคราะห์หาสาเหตุของเกิดมีหลายสาเหตุ เช่น 
จากความเร่งรีบ ขาดความระมัดระวัง ประสบการณ์ทำงานน้อย ทักษะ เทคนิคไม่ดี และการละเมิดในมาตรการที่กำหนดไว้
เช่น การทิ้งของมีคมหลังใช้เสร็จต้องทิ้งในกล่องทิ้งเข็มทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เข็มทิ่มผู้อื่น 

โอกาสรับผู้ป่วยติดเชื้อจากสถานพยาบาลอื่น:   
• มีการรับ Refer ผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลเทพรัตน์, โรงพยาบาลเอกชน และพบว่าผู้ป่วย

ที่ refer กลับมาบางรายเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้เนื่องจากส่งผู้ป่วยให้มาฉีดยา Antibiotic ต่อให้
ครบ ที่ ร.พ. ชุมชน เช่น ผู้ป่วยที่มีเชื้อ CRE, VRE, Acinitobacter Baumani, E.coli ,ESBL, MRSA, MDRs มีจำนวนผู้ป่วย
ติดเชื้อดื้อยาที่ส่งมา ปี 2561-2563 จำนวน 52, 54 และ 59 ราย ตามลำดับ ผู้ป่วยเหล่านี้ จะได้รับการคัดกรองอย่างเข้มงวด
ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามารับบริการที่ OPD และ ER มีระบบ Alert system เพื่อสื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ มีการพัฒนา
ระบบการคัดกรองเพื่อแยกผู้ป่วยให้บริการผ่านช่องทางด่วน มุ่งเน้นบริการแบบ Fast track เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายเชื้อและประกาศใช้มาตรการ Contact  Precaution อย่างเข้มงวด ระบบ Alert lab รายงานผลการเพาะเชื้อให้
หอผู้ป่วยทราบทันที่ผลการเพาะเชื้อ Positive ขึ้น POP up ในระบบ HOSxP เพื่อสื่อสารระหว่างแผนกในการเตือนการเฝ้า
ระวังการแพร่กระจายเชื้อ กำหนดโซนดื้อยาในการดูแล แยกอุปกรณ์ใช้เฉพาะราย  ICWN ประสาน ICN ทันทีที่พบเชื้อดื้อยา 
มีการประสานงานเชื่อมโยงกันทุกแผนกที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ในส่วน
ของโรงพยาบาลและยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยหลัง discharge ไปยังทีม COC และใน line กลุ่ม IC รพ.สต ในการดูแล
และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน 

การติดเชื้อดื้อยา:  
• จากข้อมูลการส่งเพาะเชื้อในโรงพยาบาล ไม่พบการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล แต่มีการรับผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลแม่

ข่าย และโรงพยาบาลใกล้เคียง   
จำนวน ICN และการศึกษาอบรม: 
• พยาบาลควบคุมการติดเชื้อใน รพ. ICN 1 คน โดยปฏิบัติงาน full time เป็นหัวหน้างานจ่ายกลาง และควบคุมกำกับงาน

ซักฟอก  ได้ผ่านการอบรมศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและ
ป้องกันการติดเชื้อ มหาวิทยาลัยมหิดล (เมื่อ ส.ค.-พ.ย.59) และปี 2564 มีแผนส่งศึกษาต่อ ICN เพิ่ม 1 คนและมีพยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อในหน่วยงาน (ICWN) จำนวน 4 คน โดยผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาล พื้นฐานการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข  2 สัปดาห์ และวางแผนส่งอบรมเพิ่ม 3 คน ในปี 2560 ได้ส่ง    แพทย์ นัก
เทคนิคการแพทย์ 1 คน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้างานผู้ป่วยใน 3 หน่วยงาน 3 คน อบรมหลักสูตรการพยาบาล
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในร.พ.หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน จัดโดยสถาบันบำราศนราดูร 
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iii. กระบวนการ 
II-4.1 ก. ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
(1) คณะกรรมการกำกับดูแล การตัดสินใจที่สำคัญ 
กลยุทธ์ของงาน IC  

• คณะกรรมการ IC ได้นำข้อมูลจากการเฝ้าระวังมาใช้ในการพัฒนาป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดย
มีกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ คือ 
1.1 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

1.1.1 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้รับบริการ 
- มีระบบเฝ้าระวังผู้รับบริการในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (Target Surveillance) ได้แก่ HAP, CAUTI Episiotomy 

Wound Infection 
- มีระบบเฝ้าระวังแบบ Post discharge Surveillance ในกลุ่มที่ใส่ Device กลับบ้าน ผู้ป่วยหลังผ่าตัด มารดา

และทารกหลังคลอด ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 
- นำข้อมูลการติดเชื้อจากการเฝ้าระวัง ไปใช้ในการวางแผนเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ แนวทางที่ มี

อยู่ในทุกหน่วยงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและตรงกับปัญหาที่ค้นพบ 
1.1.2 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่ 
1.1.3 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

1.2 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล 
1.2.1 มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ 
1.2.2 ของเชื้อดื้อยา ผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคเสมหะบวก 
1.2.3 มาตรการที่ทันตกรรมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่อการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ 
1.2.4 มาตรการ การเน้นตามหลัก Standard precaution   
เป้าประสงค์ 
1. ผู้รับบริการปลอดภัยจากการติดเชื้อจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ 
2. ผู้ให้บริการปลอดภัยจากการติดเชื้อจาการปฏิบัติงาน 
3. ชุมชนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อจากการรักษาพยาบาลสู่ชุมชน มีการดำเนินแผนปฏิบัติงาน

ประจำปีกำหนดให้มีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงข้อมูลและมาตรฐาน
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและระบบงานที่เกี่ยวข้อง  เมื่อผ่านคณะกรรมการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ แล้วนำเสนอมาตรการและนโยบายผ่านทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและผู้บริหารโรงพยาบาลเพื่อ
ประกาศใช้ร่วมกัน ตามลำดับ 

(2) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดการติดเชื้อที่เป็นจุดเน้นของการป้องกันและควบคุม 
ด้านผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
• พบอุบัติการณ์การติดเชื้อ Hospital Acquired Pneumonia(HAP) เพิ่มมากขึ้นสาเหตุ ขาดความต่อเนื่องและขาดความ

ชำนาญในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมขณะ On Tracheostomy  Tube จุดเน้นคือ 
1. กำหนดเวลาในทำความสะอาดช่องปาก ฟันวันละ 2 ครั้ ง เช้า-เย็น ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถแปรงฟันได้ใช้น้ำยาบ้วนปาก 

(special mouth wash ) ทำความสะอาดช่องปากแทน  
2. จัดโซนแยกเฉพาะการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจ ออกจาก ผู้ป่วยทั่วไป 
3. กรณีผู้ป่วยหอบมาก หรือผู้ป่วย Sepsis  ที่ระดับความรู้สึกตัวไม่ดี ให้ NPO หรือใส่ NG tube เปลี่ยนการให้ยากินเป็น

ยาฉีดแทนเพื่อป้องกันการสำลัก 
4. นำการประเมิน sedation score  มาใช้กับผู้ป่วย AWS เพื่อระดับความรู้สึกตัวผู้ป่วย ถ้าคะแนน < 2 ไม่ควรให้อาหาร

ทางปาก เพื่อป้องกันการสำลักอาหารทำให้เสี่ยงต่อการเกิดปอดติดเชื้อได้ 
5. พัฒนาความรู้บุคลากรในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคที่ต้องทำหัตถการเฉพาะเพื่อเพิ่มทักษะการดูแล เช่น การ Care ผู้ป่วยที่ 

On tracheostomy tube 
6. การควบคุมกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยหัวหน้างาน ทุกวันโดยแบบฟอร์ม check list 

• พบอุบัติการณ์การติดเชื้อ การติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะ (CAUTI) เพิ่มมากขึ้น   จุดเน้นคือ 
1. มีระบบการสื่อสารเพื่อเตือน Off foley cath  3 วันหรือหมดข้อบ่งชี้ โดยติดสติกเกอร์เตือนที่หน้า Chart 
2. กรณีผู้ป่วยจำเป็นต้อง Retain  foley cath ให้ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง ในใบ doctor order 
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3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยขณะ Retain  foley cath ให้เท Urine ทิ้งเมื่อได้ จำนวน 1,500 cc และเน้น
หลัก Aseptic technique  

4. กำหนดการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะใหม่ ในผู้ป่วยกลุ่ม Prolong foley cath ที่ admit ให้เปลี่ยน สายสวน14 วัน 
• พบอุบัติการณ์การติดเชื้อแผลฝีเย็บ  เพิ่มขึ้นในปี 2562 จากการทบทวนสาเหตุการติดเชื้อเกิดจากเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

จบใหม่มาปฏิบัติงานประจำที่แผนกห้องคลอดจำนวน 2 คนขาดทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน และผู้ป่วยปฏิบัติตัวมา
ถูกต้องในการดูแลแผลฝีเย็บ จุดเน้น คือ 

1. การส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ใหม่ ไปฝึกพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพด้านการทำคลอดที่โรงพยาบาลมหาราช 1 เดือน 
และช่วงปฏิบัติงานให้ขึ้นคู่เสมอ 

2. กรณีพยาบาลจบใหม่ใช้เวลาในการเย็บแผลนานกว่า 30 นาที ต้องให้พยาบาลที่มีประสบการณ์มากกว่าเป็นผู้เย็บต่อ 
3. กำหนดแนวทางการให้ยา ATB prophylaxis กรณีแผล Third degree tear หรือกรณทีี่เย็บแผลฝีเย็บนานเกิน30 นาที 
4. กำหนดการติดตาม 7 วันหลังคลอดเหมือนเครือข่าย รพ.สต 
5. การให้ความรู้เน้นในการปฏิบัติตัวในกลุ่ม Teen age ทำให้เพิ่มสื่อการให้ความรู้ จัดทำแผ่นพับ 

หลังติดตามผลใน ปี 2563  พบอุบัติการณ์ติดเชื้อลดลง 1 ราย  
• ด้านชุมชน ความเสี่ยง : แนวโน้มผู้ป่วยวัณโรคอำเภอลดลง แต่บางพื้นที่ในชุมชน รพ.สต มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จากข้อมูล ปี 

2561-2563 พบ 1,7,14 ราย ตามลำดับพบในผู้ป่วยแรงงานข้ามชาติเป็นวัณโรค และมีอัตราการเสียชีวิตจากวัณโรค พบ
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้นและมีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้ป่วยสูงอายุ 
จุดเน้นวัณโรค คือ 
วางระบบการคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่ทั้งเชิงรุกและเชิงรับในกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมด ตรวจ CXR  ปีละ 1 ครั้ง เพิ่มการคัดกรองใน
ชุมชนกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค จัดระบบให้บริการให้บริการแบบช่องทางด่วนที่คลินิกวัณโรคและเน้น One stop  
service ที่ครอบคลุมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ส่งมาคัดกรอง  ผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยที่กำลังรักษา กำหนดห้องแยกโรคไว้เฉพาะ
สำหรับผู้ป่วยวัณโรคที่จำเป็นต้องรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล มุ่งเน้นการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ และให้ความรู้ DOT ตลอดช่วงที่กำลังรักษาโดยทำงานเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน  
กรณีพบผู้ป่วยรายใหม่ประสานแจ้ง รพ.สต ให้ทราบทุกเดือน ในที่ประชุม คป.สอ เพื่อให้พื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้ป่ว ยและให้
ความรู้ญาติในการดูแลการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ   
จุดเน้นไข้เลือดออก คือ 

1. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออกร่วมกับทีมภาคีเครือข่าย โดยจัดผู้รับผิดชอบแบ่งตามโซนพื้นที่ 5โซน 
2. พัฒนาความรู้บุคลากรในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดไข้เลือด 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการรายงานข้อมูลการระบาดที่รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง 

เชื่อมโยงกับชุมชน 
• ด้านบุคลากร ความเสี่ยง : พบอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุเข็มท่ิมตำจากการปฏิบัติงานสูงขึ้น จุดเน้น คือ 

- อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการปฏิบัติตาม Standard precaution สวมใส่ PPE ตามความเสี่ยงและตามกลไกการแพร่กระจาย
เชื้ออย่างถูกต้องขณะปฏิบัติงาน ห้ามสวมปลอกเข็มโดยใช้มือจับปลอก การจัดการเข็มที่ใช้แล้วปลดออกทิ้งทันที ด้วยวิธีที่
ปลอดภัยลงในกล่องทิ้งเข็ม 

(3)(4) การนำความรู้ทางวิชาการมาใช้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การกำหนดนโยบายและเกณฑ์ปฏิบัติ 
• การนำกระบวนการ sepsis Bundle มาใช้ในการสร้างกลไกลในการค้นหาผู้ป่วยตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก โดยการนำ  SOS 

Score และ SOFA score มาเป็นเครื่องมือในการค้นหาผู้ป่วย เป็นเกณฑ์การวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงในการ
รักษาการติดเชื้อและการฟื้นฟูระบบไหลเวียนอย่างรวดเร็วร่วมกับการประคับประคองการทำงานของอวัยวะต่างๆ เพื่อลด
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Sepsis  นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในการป้องกันการติดเชื้อที่
ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งในเรื่องสถานที่ เครื่องมือ กระบวนการทำงานและความรู้ทักษะของบุคลากร
บทเรียนในการขยายพื้นที่งาน IC ให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ  ผลการดำเนินงานสามารถเฝ้าระวังผู้ป่วย Sepsis และสามารถ
วินิจฉัยผู้ป่วยได้ถูกต้องและรวดเร็วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตจาก Sepsis 

• ให้ความรู้หน้างานกับบุคลากรทุกระดับทั้งในรพ.และรพ.สต เครือข่ายด้านการติดเชื้อและแนวทางการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี 
คกก.IC ร่วมการทำ RCA  ทุกเดือนและเมื่อพบปัญหา เน้นในเรื่องการวินิจฉัยการติดเชื้อเบื้องต้น การใช้ PPE เหมาะสมและ
ฝึกปฏิบัติการสวมใส่ PPE ตามความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ การล้างมือ 7 ขั้นตอน และ 5 moment โดยมี ICWN สุ่ม
ประเมินและสะท้อนข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติทราบ  ผลลัพธ์  ทำให้อัตราการวินิจฉัยการติดเชื้อได้รวดเร็วขึ้น ทำให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษารวดเร็วขึ้น ผลการประเมินการล้างมือได้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้อัตราการติดเชื้อลดลง 
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• พัฒนาระบบเชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยจัดอบรมการจัดการขยะที่ถูกต้องแก่ รพ.สต และนำมาสู่การจัดระบบการกำจัดขยะระดับ
อำเภอด้วยระบบการขนส่งขยะติดเชื้อจาก รพ.สต 15 แห่ง โดยรถขนขยะที่ได้มาตรฐานและการจัดการขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน 

(5)(6) การประสานงานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IPC) ทั่วทั้งองค์กร ความครอบคลุมพื้นที่ การเชื่อมประสาน
ระบบงาน IPC กับระบบงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย 
• คณะกรรมการ IC ได้ออกแบบให้มีการประสานงานเรื่องการป้องกันการติดเชื้อได้ทั่วทั้งองค์กร โดยผ่านทาง ICN เป็นคกก.

ร่วมกับทีมพัฒนาองค์กร และมีระบบรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานผ่านโปรแกรมความเสี่ยง ที่เป็น Real time รายงานการติด
เชื้อ รายงานอุบัติเหตุของมีคม/สัมผัสสารคัดหลั่ง เป็นต้น นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ วางมาตรการและประสานกลับไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ มีการประสานการปฏิบัติงาน
สู่ผู้เกี่ยวข้องทั้งองค์กร และประสานโดยตรงสู่ระบบงานสำคัญอื่นในโรงพยาบาล  

• ทีม IC เป็นคณะกรรมการร่วมในงานพัฒนาคุณภาพ RM, PCT, ENV เพื่อให้ข้อมูลความเสี่ยงด้านการติดเชื้อมีความจำเพาะ
เจาะจงมากขึ้น ปี 2562 -2563 จึงได้ร่วมกำหนดรายการความเสี่ยงด้านการป้องกันการติดเชื้อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโปรแกรม
รายงาน ความเสี่ยง ทำให้ได้รับข้อมูลความเสี่ยงด้านการติดเชื้อรอบด้านขึ้น มีการร่วมทบทวนกับ PCT กรณีผู้ป่วยเกิดการติด
เชื้อในโรงพยาบาล  ผู้ป่วย Sepsis หรือผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อได้สูง ทำให้ได้แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วย
ดังกล่าว ในครั้งต่อไป   

• การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการสำหรับผู้ป่วย ในปี 2562 -2563 มีการสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ ENV เพื่อค้นหาความเสี่ยงด้านการติดเชื้อ พบว่า พื้นที่ให้บริการในห้องฉุกเฉิน ระบบระบายอากาศไม่ได้มาตรฐาน  
เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ จึงได้ปรับ Zoning สำหรับผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจ หรือผู้ป่วย
โรคติดเชื้อ จัดห้องแยกเฉพาะและติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เพื่อระบบระบายอากาศที่ได้มาตรฐาน  และพื้นที่ในงานบริการ
อาหารมีการจัด Zoning ยังไม่ครอบคลุมทุกจุด และไม่ได้จัดให้มีทิศทางการไหลเป็นแบบทางเดียว จึงได้ร่วมออกแบบระบบ 
จนปัจจุบันสามารถจัด Zoning และ One Way Flow ในงาน บริการได้ภายใต้บริบทของพื้นที่ที่มีอยู่  นอกจากนี้ยังได้
ร่วมกับงานบริการปฐมภูมิ สำนักงานสาธารสุขอำเภอ ในการออกแบบระบบบริการใน PCU/รพ.สต.ให้ได้ตามมาตรฐาน IC(
รพ.สต ติดดาว) รวมถึงการนิเทศให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ 
ในช่วง  เดือน พ.ย. 62 ที่ผ่านมาพบการระบาดของโรค COVID-19  จึงได้ทบทวนการจัดระบบบริการทุกแผนกในร.พ. และ 
รพสต. เพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยพัฒนาระบบการคัดกรองก่อนเข้ารับบริการทุกแผนก ร่วมปรับปรุง
โครงสร้าง ที่ OPD จัดตั้งคลินิก ARI  แยกจากผู้ป่วยทั่วไปที่ OPD เพื่อลดความแออัด และให้บริการแบบ One stop service 
ลดการแพร่กระจายเชื้อ  ส่วน IPD  มีโซนการดูแลเฉพาะผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจ Cohort 
ward   และพื้นที่เสี่ยงห้องทันตกรรม ได้ปรับปรุงห้องเพื่อลดการฟุ้งกระจายเพิ่ม 2 ห้อง ติดตั้งระบบระบายอากาศ  มีการ
จัดระบบจัดสรรทรัพยากร อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ให้กับบุคลากรในร.พ และ รพ.สต.  ให้มีใช้อย่างเพียงพอตามเหมาะสม 
กับ หัตถการและความเสี่ยงที่ต้องใส่ PPE เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  และร่วมประชุมกับภาคส่วนต่างๆ 
ระดับอำเภอ จังหวัด  โรงงานเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อวางระบบและมาตรการป้องกันร่วมกัน ส่งผลให้ไม่พบการระบาด 
COVID-19  ในอำเภอสูงเนิน 

(7) การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร ระบบสารสนเทศ 
• ผู้นำสนับสนุนให้บุคลากรหลักด้าน IC  ได้รับการศึกษาอบรมเฉพาะทางด้าน ICN และ  ICWN เพิ่มเติม รวมทั้งหัวหน้าหอ

ผู้ป่วยทุกคน ได้รับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ เพื่อให้มีทรัพยากรด้านการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้ออย่างเพียงพอ พร้อมใช้ รองรับการขยายบริการที่เพิ่มขึ้น ในปี 2562 และ หน่วยจ่ายกลางได้ดำเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร หน่วยจ่ายกลางบนพื้นที่ใหม่ที่ออกแบบให้ได้ มาตรฐาน หน่วยจ่ายกลาง ทดแทนอาคารจ่ายกลาง
เก่าซึ่งมีข้อจำกัดในด้านพื้นที่หลายประการ จัดสร้างบริเวณล้างกล่องใส่เครื่องมือปนเปื้อนโดยเฉพาะ ขึ้นมาใหม่ ปรับระบบ
การขนส่งเครื่องมือปราศจากเชื้อนำส่งโดยรถตู้และมีการทำความสะอาดรถทุกวันและในปี 2563 จะได้รับ เครื่องนึ่งไอน้ำ
ระบบ Pre-Vacuum ขนาด 850 ลิตร เพิ่มอีก 1 เครื่อง นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้าน เครื่องมือปราศจากเชื้อ จึง
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ห่อชุดทำแผลผู้ป่วยที่บ้านจากเดิมกระดาษแล้วนำอุปกรณ์ทำแผลไปนึ่ง จากการทบทวนกระดาษไม่
สามารถทำให้ไอน้ำผ่านได้ ทำให้กระบวนการปราศจากเชื้อไม่สมบูรณ์ ปรับใหม่เป็นนำอุปกรณ์ทำแผล บรรจุห่อซองซิลล์แล้ว
นำไปนึ่งไอน้ำ ส่งผลให้กระบวนการปราศจากเชื้อได้มาตรฐานมากขึ้นเพื่อให้การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อมีประสิทธิภาพ 
ผู้นำสนับสนุนให้มีห้อง Negative Pressure สำหรับรองรับผู้ป่วยโรค อุบัติใหม่/อุบัติซ้ำเพิ่มจำนวน 1 ห้องที่ตึกอายุรกรรม
ชาย และเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศได้มากขึ้น ในปี 2561 พบว่าห้อง Negative Pressure ระบบ
ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ จากทีมผู้ประเมินภายนอก(สบส)พบว่าระบบ HEPPA Filter  อุดตัน แรงดันห้องไม่ได้ตามเกณฑ์         
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ในปี 2563 จึงได้มีแผนปรับปรุงห้อง Negative Pressure  ใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐาน  เพื่อรองรับผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อทาง
อากาศ ในปี 2562 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายเพื่อ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทุกประเภท 
จัดทำ PPE Box Set เมื่อมีผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ภายในหอผู้ป่วย สนับสนุนให้มีการทำความสะอาดมือโดยจัดหาและติดขวด
แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือที่เตียงผู้ป่วยทุกเตียง และมีแผนจัดหาเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติติดบริเวณที่มี
ผู้รับบริการเข้าถึงจำนวนมาก มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการทำงาน จากเดิมเก็บข้อมูลการติดเชื้อบันทึกลงสมุด 
และมีการแยกเก็บโดยหอผู้ป่วย เพื่อให้มีการนำข้อมูลด้านการติดเชื้อมาใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ 2562 จึงได้มีการ
จัดระบบการเก็บข้อมูลการติดเชื้อลงใน ระบบ Electronic File เก็บเป็นภาพรวม และวิเคราะห์แยกรายหน่วยงาน รวบรวม
ข้อมูลโดย ICN นำข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว เผยแพร่ในที่ประชุมเป็นรายเดือนและรายไตรมาส พร้อมนำเสนอผู้บริหารเป็นลำดับ  
นอกจากนี้ มีการใช้แอพพลิเคชั่น LINE ใน การสื่อสารข้อมูลด้าน IC รวมถึงการประสานงานต่าง ๆ รวมถึง LINE เครือข่าย 
รพ.สต  และ มีระบบ POP UP ในผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในโปรแกรม HOSxP 

(8) การให้ความรู้และฝึกอบรมแก่บุคลากรและผู้ป่วย 
• ให้ความสำคัญในการการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้องค์กร มีความรู้พื้นฐานในงาน 

ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2563 บรรจุความรู้เรื่อง IC เป็นหัวข้อหนึ่งในการ 
ปฐมนิเทศของกลุ่มการพยาบาล นอกจากนี้ ได้มีการปฐมนิเทศพนักงานเปล พนักงานทำความสะอาด  ซักฟอก ซึ่งเป็นบริการ
ภายนอก ของโรงพยาบาล ก่อนปฏิบัติงานจริง  

• มุ่งเน้นการสอนบุคลากรพยาบาลหน้างานแทนการประชุมกลุ่มใหญ่ โดยเรื่องที่สอนเลือกจากผลนิเทศการปฏิบัติการ พยาบาล
ด้าน IC ของแต่ละหน่วยงาน ทำให้บุคลากรมีความสนใจมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทั่วถึง ช่วงไตรมาส 1 
ปีงบประมาณ 2562 จากการทบทวนร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วย พบว่า หอผู้ป่วยชายตึกแหลมทอง 2 ต้องรับส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อ
ดื้อยา จากโรงพยาบาลอื่นเป็นประจำมากขึ้น แต่ผู้ปฏิบัติยังมีความเข้าใจในการปฏิบัติคลาดเคลื่อน จึงได้มีการสอนหน้างาน
ภายในหอผู้ป่วย เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาแต่ละประเภท ทำให้อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อดื้อ ยาภายในหอผู้ป่วยดังกล่าวถูกต้องร้อยละ 75.35 นอกจากนี้จากการร่วม ENV Round พบว่าผู้ปฏิบัติใน
การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียยังขาดความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ แผน
ในปี 2563 คือ การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทุกระดับและการสอนหน้างานใน
หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติเฉพาะ เช่นบำบัดน้ำเสีย  พนักงานเก็บและขนย้ายขยะ พนักงานทำความสะอาด พนักงานเปล เป็นต้น  

• สนับสนุนการฝึกอบรมภายนอกองค์กร โดยทำแผนพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ทุกปี ตามบริบทองค์กร 
ICWN 13 คน ผ่านการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ หลักสูตร 2 สัปดาห์ จำนวน 4 คน และหัวหน้าหอผู้ป่วย
จำนวน 4 คน ส่วน ICWN ใหม่ มีแผนส่งอบรมในปีงบประมาณ ปี2564  

• กำหนดให้มีการให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ญาติและผู้ดูแล เน้นกลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อดื้อยา เป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้ดูแล 
สิ่งแวดล้อมและชุมชนปลอดภัย ไม่เกิดการ ติดเชื้อ/การแพร่กระจายเชื้อ โดยพยาบาลประจำหอผู้ป่วยดำเนินการให้ความรู้ 
ขณะที่ผู้ป่วยยังรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล  และวางแผนก่อนการจำหน่าย 

(9)(10) พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN) กลไกการดำเนินงานและประสานงาน 
• เน้นการทำงานเป็นทีม ผ่านระบบคณะกรรมการโดยอ้างอิงคู่มือการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของ

กระทรวงสาธารณสุขที่เป็นปัจจุบัน มีการประชุมคณะทำงานทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง และ IC Round คืนข้อมูลสู่แผนกต่างๆ 
• มี ICN fulltime 1 คน ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง IC ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของ ICN ที่ชัดเจน ได้แก่ รวบรวมผล

การเฝ้าระวังการติดเชื้อ การใช้และวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในการพัฒนางาน IC การสอบสวนการระบาด การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย การสนับสนุนทรัพยากร การให้ความรู้และข้อเสนอแนะด้าน IC สามารถที่จะใช้
มาตรการควบคุมการติดเชื้อหรือค้นหาสาเหตุและกำหนดแนวทางแก้ไขได้ เมื่อรับรู้ว่าจะมีอันตรายด้านการติดเชื้อเกิดขึ้นกับ
ผู้ป่วยหรือบุคลากร  

• ทีม IC ได้ส่งต่อข้อมูลให้ COC และเครือข่าย รพ.สต เพื่อลงพื้นที่ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียง  มีแผลกดทับ ผู้ป่วยที่ On device  ส่งต่อข้อมูลเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่องที่บ้าน ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติเพื่อเสริม
ความมั่นใจในการดูแล 

II-4.1 ข. การเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ 
(1) การเฝ้าระวังแบบ active prospective surveillance หรือ targeted surveillance 
• ปี 2559-2563 ดำเนินการเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบ Hospital-Wide Surveillance ทุกตำแหน่งของการติดเชื้อ ได้นำ ข้อมูล

มาวิเคราะห์แนวโน้มการติดเชื้อในแต่ละตำแหน่ง ช่วงไตรมาส 1/2560 มีการนำข้อมูลการติดเชื้อย้อนหลังมาวิเคราะห์ ทำให้
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สามารถทราบตำแหน่งของการติดเชื้อที่มีความสำคัญทางระบาดวิทยา ได้แก่ HAP, SSI, Episiotomy infection wound  
โดยนำมากำหนดเป็น จุดเน้นหรือปัญหาสำคัญของการติดเชื้อในโรงพยาบาล  และกำหนดให้มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อเป็น
แบบ Targeted Surveillance ในตำแหน่งที่สำคัญ   

• มีระบบการติดตามการเฝ้าระวังการติดเชื้อหลังจำหน่าย Post discharge Surveillance ในผู้ป่วยผ่าตัด และมารดาทารก
หลังคลอด จำแนกตาม Procedure เพิ่มการายงานทาง line กลุ่มเครือข่าย IC  ในชุมชนโดยมีพยาบาล รพ.สต ทุกแห่งมีการ
รายงานข้อมูล ทุกเดือน  ในปี 2560 สามารถติดตามผู้ป่วยได้ร้อยละ 98.35 เพื่อให้มีการติดตามผู้ป่วยได้ครอบคลุมมาก ขึ้น
ในปี 2561-2563 ได้จัดระบบติดตามทางโทรศัพท์ ทำให้สามารถติดตามข้อมูลการติดเชื้อหลังการผ่าตัดได้100% 

• จากการประเมินประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังการติดเชื้อปี 2560 พบว่า ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อ ร้อยละ 98.75 
เพื่อให้การเฝ้าระวังการติดเชื้อมีประสิทธิภาพ ช่วงไตรมาส 3/2561 จึงได้เริ่มใช้เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อฉบับสถาบัน
บำราศนราดูร 2561 (CDC2018) นำเกณฑ์การวินิจฉัยติดเชื้อบรรจุในแบบเฝ้าระวังเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจง่ายขึ้น จัดอบรม 
พยาบาลผู้เกี่ยวข้องเรื่องแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อ และจัดให้มีระบบปรึกษาและยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อโดย ICN 
ส่งผลให้ ปี 2563 ประสิทธิภาพผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในเดือนธันวาคมเป็นร้อยละ 100 

(2) การวินิจฉัยและยืนยันการติดเชื้อที่ไม่ได้ทำ active prospective surveillance 
• ทีม IC มีการฟื้นฟูองค์ความรู้ในเรื่อง Definition HAI  ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ มีการทำ Prevalence survey เพื่อ

วิเคราะห์และสะท้อนปัญหาการติดเชื้อภาพรวมของโรงพยาบาลมีการออกแบบระบบสำหรับการรายงานการติดเชื้อระบบอื่น 
ๆ ที่ไม่ได้ทำ Active Prospective Surveillance            

1. หอผู้ป่วยและห้องปฏิบัติการรายงานการติดเชื้อดื้อยาทันทีเมื่อพบผู้ป่วย และ ICN ดำเนินการติดตามการปฏิบัติบนหอ
ผู้ป่วย ทันที เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อเกิดขึ้น  

2. หอผู้ป่วยรายงาน ICN เมื่อสงสัยว่ามี HAI ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจาก ที่กำหนดใน targeted surveillance จากนั้น 
ICN ติดตามข้อมูลผู้ป่วยเพื่อยืนยันการติดเชื้อและเก็บบันทึกเป็นข้อมูล     

3. หอผู้ป่วย/งานควบคุมโรครายงาน ICN ทันทีเมื่อพบโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ/โรคที่ต้องรายงานในระบบรายงานโรค 
จากนั้น ICN ดำเนินการประสานงานการให้บริการผู้ป่วยตามที่กำหนดไว้ 

(3) การใช้ผลของการเฝ้าระวังเพือ่ให้ขอ้มูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อปรับปรุงระบบงาน 
• พบอัตราการเกิดปอดอักเสบจากการนอนโรงพยาบาลนานๆและเกิด Sepsis ตามมาส่งผลให้ต้องนอนรักษาตัวนานขึ้น ใน

ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงและมีโรคประจำตัว ได้มีแผนในการพัฒนาการ Detect  sepsis ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดอัตราการเกิด 
Sepsis 

• พบอัตราการเกิดแผลฝีเย็บติดเชื้อ นำมาสู่กระบวนการทบทวนหาสาเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
แนวทางการดูแลมารดาและทารกให้มีคุณภาพเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากกระบวนการที่ไม่ได้มาตรฐาน
และเน้นการส่งเสริมการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน การดูแผลฝีเย็บ 

• พบอัตราการติดเชื้อผู้ป่วยวัณโรคที่ NCD clinic ในผู้ป่วยที่มารับบริการของโรงพยาบาล ได้มีการปรับโครงสร้างคลินิกและ
พัฒนาแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นการคัด
กรองแยกโรคในผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรคมีจุดคัดกรองและแยกตรวจ 

• ผลการดำเนินการเรื่อง  ไวรัส Covid-19 สรุปได้ดังนี้ 1.มีจุดคัดกรองระบบทางเดินหายใจ 2.มีบุคลากรที่มีความชำนาญการ
ทางด้าน triage ประจำ 3.ใช้แบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วย COVID 4.กรณีผู้ป่วยส่งสัย PUI ให้แยกไว้บริเวณที่จัดเตรียมไว้ ผู้ป่วย
ใส่หน้ากากอนามัย (surgical mask ) 5. พยาบาล triage รายงานไปที่ ฝ่ายสุขาสอบสวนโรค 6.พยาบาล OPD/ERรับต่อ 
แยกผู้ป่วยเข้าห้องแยกโรคตึกแหลมทอง 1  รายงานแพทย์ประจำ ward  /รายงาน ICN ตามลำดับ 7. กรณีนี้แพทย์พิจารณา
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค มีการขอ code เพื่อส่งตรวจ  Lab Co-vid 19 ใช้แบบฟอร์ม novel 2  8.ส่ง SWAB ยังศูนย์วิทยา
ศาตร์การแพทย์หรือ ร.พ. มหาราช 9.มีการรายงานกลับมาที่ระบบ  DDC COVID-19 โดยพยาบาล ฝ่ายสุขาจะรายงานผลมา
ทางแพทย์ที่ดูแลเกี่ยวกับ COVID ภายใน 48 ชม. และแจ้งผู้บริหารทราบ  

(4)(5) การบ่งชี้การระบาดและการควบคุมการระบาด (บทเรียนในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา) 
• ปี 2561 – 2562 พบมีการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก วิเคราะห์สาเหตุพบว่า เกิดการระบาดของโรคที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในเขตอำเภอสูงเนิน มีการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ พร้อมทั้งแนะนำให้ มีการ
ทำความสะอาด ภายในห้องเรียนที่มีเด็กป่วย ทำความสะอาดของเล่น และพิจารณาให้เด็กป่วยหยุดเรียนทันที จนกว่าจะหาย
เป็นปกติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

• ปี 2563 พบมีการระบาดไวรัส Covid-19 สรุปได้ดังนี้ มีการซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับโรคติดต่ออันตราย COVID-19 กับทีม 
SRRT ในวันที่ 14 กพ63 และมีทีม รพ.สต 15 แห่ง ในอำเภอบ่สูงเนินเข้าร่วมด้วย มีการจัดทำ Big cleaning day ในรพ.  
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และมีการให้ความรู้แก่ชุมชน เช่น สอนการล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัย การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิต
แบบ new nomal ส่วนในรพ.มีการจัดเก้าอี้เว้นระยะห่าง สอนการล้างมือ 7 ขั้นตอนแผนก OPD และส่งเสริม เพิ่มจุดบริการ
ล้างมือแบบ และสอนเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี รวมถึงการทิ้งขยะในที่ชุมชุน 

II-4.2 ก. การป้องกันการติดเชื้อทั่วไป 
(1) มาตรการป้องกันการติดเชือ้และทำให้ปราศจากเชื้อ 
• Hand hygiene: มีระเบียบปฏิบัติเรื่องการทำความสะอาดมือ สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ในการล้างมือเพียงพอครบถ้วน จัดให้มี 

alcohol hand rub ที่เข้าถึงง่าย ณ จุดบริการผู้ป่วย ได้แก่ เตียงผู้ป่วยทุกเตียง รถทำหัตถการ โต๊ะปฏิบัติงาน มีโปสเตอร์
แสดงวิธีการ ทำความสะอาดมือที่ถูกต้องในจุดที่เห็นได้ง่าย ปี 2561 ผลการสังเกตการณ์ทำความสะอาดมือถูกต้องร้อยละ 
95% แผนการดำเนินการปี 2563 คือ สังเกตการณ์ทำความสะอาดมือแบบมีส่วนร่วมด้วยวิธี Blind Observe อย่างต่อเนื่อง 
นำข้อมูลมาวิเคราะห์แยกกลุ่ม และจัดทำโครงการประกวดการล้างมือ“ โครงการสูงเนินมือสะอาด” เพื่อเป็นแรงจูงใจ และ
เสริมพลังในการล้างมือ การจัดกิจกรรมรณรงค์ วันที่ 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก  ส่งผลให้ผลการล้างมือ 97.6% 

• Isolation precautions: มีระเบียบปฏิบัติเรื่องการแยกผู้ป่วยตามแนวทางการติดต่อ ผลการทำ IC roundปี 2563 พบว่าผู้
ปฏิบัติสามารถแยกผู้ป่วยได้ถูกต้องตามแนวทางการติดต่อ ร้อยละ 91.42 การจัดตั้งคลินิก ARI แยกจาก OPD, IPD การจัด
โซนดูแล Cohort ward  

• Standard precaution อื่นๆ: มีระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับ Standard precaution ที่จำเป็นครบถ้วน สนับสนุนให้มี อุปกรณ์
ป้องกันอย่างเพียงพอ  ให้มีอุปกรณ์ทิ้งเข็ม/ของมีคมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเข็มตำจากการทำงานมีการจัดระบบจัดการ ขยะ
ตั้งแต่การแยะขยะในจุดกำเนิด การขนย้ายอย่างมิดชิด การจัดเก็บขยะรอทำลายในจุดพักขยะที่เหมาะสม และการนำขยะ ไป
ทำลาย โดยบริษัทเอกชนรับดำเนินการขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ ผลการทำ IC round ปี 2563 พบว่า ผู้ปฏิบัติสามารถ 
ปฏิบัติตาม Standard precaution ได้ถูกต้อง ร้อยละ 86.54 โดยจำแนกเป็นการสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองได้ถูกต้อง ร้อย
ละ 96.8 แยกขยะถูกต้อง ร้อยละ 87.5 การจัดการเครื่องผ้าใช้แล้วถูกต้อง ร้อยละ 87.5 

• การทำความสะอาด ทำลายเชื้อ ทำให้ปราศจากเชื้อ: มีระเบียบปฏิบัติการทำลายเชื้อการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นมาตรฐาน 
เดียวกันทั้งโรงพยาบาล เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลบนฉลากเครื่องมือทางการแพทย์ ได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์  
เข้ามาใช้ในการบันทึกและพิมพ์ข้อมูลฉลากบนห่อเครื่องมือทางการแพทย์ ทำให้อุบัติการณ์การกำหนดจำนวนวันหมดอายุ 
บนเครื่องมือผิดเท่ากับ 0 เพื่อให้เครื่องมือทางการแพทย์มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ ในปี 2561 ได้มีการทบทวนการจัด
หน่วยกลางให้ได้ตามมาตรฐาน จึงได้ปรับปรุงเรื่องการจัด zoning และชุดปฏิบัติงานในแต่ละจุด กำหนดตัวบุคคล กำหนด 
เส้นทางการเข้าออกของเครื่องมือเป็น one way flow ยกเลิกการล้างทุกชนิดในหอผู้ป่วย ทันตกรรม ห้องผ่าตัด กำหนด
วิธีการ ขนย้ายเครื่องมือปนเปื้อนจากทุกหน่วยงานมายังหน่วยจ่ายกลางอย่างถูกวิธี ไม่แพร่กระจายเชื้อ การจัดเก็บเครื่องมือ
ปราศจาก เชื้อในห้องเก็บเครื่องมือที่ได้มาตรฐานมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์  การจ่ายเครื่องมือตามหลักเข้า
ก่อนออกก่อน (First In, First Out : FIFO) การบริการส่งเครื่องมือปราศจากเชื้อด้วยรถขนย้ายที่ได้มาตรฐานโดยหน่วยจ่าย
กลาง และ ปี 2562 ได้ดำเนินการในระยะยาว คือการสร้างอาคารจ่ายกลางใหม่ จัดหน่วยจ่ายกลางให้ได้มาตรฐานที่กำหนด
เพื่อลดข้อจำกัด ด้านพื้นที่  

• การ reprocess กล้องส่องอวัยวะ: มี WI เรื่อง การใช้กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ระบบวิดีทัศน์  
หลังใช้งานทำความสะอาดทันทีโดยนำกล้องไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาสลายคราบแล้ว Plush น้ำล้างเข้า-ออก 10-20 
ครั้งผ่านชุดล้างทั้ง 2 เส้น ส่วนปลายกล้องทำความสะอาดด้วยฟองน้ำ และเป่าลมออกจากสายกล้องไล่น้ำออกให้หมด ส่วน
ปลายกล้องใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง  ส่วนสายกล้อง+ชุดส่องตรวจแช่น้ำยาทำลายเชื้อ High level ความเข้มข้น2.0 % แช่
นาน 10-15 นาที  แช่น้ำยาให้ท่วมสายและ Push น้ำยาค้างไว้ที่สาย แล้วล้างออกอีกครั้งด้วย Sterile water 10  ลิตรโดย 
push น้ำเข้า-ออก 10-20 ครั้ง แล้วเป่าสายให้แห้ง ผ้าสะอาดเช็ด เก็บใส่กล่องฝาปิด  การติดตามเฝ้าระวังหลังจำหน่ายไม่พบ
อัตราการติดเชื้อหรือภาวะแทรกซ้อนจากการใช้กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร 

• การจัดการกับวัสดุหมดอายุและ single-use device reprocessing: กำหนดเกณฑ์การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ซ้ำภายใต้เงื่อนไขจากผู้ผลิตแนะนำและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดที่จะใช้ซ้ำได้ ประเมินจาก
ลักษณะทางกายภาพที่บ่งชี้ว่า วัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ควรนำมาใช้ซ้ำแล้ว กระบวนการทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์นั้น เช่น สาย 
canullar MVA กำหนดจำนวนการใช้ 25 ครั้งทิ้ง และมีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์นั้น   

(2) การปรับปรุงและควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคและการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 
• เพื่อปรับปรุงกระบวนการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ช่วงไตรมาส 1/2562 เป็นต้นมา ได้มีการจัดระบบคัดกรองวัณโรคใน 

ผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกในแต่ละวัน  มีการจัดจุดบริการแยกและให้บริการแบบ One Stop service 
ใน ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคปอด  โดยพยาบาลสามารถสั่งเก็บเสมหะตรวจได้ แพทย์บริการตรวจผู้ป่วย และเภสัช บริการ
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ยาที่จุดบริการแยก ทำให้สามารถคัดแยกผู้ป่วยสงสัยวัณโรคปอดทุกรายที่เข้ามาแผนกผู้ป่วยนอก โดยพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการ
คัดแยกมีผล AFB positive ร้อยละ 5.92 แผนการดำเนินการในปีต่อไปคือ ในเดือน มิ.ย.62 มีการปรับปรุงขยายห้องตรวจ 
Lab ห้องเก็บเสมหะ การจัดระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพใน ห้องตรวจแยกโรคผู้ป่วยคลินิกวัณโรค ซึ่งบรรจุอยู่ใน
แผนการปรับปรุงห้องตรวจ ในปี 2563  

• ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้  น้ำดื่ม น้ำทิ้งและได้ปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล ผลการตรวจน้ำทิ้ง 
ผ่านเกณฑ์ 

(3) การลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ  
• การคัดแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ในแผนกผู้ป่วยนอก มีการซักถามอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยที่ มาโรงพยาบาล 

หากมลีักษณะอาการ ที่สงสัยมีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หรือมีลักษณะอาการที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้  มี
การแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ป่วยทันที และผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่าย เป็นวัณโรค สุกใส  ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อได้
อย่างรวดเร็ว จะได้รับการตรวจรักษาแบบระบบ one  stop service  

• การคัดแยกผ้าเปื้อน จากแผนกต้นทางเลยทันที ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการจัดการ เนื่องจากขั้นตอนการซักผ้าที่สำคัญคือ ไม่แยก 
หรือ รื้อผ้าติดเชื้อออกจากถุงที่บรรจุ  มีการประชาสัมพันธ์กับผู้รับบริการที่นอนในโรงพยาบาล ให้มีการแยก แพมเพิส ออก
จากผ้า และทิ้งแพมเพิสในถังสีแดง  เพื่อลดอุบัติการณ์สิ่งแปลกปลอมปนอยู่ในถังผ้า ขั้นตอนการรับผ้าสกปรก เจ้าหน้าที่มี
การใส่อุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงาน มีการรับผ้าสกปรก ในช่วงเช้า เวลา 7.00 น.-7.45 น.และ 12.30-13.00 น 

• งานทันตกรรม  ปรับปรุงห้องเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย จำนวน 2 ห้อง ติดตั้งระบบระบายอากาศเพิ่ม 
• หอผู้ป่วยในจัดผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มโรคติดเชื้อให้อยู่ในห้องแยกโรค แยกของใช้และมีกริ่งฉุกเฉินเรียกเพื่อขอความช่วยเหลือ

กรณีผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง ในปี 2563 สร้างห้อง Negative pressure  เพิ่ม 1 ห้อง ที่ตึกอายุรกรรมชาย 
• OPD/ER : โดยคัดกรองผู้ป่วยนอกทุกราย โดยกำหนดจุดคัดกรองชัดเจน และแยกตรวจกรณีสงสัยป่วยด้วยโรคติดเชื้อที่อาจ

แพร่กระจายเชื้อ ในห้องแยกตรวจโรค  
• หอผู้ป่วย : ติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าประตู ห้ามเย่ียมในกรณีที่มีอาการ URI 
• ห้องรอคลอด : วัดไข้+สอบถามผู้ป่วยทุกรายโดยใช้แบบฟอร์มผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
• คลินิก ARI  มีการจัด one-stop servie ผู้ป่วยเสี่ยงติดเชื้อเดินหายใจ  
• หน่วยซักฟอก :  ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฎิบัติงานรวมทั้งมีการนิเทศขณะปฎิบัติงานจริง             

มีแนวทางการคัดแยกผ้าในหน่วยงานที่ใช้ผ้าโดยแบ่งประเภทผ้าให้ถูกต้อง และชัดเจน 
• หน่วยจ่ายกลาง : มีการปรับโครงสร้างอาคารให้ได้มาตรฐาน ในปี 2562  แบ่งพื้นที่เป็นเขตปนเปื้อน เขตสะอาด เขตปลอด

เชื้อในหน่วยงานจ่ายกลาง มีเปลี่ยนรองเท้า สวมเสื้อคลุม ทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงานใน  เขตสะอาดและเขตปลอดเชื้อ   
• โรงครัว : แจกอาหารโดยใช้ระบบ one –way  ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาใช้กล่องไบโอโฟม ใช้แล้วทิ้ง   
• ห้องพักศพ : จัดทำแนวทางจัดการศพในกรณีโรคติดต่ออันตราย อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นเรื่องการ

จัดการศพ COVID-19 ให้จนท.สวมPPE ตามมาตรฐานถุ งซิปใส่ศพ 2 ชั้น ไม่มีอาบน้ำศพ  ไม่ฉีดยาศพ  ไม่เปิดถุงศพให้นำศพ
เข้าตู้เย็น และให้ญาตินำไปประกอบพิธี โดยห้ามเปิดปากถุงเด็ดขาด 

 

II-4.2 ข. การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มเฉพาะ 
(1) การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่สำคัญขององค์กร* 

(สรุปการดำเนินงานตามแนวทางมาตรฐานสำคัญจำเป็น) 
• พัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะนอนร.พ. ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ สำคัญ การดูแลผู้ป่วย

ขณะใส่สายสวนปัสสาวะระบบการสื่อสารการ OFF foley cath เมื่อหมดข้อบ่งชี้ และการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อแผลฝี
เย็บ เน้นการส่งเสริมให้ความในการดูแลตนเองที่บ้าน 

• กำหนดแนวการเฝ้าระวังแบบ Active Prospective Surveillance เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุม มีระบบการเฝ้าระวังการติด
เชื้อหลังจำหน่าย Post discharge Surveillance ร่วมกับการประสานข้อมูลการดูแลต่อเนื่องในชุมชนร่วมกับ รพ.สต 

(2) การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อซึ่งติดต่อได้ทางโลหิต ผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ การติดเชื้อที่ดื้อยาและเชื้ออุบัติใหม่ 
• ผู้ป่วยที่มีภูมิความต้านทานต่ำ ได้แก่ ผู้ป่วยมะเร็งให้ยาเคมีบำบัด เด็กแรกเกิด - 1 เดือน จัดระบบบริการที่ OPDแบบ One 

stop service กำหนดจุดนั่งรอตรวจ ห้องทำหัตการเฉพาะและห้องตรวจแยก 
• มีการจัดให้เข้าห้อง Positive pressure เพื่อแยกจากผู้ป่วยทั่วไปและยึดหลักปฏิบัติ Standard precaution อย่างเคร่งครัด 

ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา จากการส่งรับต่อหรือเกิดขึ้นในโรงพยาบาล มีการแยก  Zoning ออกจากผู้ป่วยทั่วไป ติดป้ายสื่อ
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ความหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ที่เตียงและแฟ้ม อธิบายให้ญาติผู้ดูแลได้รับรู้และปฏิบัติตามแนวทาง ลง Pop Up ใน
ระบบ HOSxP เพื่อเฝ้า ระวังอย่างต่อเนื่อง ผลไม่มีอุบัติการณ์การระบาด เชื้ออุบัติใหม่มีแนวทางปฏิบัติ มีการซ้อมแผน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆและ มีห้อง Negative Pressure 1 ห้องสำหรับรองรับผู้ป่วย ผลไม่พบบุคลากรติดเชื้อจากการ
ปฏิบัติงาน 

(3) การดูแลเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสเลือด/สารคัดหลั่ง หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน* 
(สรุปการดำเนินงานตามแนวทางมาตรฐานสำคัญจำเป็น) 

• มีการติด Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา ทำไว้ที่แผนกการ
ทำงานทุกแผนก 

• ร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วยติดเชื้อHIV ปรับแนวทางการรับยาในผู้สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งตามแนวทางการตรวจรักษาและ 
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2560 และปี 2563 ได้ปรับแนวปฏิบัติเรื่องสูตรการให้ยาต้านไวรัสเพื่อลดอาการ
ข้างเคียงจากการใช้ยา 

• มีระบบติดตามการรักษา โดย ICN เพื่อการรักษาต่อเนื่อง 
• ทบทวนสาเหตุความเสี่ยงและจัดทำมาตรการในการป้องกัน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง 
 

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ให้หายปกติ และไม่มี

การแพร่กระจายเชื้อ บุคลากรปลอดภัยไม่ติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน มีระบบการจัดสรรทรัพยากรในการป้องกันร่างกายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• คณะกรรมการ IC ร่วมกับทีม ENV มีการจัดการเรื่องการกำจัดขยะติดเชื้อทั้งเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน โดยจัดให้มี
รถรับขนขยะติดเชื้อ ที่ได้มาตรฐาน และส่งขยะจ้างเหมาบริษัทเอกชนไปทำลายต่อตามมาตรฐานงาน ส่งผลให้ชุมชนปลอดภัย 

 

v. แผนการพัฒนา 
มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ป ี

46. ระบบ
ป้องกันและ
ควบคุมการ
ติดเชื้อ 

3.5 

 

L - พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วย  CAUTI,HAP,Episiotomy 
infection wound 

- พัฒนาระบบการรายงานการติดเชื้อโดยใช้ ITและโปรแกรมการเฝ้าระวังการติดเชื้อ 
- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านบุลากรเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ 

และการเกิดอุบัติเหตุถูกเข็มทิ่มตำหรือสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา 
47. การเฝ้า

ระวังและ
ควบคุมการ
ติดเชื้อ 

3.5 L - แผนก ER  คือ มีห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ 
- เชื้อและห้องพ่นยาผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและใน ER 
- และผู้เข้ารับบริการใน ER 
- ปรับโซนการดูแลผู้ป่วย ward เด็กเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
- ปรับโครงสร้าง OPD เพื่อลดความแออัด 

48. การป้องกัน
การติดเชื้อ
ทัว่ไป 

3.5 

 

L - การติดตามให้คำแนะนำการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยง ต่อการแพร่กระจายเชื้อ
และส่งเสริมให้หน่วยงานปฏิบัติตาม PSG  เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ 

- พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพเรื่อง Hand hygiene ในชุมชน 
49. การป้องกัน

การติดเชื้อ
ในกลุ่ม
เฉพาะ 

3.5 

 

L - พัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจาย เชื้อโดยปรับปรุง
โครงสร้าง มีจุดคดักรอง ที่ OPD และ NCDติดต้ัง Termo scan 

- พัฒนาระบบการแพร่กระจายเชื้อโดยติดตั้งระบบระบายอากาศและกรองอากาศ
เพิ่มในหน่วยงาน ทันตกรรม ปรับห้องตรวจ AIR 
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II-5 ระบบเวชระเบียน 
i. ผลลัพธ์ 
ประเด็นสำคัญที่ควรรายงาน: ความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันเวลา มีเนื้อหาที่จำเป็น (สำหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง การประเมิน
คุณภาพ) ความปลอดภัย การรักษาความลับ 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ป2ี563 ป2ี564  
1. อัตราความสมบูรณ์ของเวช ระเบียนผูป้่วยนอก                 
- External Audit 
- Internal Audit  

>90%  
92.71 
90.92 

 
92.24 
92.71 

 
85.50 
90.98 

 
84.85 
87.96 

 
83.66 

2. อัตราความสมบูรณ์ของเวช ระเบียนผู้ป่วยใน             
- External Audit 
- Internal Audit  

>90%  
89.04 
85.30 

 
88.69 
87.32 

 
87.06 
87.57 

 
86.01 
87.26 

 
89.5 

3. อัตราความสมบูรณ์ของการสรุปโรคและหัตถการ 
(SACA)    
- External Audit  

>90% 

59.44 77 66.5 73.33 77.5 
4. อัตราความสมบูรณ์ของ Nursing Record                          
- External Audit 
- Internal Audit  

>90%  
78.70 

 
77.92 

 
87.22 
87.22 

 
77.78 
77.78 

 
94.10 

5. อัตราการส่งเบิกเงินค่าชดเชย (E-Claim) ผู้ป่วยใน
สิทธิ์ UC ครบถ้วนทันเวลาภายใน 30 วัน 

100%   99.65 99.14 94.56 

6. ค่าดัชนีผู้ป่วยใน CMI รพ.ระดับ F1 > 0.6 0.78 0.79 0.73 0.75 0.74 

7. จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยในสูญหาย 0 NA 2 1 0 0 
 
ii. บริบท โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90เตียง อัตรากำลังประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ 1 คน เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 คนพนักงาน
บัตรรายงานโรค 5คน และมีคณะกรรมการเวชระเบียนจากทุกสหวิชาชีพทำหน้าที่วางแผนออกแบบระบบบริหารเวชระเบียนโดย
มีเป้าหมายคือให้บริการในงานเวชระเบียน ให้สิทธิ์การรักษา บันทึกรหัสโรคและหัตถการ ให้บริ การสถิติข้อมูลอย่างมีคุณภาพ
ถูกต้องรวดเร็วเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ระบบบริหารเวชระเบียนมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายและรักษาความลับของผู้ป่วย 
ปริมาณผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน:  

ปริมาณงาน หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ป ี2563 ปี 2564 

ผู้ป่วยนอก คน 127,467 127,512 137,097 131,657 131,989 10,332 

ผู้ป่วยนอก ครั้ง 188,889 188,294 203,452 199,632 192,131 14,986 

ผู้ป่วยใน คน 5,648 5,264 5,340 5,769 5,063 592 

ผู้ป่วยใน ครั้ง 7,255 6,954 7,121 7,584 6,662 616 

จำนวนวันนอนรวม วัน 25,640 25,866 27,467 25,148 22,777 2,264 
 

หมายเหตุ : (เฉลี่ยปี59-63) นับจำนวนผู้ป่วยทุกรายท่ีมาโดยมีจำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 680 ครั้ง/วัน และจำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย  
               20 คน/วัน 
ขอบเขตการใช้ digital technology ในระบบเวชระเบียน: ใช้เวชระเบียนแบบอิเลกทรอนิกส์ภายในโรงพยาบาล คือ 
1. โปรแกรม HosXP เป็นโปรแกรมหลักของทุกหน่วยบริการในโรงพยาบาลตั้งแต่ผู้รับบริการเข้ามาติดต่อ รับการตรวจรักษา รับ

ยา จ่ายเงินและกลับบ้าน  
2. ระบบ SCAN OPD เป็นโปรแกรมเพื่อสนับสนุนและเป็นทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการเพื่อตอบสนองได้ความถูก

ต้องรวดเร็ว  
3. ใช้โปรแกรม SN tool  ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลคุณภาพงานเวชระเบียน  
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iii. กระบวนการ 
II-5.1 ก. การวางแผนและออกแบบระบบ 
(1)(2) การกำหนดเป้าหมาย การออกแบบระบบเวชระเบียน การประเมินส่วนขาด/ความซ้ำซ้อน/การไม่ได้ใช้ประโยชน์: 
• ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 
• จัดทำเป็นแนวทางให้ง่ายต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ สปสช.  
• ใช้ระบบ Paperless เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน/ลดพื้นทีก่ารจัดเก็บ/ลดการสูญหาย  
• ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องเวชระเบียนผู้ป่วยนอกด้วยตนเอง ในโปรแกรม SN tool  
• ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในทุกฉบับ (SACA)  
• ตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียน (MRA) แบบสุ่มทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในและแบบเชิงรุกแผนกผู้ป่วยใน 
• ทบทวนร่วมกับทีมสหวิชาชีพโดยใช้ MRA และ SACA   
• สะท้อนผลการตรวจสอบให้หน่วยสำคัญรับทราบ 
• ทบทวนออกแบบพัฒนาระบบเป็นรายไตรมาส 
• มีการกำหนดตัวชี้วัดของหน่วยงานและเสนอเป็นตัวชี้วัดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทำให้เกิดผลลัพธ์ ในปี 2563-2564 ความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยในแนวโน้มดีขึ้น(จากร้อยละ87.26เป็น 89.51) 
โดยเฉพาะเนื้อหาส่วนที่สำคัญแนวโน้มดีขึ้นมากคือการสรุปโรคและหัตถการ(66.5%เป็น77.5%)/Nursing Record (77.78% 
เป็น94.1%) เวชระเบียนผู้ป่วยนอกยังต้องพัฒนาต่อ พบผลลัพธ์ลดลงจากร้อยละ 87.96เป็น 83.66) เนื่องจาก สปสช.กำหนด
เกณฑ์และเป้าหมายเพิ่มขึ้น (ก.ค.63) จึงมีการปรับแก้ไขเป็นระยะ ผลลัพธ์อาจยังไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้และ
ประสบการณ์เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่  
(3) การประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกเวชระเบียน: 
• มีระบบการตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียน (MRA)  
• มีระบบ Audit เวชระเบียนผู้ป่วยในโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหาสำคัญ (SACA) 
• สะท้อนผลการตรวจสอบให้หน่วยงานสำคัญรับทราบทุกเดือน 

ส่วนที่เป็นเนื้อหาสำคัญคือ  
1. Discharge Summary กำหนดรูปแบบและตำแหน่งของการบันทึก การแก้ไข การรับคำสั่งตามเกณฑ์ของกระทรวง

สาธารณสุข คำย่อตามเกณฑ์สปสช. ให้แพทย์เจ้าของไข้เป็นผู้แก้ไข อนุญาตให้แพทย์ auditor รพ. เพิ่มความละเอียดของ
โรค/หัตถการโดยไม่ขัดแย้งกับแพทย์เจ้าของไข้ กรณีที่ขัดแย้งส่งให้แพทย์เจ้าของไข้เป็นผู้พิจารณาเอง  

2. Progress notes, Doctor order sheet ระบุเวลาทุกครั้ง แปลผล Investigation ที่สำคัญและวินิจฉัยร่วมกับแผนการ
รักษา การรับคำสั่งด้วยวาจาให้แพทย์ผู้สั่งการรักษาลงชื่อภายใน 24 ชม. ใช้ตราประทับชื่อ เลข ว. กำกับลายเซ็นทุกครั้ง 
พบความผิดพลาดทีม auditor ส่งแก้ไขให้ถูกต้อง  

3. Nurse note บันทึกประเมินแรกรับสะท้อนข้อมูลสำคัญ ระบุปัญหาครอบคลุมตามสภาพผู้ป่วย ระบุปัญหาทางการ
พยาบาลสอดคล้องกับอาการตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่าย ระบุกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ ป่วย 
การรักษาของแพทย์ ยาในกลุ่มเสี่ยงสูงหรือหัตถการถ้ามี ระบุอาการหรือปัญหาและกิจกรรมที่ผู้ป่วยต้องได้รับข้อมูล
ความรู้หรือฝึกทักษะจำเป็นเป็นระยะเพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ 
ทำให้เกิดผลลัพธ์  ป ี2561-2564 การสรุปโรคและหัตถการ 66.5% เป็น 77.5% ผลจาก External Audit  
                       ปี 2561-2564 (ต.ค.) Nursing Record 77.78% เป็น 94.1% ผลจาก Internal Audit  

(4) การประมวลผลจากเวชระเบียนและการนำข้อมูลที่ประมวลได้ไปใช้ : เพื่อวางแผนกระบวนการการดูแลผู้ป่วย ให้เหมาะสม 
ทันเวลา และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย  

• ทบทวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เช่น กลุ่มโรคความเสี่ยงสูง, กลุ่มโรค High Cost High 
Volume ฯ 

• วางแผนพัฒนางานคุณภาพแต่ละหน่วยบริการ  
• ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในทุกฉบับก่อนการส่งเบิก 
• ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกกลุ่มที่มีสิทธกิารรักษาเบิกกรมบัญชีกลาง เบิกได้ อปท. ทุกvisit ก่อนการส่งเบิก 
• ใช้ข้อมูลนำเสนอผลงานประจำปี  
• สนับสนุนข้อมูลงานวิชาการ งานวิจัย  
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ทำให้เกิดผลลัพธ์ ใน ปี 2563   
1. มีกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่เป็น Standing order เพิ่มขึ้นคือการดูแลผู้ป่วย UTI เพื่อป้องกันการใช้ ATB ไม่เหมาะสมและ

การดูแลผู้ป่วยถูกงูหรือสัตว์กัด ใช้การตรวจ WBCT แทน VCT เนื่องจากแปลผลได้ชัดเจนกว่า    
2. การเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยถูกต้องเหมาะสมมีค่า CMI ช่วงปี 2560-2564 ได้ตามเกณฑ์ คือ > 0.6  

(5) การประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียน: 
• มีคณะทำงานตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบบริหารเวชระเบียน 
• มีระเบียบปฏิบัติการบริหารเวชระเบียนตามขั้นตอนการส่งข้อมูลของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพื่อความทันเวลาปรับขั้นตอน 

Audit : กำหนดระยะเวลาการส่งยืมชัดเจนขึ้น จัดเรียงแฟ้มรอ Audit ก่อนหลังตามวันจำหน่าย ติดตามกลับเข้าระบบทุกวัน 
แฟ้มแก้ไขส่งโดยตรงกับแพทย์  โดยติดสติ๊กเกอร์สีแดงเตือนกรณีเป็นแฟ้มด่วนและเสี่ยงส่งเบิกไม่ทันระบุวันส่งชัดเจน ผู้ป่วย
นอกมีการตรวจสอบและส่งผู้รับผิดชอบแก้ไขทุกวัน 

• บันทึกรหัสจัดทำดัชนีประมวลผลเป็นสถิติโรคเพื่อประโยชน์ขององค์กร  
• นำเสนอข้อมูลคุณภาพเวชระเบียนต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงานเวชระเบียน  
• มีระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียนโดยมีการกำหนดบุคคลการเข้าถึง  
• กำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

ทำให้เกิดผลลัพธ์ ในปี2563-2564 1)ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนเฉลี่ยแนวโน้มดีขึ้น (จากร้อยละ87.26 เป็น
98.5) 2) เวชระเบียนผู้ป่วยนอกและในกลับเข้าสู่ระบบครบถ้วนมากขึ้น (ร้อยละ OPD 86.67 เป็น 96.23 IPD 76.62 เป็น 
78.57) 3) ค่า Adjust RW ที่ได้หลังการ Audit แก้ไข ปี59-63 และ ต.ค. 63 (34.48, 52.15,58.27,63.36,45.63และ 42.79 
ตามลำดับ) 4) เวชระเบียนผู้ป่วยในไม่มีสูญหาย 5) มีผลงาน COI 1เรื่อง 6) การส่งเบิกทันเวลาภายใน 15 วันได้ >95%  

II-5.1 ข. การรักษาความปลอดภัยและความลับ 
(1) การจัดเก็บเวชระเบียน ความปลอดภัย:  
• เพื่อความเหมาะสม รักษาความลับ ปลอดภัยจากการสูญหาย/เสียหายทางกายภาพ จึงมีกระบวนการจัดเก็บ ดังนี้  สถานที่

จัดเก็บสะอาด ปลอดภัย , ควบคุมการเข้า-ออกได้เฉพาะ จนท.ห้องเวชระเบียนเท่านั้น,จัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในแยกจากกัน OPD เรียงตาม HN และ IPD เรียงตาม AN, ให้บริการเวชระเบียน เฉพาะ จนท.ในหน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ , มีแนวทางปฏิบัติการให้บริการเวชระเบียน , มีแผนป้องกันอัคคีภัย , เก็บเวชระเบียนที่เป็นเอกสารและ 
Electronic file ไว้ 5 ปี, มีการทำลายตามระเบียนการทำลายเอกสาร, ใช้ระบบ Paperless งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกทุก
แผนกเพื่อลดขั้นตอนทำงาน/ลดพื้นที่การจัดเก็บ/ลดการสูญหาย, เอกสารสำคัญคือ ผล EKG / Ulterasoundและแบบบันทึก
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน ใช้ระบบ SCAN OPD เป็นโปรแกรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนทางการแพทย์  ทางกฎหมาย
และเป็นทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลได้ถูกต้องรวดเร็ว 
ทำให้เกิดผลลัพธ์: ในปี 2564 1)เอกสารสำคัญได้รับการ Scan (ตค.63 1.EKG =79.1%  2.U/S=48%) 2)ลดขั้นตอนการ
จัดเก็บ/การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 3) มีพื้นที่ในการจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยในมากขึ้น 4) มีเวลาทำงานได้คุณภาพ
มากขึ้น/ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน 

(2) (3) การรักษาความลับของข้อมูลในเวชระเบียน: 
(2) มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อรักษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศ 

1. กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลรายบุคคลเฉพาะทีเ่กี่ยวข้อง  
2. กำหนด username และ password แก่เจ้าที่ทุกระดับ         
3. ระบบจะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องเกิน 20 นาที  
4. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน  
5. สามารถดูการใช้งานของ user แต่ละคนจาก Log file ในกรณีข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์รั่วไหล   
6. มีแนวทางการขอประวัติผู้ป่วยในระบบเวชระเบียน     
7. จัดระบบการยืม-คืนข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยกำหนดสิทธิผู้ยืม แนวทางการยืมคืนการติดตามเพื่อป้องกันสูญหาย  
8. ใช้ใบนำทาง สื่อสารระหว่างหน่วยงานผู้ป่วยนอก  บันทึกข้อความที่ต้องการสื่อสารในระบบ Hosxp ในช่อง PE   
9. ให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกต่อการรักษาความลับ ด้วยการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่  การประชุมประจำเดือน 

(3) การรักษาความลับของข้อมูลในเวชระเบียน : เวชระเบียนที่ตอ้งมีการปกปิด เช่น ผู้ป่วยมีผลเลือด HIV, ผู้ป่วย OSCC  
1. มีแนวทางการให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ   
2. ใช้ใบนำทางสื่อสารผู้รับผิดชอบและจนท.ห้องบัตรนำส่งด้วยตนเองทุกราย 
3. กำหนดรหัสผู้ป่วย OSCC. ใหม่เพื่อรักษาความลับคือ ใช้รหัส Z768 แทน T742   
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4. มีตู้เก็บเวชระเบียนเฉพาะและกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
5. ผู้ป่วย HIV ผู้รับผิดชอบแจ้งต่อผู้ป่วยด้วยตนเองและบันทึกเป็นรหัส Nap No. ช่องโรคประจำตัวในระบบ Hos-xp  

กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นสามารถรู้และเข้าดูได้ในช่อง Pop-note  ในระบบ Hos-xp 
ทำให้เกิดผลลัพธ์ ในปี2561-2564 ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาความลับผู้ป่วย การใส่รหัสโรคผู้ป่วย OSCC 
ถูกต้องมากขึ้น (11.11%,76.47%,66.66% และ85.70% ตามลำดับ) การบันทึกประวัติในช่อง CC ถูกต้องมากขึ้น 
(77.77%, 88.23% , 80% และ 85.70% ตามลำดับ)   

(4) การให้ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลของตนในเวชระเบียน: 
• มีแนวทางการขอดู ขอยืม ขอถ่ายสำเนาเวชระเบียน  มีแบบฟอร์มคำร้อง ขอถ่ายสำเนาเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร อนุมัติให้

ดำเนินการ ผลลัพธ์ปี2563-2564 เวชระเบียนที่เป็นความลับไม่สูญหายไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาความลับผู้ป่วย 
II-5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย 
(1) การออกแบบและมาตรการเพื่อให้บันทึกเวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอตามข้อกำหนด  
• เพื่อใช้สื่อสาร ดูแลต่อเนื่องข้อมูลเพียงพอต่อความต้องการของทีมสหวิชาชีพ 

1. มีแนวทางการให้บริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการครบทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มให้บริการจนถึงกลับบ้าน 
2. การบันทึกข้อมูลเน้นให้มีข้อมูลสำคัญคือ CC / HPI / มีรหัสโรคและหัตการถูกต้องครบถ้วน เน้นให้แต่ละวิชาชีพบันทึก

ข้อมูลในรูปแบบ SOAP เพือ่สื่อสารใหท้ีมสุขภาพได้วางแผนดูแล ให้การรักษาและวินิจฉัยโรคถูกต้องครอบคลุม       
3. ตรวจสอบและปรับฐานข้อมูลในระบบ Hosxp ตามเกณฑ์ สปสช.เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด ข้อมูลเป็น

ปัจจุบัน  ลดการให้บริการผิดคน คือ 1.สอบถามข้อมูลเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และชื่อผู้ติดต่อได้ซ้ำ
ทุกครั้ง 2.ถ่ายรูป เพื่อยืนยันตัวตนทุกคน   

4. กรณีผู้ป่วยไม่รอตรวจหรือเรียกไม่พบให้ระบุเหตุผลการยกเลิกบริการในช่อง CC และใส่รหัสZ532 นำออก inviod เพื่อ
ป้องกันข้อร้องเรียกและใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได ้ 

(2) การทบทวนและปรับปรุงคุณภาพของการบันทึกเวชระเบียน (ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง การบันทึกในเวลาที่กำหนด): 
• ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงโดยแพทย์ 3 ฉบับต่อเดือนเพื่อประเมินความเหมาะสมของการรักษา การบันทึกถูกต้อง

และมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ  
ทำให้เกิดผลลัพธ์: ในปี 2564 มีแนวทางปฏิบัติการบันทึกเวชระเบียนที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ สปสช., ได้รับความร่วมมือ
จากทุกสหวิชาชีพและแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนจากองค์กรที่มีความสำคัญ คือแพทย์และพยาบาล, แนวทางการดูแลรักษาและ
การบันทึกเวชระเบียนที่ถูกต้องจากการทบทวนอยู่ระหว่างรอผลลัพธ์  

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• กระบวนการทำงานสามารถตรวจสอบได้แบบ real time ทุกขั้นตอนจากโปรแกรม SN tool  เช่น  การตรวจรับแฟ้มผู้ป่วย

ครบถ้วนตามเวลา  การสรุปโรคและหัตถการครบถ้วนทันเวลา การ Audit ทันเวลาภายใน 3วันหลังจำหน่าย การส่งเบิกเงิน
ชดเชยทันเวลาภายใน 15 วันหลังจำหน่าย  การส่งเบิกเงินชดเชยทันเวลาภายใน 30 วันหลังจำหน่ายสิทธิ์ UC ข้อมูลสำคัญ
ได้รับการ SCAN เป็นหลักฐานครบถ้วน (หลังใช้ระบบ Paperless) เช่น EKG ผล Ultrasoud   

• มีการกำหนดตัวชี้วัดประเมินคุณภาพงานที่ชัดเจน 
• การทบทวนวิเคราะห์เพ่ือพัฒนางานทำได้รวดเร็วและต่อเนื่องมากขึ้น 
• ใช้ระบบ Paperless ทุกหน่วยงานและมีระบบตรวจสอบคุณภาพได้  
• มีผลงาน CQI เพื่อพัฒนาคุณภาพงานเวชระเบียน 1 เรื่อง 

v. แผนการพัฒนา 
 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี

50. ระบบบริหารเวชระเบียน 3.5 LI ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บันทึกเวชระเบียนโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหาสำคัญคือ  
1.Discharge Summary 2.Progress notes, Doctor 
order sheet 3.Nurse note  

51. การทบทวนและความสมบูรณ์
ของการบันทึก 

3.5 LI ความสมบูรณ์และความถูกต้องของการบันทึกเวชระเบียน
ให้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับสารสื่อสารและการดูแลต่อเนื่อง 
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  II-6 ระบบการจดัการดา้นยา 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: ถูกต้อง ปลอดภัย ได้ผล ทันเวลา adherence ประสิทธิภาพ 

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ปี 2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ปี 2563 
Medication error with harms (level E 
up)* 00 33 33 66 33 22 

อุบัติการณ์ Medication error ผู้ป่วยนอกต่อพันใบสั่งยา 
อุบัติการณ์ Medication error : 
Prescribing* <<00..11 00..77112266 00..33888877 00..66225544 00..33229966 00..22551188 

อุบัติการณ์ Medication error : Pre-
dispensing* <<11 22..99227766 11..77220011 00..99557744 11..22339988 11..77005599 

อุบัติการณ์ Medication error : 
Dispensing* <<00..11 00..11663311 00..11557711 00..11554444 00..22558899 00..33224499 

อุบัติการณ์ Medication error : 
Administration* <<00..0055 00..00777733 00..00116655 00..00223322 00..00770066 00..00224444 

อุบัติการณ์ Medication error ผู้ป่วยในต่อพันวันนอน 
อุบัติการณ์ Medication error : 
Prescribing* <<22 22..99669999 33..33664433 33..99668811 33..00004400 33..55556600 

อุบัติการณ์Medication error : 
Transcribing* <<11..55 22..55779911 22..22881155 11..55665544 11..22997799 11..11885544 

อุบัติการณ์ Medication error : Pre-
dispensing* <<11 22..55779911 22..22004422 11..00992211 11..55220044 33..77775577 

อุบัติการณ์ Medication error : 
Dispensing* <<22 33..44338888 33..00116622 33..77886611 33..77008822 55..00449900 

อุบัติการณ์ Medication error : 
Administration* <<55 1100..66229922 1133..22225511 1111..66449955 1122..44559977 1144..88883344 

การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาDUE >>9955 9999..2200 9988..6688 9977..7700 9999..0044 110000..0000 
อัตราการแพ้ยาซ้ำ 00 11  รายราย 11  รายราย 11  รายราย 11  รารายย 22  รายราย 
-อัตราแพ้ยาซ้ำOPD : พันใบสั่งยา 00 00..00008866 00 00..00007777 00 00..00008811 
-อัตราแพ้ยาซ้ำ IPD : พันวันนอน 00 00..0000 00..00338877 00..0000 00..00337711 00..00443399 

*ตัวอย่างการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสำคัญจำเปน็ซึ่งอาจปรับรูปแบบตามบริบทองค์กร เช่นการเก็บข้อมูล ME สามารถใช้
รูปแบบตามที่รพ.เก็บปกติเป็นต้น 

ii. บรบิท 
ยาที่ต้องระมัดระวังสูง : Potassium chloride injection, 3%Sodium chloride injection, Dopamine 250 mg/10 ml 
injection, Norepinephrine 4mg/4ml injection, Amphotericin B 50 mg injection, Amikacin 500mg/2ml 
injection, 50%Magnesium sulfate injection, Digoxin 0.5mg/2ml injection, Digoxin 0.0625 mg tab, Warfarin 3,5 
mg tab, Theophylline 200 mg SR tab, Furosemide injection, Furosemide tab, Phenytoin 250mg injection, 
Phenytoin 100 mg SR capsule, Phenobarbital 60 mg tab, Nitroglycerine injection, Adenosine 6 mg/2ml 
injection, Amiodarone 150 mg/3ml injection, Adrenaline 1mg/1ml injection, Insulins, Morphine 10mg/ml 
injection, Pethidine 50 mg/ml injection, Morphine 10, 20, 30 mg tablet, Morphine syrup, Fentanyl patch, 
Fentanyl injection  
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iii. กระบวนการ 
II-6.1 ก. การกำกับดูแลการจัดการด้านยา 
(1) การทำหน้าที่ของ PTC การบรรลุเป้าประสงค์ของระบบยา ประสิทธิภาพของการจัดการระบบยา:  
• เพื่อบรรลุเป้าหมายความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล PTC รพ ได้มี 1.ปรับปรุงกรอบบัญชียา ตัดยาที่ไม่ปลอดภัยออก

จากบัญชี ได้แก่ Diclofenac injection ซึ่งมีปัญหาการบริหารยา และRanitidine ซึ่งมีปัญหาพบสารปนเปื้อนก่อมะเร็งใน
วัตถุดิบ ผลลัพธ์มีการปรับเปลี่ยนการใช้ยาแก้ปวดสำหรับดูแลผู้ป่วย 2.กำหนดรายการยาที่ใช้เฉพาะแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ 
Cetirizine syrup สั่งใช้เฉพาะกุมารแพทย์ เพื่อลดการใช้ยาไม่สมเหตุผลในเด็ก ส่งผลให้ผลลัพธ์ การใช้ยาต้านฮิสตามีนชนิด 
non-sedating ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ สมเหตุผลร้อยละ 7.24 (<20%)  3.กำหนด
นโยบายการใช้ยาเสพติดในผู้ป่วยนอก เพื่อควบคุมการใช้อย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและความปลอดภัยในการใช้ที่
เหมาะสมไม่เกิดอันตรายและไม่ก่อให้เกิดการใช้ยาในทางที่ผิด ผลลัพธ์ในปี2563 พบมีการสั่งใช้ยาในห้องฉุกเฉิน และปฏิบัติ
ตามนโยบายทุกราย  

(2) การปรับปรุงบัญชียาครั้งสุดท้าย นโยบายสำคัญ จำนวนยาในบัญชี 
• มิถุนายน 2563 ทบทวนบัญชียารพ เพื่อตอบสนอง service plan และแนวทางการใช้ยาของแพทย์เฉพาะทาง จำนวน

รายการยา 419 รายการ เป็น ED 401 รายการ NED 18 รายการ สัดส่วน ED:NED = 95.7 :4.3 
(3) ผลการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ME/ADE การตอบสนองเมื่อเกิด ME/ADE* 

(สรุปการดำเนินงานตามแนวทางมาตรฐานสำคัญจำเป็น) 
• อุบัติการณ์สำคัญเกี่ยวกับยาที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ได้แก่ KCl injection คำสั่งใช้ยาในผู้ป่วยมีระดับ K 1.8 สั่งใช้ KCl 

40 mEq คู่กับ KCl elixir ติดตามระดับ K ได้ 5.4 ต้องแก้ไข ทบทวนพบโอกาสพัฒนาในระบบคำสั่งใช้ยา ให้ระบุการติดตาม
ผลE’lyte หลังบริหารยา, แนวทางการเฝ้าระวังขณะบริหารยาตามแบบบันทึกที่กำหนด และเกณฑ์ในการรายงานแพทย์  

• อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยาเกินขนาด จากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการผสมยา Nicardipine 
injection ทบทวนพบโอกาสพัฒนาในระบบการจ่ายยาที่ต้องใช้ต่อเนื่องในหอผู้ป่วยให้จัดแยกต่อครั้งการใช้ การกำหนด
ความแรงต่อหน่วยปริมาตรที่ฉลากยาเพื่อสื่อสารกับพยาบาลผู้เตรียมบริหารยา  

• อุบัติการณ์ผู้ป่วยได้รับยาที่มีประวัติแพ้ซ้ำ ทบทวนปัจจัยพบ รอยต่อของข้อมูลแพ้ยาซึ่งมาจากสถานบริการอื่น  (ผู้ป่วยมี
ประวัติและบัตรแพ้ยา Phenytoin ที่ รพ.สูงเนิน และมีประวัติและบัตรแพ้ยา Sodium valproate เพิ่มจาก รพ.อื่น ไม่รวม
รายการแพ้ยาในบัตรแพ้ยาล่าสุด) การสื่อสารข้อมูลแพ้ยาที่พบจากผู้ป่วยและญาติให้วิชาชีพที่เกี่ยวข้องทราบตรงกัน        
จากอุบัติการณ์พบโอกาสพัฒนาในการทบทวนบทบาทสหวิชาชีพ การสื่อสารข้อมูลระหว่างสหวิชาชีพเมื่อพบประวัติแพ้ยา 

(4) ผลการติดตามการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สูง (HAD) 
• เพื่อปรับปรุงกระบวนการเฝ้าระวังขณะบริหารยาเสี่ยงสูงให้ได้ตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 90% ทีมงานได้ปรับปรุงดังนี้        

ปรับระบบเภสัชกรที่รับผิดชอบงานผู้ป่วยในให้ดูแลต่อเนื่องเป็นทีม 6 เดือน, ติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุมทุกเดือน 
ผลลัพธ์การดำเนินงานมีแนวโน้มดีขึ้นค่าเฉลี่ยปี2561-2563 ดังนี้ ร้อยละ 84.88, 91.75, 93.93 ตามลำดับ โดยเฉพาะ 
Norepinephrine inj ผลลัพธ์ดีขึ้นจากร้อยละ 75.68, 84.65, 94.07 ตามลำดับ  

 (5) ผลการดำเนินงานตามแผนงานใช้ยาสมเหตุผล (rational drug use) และแผนงานดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ  
      (antimicrobial stewardship) : 
• เพื่อบรรลุเป้าหมายผู้ป่วยเบาหวานได้ใช้ยา metformin โรงพยาบาล มีแนวทางดังนี้  1.ทบทวนตัวชี้วัดในงาน NCD         

2.ทบทวนการใช้ยาของผู้ป่วยเพื่อปรับตามแนวทาง ผลลัพธ์มีแนวโน้มดีขึ้นปี 2561-2563 จากร้อยละ 82.02, 81.68 และ
90.82 ตามลำดับ 

• เพื่อปรับปรุงกระบวนการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุของโรงพยาบาล  เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ ทีมงานได้มีการ
ปรับปรุง การรายงานผลลัพธ์การสั่งใช้ยาแจ้งผู้สั่งใช้ทุกเดือน การทบทวนแนวทางการสั่งใช้การวินิจฉัย ทำให้เกิดแนวโน้ม
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากปี 2561-2563 จากร้อยละ 61.80, 58.88, 49.65  ตามลำดับ 

• เพื่อปรับปรุงกระบวนการใช้ยาปฏิชีวนะในการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนบน เพื่อลดการใช้ยากลุ่ม Fluoroquinolone ซึ่ง
มีโอกาสเชื้อดื้อยา ทีมงานได้มีการทบทวนร่วมกับ IC กำหนด 1. แนวทางการใช้ยาสำหรับติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนบน
สำหรับผู้ป่วยนอก และ Pre-printed form สำหรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล 2.ทบทวนรายการยา Nitrofurantoin 100 mg 
สำหรับใช้ในการรักษา  ผลลัพธ์มีการสั่งใช้ยาตามแนวทางที่กำหนด 
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(6) การติดตามตัวชี้วัด การทบทวนวรรณกรรม การประเมินและปรับปรุงระบบจัดการด้านยา: 
• เพื่อให้เกิดความสมเหตุผลของการสั่งใช้ยา Atorvastatin, Fenofibrate สำหรับควบคุมระดับไขมันในเลือด ของผู้ป่วยที่มี

ข้อจำกัดหรือข้อห้ามในการใช้ Simvastatin และ Gemfibrozil รพ.ได้ดำเนินการ 1.กำหนดเกณฑ์การใช้ยาร่วมแพทย์อายุ
รกรรม  2.แนวทางสั่งใช้ การสั่งใช้ครั้งแรกต้องผ่านการอนุมัติจากแพทย์อายุรกรรม 3.ระบบติดตามผลและประเมินซ้ำเมื่อใช้
ยาครบ 6 เดือน ผลการติดตามพบว่าปี2563 มีสั่งใช้ 50 รายเป็นไปตามแนวทาง 

II-6.1 ข. สิ่งแวดล้อมสนับสนุน 
(1) การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ: 
• เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะผู้ให้บริการ รพ มีการอนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการพอสังเขป ดังนี้ 
- มกราคม 2562  เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ เข้าอบรม Asthma & COPD management from guideline  
- พฤษภาคม 2562 เภสัชกร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
- สิงหาคม 2562 แพทย์และเภสัชกร เข้ารว่มอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์  
- มีนาคม 2563 เภสัชกร และเจ้าหน้าที่รพ เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 

• เพื่อพัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟูความรู้ให้เจ้าหน้าที่ รพ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยด้านยา สำหรับพยาบาล
วิชาชีพ รพ.สูงเนิน ในปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 18 และ 19 ธันวาคม 2561)  

(2) การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละราย: 
• เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลสำคัญประกอบการสั่งใช้ยา จ่ายยา ให้ยา รพ ได้  1.เพิ่ม Pop-up ประเมินความเสี่ยงต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือด และผลค่าการทำงานของไต  2.ข้อมูลแพ้ยา ในฉลากสำหรับติดเอกสารคนไข้ใน 3.ข้อมูลทาง
ห้องปฏิบัติการที่สำคัญเช่น INR, CrCl, FBS ในฉลากสรุปรายการยา ทดแทนการใช้ใบสั่งยา (ที่ยกเลิกการใช้แล้ว) 4.แสดง
ข้อมูลแพ้ยา และโรคประจำตัว ในใบนำทาง (เอกสารสำหรับเชื่อมการบริการในรพ.) จากระบบที่มี ทำให้ลดความ
คลาดเคลื่อนในการใช้ NSAIDs ซึ่งมีข้อห้ามในผู้ป่วย CKD stage3 

(3) การเข้าถึงข้อมูลยาที่จำเป็น: 
• เพื่อสนับสนุนการสั่งใช้ยา และบริหารยาอย่างปลอดภัย ทีมได้ดำเนินการ 1.บัญชีรายการยาที่ต้องการข้อมูลจำเป็นเฉพาะ 

เช่นรายการยาที่ต้องปรับขนาดตามการทำงานของไต, รายการยาที่ต้องใช้สารน้ำเฉพาะ, รายการยาที่ต้องมีแนวทางบริหาร
ด้วยความระมัดระวัง  2.สร้างการเข้าถึงข้อมูลยาจำเป็น เช่นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์, จัดทำแบบเฝ้าระวังการบริหารยาที่มี
ความเสี่ยงสูง, card รายการยาที่ต้องใช้สารน้ำเฉพาะ ปรับปรุงข้อมูลสำคัญในฉลากยา เช่นสารน้ำที่ผสมได้ ความปลอดภัย
ในหญิงตั้งครรภ์ ปริมาณยาต่อหน่วย เป็นต้น  ผลลัพธ์การดำเนินการผู้สั่งใช้มีข้อมูลในระบบบริการเตือนขณะปฏิบัติงาน,  ปี
2563 ไม่พบอุบัติการณ์ผสมสารน้ำผิดชนิด 

(4) ระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ยา การส่งสัญญาณเตอืน: 
• เพื่อบรรลุเป้าหมายการป้องกันการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาแบบ Fatal DI รพ 1.กำหนดคู่ยาที่เกิด Fatal DI 2.กำหนด

แนวทางป้องกันการสั่งใช้ Fatal DI ใน รพ. 3.บันทึก คู่ยา Fatal DI ที่ห้ามจ่ายคู่กันในระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการ ทำให้
เกิดผลลัพธ์ ป้องกันคำสั่งใช้ยาFatal DI โดยแจ้งเตือน และบล็อก การสั่งใช้ยาคู่ Fatal DI ทุกราย 

(5) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเกี่ยวกับการใช้ยา: 
• เพื่อตอบสนองต่อโอกาสพัฒนาเรื่องพื้นที่ที่เพียงพอในการให้บริการเภสัชกรรม รพ ได้วางแผนไว้ดังนี้  

1. ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้บริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD clinic) ซึ่งมีพื้นที่จัดบริการเภสัชกรรมที่สอดคล้อง
กระบวนการทำงาน และรองรับบริการที่เพิ่มขึ้น ในปี 2564   

2. ปรับปรุงพื้นที่บริการผู้ป่วยนอก ซึ่งมีแผนปรับปรุงพื้นที่บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ให้สอดคล้องกระบวนการ ทำงาน
และรองรับหลักเกณฑ์การป้องกันแพร่กระจายเชื้อ ในปี 2565 

II-6.1 ค. การจัดหาและเก็บรักษายา 
(1) การจัดหายา: 
• เพื่อบรรลุเป้าหมายการประกันความพร้อมใช้ รพ ได้จัดระบบดังนี้ 1.จัดประเภทยาสำหรับวางระบบจัดหา ได้แก่ ยาจำเป็น

ต่อการช่วยชีวิต  ยาจำเป็นต่อการรักษาโรคที่สำคัญ และยาทั่วไป  2.ระบบตรวจสอบการสำรองตามประเภทยา 3.ระบบ
จัดการจัดหายาที่จำเป็นเร่งด่วน 4.ระบบจัดการเมื่อยาขาดแคลน ทำให้เกิดผลลัพธ์ร้อยละของการขาดยาจากคลัง มีแนวโน้ม
ดีขึ้น ปี25631-2563 คิดเป็น 1.35, 1.27, 1.16 ตามลำดับ 
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• เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนยาในสถานการณ์ Covid-19 ได้ใช้การรวมกลุ่มเครือข่าย รพ ในจังหวัดนครราชสีมา  
1. รวมจัดทำแผนความต้องการใช้ยาจำเป็นต่อเดือน และรวมแผนต่อเดือนทั้งจังหวัด 
2. ประสานงานบริษัทผู้ผลิต/นำเข้ายา เพื่อแจ้งความต้องการใช้ของจังหวัดรายเดือน และการวางแผนส่งรายเดือน   

กระบวนการจัดการดังกล่าวทำให้ได้บทเรียนในการวางแผนการใช้ยาจำเป็นร่วมกับบริษัท เพื่อกำหนดอัตราสำรองยา
ของบริษัทเพียงพอกับความต้องการใช้ และขยายกระบวนการกับบริษัทที่มีแนวโน้มมีการจัดส่งยาไม่ทัน ตามเวลาและมี
โอกาสเสี่ยงต่อการขาดยาอื่นๆด้วย 

(2) การเก็บสำรองยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย : 
• เพื่อบรรลุเป้าหมายการเก็บสำรองยาควบคุณอุณหภูมิอย่างเหมาะสม โรงพยาบาล ได้จัดระบบ 1. จัดหาตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์

ให้เพียงพอ 2. มีระบบสำรองไฟฟ้าทันทีที่ไฟฟ้าจากภายนอกดับ 3. ตรวจสอบอุณหภูมิสม่ำเสมอทุกวัน 4. จั ดแผนการรับ
สถานการณ์ไฟฟ้าดับในภาวะที่เครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ทำงาน   
ผลการประเมิน ไม่พบอุบัติการณ์ ไฟฟ้าไม่เข้าระบบตู้เย็นสำรองเวชภัณฑ์ เมื่อไฟฟ้าภายนอกดับ พบมีสถานการณ์ตู้เย็น
สำรองเวชภัณฑ์เกือบไม่ เพียงพอในช่วงยาโครงการรณรงค์ 

(3) การจัดให้มียา/เวชภัณฑ์ฉุกเฉินในหน่วยดูแลผู้ป่วย: 
• เพื่อปรับปรุงระบบยา/เวชภัณฑ์ฉุกเฉิน ในหน่วยดูแลผู้ป่วยให้พร้อมใช้ มีคุณภาพ ตรวจสอบง่าย ทีมงานได้ดำเนินการ

ปรับปรุงดังนี้ 1. กำหนดรายการยาฉุกเฉินจำนวนสำรอง 2. จัดทำกล่องยาฉุกเฉินสำหรับห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วย รถฉุกเฉิน  
3. จัดระบบบริหารจัดการกล่องยาฉุกเฉิน ครอบคลุมระบบจัด เบิกใช้ การตรวจสอบ ส่งผลให้มีความพร้อมใช้ในจุดบริการ 
ลดระยะเวลาในการตรวจสอบความพร้อมใช้ยาฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ ติดตามตรวจสอบความคลาดเคลื่อนทางยาได้เร็ว  

(4) การจ่ายยาเมื่อห้องยาปิด: 
• ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกเปิดบริการ 24 ชั่วโมง 
(5) การจัดการกับยาที่ส่งคืนมาห้องยา: 
• เพื่อแก้ปัญหายาส่งคืนมาห้องยาจากจุดบริการโรงพยาบาลและเครือข่าย พบใกล้หมดอายุ รูปแบบแตกต่างกัน         

(เปลี่ยนบริษัท เปลี่ยนแผง) ทีมงานได้ใช้แนวคิดศูนย์คัดแยกและตรวจสอบก่อนเข้าระบบนำไปใช้ มีกิจกรรมดังนี้ กำหนด
ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล  ตรวจสอบรายการยาใช้น้อยและใกล้หมดอายุทุกจุดบริการ ทบทวนอัตราสำรองทุกจุดบริการ 
รวบรวมข้อมูลรายการยาส่งคืนห้องยาเดือนละครั้ง เพื่อสรุปการจัดการยาส่งคืนมาห้องยา และการจัดการยาใกล้หมดอายุ  
ผลลัพธ์ดำเนินการ ทำให้มีการหมุนเวียนยาระหว่างจุดบริการ ลดการมียาใกล้หมดอายุที่จุดบริการ และช่วยลดการสำรองยา 
เมื่อมีอัตราใช้ลดลง 

II-6.2 ก. การสั่งใช้และถ่ายทอดคำสั่ง 
(1) การเขียนคำสั่งใช้ยาและถ่ายทอดคำสั่ง เพื่อการใช้ยาที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย: 
• เพื่อแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนการถ่ายทอดคำสั่งใช้ยาที่ไม่ชัดเจน ได้กำหนดแนวทาง 1.แพทย์ OPD สั่งยาผ่านระบบ Lan 

2.หลีกเลี่ยงการใช้คำย่อที่ไม่สากลและใช้ชื่อสามัญทางยา ทำให้ผลลัพธ์ความคลาดเคลื่อนจากการอ่านลายมือแพทย์ ลดลง  
• เพื่อปรับปรุงกระบวนการรับคำสั่งใช้ยากลุ่มเสี่ยงทางโทรศัพท์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงคำสั่งใช้ยาโดยตรง รพ กำหนด 

1.แพทย์ต้องเป็นผู้สั่งใช้ยาด้วยตัวเอง  2.เภสัชกรเห็นคำสั่ งใช้ยา กรณีนอกเวลาโดยผ่านการ scan doctor order sheet    
3.มีแนวทางการรับคำสั่งใช้ยาทางโทรศัพท์ ผลลัพธ์ไม่พบอุบัติการณ์ที่เกิดจากการรับคำสั่งผิดพลาดทางโทรศัพท์  

(2) medication reconciliation: 
• เพื่อแก้ปัญหาความทันเวลา และครอบคลุมรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับปัจจุบัน รพ. ได้ทบทวนและปรับปรุง 1.ระบบสืบค้น

ข้อมูลยาเดิมผู้ป่วยมากกว่า 1 แหล่ง เช่นสอบถามสถานพยาบาลที่ผู้ป่วยรับการรักษา, สัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ 2.กระตุ้น
บทบาทสหวิชาชีพในการมีส่วนร่วมดำเนินการตามระบบ MR เช่น แพทย์มีคำสั่งติดตามยาเดิมผู้ป่วย พยาบาลรับคำสั่งและ
ติดตามยาจากผู้ป่วยและญาติ  เภสัชกรจะตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  ผลลัพธ์การดำเนินการ มีความสอดคล้อง
ต่อเนื่องทางยาที่ผู้ป่วยได้รับ 97.96%, คลาดคลาดเคลื่อนทางยาระดับD ขึ้นไป ลดลง จาก 1.21% ในปี 2562 เหลือ 0.85% 
ในปี 2563 

 (3) ถ้ามีการสั่งจ่ายยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ใช้ (Computerized Physician Order Entry; CPOE) ระบบมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ: 

•  
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II-6.2 ข. การเตรียม เขียนฉลาก จัดจ่าย และส่งมอบยา 
(1) การทบทวนคำสั่งใช้ยา: 
• เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผู้ป่วยได้รับยาถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัยก่อนการบริหารยา ได้มีการกำหนด 1. ให้เภสัชกร

ทบทวนคำสั่งใช้ยาก่อนทำการส่งมอบยาให้จุดบริการ 2. กำหนดรายการยาที่ต้องมีการปรับขนาดในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะเช่น 
ผู้ป่วยสูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร เป็นต้น 3. กำหนดรายการยาที่ต้องมีการประเมินความเหมาะสมของการ
สั่งใช้ยา(DUE) ทำให้เกิดผลลัพธ์ในการลดความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยาที่มีประวัติแพ้หรือข้อห้ามใช้ เช่น การสั่งใช้ 
NSAIDsในผู้ป่วย CKD stage 3 ขึ้นไปและ warfarin เป็นต้น ลดความไม่ปลอดภัยจากยาที่ต้องปรับขนาดเมื่อมีการทำงาน
ของไตลดลงเช่น ปรับขนาดยา Oseltamivir เมื่อ CrCl < 60 เป็นต้น 

(2) การจัดเตรียมยา: 
• เพื่อแก้ปัญหารูปแบบยาที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด Oseltamivir syrup รพ. ได้ดำเนินการ 1.จัดทำสูตรแม่บท และ

แนวทางเตรียมยา 2.กำหนดระบบ ผลิตยาสำรอง ปี 2563 ผลิตยาประมาณ 20 ลิตร ทำให้เกิดบทเรียนในการผลิตยาที่
จัดหาได้จำกัดไม่เพียงพอต่อการใช้ เช่น Magnesium sulfate solution 

(3) การติดฉลากยา: 
• เพื่อให้ผู้ป่วย และจุดบริการ มีข้อมูลเพียงพอและลดความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา รพ.ได้กำหนดให้ 1.ยาที่ส่งมอบต้อง

มีฉลากยาที่มีข้อมูล ได้แก่ ชื่อสกุลผู้ป่วย ชื่อความแรงวิธีใช้ยาและข้อควรระวังการใช้ยาหรือบริหารยา 2. ยาแบ่งบรรจุ ต้องมี
ฉลากระบุชื่อ ความแรง จำนวน วันหมดอายุ ผลลัพธ์ มีระบบเพื่อดำเนินการได้ครบถ้วน  

• เพื่อตอบสนองโอกาสพัฒนาเรื่องการตรวจสอบชื่อยาด้วยความมั่นใจ ครอบคลุมทุกจุดให้ยาแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลทีมงาน
ได้วางแผนดังนี้  1. กำหนดแนวทางเตรียมบริหารยา 2. จัดทำสื่อประกอบเรียนรู้ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ 3.กำหนดการ
ติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดให้ยาแก่ผู้ป่วย 4. ประเมินผล 

(4) การส่งมอบยาให้หน่วยดูแลผู้ป่วย: 
• เพื่อการส่งมอบยาให้หน่วยดูแลผู้ป่วยมีความปลอดภัย และทันเวลา โรงพยาบาล ได้ดำเนินการ 1.เภสัชกรรับคำสั่งใช้ยา

โดยตรง และมีการ Scanคำสั่งใช้ยา มาที่ห้องยากรณีนอกเวลา 2.กำหนดระบบกระจายยาแบบรายวัน (daily dose)        
3.จัดทำchartมาตรฐานนับdoseยา  4.ประกันเวลาส่งมอบยาให้หน่วยดูแลผู้ป่วยไม่เกิน 14.00 น. ผลการดำเนินงาน ไม่พบ
อุบัติการณ์ผู้ป่วยไม่ได้รับยาตามเวลากำหนด  

• เพื่อให้ผู้ป่วย Sepsis ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 60 นาที ทีมรพ. มีการปรับปรุงกระบวนการ 1.สื่อสารคำสั่งใช้ยาให้เภสัชกร 
2.จัดระบบช่องทางด่วนที่ห้องจ่ายยา 3.บริหารยาทันทีที่ห้องฉุกเฉินก่อนส่งผู้ป่วยเข้าหน่วยบริการ  ผลลัพธ์ ผู้ป่วย Sepsis 
ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 60 นาที ปี 2561-2563 คิดเป็นร้อยละ 77.58%, 91.66%, 98.64% ตามลำดับ 

(5) การส่งมอบยาให้แก่ผู้ป่วย: 
• เพื่อปรับปรุงกระบวนการส่งมอบยานอกเวลาราชการที่ปฏิบัติงานโดยจพ.เภสัชกรรม โดยมีเป้าหมาย ให้ผู้ ป่วยได้รับยาที่

ถูกต้อง ปลอดภัย รพ ได้ดำเนินการปรับปรุง 1.ช่องทางให้คำปรึกษาระบบยาที่ชัดเจน มีไลน์  consult กำหนดตาราง    
เภสัชกรที่รับปรึกษา 2.จัดระบบตรวจสอบซ้ำความถูกต้องของการจัดจ่ายเวรดึก โดยส่งภาพคำสั่งใช้ยาและยาที่จัดเข้าไลน์ 
เพื่อให้เภสัชกรตรวจสอบซ้ำ ผลลัพธ์การปรับปรุงปี 2563 มีการปรึกษาและได้รับการตอบกลับคิดเป็น 85.71% ตอบ
ทันเวลาไม่เกิน 15 นาที คิดเป็น 80% ความถูกต้องของยาที่จัดจ่าย 98.97% ความรุนแรงระดับ B และ C 

II-6.2 ค. การบริหารยา 
(1) การบริหารยา การใช้แบบบันทึกการให้ยา (Medication Administration Record; MAR) การตรวจสอบซ้ำ: 
• เพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์เรื่องการบริหารยา ทีมได้ดำเนินการ 1.กำหนดแนวทางการใช้ MAR เช่นคัดลอกโดยตรงจากใบ

คำสั่งการรักษา ข้อมูลที่จำเป็นใน MAR  2.การใช้ MAR เพื่อตรวจสอบยาที่ส่งมอบจากห้องยาซ้ำโดยอิสระ 3.การทบทวน
ความถูกต้องของการบันทึก MAR  ส่งผลให้ สามารถดักจับความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา(dispensing error) เช่น     
จ่ายยาไม่ถูกชนิด ไม่ถูกจำนวน ไม่ถูกความแรง ในปี 2563 คิดเป็น 5.05 ต่อพันวันนอน, มีความคลาดเคลื่อนจากการบริหาร
ยา (Administrating error) เช่นไม่ได้บริหารยา จากบันทึก MAR คลาดเคลื่อน  ในปี2563 คิดเป็น 14.88 ต่อพันวันนอน 

• เพือ่ตอบสนองโอกาสพัฒนาเรื่องการบริหารยาคลาดเคลื่อน รพ ได้วางแผนการตรวจสอบการบันทึก MAR ของเวรเช้าให้
ครอบคลุมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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(2) การให้ความรู้ การมีส่วนร่วมของผู้ป่วย/ครอบครัว: 
• เพื่อบรรลุเป้าหมายเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา และลดความรุนแรงจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางยา รพ. ได้ดำเนินการ 

1.จัดให้มีเภสัชกรประจำคลินิกเพือ่ให้เข้าใจความจำเป็นในการใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์จากยา และการปฏิบัติตัว เช่น การ
งดฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อในผู้ป่วยใช้ยา warfarin  การรับประทานยาให้ตรงเวลาในผู้ป่วยใช้ยา ARV/TB  2.ประเมินความรู้/
ADR/การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ผลลัพธ์การดำเนินการผู้ป่วยมีความร่วมมอืในการใช้ยามากกว่าร้อยละ 80 แยกตามคลินิกดังนี้ 
warfarin 96.53%, สุขภาพจิต 89.56%, ARV 99.25%,TB 98.78%  

(3) การติดตามผลการใช้ยา: 
• เพื่อลดความรุนแรง ADR ในยาที่มีความสำคัญเช่น Theophylline, Clozapine, กลุ่มยาวัณโรคและยาต้านไวรัส  

โรงพยาบาล มีการกำหนด 1. บัญชีรายการยาที่สามารถเกิด ADR type A ของรพ.สูงเนิน 2. กำหนดแนวทางของยาแต่ละ
รายการเช่น Clozapine มีการตรวจ CBC ทุกครั้งก่อนรับยา  กลุ่มยาวัณโรค มีการติดตามค่าการทำงานของตับ 3.ให้
คำแนะนำ และบัตรเฝ้าระวัง ในกลุ่มยาที่มีโอกาสแพ้ยารุนแรงเช่น Allopurinol, Sulfa   
ผลลัพธ์การดำเนินงาน มีการปรับสูตรการรักษาผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 15 รายเนื่องจากมีการเกิด ADR Hepatitis จากยา  
ปรับหรือหยุด การใช้ยา Theophylline เมื่อพบ ADR  

(4) การจัดการกับยาที่ผู้ป่วยนำติดตัวมา: 
• เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ผู้ป่วยได้รับยาครบถ้วนตามแผนการรักษา รพ ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับยาที่ผู้ป่วยนำติดตัวมา 

ดังนี้ 1.จัดทำแบบบันทึกการใช้ยาที่ผู้ป่วยนำติดตัวมา 2.ตรวจสอบสภาพ และจำนวนยาที่นำมา 3.จัดเก็บยาที่ผู้ป่วยนำติดตัว
มาแยกเฉพาะผู้ป่วยแต่ละราย  4.จัดจ่ายยาให้ผู้ป่วยตามระบบบริการเภสัชกรรม เป็น daily dose  ผลลัพธ์ผู้ป่วยได้รับยาที่
จำเป็นอย่างต่อเนื่อง 

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• พัฒนาการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิต ในรูปแบบ One stop service โดยเพิ่มทักษะความรู้เรื่องยาและการดูแลผู้ป่วยสำหรับ

เภสัชกร จัดระบบบริการในคลินิกให้สามารถมีกระบวนการติดตามความร่วมมือในการใช้ยา และอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจ
เกิดขึ้น สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย ญาติและผู้ให้บริการเพื่อเพิ่มความสำเร็จในการรักษา ผลลัพธ์มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี
2561-2563 ทั้งด้านความร่วมมือในการใช้ยา ร้อยละ 91.8, 92.03, 89.56 ตามลำดับ มารับบริการตรงตามนัดคิดเป็นร้อย
ละ 90.30, 90.12, 89.22  จำนวน DRP ที่พบ 50, 186, 102 ครั้ง ทั้งนี้ ยังพบว่ามีผู้ป่วยที่ขาดนัด ทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลให้มีอาการกำเริบ จึงมีการวางแผนพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยขาดนัดร่วมกับเครือข่ายบริการ   

• การเชื่อมโยงพัฒนาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในสถานพยาบาลเครือข่าย โดย 1.การเพิ่มพูนความรู้การใช้ยา
ปฏิชีวนะ แนวทางการใช้ยาสำหรับติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และท้องเสียเฉียบพลัน 2.ทบทวนรายการบัญชี รพ.สต. 3.
สนับสนุนสมุนไพรทางเลือกสำหรับให้บริการ 4.ติดตามให้คำแนะนำ ผลลัพธ์ดำเนินการต่อเนื่อง ส่งผลจำนวนรพ.สต.ที่มี
ผลลัพธ์การใช้ยาปฏิชีวนะใน 2โรค ผ่านเกณฑ์ ดีขึ้น จากปี 2560จำนวน 3 แห่ง เป็น 15 แห่ง ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา 
 

v. แผนการพัฒนา 
มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี

52. การกำกับดูแลการจัดการ
ด้านยา 

4 L ประเมินการปฏิบัติตามแนวทาง นโยบายด้านยา เพื่อนำมา
เรียนรู้และปรับปรุง 

53. สิ่งแวดล้อมสนับสนุน การ
จัดหาและเก็บรักษายา 

4 I พัฒนาระบบการรายงานอุณหภูมิของสถานที่จัดเก็บยาแบบ 
Realtime  

54. การสั่งใช้ยาและการ
ถ่ายทอดคำสั่ง 

4 I พัฒนาระบบ Medication reconciliation ครอบคลุมการ
บริการผู้ป่วยทุกราย 

55. การทบทวนคำสั่ง เตรียม 
เขยีนฉลากจัดจ่าย และส่ง
มอบยา 

4 L ประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมและบริหารยา
สำหรับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล และนำมาเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุง 

56. การบริหารยาและติดตาม
ผล 

4 I พัฒนาระบบการติดตามการบริหารยาสำหรับผู้ป่วยนอก ใน
กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ เช่น ผู้ป่วยเบาหวานได้รับอินซูลินต่อวัน
มากกว่าน้ำหนักตัว, ผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C >12   

 



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2020) โรงพยาบาลสงูเนิน  

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  56 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Part II-7.1 

II-7.1 บรกิารรงัสีวทิยา/ภาพการแพทย์ 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นคณุภาพ/ความเสี่ยงทีส่ำคญั: คุณภาพฟิล์ม ปลอดภัย ถูกต้อง รวดเร็ว 

บริการตรวจทดสอบถ่ายภาพรังสีวิทยาประกอบการวินิจฉัยโรค ให้ผลฟิล์มคุณภาพ/ภาพคุณภาพ สำหรับการวินิจฉัยโรคที่
ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยมีอันตรายต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด (Reliable & Accurate Results) 

ข้อมลู/ตัวชีว้ดั เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ปี2563 
อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำ (%) <2 0.64 1.49 1.17 1.15 1.70 
ระยะเวลาเฉลี่ยการให้บริการผู้ป่วย (นาที) <9 8.17 7.75 6.21 6.52 6.24 
อัตราการส่งข้อมูลผิดพลาดในระบบPACS (%) <2 0.18 0.10 0.02 0.31 125 
อัตราการควบคุมคุณภาพ ภาพรังสี ดิจิตอลก่อน
ส่งพบแพทย์ (%) 

>70 57.96 80.50 71.94 86.50 79.93 
 

ii. บรบิท 
• กลุ่มงานรังสีวิทยาขึ้นกับกลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสูงเนิน มีบุคลากรจำนวน 3 คน เป็นนักรังสี

การแพทย์ 2 คน พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 คน ใช้ระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)     
ทั้งภาพถ่ายรังสีวินิจฉัยทั่วไปและภาพรังสีทางทันตกรรม 

ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก): 
• ให้บริการรังสีวินิจฉัยทุกประเภทในเวลาราชการและคลินิกพิเศษ 16.00-20.00 น. และให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ตลอด 24 ชั่วโมงโดยจัดเวร on call เวลา 20.00 น.ถึง 8.00 น. 
การตรวจพิเศษ/การทำ intervention ทางรังสี  
• ไม่มี 
จำนวนเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค/เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพรังสี (ปริญญา/ต่ำกว่าปริญญา): 
• นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ วุฒิ วทบ.วิทยาศาสตร์การแพทย์รังสีเทคนิค ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ใบอนุญาต

เลขที่ ร.ส.2405จำนวน 1 คน 
• นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ วุฒิ วทบ.วิทยาศาสตร์การแพทย์รังสีเทคนิค ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ใบอนุญาตเลขที่ 

รส.3753 จำนวน 1 คน 
• พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 คน ปวส. ผ่านการฝึกหลักสูตรผู้ ช่วยเหลือคนไข้ และปฏิบัติงานถ่ายภาพรังสีที่

โรงพยาบาลสูงเนินตั้งแต่ตุลาคม 2563  ถึงปัจจุบัน 1 คน  
จำนวนรังสีแพทย์:   
• ไม่มี 
เทคโนโลยีสำคัญ: 
• ระบบการผลิตรังสีรังสีวินิจฉัยด้วย 
- เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA ชนิดแขวนเพดาน 
- เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 50mA 
- เครื่องเอกซเรย์ฟัน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 mA  

• ระบบการสร้างภาพระบบ PACS ซึ่งเริ่มใช้งาน เมื่อ 16 ก.พ. 2555 เพื่อช่วยให้แพทย์ได้รับภาพถ่ายทางรังสีอย่างรวดเร็วทำ
ให้แพทย์วินิจฉัยโรคและให้การรักษาผู้ป่วยได้เร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยหนักนอกจากนี้  PACS ยังสามารถแก้ปัญหาการ
จัดเก็บ-ค้นหาฟิล์มเอกซเรย์และปัญหาการสูญหายของฟิล์ม ที่ทำให้เกิดความล้าช้าต่อการรายงานผล เอ็กซเรย์ได้ดีอีกด้วย  
PACS ประกอบไปด้วย 
- Server PACS  
- ระบบ เครือข่าย 
- Monitor ดูภาพทางการแพทย์ ขนาด 2 Mb จำนวน 1 จอ ขนาด 1Mb จำนวน 11 จอ  
- CR Reader พร้อม software ประมวลผล ทั้งสร้างและเก็บรักษาภาพถ่ายทางรังสี   
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iii. กระบวนการ 
II-7.1 ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ 
(1) การวางแผนและจัดบริการ: 
• กลุ่มงานรังสีวิทยาขึ้นกับกลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสูงเนิน มีบุคลากรจำนวน 3 คน เป็นนักรังสี

การแพทย์ 2 คน พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 คน ใช้ระบบจัดเก็บและสื่อสาข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ทั้ง
ภาพถ่ายรังสีวินิจฉัยทั่วไปและภาพรังสีทางทันตกรรม 

• ให้บริการรังสีวินิจฉัยทุกประเภทในเวลาราชการและคลินิกพิเศษ 16.00-20.00 น. และให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดเวร on call เวลา 20.00 น. ถึง 8.00 น. 

(2) ทรัพยากรบุคคล: 
• นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ วุฒิ วทบ.วิทยาศาสตร์การแพทย์รังสีเทคนิค ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ใบอนุญาต

เลขที่ ร.ส.2405จำนวน 1 คน 
• นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ วุฒิ วทบ.วิทยาศาสตร์การแพทย์รังสีเทคนิค ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ใบอนุญาตเลขที่ 

รส.3753 จำนวน 1คน 
• พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 คน ปวส. ผ่านการฝึกหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ และปฏิบัติงานถ่ายภาพรังสีที่

โรงพยาบาลสูงเนินตั้งแต่ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน 1 คน  
(3)(4) พื้นที่ใช้สอย เครื่องมืออุปกรณ์ การตรวจสอบจากหน่วยงานตามกฎหมาย: 
• มีพื้นที่รอรับบริการเหมาะสม และมีความปลอดภัยจากรังสี กำแพงทุกด้านของห้องตรวจทางรังสี สามารถป้องกันรังสีได้ใน

ระดับที่ปลอดภัย และมีการแสดงปริมาณรังสี เพื่อเตือนให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยการวัดปริมาณรังสี บริเวณภายนอก
ประตู มีปริมาณรังสี น้อยกว่า 1 ไมโครซีเวิรต ต่อชั่วโมง ตรวจวัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 9 เมื่อ 22 กันยายน 2559 

• มีพื้นที่ลงทะเบียน รับ-ส่ง เอกสารและผู้ป่วย เหมาะสม มีความปลอดภัยจากรังสีแยกออกจากห้องบริการถ่ายภาพทางรังสี  
• มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ภายในแผนก 
• ภายในห้องตรวจทางรังสี มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่นั่งรถเข็น และผู้ป่วยที่นอนบนเตียง เข้ารับบริการ และมีไฟแสงสว่าง

ที่ให้แสงสว่างอย่างเพียงพอ และเมื่อปิดไฟก็มืดพอที่จะเห็นลำแสงไฟจากคอลลิเมเตอร์จำลองลำรังสี ได้อย่างชัดเจน 
• ประตูเข้าออกห้องตรวจทางรังสีมีขนาดกว้างมากกว่า 1.5 เมตร ซึ่งเพียงพอให้ผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น รถนั่ง เปล 

สามารถผ่านเข้าออกได้สะดวก ประตูสามารถกันรังสีได้ในระดับที่ปลอดภัยสามารถเปิดและปิดได้สะดวก 
• มีป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่จำเป็น ได้แก่ ป้ายแสดงบริเวณรังสี สัญญาณไฟแสดงการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสี ติดไว้ ด้านนอก

บริเวณทางเข้าห้องตรวจทางรังสี ป้ายคำเตือนผู้ป่วยทีม่ีครรภ์ หรือสงสัยว่าจะมีครรภ์ ให้แจ้งแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
• ห้องบริการถ่ายภาพรังสี แยกเฉพาะจากส่วนบริการอื่นที่มีผู้รับบริการหนาแน่นมีพื้นที่รอรับบริการแยกเฉพาะ 

เครือ่งมอือปุกรณ์  ระบบการผลิตรังสีรังสีวินิจฉัยด้วย 
• เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA ชนิดแขวนเพดาน 
• เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 50mA 
• เครื่องเอกซเรย์ฟัน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 mA  
• ระบบการสร้างภาพระบบ  PACS ซึ่งเริ่มใช้งาน เมื่อ 16 ก.พ. 2555 เพื่อช่วยให้แพทย์ได้รับภาพถ่ายทางรังสีอย่าง

รวดเร็วทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคและให้การรักษาผู้ป่วยได้เร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยหนักนอกจากนี้ PACS ยังสามารถ
แก้ปัญหาการจัดเก็บ-ค้นหาฟิล์มเอกซเรย์และปัญหาการสูญหายของฟิล์มที่ทำให้เกิดความล้าช้าต่อการรายงานผล
เอ็กซเรย์ได้ดีอีกด้วย PACS ประกอบไปด้วย 

• Server PACS  
• ระบบ เครือข่าย 
• Monitor ดูภาพทางการแพทย์ ขนาด 2 Mb จำนวน 1 จอ ขนาด 1Mb จำนวน 11 จอ  
• CR Reader พร้อม software ประมวลผล ทั้งสร้างและเก็บรักษาภาพถ่ายทางรังสี  

การตรวจสอบจากหน่วยงานตามกฎหมาย  การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีโดยหน่วยงานภายนอก 
(องค์กร วันที่ตรวจ ผล):  เครื่องเอกซเรย์ทุกเครื่องได้มาตรฐานตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องข้อ 
ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ โดยการตรวจวิเคราะห์ เป็นประจำทุกปี  ครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2559 จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9  ประกอบด้วย 



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2020) โรงพยาบาลสงูเนิน  

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  58 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Part II-7.1 

รายการทดสอบ เครือ่งเอกซเรย์ 

รายการทดสอบ 
เครื่องเอกซเรย์ 

วินิจฉัยทั่วไป Shimadzu เคลื่อนที่  IMD ฟัน  X-Mind 
ค่ากิโลโวลท์ ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน 
เครื่องตั้งเวลา ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน 
การกรองรังสีเอกซ์ ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน * ได้มาตรฐาน 
ปริมาณรังส ี ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน 
ระบบจำกัดลำรังส ี ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน 
รังสีรั่วจากหลอดเอกซเรย์ ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน 

• งานรังสีได้รับใบอนุญาต ผลิตและใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี จากคณะกรรมการพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติโดยอนุญาตตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที ่11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 

• ผลการตรวจวัดปริมาณรังสี: เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีทุกคนมีเครื่องวัดรังสีประจำบุคคลด้วยแผน่วัดรังสี OSL 
และการบันทึกเก็บประวัติปริมาณรังสีที่ได้รับ ในปี 2556 – ปัจุบัน พบว่า ปริมาณรังสีที่พบยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ไม่
เกิน 4000 ไมโครซีเวิรติ ตามมาตรฐาน ICRP กำหนด  

• จัดทำมาตรการการปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับปริมาณรังสีเกินมาตรฐานICRP  
• ระบบบำรุงรักษาเครื่องมือ: 
• กำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือทางรังสีวิทยา โดย 

- นักรังสีเทคนิคทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์รายวัน เพือ่ความพร้อมใช้ และป้องกันความ
เสียหายต่อเครื่องมือและอุปกรณ์  พร้อมบันทึกลงในโปรแกรมภาระงาน 

- ช่างภายในโรงพยาบาลด้วยการส่งเข้าระบบซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล 
- ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่ช่างโรงพยาบาลลงความเห็นว่า ต้องส่งซ่อมบำรุงภายนอก 

• จัดทำโปรแกรมบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง โดยพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันสามารถ
บันทึก เก็บ และค้นหาข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ด ี

• การสอบเทียบและการใช้ผลการสอบเทียบ: 
• จากผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องนำไปสู่การขออนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีจากสำนักปรมาณูเพื่อสันติ ให้มีครอบครองซึ่ง

เครื่องกำเนิดรังสีและผลิต หรือใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดรังสีระหว่าง 12 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่  11พฤษภาคม 
พ.ศ.2566  การขออนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีดำเนินการ ทุกๆ 2 ปี โดยเครื่องที่ขออนุญาต ต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกอง
ป้องกันอันตรายจากรังสี 

(5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางรังสีวิทยา: 
• ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย ด้วยระบบ HOSxP 
• ระบบสร้างภาพ ด้วยภาพถ่ายดิจิตอล  และกระจายภาพทางการแพทย์ด้วยระบบ PACS (Picture Archiving and 

Communication System)  คือระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Images) หรือภาพถ่ายทางรังสี 
โดยมีการรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอล PACS ใช้การจัดการรับส่งข้อมูล ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการส่ง
ภาพข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM 

• พัฒนาระบบสารบรรณ และควบคุมคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย (Radiology E-Office) : เป็นการศึกษาและสร้างเครื่องมือ
โปรแกรมต่อยอดจากโปรแกรม Xray record เมื่อปี 2560 ให้ครอบคลุมงานทั้งงานสารบรรณและควบคุมคุณภาพ ของงาน
รังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสูงเนิน ให้สามารถรวบรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิตอลที่มีระบบ ง่ายต่อการค้นหา ลดการ
สูญหาย ทั้งยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในด้านต่างๆได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถค้นหาเอกสาร ได้มากกว่า 90 % ใน
เวลาเฉลี่ย 50.8   นาที ต่อเอกสาร 1 ฉบับ และ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในโปรแกรม ระดับดี    ถึง ดีมาก  98.33 % 

(6) คุณภาพของบริการที่ส่งตรวจภายนอก: 
• ภาพถ่ายรังสีได้รับการควบคุมคุณภาพก่อนส่งภาพเข้าระบบ PACS ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเรื่อง ประกันคุณภาพ (Quality 

Assurance) งานรังสีวินิจฉัย  
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• ซองพร้อมภาพถ่ายทางรังสี มีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ต้องมีชื่อโรงพยาบาล มีข้อมูลผู้รับบริการและรายละเอียดที่จำเป็น 

แสดงวันเวลาที่ทำการตรวจ แสดงเครื่องหมายข้างซ้ายและข้างขวาที่เป็นสากล 
• ข้อมูลผู้ป่วยที่ปรากฏบนซองภาพทางรังสี มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏบนภาพทางรังสี และเอกสารอื่นๆที่เก็บรักษาไว้

ในซอง 
• นักรังสีเทคนิคได้รับการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย นำไปสู่การแต่งตั้ง คณะกรรมการของงานรังสีตาม

คำสั่งโรงพยาบาลสูงเนิน ที่ 54/2557 และปรับปรุงคำสั่ง เม่ือ  19 มิถุนายน 2560 
• กำหนดแผนการควบคุมคุณภาพเครื่องมือทางรังสีวิทยา โดยนักรังสีเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายนอก ผ่าน

โปรแกรม Xray-Record ให้ดำเนินการแก้ไข หากพบว่าอยู่นอกเกณฑ์ที่ยอมรับได้ พร้อมบันทึก และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบทุกปี 

• การวิเคราะห์ภาพรังสีไม่มีคุณภาพ อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำ ปีละ 4 ครั้ง กำหนดให้อตัราการถ่ายภาพรังสีซ้ำ ไม่เกินร้อยละ 2 
• จัดทำ Check list แสดงการทำความสะอาด Plate และ Erasure ทุกวัน  
• ควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานรังสี โดยบุคลากรรังสี ดังนี้ 
• การลบสัญญาณตกค้างบนแผ่นรับภาพ  
• ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันรังสี ด้วยสายตา และ ด้วยรังสี ทุก 6 เดือน บันทึกด้วยโปรแกรม Xray-Record ทุกครั้ง ควบคุม

คุณภาพจอดูภาพ ทุก 1 ปี ด้วยวิธีค้นหา Dead Pixel และ SMPTE Test Patterns  
(7) การสื่อสารกับแพทย์ผู้ส่งตรวจ: 
• การส่งตรวจ (Request) ด้วยการเขียนคำสั่ง ในใบสั่งยา สำหรับผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และในบันทึกการรักษาของผู้ป่วยใน แต่

พบปัญหาในแพทย์ใหม่/แพทย์ฝึกหัดจะไม่ระบุ R/O ทำให้นักรังสีไม่ทราบอาการของโรค เพื่อสื่อสารพยาธิส่วนที่แพทย์
ต้องการให้ชัดเจน และป้องกันการถ่ายภาพรังสีผิดพลาด ได้เสนอแก้ไขโดยประสานองค์กรแพทย์ในการเขียน R/O และปรับ
ให้เป็นระเบียบปฏิบัติต่อไป 

• ในรายผู้ป่วยในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงผู้ส่งตรวจจะแจ้งให้หน่วยงานรังสีทราบจากสัญลักษณ์ป้ายและคำเตือนในระบบ 
HosXp 

II-7.1 ข. การให้บริการรังสีวิทยา 
(1) คำขอส่งตรวจ: 
• โดยการเขียนใบสั่ง ทางใบสั่งยา ใบ order ระบุการวินิจฉัยเบื้องต้น และระบุบริเวณที่ต้องการถ่ายภาพ 
(2) การให้ข้อมูลและเตรียมผู้ป่วย: 
• การรับผู้ป่วย มีการซักประวัติ ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ป่วย และเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการ รวมถึงการป้องกันรังสี

ให้ผู้ป่วยและปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วย 
• มีการทวนสอบผู้รับบริการในวัยเจริญพันธ์ ถึงโอกาสในการตั้งครรภ์ทุกครั้ง 
(3) การให้บริการในเวลาที่เหมาะสม: 
• ระยะเวลาการให้บริการผู้ป่วยเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานกำหนดไม่เกิน 9 นาที  ผลงานที่ทำได้ดังนี้  

 

ข้อมลู/ตัวชีว้ดั เปา้หมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ระยะเวลาการให้บริการผู้ป่วย(นาที) < 9 8.17 7.75 6.21 6.52 6.24 
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(4) การดูแลระหว่างได้รับบริการ: 
• มีการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยขณะรอรับบริการอยู่ในพื้นที่ ด้วยกริ่งฉุกเฉิน และกล้องวงจรปิด 
• ขณะให้บริการถ่ายภาพรังสี และขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมี ผู้ช่วยเหลือคนไข้คอยดูแลร่วมกับนักรังสีการแพทย์ 
• ผู้ป่วยภาวะวิกฤติต้องมีพยาบาลติดตามดูแล และมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เปลรอรับผู้ป่วยกลับได้ทันที 
(5) กระบวนการถ่ายภาพรังสี: 
• ระบบการสั่งการตรวจรังสีวินิจฉัยที่แผนกผู้ป่วยนอกของแพทย์ เขียนใบสั่งทางใบสั่งยา ระบุการวินิจฉัยเบื้องต้น และระบุ

บริเวณที่ต้องการถ่ายภาพรังสี ผู้ป่วยเดินมารับบริการเอง เปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องที่จัดไว้ให้ จนท.ในหน่วยงานรังสีฯ ดำเนินการ
ถ่าย ภาพรังสี และบันทึกข้อมูลผู้รับบริการในระบบ HOSxPและใช้การสร้างภาพระบบ PACS ส่งภาพดิจิตอลไปยัง
จอคอมพิวเตอร์ ของแพทย์เพื่อดูภาพและบันทึกการวินิจฉัยในคอมพิวเตอร์ กรณีส่งต่อ ใช้โปรแกรม FTP ส่งภาพเข้า server 
ของบริษัท และ รพ.มหาราชจะดึงภาพเข้าระบบต่อไป  ในส่วนระบบผู้ป่วยใน แพทย์สั่งการตรวจทางแฟ้มผู้ป่วย และ
พยาบาลประจำการในตึกเป็น  ผู้ประสานงานเวรเปลในการส่งผู้ป่วยมาถ่ายภาพที่หน่วยงาน กรณีผู้ป่วยอาการไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด หรือผู้ป่วยไข้หวัด 2009 จำเป็นต้องใช้เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ไปถ่ายภาพรังสี ที่ 
ER หรือตึกผู้ป่วยใน กรณีผู้ป่วยทันตกรรม ทันตแพทย์/ จพ.ทันตสาธารณสุข เป็นผู้เขียนใบสั่งทางใบสั่งยาและระบบHOSxP 
ระบุซี่ฟันที่ต้องการถ่ายภาพรังสี ผู้ป่วยเดินมารับบริการเอง กรณีตำแหน่งไม่ชัดเจน ทันตแพทย์จะมาร่วมในการถ่ายภาพ
ร่วมกับจนท.รังสี ใช้ระบบการสร้างบนแผ่นฟิล์มส่งให้ทันตแพทย์/จพ.ทันตสาธารณสุขดูภาพและบันทึกการวินิจฉัยใน       
OPD Card 

(6) การแสดงข้อมูลสำคัญบนภาพรังสี: 

     1.ชื่อ     2.อายุ     3.HN     4.วันที ่    5.Exposure Index     6.Position 
(7) การแปลผลภาพรังสี: 
• โดยแพทย์ และบันทึกผลวินิจฉัยลงแบบบันทึกผู้ปว่ยในระบบ HosxP 
II-7.1 ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย 
(1) ความปลอดภัยของผู้ป่วย: 
• มีระบบการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยขณะรอรับบริการอยู่ในพื้นที่ ขณะให้บริการถ่ายภาพรังสี และขณะเคลื่อนย้ายส่งต่อผู้ป่วย 

ผู้ป่วยภาวะวิกฤติต้องมีพยาบาลติดตามดูแล และมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เปลรอรับผู้ป่วยกลับได้ทันที 
• การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เจ้าหน้าที่งานรังสีวินิจฉัยได้รับการฝึกอบรมการดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และสามารถปฏิบัติได้ อย่าง

ถูกต้อง 
• มีการจัดการความเสี่ยงให้กับผู้รับบริการ (Risk Management) มีหลักฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการ

ความเสี่ยงประจำปี 
(2) การจัดการเพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี: 
• หน่วยให้บริการต้องมีระบบป้องกันอันตรายจากรังสีและแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการ ดังนี้ 
• มีการใช้อุปกรณ์จำกัดลำรังสี (Collimator) เฉพาะส่วนที่ต้องการตรวจ ที่สามารถใช้งานได้ดี และได้มาตรฐาน 
• การป้องกันรังสีให้ผู้รับบริการ ด้วยอุปกรณ์ป้องกันรังสี เช่น Gonad shield,Thyroid shield หรือแผ่นตะกั่วกันรังสี 
• มีการป้องกันรังสีให้ญาติ หรือผู้ติดตามในกรณีที่ต้องให้จับผู้ป่วย ด้วยอุปกรณ์ เช่น เสื้อยางผสมตะกั่ว เป็นต้น 
• มีมาตรการในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(3) ระบบบริหารคุณภาพ: 
• นักรังสีเทคนิคได้รับการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย นำไปสู่ การแต่งตั้ง คณะกรรมการของงานรังสีตาม

คำสั่งโรงพยาบาลสูงเนิน ที่ 54/2557 และปรับปรุงคำสั่ง เม่ือ  19 มิถุนายน 2560 
• จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องมือในงานรังสีวินิจฉัย ที่ดำเนินการควบคุมคุณภาพวิธีการทดสอบพร้อมเกณฑ์ยอมรับ ผ่านโปรแกรม 

Xray-Record และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกปี 
• กำหนดแผนการควบคุมคุณภาพเครื่องมือทางรังสีวิทยา โดยนักรังสีเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายนอก         

ผ่านโปรแกรม Xray-Record ให้ดำเนินการแก้ไข หากพบว่าอยู่นอกเกณฑ์ที่ยอมรับได้ พร้อมบันทึก และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกปี 
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• ดำเนินการ วิเคราะห์ภาพรังสีไม่มีคุณภาพ อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำ ปีละ 4 ครั้ง กำหนดให้อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้ำ ไม่เกิน
ร้อยละ 2 

• จัดทำ Check list แสดงการทำความสะอาด Plate และ Erasure ทุกวัน  
• บันทึกการ ดูแล – ซ่อม เครื่อง และ ระบบ PACS จากช่างภายนอก ทุกครั้ง ด้วยโปรแกรม Xray-Record 
• ควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานรังสี โดยบุคลากรรังสี ดังนี้ 
• การทดสอบแนวลำรังสีและคอลลิเมเตอร์ (Beam and Collimator Alignment) 
• การประเมินสภาพทั่วไป การทำความสะอาดแผ่นรับภาพ 
• การลบสัญญาณตกค้างบนแผ่นรับภาพ  
• ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันรังสี ด้วยสายตา และ ด้วยรังสี ทุก 6 เดือน บันทึกด้วยโปรแกรม Xray-Record ทุกครั้ง ควบคุม

คุณภาพจอดูภาพ ทุก 1 ปี ด้วยวิธีค้นหาDead PixelและSMPTE Test Patterns  
• ประเมินค่า ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย ทุก 3 เดือน โดย ควบคุมให้ ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจาก

การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยไม่เกินค่า Diagnostic Reference Levels ดังนี้  
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเดน่และภาคภูมิใจ 
• พัฒนาระบบสารบรรณ และควบคุมคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย (Radiology E-Office) : เป็นการศึกษาและสร้างเครื่องมือ

โปรแกรมต่อยอดจากโปรแกรม Xray record เมื่อ ปี 2560 ให้ครอบคลุมงานทั้งงานสารบรรณและควบคุมคุณภาพ ของงาน
รังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสูงเนิน ให้สามารถรวบรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิตอลที่มีระบบ ง่ายต่อการค้นหา ลดการ
สูญหาย ทั้งยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในด้านต่างๆได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

• สามารถค้นหาเอกสาร ได้มากกว่า 90 % ในเวลาเฉลี่ย 50.8 นาที ต่อเอกสาร 1 ฉบับ และ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน
โปรแกรม ระดับดี ถึง ดีมาก  98.33 % 

v. แผนการพัฒนา 
 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี
57. บริการรังสีวิทยา/

ภาพการแพทย์ 
3.5 L - ขออนุมัติส่งบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตร วทบ.รังสีเทคนิค เพ่ือกลับมา

ปฏิบัติงานประจำ รพ. สูงเนิน  1 คน   
- ขออนุมัติจัดหา เครื่องถ่ายภาพรังสีเคลื่อนที่ แทนเครื่องเดิมท่ีชำรุด 1 

เครื่อง 
- เปลี่ยนระบบสร้างภาพจาก CR เป็น DR เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ

ให้บริการและพัฒนาคุณภาพของภาพรังส ี
- พัฒนาแนวทางการให้บริการการให้บริการผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ 
- ดำเนินโครงการเกณฑ์ประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยตาม

เกณฑ์และแนวทางในการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ต่ออายุใบรับรอง) 
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II-7.2 บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก 
i. ผลลัพธ์ 
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สำคัญ: ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย 

ข้อมลู/ตัวชีว้ดั เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ปี 2563 
อุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผล
ตรวจวิเคราะห์ Lab ทั้งหมด/ระดับ E ขึ้นไป* 

(0/0) 16/0 6/0 9/1 4/0 4/3 

1. อัตรา EQA ที่ผ่านเกณฑ์ > 90 % 96.8 92.1 94.73 94.73 94.23 
2. อัตราการจัดหาเลือดได้ตามที่ขอใช้ > 80 % 96.2 99.6 97.2 96.96 96.92 
3. ระยะเวลาเฉลี่ยในการรายงานผลแล็บ

ผู้ป่วยนอก (แล็บเดี่ยว 1รายการ เช่น 
Glucose, CBC) 

 
≤ 60 นาที 44 นาที 52 นาที 53 นาที 57 นาที 43.5 นาที 

4. อัตราการรายงานผลการตรวจที่ผิดพลาด 
4.1 งานแล็บทั่วไป 

< 1 % 0.56 0.31 0.32 0.11 0.22 

4.2 ธนาคารเลือด 0% 0.05 0.04 0.04 0.05 0 
5. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

5.1 ลูกค้าภายนอก 
> 80 % 81.06  81.4  81.54  NA 85.32 

5.2 ลูกค้าภายใน > 80 % 70.98  72.0  72.93 NA 78.20 
 

*ตัวอย่างการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสำคัญจำเป็นซึ่งอาจปรับรูปแบบตามบริบทองค์กร 
 

ii. บริบท   การให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  บุคลากร ทั้งหมด      
9 คน ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ 6 คน, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน, ให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ มีแพทย์ประจำการเป็นที่ปรึกษา เพื่อประสานระบต่าง ๆ เข้าในที่ประชุม องค์กรแพทย์ 
ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก): 
• ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสูงเนินเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเวลา 08.00 – 20.00 น. และ 24 ชั่วโมง

สำหรับกรณีฉุกเฉิน โดยให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการครอบคลุมทั้งในงานโลหิตวิทยา เคมีคลินิก งานจุลทรรศน์ศาสตร์
คลินิก, ภูมิคุ้มกันวิทยา, จุลชีววิทยา ธนาคารเลือด ในผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ ให้บริการส่ง
ต่อสิ่งส่งตรวจกรณีห้องปฏิบัติการไม่สามารถทำการตรวจวิเคราะห์ได้ ได้แก่ การเพาะเชื้อ การตรวจวิเคราะห์ที่มีปริมาณไม่
มากต่อปี (Rare test) และสนับสนุนในด้านความรู้ โดยจัดทำแนวทางการส่งต่อ เจาะ 

• เก็บที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมระบุเวลาการรับผลการตรวจ (SD-LAB21-03 ปรับปรุงครั้งที่ 7) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทาง
เทคนิคการแพทย์ในเครือข่าย 

จำนวนผู้ทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ปริญญา/ต่ำกว่าปริญญา): 
• ผู้ทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 9 คน ประกอบไปด้วย นักเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพ 6 คน , จพ.

วิทยาศาสตร์การแพทย์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน, ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ วุฒิมัธยมปลาย 
(ม.6) 1 คน, พนักงานธุรการ 1 คน 

iii. กระบวนการ 
II-7.2 ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ 

เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ น่าเชื่อถือ เพ่ือประกอบการวินิจฉัยประเมินภาวะสุขภาพ
และติดตามผลการรักษาการรักษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 
(1) การวางแผนและจัดบริการ: 
• กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลสูงเนิน จัดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จัดอัตรากำลังในช่วงเร่งด่วนเพื่อให้สามารถ

รายงานผลตรวจวิเคราะห์ทันเวลา เช่น การจัดเจ้าหน้าที่มาเจาะเลือดและตรวจในช่วงเวลา 7.00 น. จัดเวรเสริมช่วงที่มีความ
ชุกของการส่งตรวจมากกว่าปกติ เช่น ช่วงตรวจสุขภาพ และได้ทำการประเมินเวลาในการให้บริการ พบว่าเวลาเฉลี่ยสำหรับ
รายการวิเคราะห์ เดี่ยวผู้ป่วยนอก 43.5 นาที (CBC, Glucose) 
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• เพื่อให้งานสามารถดำเนินการไปได้ และเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องการจัดตารางการปฏิบัติงานและหมุนเวียนงาน ซึ่งจัด
ให้มีการทำงานและทดแทนกันในตำแหน่งที่ขาดอย่างชัดเจน มีจัดการเพิ่มทักษะ ทบทวนความรู้ รวมถึงการทบทวนระบบกัน
อย่างสม่ำเสมอของบุคลากรทั้งเก่าและใหม่ ในการประชุมหรือ Small talk ในหน่วยงาน ซึ่งยังพบว่ามีการรายงานผล
ผิดพลาด ปี 2563 4 ครั้ง (4/1794 ครั้ง จากการสุ่มและระบบรายงานความเสี่ยง) ผลลัพธ์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 
2563 ภายนอกได้ 85.32% ผู้รับบริการภายในได้ 78.20 % มี 

• เพื่อมีทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณในแต่ละปีทั้งด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ โครงสร้างสถานที่ และด้านบุลากรจัดทำเป็นแผน 5 ป ี

(2)(4) พื้นที่ใช้สอย เครื่องมือและอุปกรณ์: 
• มีการออกแบบพื้นที่ใช้สอยโดยพยายามจัดพื้นที่ ตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย  โดยจัดให้มีพื้นที่เก็บสิ่งส่งตรวจ พื้นที่สำหรับเก็บเสมหะแยกออกจากพื้นที่ตรวจปฏิบัติการ แยกพื้นที่ ที่ไม่สามารถ
ตรวจรวมกับงานอื่น เช่น การตรวจทางธนาคารเลือด การตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา มีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นให้
เหมาะสมกับการทกสอบ มีระบบการทำความสะอาดและจัดเก็บตามหลัก 5ส และ IC 

• ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมสำหรับทำการทดสอบ เครื่องมือผ่านการตรวจสอบและมีหลักฐานแสดง
คุณสมบัติตาม พรบ.เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือสำคัญต่อคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จะได้รับการสอบเทียบทั้งหมด             
28 รายการ ปี 2563 ผลสอบเทียบผ่าน 100 % และได้รับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) โดยช่างเทคนิค และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเครื่องมือ 

(3) ทรัพยากรบุคคล: 
• บุคลากรมีจำนวนเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารอัตรากำลังทุกปี ปี 2562 

ระยะเวลา 6 เดือน พบว่า workload 14.5 คน, % Productivity = 120.12 แก้ปัญหาโดยการหาอัตรากำลังเพิ่มและ
ทดแทน จัดเวลาเสริมในการขึ้นปฏิบัติงาน โดยจัดเจ้าหน้าที่มาเจาะเลือดและตรวจผู้ป่วยโรคเรื้อรังเวลา  7.00 น.             
ขออัตรากำลังพยาบาลช่วยเจาะเลือดในคลินิก NCD หลีกเลี่ยงการลาซ้ำซ้อน ทำให้ในปี 2563 workload ลดลง 12.25 คน   
, % Productivity = 101.5 และปัญหาการรายงานผลตรวจไม่ทันแพทย์ตรวจผู้ป่วยใน จึงจัดระบบเรียงลำดับความสำคัญใน
การนำส่งสิ่งส่งตรวจเป็นรอบโดยส่งตรวจในรายที่โรคที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนในเวลา 7.30 และนำส่งเลือดผู้ป่วยในทั่วไป
ตั้งแต่เวลา 9.00 บุคลากรทุกคนในห้องปฏิบัติการมีการคัดเลือกตามคุณสมบัติและหน้าที่ของบุคลากร (Job Specification) 
มีการบรรยายลักษณะงาน (Job description) ระบุรายละเอียดในงานที่ให้บริการ กำหนดผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพหรือการปฏิบัติงาน (Job assignment) และได้รับการประเมินความรู้ความสามารถในด้านความรู้และ
ทักษะการทำงาน 

(5)(6) การคัดเลือกและตรวจสอบมาตรฐานงานบริการจากภายนอก เครื่องมือ วัสดุ น้ำยา ห้องปฏิบัติการที่รับตรวจต่อ ผู้ให้
คำปรึกษา: 
• เพื่อให้ได้ห้องปฏิบัติการรับส่งต่อที่มีคุณภาพ ห้องปฏิบัติการมีการประเมิน คัดเลือกและติดตามความสามารถของ

ห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อตามวิธีปฏิบัติ เรื่อง การรับเหมาช่วงทดสอบ (WI-LAB21-QA01) โดยห้องปฏิบัติการที่รับส่งต่อต้อง
สถานะถูกต้องตามกฎหมาย มีการพิจารณาคัดเลือกตามหัวข้อ ด้านคุณภาพ มาตรฐานขอสถานบริการ ด้านการบริการ และ
ราคาที่เหมาสม จัดทำบัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการรับส่งต่อ รายการทดสอบ และระยะเวลาให้บริการแล้วทำการประเมิน ปีละ 
1 ครั้ง ตามหัวข้อด้านคุณภาพ มาตรฐานห้องปฏิบัติการยังไม่หมดอายุ ระยะเวลารายงานผล และราคาเหมาะสม ผลการ
ประเมิน ปี 2563 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในช่วง ร้อย 85.8 - 96 

• เพื่อให้ได้วัสดุวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ได้มีการคัดเลือก พิจารณาตามเกณฑ์ด้าน
คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานของวัสดุ ด้านการบริการ และด้านราคา แล้วประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินคุณภาพและความ
สะดวกในการใช้งาน มาตรฐานน้ำยา การสั่งซื้อและคุณภาพการส่งมอบ ราคาเหมาะสมกับค่าบริการ การบริการหลังการขาย 
ตามวิธีปฏิบัติเรื่อง การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (WI-LAB21-QA04) ผลการประเมินปี 2563 พบว่าบริษัท 21 ผ่านเกณฑ์
ประเมิน, มี 1 บริษัทไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากไม่สามารถส่งสินค้าได้ตาราคาที่ตกลงไว้ ห้องปฏิบัติการจึงได้สั่งซื้ อกับ
บริษัทที่สำรองในระบบจัดซื้อร่วมจังหวัดนครราชสีมา  

(7) การสื่อสารกับผู้ส่งตรวจ: 
• ห้องปฏิบัติการมีการสื่อสารกับผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อขอคำปรึกษา ทั้งด้านการบริการและทางวิชาการ ในการประชุม

ต่างๆเช่น  PCT RM การประชุมเพื่อทบทวนค่าวิกฤติ และการสื่อสารผ่านองค์กรแพทย์ ในประเด็นต่างๆ  
 



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2020) โรงพยาบาลสงูเนิน  

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  64 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Part II-7.2 

• เพื่อให้ เก็บสิ่ งส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จึงได้จัดทำคู่มือการเก็บสิ่ งส่งตรวจ               
(SD-LAB21-01) ทั้งแบบรูปเล่มและแบบย่อที่ดูง่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อพบสิ่งส่งตรวจที่ไม่เหมาะสมจะรายงาน
กลับไปยังหน่วยงานที่ส่งตรวจทันทีพร้อมบันทึกสภาพที่ปฏิเสธในระบบสารสนเทศ มีการจัดทำคู่มือและบันทึกแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการทบทวนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจวิเคราะห์ หรือ ค่าอ้างอิงเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา
อย่างทันเวลา เมื่อห้องปฏิบัติการพบผลการตรวจที่เป็นค่าวิกฤติจะโทรศัพท์แจ้งผู้ที่ส่งตรวจทันที พร้อมกับลงบันทึกรายงาน
การแจ้งในระบบสารสนเทศ 

 

II-7.2 ข. การให้บริการ 
(1) การจัดการกับสิ่งส่งตรวจ: 
• เพื่อให้ได้สิ่งส่งตรวจที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ ผู้ที่ส่งตรวจจะต้องส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมใบนำส่ง(OPD,ER) 

หรือส่งข้อมูลการตรวจทางระบบ HosXp ให้ตรงกัน (IPD) ห้องปฏิบัติการจะทำการตรวจสอบสิ่งส่งตรวจก่อนรับมาเตรียม
เพื่อตรวจวิเคราะห์ ตามวิธีปฏิบัติเรื่อง เกณฑ์การรับ-ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ (WI-LAB21-QA05) พบว่า ปี 2563มีการปฏิเสธสิ่งส่ง
ตรวจ 0.81% ด้วยสาเหตุดังนี้ 1) สั่งตรวจทางระบบสารสนเทศผิดรายการ 2) รายการคำสั่งตรวจไม่ครบตามใบนัด 3)ส่ง
ตัวอย่างมาไม่ครบตามคำสั่งตรวจ หรือตัวอย่างไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง ฯลฯ 

• ได้ส่งข้อมูลกลับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านที่ประชุม PCT เพื่อการปรับปรุง พัฒนาต่อไปสิ่งส่งตรวจที่ เหมาะสมจะถูกรับเข้า
ระบบ LIS เพื่อติด Barcode แล้วนำมาทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามวิธีปฏิบัติของการทดสอบแต่ละการทดสอบ 

(2) กระบวนการตรวจวิเคราะห์: 
• เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการจึงเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ ยอมรับ

หรืออ้างอิงในเอกสารทางวิชาการระดับสากล หรือระดับประเทศและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานและตามความ
ต้องการของผู้ส่งตรวจ มีการทบทวนวิธีตรวจและค่าอ้างอิงเป็นระยะหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และมีคู่มือ วิธีปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์ ณ จุดปฏิบัติงาน ตรงตามที่ใช้งานจริง 

(3) การส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์ การรายงานค่าวิกฤติ การรักษาความลับ*: 
(สรุปการดำเนินงานตามแนวทางมาตรฐานสำคัญจำเป็น) 

• การส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ได้รายงานผลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลาห้องปฏิบัติการได้จัดระบบให้มี
การตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนการรายงานผล รายงานผลโดยใช้คำศัพท์ การเรียกชื่อ และหน่วยที่เป็นสากลนิยม
ผ่านระบบ LIS ส่งเข้าระบบ HIS (HosXp) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างทันเวลา เมื่อพบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เป็น
ค่าวิกฤต ห้องปฏิบัติการจะโทรศัพท์แจ้งผู้ดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งบันทึกค่าวิกฤต ผู้รายงานผล ผู้รับรายงานผลและเวลา    
รายงานผล ซึ่ง ปี 2563 รายงานค่าวิกฤติทั้งสิ้น 95.02% ส่วนที่ขาด 4.98 % พบว่ามีการรายงานแต่การลงบันทึกไม่สมบูรณ์ 

• การรักษาความลับของผู้ป่วย กำหนดเป็นรหัสผู้ป่วยในการนำส่งสิ่งส่งตรวจ HIV, Met-amphetamine และแล็บ OSCC โดย
การรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ที่เข้าดูรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย
ในระบบ HosXp บุคลากรแต่ละคนจะมีรหัสผ่านเฉพาะของแต่ละคน เช่น การดูผลตรวจ HIV จะได้รับอนุญาตเฉพาะแพทย์ 
พยาบาลประจำคลินิก และเจ้าหน้าที่ LAB โดยจะปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ เรื่อง ขั้นตอนการการตรวจ Anti HIV และผู้ที่ส่งตรวจ
คดีทางเพศ (WI-LAB21-S13) ในระบบ LIS ของห้องปฏิบัติการจะกำหนดรหัสผ่านสิทธิ์และระดับการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย
ต่างกัน มีเฉพาะนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพนักงานวิทย์ฯ เท่านั้ นที่สามารถรายงาน ยืนยัน และดูผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการได้ 

(4) การจัดการกับสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์: 
• สิ่งส่งตรวจที่ทำการตรวจวิเคราะห์แล้ว จะเก็บตัวอย่างเริ่มต้น และตัวอย่างอื่นๆหลังการวิเคราะห์ไว้ตามระยะเวลาและภาวะ

ที่กำหนดโดย  Clot blood เก็บไว้ 3 วัน EDTA tube,NaF tube เก็บไว้ 1 วัน สไลด์ CBC เก็บไว้ 7 วัน ตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อการทวนสอบ (WI-LAB21-QA10) เมื่อครบกำหนดเวลานำตัวอย่างส่งทำลายอย่างถูกวิธีตามประเภท
ของตัวอย่าง โดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย 

II-7.2 ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย 
(1) ระบบบริหารคุณภาพ: 
• เพื่อให้มีการบริหารจัดการระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพจึงได้มีการจัดทำคู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

(QM-LAB-01) ที่ระบุนโยบายคุณภาพ และมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดการบริหารระบบคุณภาพ มีการสื่อสาสาระสำคัญไป
ยังบุคลากรให้เข้าในและปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดกำหนดระบบ เฝ้าระวัง ตรวจติดตาม            
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บันทึกอุบัติการณ์ สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ทั้งอุบัติการณ์เชิงรุก (Near miss) และอุบัติการณ์ (Miss) ตลอดขั้นตอนใน
กระบวนการ ก่อนการตรวจวิเคราะห์ การตรวจวิเคราะห์ และหลังหารตรวจวิเคราะห์ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหา ตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การบริหารความเสี่ยง (WI-CQI01-02) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้
รวบรวมข้อมูลเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันภายในกลุ่มงาน  

(2) การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการ: 
• เพื่อความถูกต้องและมั่นใจในผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจึงเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญระหว่าง

ห้องปฏิบัติการ ได้แก่  
1. การตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC, DCIP, PT INR)   
2. การตรวจทางจุลชีววิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก  
3. (Gram stain, AFB, Stool Exam, UA, malaria)  
4. การตรวจทางธนาคารเลือด (Blood group; ABO Rh, DAT, IAT, Crossmatching)  
5. การตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (RPR, Metamphetamine, Anti HIV, Scrub, Dengue)   
6. การตรวจทางเคมีคลิก และ Troponin I  

  การเข้ารว่มประเมนิความสามารถหอ้งปฏิบตักิารกบัองคก์รภายนอกประจำปงีบประมาณ 2563 

รายการทดสอบความชำนาญ เปา้หมาย ผลการประเมนิ1/63 ผลการประเมนิ2/63 ผลการประเมนิ 3/63 

โลหิตวิทยา  กรมวิทย์ฯ ≥ 3.5 ผ่าน (4.0) ผ่าน (4.0) ผ่าน (4.0) 

ธนาคารเลือด  กรมวิทย์ฯ ≥ 3.5 ผ่าน (3.7) ผ่าน (4.0) ผ่าน (4.0) 

จุลทรรศน์ศาสตร์ กรมวิทย์ฯ ≥ 3.0 ผ่าน (4.0) ผ่าน (4.0) ผ่าน (4.0) 

จุลชีววิทยา กรมวิทย์ฯ ≥ 3.0 ผ่าน (3.0) ผ่าน (4.0) ผ่าน (4.0) 

เคมีคลินิก  กรมวิทย์ฯ เกรด A 
OMRVIS 

≤ 50 

B 
(OMRVIS 63) 

B 
(OMRVIS 60) 

B 
(OMRVIS 71) 

ผลการประเมิน ปี 2563 ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 94.23% (49/52) ไม่ผ่านการประเมิน 3 ครั้ง จึงได้นำมาทบทวน 
วิเคราะห์หาสาเหตุ และนำผลการทบทวนมากำหนดเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาโดยจัดทำแบบทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ
เพื่อเพิม่พูนทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห ์

การทดสอบที่ไม่ได้ร่วมโครงการประเมินคุณภาพโดยองค์การภายนอก จะนำมาทำ Inter Lab comparision ปีละครั้ง ผล
การทดสอบ ปี 2563 กับห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเทพรัตน์ โรงพยาบาลสีคิ้ว และโรงพยาบาลด่านขุนทด พบว่าได้ผลการ
ตรวจไม่ตรงกัน  2 การทดสอบ ได้แก่ การดู Modified AFB ดูผลไม่ตรงกัน และการตรวจ Influenzae อ่านแถบตรวจ
ผิดพลาด จึงได้กำหนดแผนฝึกอบรมภายนอกเพื่อเพิ่มทักษะในการตรวจวิเคราะห์และรายงานผล Modified AFB, กำหนดวิธี
ปฏิบัติการทดสอบ Influenzae (WI-LAB21-S14) เน้นย้ำในการอ่านแถบทดสอบตามเวลาอย่างเคร่งครัด 

(3) ระบบควบคุมคุณภาพ: 
• ระบบการควบคุมคุณภาพมีทั้งการทำการทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการ (EQA) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วและการ

ควบคุมคุณภาพภายใน  (IQC)  ซึ่งทุกการทดสอบจะมีการทำการควบคุมคุณภาพภายใน ( IQC) ในกรณีที่ผล IQC ไม่ผ่าน
เกณฑ์จะทำการแก้ไขให้ผ่านเกณฑ์ก่อนตรวจวิเคราะห์ในสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย พร้อมทั้งบันทึกการแก้ไขไว้ และในกรณีที่ไม่มีสาร
ควบคุมจะทำการควบคุมกระบวนการตรวจวิเคราะห์ สอบเทียบความเที่ยงตรงของเครื่องมือตรวจวัด 

(4) การเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ/การปฏิบัติตามข้อแนะนำจากองค์กรที่มาประเมิน: 
• ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ดำเนินการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ และเข้าสู่ การรับรองระบบบคุณภาพเทคนิค

การแพทย์ Lab Accreditation; LA  
1. ผ่านการประเมินครั้งแรก LA1 26 ธันวาคม 2549 ถึง 26 ธันวาคม 2552 
2. Re-LA2 24 มกราคม 2554 ถึง 24 มกราคม 2557 
3. Re-LA3 24 มิถุนายน 2557 ถึง 23 มิถุนายน 2560 
4. Re-LA4 ปี 2560 18 สิงหาคม 2560 ถึง 17 สิงหาคม 2563 
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5. กำลังอยู่ระหว่างขอรับการประเมิน Re-LA5 ล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากการระบาดของโรค 
6. CoVid-19 สภาเทคนิคการแพทย์งดออกประเมิน เป็นเวลา 6 เดือน 

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• ให้บริการเจาะเลือดที่คลินิก NCD โดยเริ่มเจาะเลือดตั้งแต่ 07.00 น. ผู้ป่วยจะได้รับการเจาะเลือดตรวจ หลายรายการ และมี

การนัดผู้ป่วยมาจำนวนมาก งานเทคนิคการแพทย์จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ จุดเสริม NCD และ PCU อีก 1 จุดในวันจันทร์ - พฤหัส 
ทำให้ผูป้่วยไม่ต้องรอคิวเจาะเลือดปะปนกับผู้ป่วย OPD อื่นๆ 

• มีระบบการให้ยืม - คืนเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว สอนวิธีการใช้ ให้กับผู้ป่วย NCD และ ANC  
• พัฒนาและเป็นที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย/พยาบาล เรื่องการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกวิธี โดยจัดอบรมเรื่องการเก็บสิ่ง      

ส่งตรวจ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
• จัดเจ้าหน้าที่มารับบัตรและเจาะเลือด ผู้ป่วย OPD ที่นัดงดน้ำงดอาหารมาเจาะเลือดช่วงเช้า 07.30 น. เพิ่มจุดเสริม OPD 1 

จุด โดยท่ีผู้ป่วยไม่ต้องรอการคัดกรองซักประวัติจากพยาบาลผู้ป่วยจะได้รับการเจาะเลือดก่อนและประทานอาหารเช้าเร็วขึ้น 
• เปิดการทดสอบเพาะเชื้อ hemoculture เมื่อพบมีเชื้อขึ้น ทำการย้อม Gram s stain รายงานผลเบื้องต้น เพื่อให้แพทย์    

นำผลเบื้องต้นไปประกอบการดูแลรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น พร้อมกับนำส่งต่อขวดเพาะเชื้อเพื่อทำ Identify และ sensitivity 
test ลดระยะเวลารอคอยได้ประมาณ 24 ชม. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งต่อประมาณเดือนละ 15,000 บาท 

• มีการปรับเปลี่ยนเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีให้ทันสมัย มีความเร็วในการตรวจวิเคราะห์สูงขึ้น เครื่องมือมีใบรับรองคุณภาพ
การนำเข้าและใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งมีใบ Certificate น้ำยาตรวจวิเคราะห์ ตามมาตรฐานงานของสภา
เทคนิคการแพทย์ (พรบ.เครื่องมือแพทย์) 

• เพิ่มรายการทดสอบในงานเคมีคลินิกให้ครอบคลุมมากขึ้นตามความต้องการใช้งานของลูกค้าภายใน เช่น amylase, 
Calcium, Magnesium, Phosphorus, HbA1C, Influenza+H1N1, H.pylori, Urine microalbumin, Scrub typhus 
และ Troponin-I, Dengue NS1 Antigen, Dengue IgM/IgG ฯลฯ ทำให้สามารถช่วยวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วขึน้ 

• มีการจัดทำคู่มือการให้บริการและการเก็บสิ่งส่งตรวจให้สำหรับพยาบาลในตึกผู้ป่วยในจุดบริการผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องและใน    
รพ.สต. 

• มีการออกนิเทศเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต ตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 
v. แผนการพัฒนา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี
58. บริการห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก 
3.5 L 1. เพิ่มพื้นที่พักคอยสำหรับผู้รับบริการเจาะเลือดแบบ New 

normal จัดพื้นที่โปร่ง โล่ง มีการระบายอากาศที่ด ี
2. นำระบบ Application ติดตามผลแล็บส่งตรวจต่อเพื่อลด

ความผิดพลาดในการรายงานผลล่าช้า 
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II-7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต 
i. ผลลัพธ์ 
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สำคัญ: ถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ทันความต้องการ 
ตัวชี้วัด เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ปี2563 
*อุบัติการณ์การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด 
ทั้งหมด/ระดับ E* 

(0/0) 0 0 0 0 0 

อัตราการจัดหาเลือดได้ตามที่ขอใช้ > 80 % 95.9 99.6 97.2 96.96 96.92 
จำนวนความผิดพลาดของการจ่ายเลือด 0 1 0 0 0 0 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด <1 % 0  0.29 0 0.09       0 
จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการให้เลือด 0 0 0 0 0 0 
อัตราการคืนเลือดที่จองไว้ < 40 % 42.5 41.5 40.97 31.73 22.68 
*ตัวอย่างการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสำคัญจำเป็น ซึ่งอาจปรับรูปแบบตามบริบทองค์กร 
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ไม่พบอุบัติการณ์จากการให้เลือดผิดหมู่ ผิดชนิด ผิดคน  
ii. บริบท 
ขอบเขตบริการ:  
• งานธนาคารเลือด มีหน้าที่บริหารจัดการโลหิต ทดสอบความเข้ากันได้ของโลหิต และจัดเตรียมเลือดที่ปลอดภัยให้ผู้ป่วย โดย

เบิกโลหิตจากภาคบริการโลหิตที่ 5 นครราชสีมา ทุกวัน โดยจะ stock โลหิตชนิด PRC/LPRC หมู่ A, B, O ไว้หมู่ละ 5 Unit 
หมู่ AB 2 Unit และสำรอง 1 Unit ไว้ในกรณีผ่าตัด หรือ อุบัติเหตุฉุกเฉิน Stock FFP หมู่ A, B, O ไว้หมู่ละ 5 Unit หมู่ AB 
3 Unit กรณีที่ไม่สามารถหาเลือดที่เข้ากันได้กับผู้ป่วยจะดำเนินการส่งเลือดผู้ป่ วยไปยังสภากาชาดไทย  เพื่อ Identified 
Antibody โดยผ่านภาคบริการโลหิตที่ 5 นครราชสีมาและจัดหาเลือดที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยตามความจำเป็น 

การเตรียมส่วนประกอบของเลือดที่ทำได้:  
• งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลสูงเนิน ดำเนินการจัดเตรียม PRC โดยจะเบิกจากภาคบริการโลหิตที่  9 นครราชสีมา เพียง

แหลง่เดียวเท่านั้น ไม่มีระบบรับบริจาคโลหิตภายในหน่วยงาน  
• จัดหาด้วยการขอแลกเปลี่ยนหรือยืมเลือดจาก รพ.ใกล้เคียง เช่น รพ.สีคิ้ว รพ.ขามทะเลสอ รพ.ด่านขุนทด การเก็บรักษาเลือด

และส่วนประกอบของเลือด เก็บรักษาในตู้เย็นเก็บเลือดโดยเฉพาะ ซึ่งแยกออกจากตู้เก็บวัสดุอื่นๆ โดยรักษาอุณหภูมิที่ 2- 6 
◦C (ยกเว้น Platelet concentrate และ FFP ไม่ได้มีการสำรองไว้ แต่สามารถเบิกได้จากภาคบริการโลหิตที่ 5 ได้ตลอดเวลา 
24 ชม.) ตู้เย็นเก็บรักษาเลือดยังมีการจัดการบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิออกนอกช่วงกำหนด มีระบบ SMS Alert 
เข้าแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงาน มีระบบการบำรุงรักษาและ Calibrate อุณหภูมิภายในตู้เย็นเก็บเลือดโดยวัดอุณหภูมิ 9 จุด เพื่อดู
การกระจายความเย็นภายในตู้ 

iii. กระบวนการ 
* ระบบตรวจสอบและทบทวนการใช้โลหิต/ผู้กำกับดูแล: (สรุปการดำเนินงานตามแนวทางมาตรฐานสำคัญจำเป็น) 
• เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการให้โลหิตถูกต้อง ปลอดภัย และให้เป็นไปตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 
• เพื่อให้มีการใช้โลหิตได้อย่างเหมาะสม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จะตรวจสอบและทบทวนการใช้โลหิตโดย ทีมคร่อมสายงาน

ทางคลินิก (PCT) ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ โดยมีเจ้าหน้าที่งานธนาคารเลือดเป็นผู้ควบคุมดูแลในการใช้
โลหิต มีการทำแนวทางร่วมกันในการขอเลือด ได้แก่  
1. การขอเลือดด่วนนำส่งเลือดมาพร้อมใบ Request ที่มีการลงนามของแพทย์ (PM-LAB21-08) ธนาคารเลือดจะตรวจหมู่

เลือดแล้วจ่ายเลือดที่หมู่เลือดตรงกัน รอรับเลือดภายใน 15 นาที เมื่อจ่ายเลือดให้กับผู้ป่วยแล้ว งานธนาคารเลือดจะทำ
การ Crossmatching จนครบกระบวนการตรวจวิเคราะห์ ถ้าพบผลผิดปกติจะโทรศัพท์แจ้งแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยทันท ี

2. การขอเลือดแบบปกติ รอรับเลือดภายใน 2 ชั่วโมง 
• ระบบการรับเลือดที่ผ่านการ Crossmatching แล้ว เจ้าหน้าที่จากหอผู้ป่วยจะต้องส่งรายการขอรับเลือดทางระบบ HosXP

และนำใบขอรับเลือด (F-LAB-S60) พร้อมกระติกรักษาความเย็น มารับเลือด  โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดจะตรวจสอบหมู่
เลือดซ้ำจากเลือดที่เจาะมาใหม่เป็นครั้งที่ 2 ตรวจสอบแล้วหมู่เลือดถูกต้องตรงกันจึงจ่ายเลือด พยาบาลประจำในหอผู้ ป่วย
จะต้องทำการตรวจสอบรายชื่อ เลขรหัสถุงเลือดและหมู่เลือดของผู้ป่วยให้ตรงกับเลือดที่รับไปอีกครั้งก่อนลงชื่อในบันทึกและ
ดำเนินการให้เลือด 
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• เมื่อพบว่า ผู้ป่วยเกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือดพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยจะปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาหยุดให้เลือด หากพิจารณา   
หรอืแก้ไขแล้ว  
1. สามารถให้เลือดต่อได้ ต้องเฝ้าระวังตลอดระยะเวลาที่ให้เลือด 
2. หยุดการให้เลือด พยาบาลเจาะเลือดผู้ป่วย พร้อมกับส่งเลือดถุงที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาจากการรับเลือดส่งกลับธนาคารเลือด

พร้อมระบุอาการที่เกิดปฏิกิริยาหลังการรับเลือดในใบคล้องเลือด (PM-LAB21-08 ) ธนาคารเลือดจะทำการตรวจสอบซ้ำ
ทั้งเลือดเก่าและเลือดใหม่ ตามวิธีปฏิบัติเรื่อง การตรวจทางธนาคารเลือด (WI-LAB-08) แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกผล 
ในระบบสารสนเทศ ยืนยันผล Re crossmatch เข้าสู่ระบบ   

ระดับขั้นต่ำของการสำรองเลือดและส่วนประกอบของเลือด และผลการปฏิบัติ: 
• stock โลหิตชนิด PRC/LPRC หมู่ A, B, O ไว้หมู่ละ 5 Unit, หมู่ AB 2 Unit ส่วนประกอบโลหิตชนิดอื่นๆไม่มีการสำรอง

เนื่องจากมีข้อจำกัดของตู้เย็นที่ให้อุณหภูมิความเย็นที่ยังไม่ได้ มาตรฐานในการเก็บรักษาส่วนประกอบของเลือดอาจมีผลให้
ส่วนประกอบของเลือดเสื่อมคุณภาพ แต่สามารถจัดหาได้ตามที่แพทย์ Request ตลอด 24 ชม. 

ระบบการแจ้งผลการติดเชื้อแก่ผู้บริจาคโลหิต/จำนวนผู้ติดเชื้อในรอบปีที่ผ่านมา: 
• ไม่มีการรับบริจาคโลหิตภายในหน่วยงาน 
มาตรฐานการตรวจร่องรอยการติดเชื้อ (disease marker): 
• ไม่มีการรับบริจาคโลหิตภายในหน่วยงาน 
ระบบคัดแยก กักกัน ชี้บ่งเลือดที่ไม่ผ่านการตรวจและเลือดที่ติดเชื้อ: 
• ไม่มีการรับบริจาคโลหิตภายในหน่วยงาน 
ระบบห่วงโซ่ความเย็นของการเก็บรักษาและขนส่ง: 
• การเบิกเลือดที่ภาคบริการโลหิตที่ 9 นครราชสีมา จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิในกระติกเบิกเลือด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
• ผลการตรวจวัดอุณหภูมิของกระติกเบิกเลือด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อยู่ระหว่าง 1-10 ºC) และกรณีหน่วยงานขอเลือดมีการ

นำกระติกพร้อม Ice pack มารับเลือดกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆ ส่วนตู้เย็นเก็บเลือดจะควบคุม อุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 2-6ºC 
โดยมีการสอบเทียบ ปีละ 1 ครั้ง 

ประเด็นที่ยังไม่สามารถดำเนินการตามมาตรฐาน/แนวทางของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้: 
• การทำ Identify antibody 
การเข้าร่วมระบบประกันคุณภาพจากภายนอก: 
• EQA กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีละ 3 ครั้งปีซึ่งจะมีการประเมินการตรวจทางธนาคารเลือด (Blood group, DAT, IAT, 

Antibody screening test , ผล EQA 2563 1/2563  =  Excellent  2/2563  =  Excellent    3/2563  =  Excellent 
การรับรองคุณภาพที่ได้รับ: 
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน LA จากสภาเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ LA1-4 ปี 2549-2563 
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• สามารถจัดหาโลหิตเพื่อนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยตามที่ Request > 95% 
v. แผนการพัฒนา 
 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี
59. ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต 3.5 L จัดระบบการสำรองส่วนประกอบของโลหิตชนิดอื่นๆ เช่น FFP 
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II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 
i. ผลลัพธ์ 
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สำคัญ: ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ครอบคลุม ประสิทธิภาพ  

ข้อมลู/ตัวชีว้ดั เปา้หมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 
ประเมนิผลงานด้านระบาดวิทยาโดย 
สสจ.นม. 

>80 % 90 85 89.29 67.5 89.75 

การประเมินผลงานด้านระบาดวิทยา
โดย สคร. 

ผ่าน
ระดับพื้นฐาน 

- - ผ่าน
ระดับพื้นฐาน 

- - 

ความครบถ้วนของการรายงาน รง.
506 

>90 % 85.55 43.84 98.35 
 

96.81 96.72 

ความทันเวลาของการรายงาน รง.506 >90 % 85.55 43.84 98.35 96.81 96.72 
ผลการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประชน
กลุ่มเสี่ยง 

>95 % 100 100 100 100 100 

โรคไข้เลือดออก 50 : แสน ปชก. 88.61 54.62 131.74 780.48 408.09 
โรคไข้หวัดใหญ่  116.53 241.55 192.81 688.87 224.86 
โรคมือ เท้า ปาก  71.62 82.54 40.72 22.61 5.59 
โรคหัด  1.21 1.21 0 19.04 2.38 
โรคอุจจาระร่วง 1000 : แสน ปชก. 1176.21 1290.31 1493.41 1378.92 903.02 

หมายเหตุ : *ข้อมูล 1 มกราคม– 31 ธันวาคม ในปีนั้นๆ 

ii. บริบท 
โรคและภัยสุขภาพสำคัญในพื้นที่ :  
• โรคและภัยสุขภาพสำคัญในพื้นที่ : โรคที่สำคัญในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรควัณโรค โรคเอดส์, โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็น
พิษ, โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวมโรคหวัด โรควัณโรค, โรคอุบัติซ้ ำ เช่น ไรคไข้หูดับ โรคหัด 
โรคชิกุนคุนย่า โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP) รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคไวรัสซิกา 
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เป็นต้น 

โรคและภัยสุขภาพสำคัญที่อยู่ในแผนเฝ้าระวัง :  
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง อำเภอสูงเนินมีโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในช่วง ปี พ.ศ. 2559-2563 ที่มีอัตราป่วยสูงต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ 
1. โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) มีแนวโน้มพบผู้ป่วยลดลง พบจำนวนผู้ป่วยสูงปีเว้นปี โดยมีอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่      

ปี 2559-2562 เท่ากับ 116.53 , 241.55 ,192.81 และ 688.87 ต่อประชากรแสนคน มีแนวโน้มลดลง ในปี 2563 อัตราป่วย 
224.86 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต พบมากในกลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือ 0-4 ปี และ 25-34 ปี พื้นที่ที่พบ
ผู้ป่วยมากคือ ต.สูงเนิน รองลงมาคือ ต.นากลาง และ ต.กุดจิก ในปี 2560 มีอัตราป่วย 241.55 ต่อประชากรแสนคน        
พบผู้เสียชีวิต 3 ราย คิดเป็นอัตราตาย 3.64 

2. โรคไข้เลือดออก (DHF Total.) พบมีการระบาดลักษณะปีเว้นปี และแนวโน้มพบผู้ป่วยลดลงในปี 2563 โดยมีอัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออกตั้งแต่ปี 2559-2562 เท่ากับ 88.61, 54.62, 131.74 และ 780.48 ต่อประชากรแสนคน และมีแนวโน้มลดลง ใน
ปี 2563 อัตราป่วย 408.09 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 
15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนจึงมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดได้ง่าย พื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากคือ ต.สูงเนิน รองลงมาคือ ต.โนนค่า 
และ ต.มะเกลือเก่า  

3. โรคหัด (Measles) มีการพบผู้ป่วยเกือบทุกปี โดยมีอัตราป่วยด้วยโรคหัดตั้งแต่ปี 2559-2563 เท่ากับ 1.21, 1.21, 0, 19.04 
และ 2.38 ต่อประชากรแสนคน โดยพื้นที่ อ.สูงเนิน พบการระบาดของโรคหัดในปี 2562 พบผู้ป่วยจำนวน 16 ราย ไม่มีผู้ป่วย
เสียชีวิต ผู้ป่วยทั้งหมดเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรค
หัดมาก่อน 

4. โรควัณโรค (Pulmonary Tuberculosis) มีแนวโน้มการพบผู้ป่วยลดลง โดยมีอัตราป่วยด้วยโรควัณโรคตั้งแต่ปี 2559-2563 
เท่ากับ 83.76, 87.40, 86.23, 97.56 และ 76.14 ต่อประชากรแสนคน 
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5. โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease) มีแนวโน้มการพบผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราป่วยด้วยโรค   
ปี 2559-2563 เท่ากับ 71.62, 82.54, 40.72, 22.61 และ 5.59 ตามลำดับ พบว่าเกิดระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีการ
กำหนดแนวทางการคัดกรองเด็กก่อนเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง 

6. โรคอุจจาระร่วง (Diarrhoea) พบผู้ป่วยมีอัตราป่วยสูงในปี 2559-2562 เท่ากับ 1176.21, 1290.31 และ 1493.41            
ต่อประชากรแสนคน และมีแนวโน้มลดลงในปี 2562-2563 มีอัตราป่วยเท่ากับ 1378.92 และ 903.02 ต่อประชากรแสนคน   
พบในทุกตำบลซึ่งอยู่ในอันดับต้นๆของกลุ่มโรคติดต่อทางระบาดวิทยาของทุกปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

7. โรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning) พบผู้ป่วยมีอัตราป่วยสูงในปี 2559-2562 เท่ากับ 129.88, 211.21, 222.75 และ 
373.58 ต่อประชากรแสนคน และมีแนวโน้มลดลงในปี 2563 มีอัตราป่วยเท่ากับ 82.09 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยที่พบ
กระจายอยู่ในทุกตำบล ไม่มีการเจ็บป่วยเป็นกลุ่มที่ชัดเจน 

8. โรคฉี่หนู (Leptospirosis) พบผู้ป่วยมีอัตราป่วยสูงในปี 2559-2562 โดยมีอัตราป่วยเท่ากับ 0, 1.21, 2.40 และ 3.57         
ต่อประชากรแสนคน และมีแนวโน้มลดลงในปี  2563 มีอัตราป่วยเท่ากับ 1.19 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 
เนื่องจากเป็นโรคที่พบว่ามีผู้ป่วยเกือบทุกปี ซึ่งประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรจึงมีโอกาสเสี่ยงสูง
ต่อการเกิดโรค เป็นโรคหนึ่งที่ต้องมีการเฝ้าระวังตามหลักระบาดวิทยา และต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

9. โรคปอดบวม (Pneumonia) พบผู้ป่วยมีอัตราป่วยสูงในปี 2559-2562 โดยมีอัตราป่วยเท่ากับ 245.20, 360.51, 384.43 
และ 646.00 ต่อประชากรแสนคน และมีแนวโน้มลดลงในปี 2563 มีอัตราป่วยเท่ากับ 212.97 ต่อประชากรแสนคน  

10. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จำนวน 19 ราย 
ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ในเขตพื้นที่ อ.สูงเนิน มีการพบผู้ป่วยจำนวน 1 ราย เพศหญิง อยู่ ต.มะเกลือใหม่  มีประวัติเดินทางกลับมา
จากต่างประเทศ ปัจจุบันผู้ป่วยรายนี้รักษาตัวครบแล้วและตรวจไม่เจอเชื้อ Covid-19 แล้ว 
• โรคและภัยสุขภาพที่อยู่ในแผนเฝ้าระวังประกอบด้วย 

1. แผนการอบรมพัฒนาศักยภาพทางระบาดวิทยา ทีม SRRT ระดับอำเภอตามมาตรฐาน IHR 2005 ปี 2563 
2. แผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อปี 2563 
3. แผนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมและป้องกันโรคปี 2563 
4. แผนการประชุมทีม War Room เครือข่ายทีม SRRT ระดับอำเภอปี 2563 
5. แผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขและกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง 

ผู้สูงอายุปีละ1 ครั้ง 
6. แผนการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง/ในผู้ป่วยโรคเอดส์/ผู้ติดเชื้อHIV/ผู้ป่วยCOPD/ผู้สูงอายุ/

ผู้ป่วยมะเร็งปีละ 1 ครั้ง 
7. แผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข อำเภอสูงเนิน ปี 2563 

• เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสูงเนิน และแต่ละชุมชน มีการจัดทำแผนงาน/โครงการการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่
สำคัญ ครอบคลุม โดยใช้ข้อมูล สถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ มาจัดทำโครงการเฝ้าระวัง การดูแล เช่น การคัดกรอง
สุขภาพค้นหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการเกิด
โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรควัณโรค และอื่นๆ 

• สรุปความครอบคลุมของการรายงานวัณโรคและโรคติดต่อที่ต้องรายงานอื่นๆ  การรายงานวัณโรคมีการรายงานโดยผ่าน
โปรแกรม TB CM ทุกเดือน และโปรแกรม TB Thailand มีการรายงานเป็นรายไตรมาส (3 เดือน) ให้แก่ สปสช. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ , ในส่วนของโรคติดต่อที่ต้องรายงานโรคอื่นๆ มีการตรวจสอบข้อมูลโรคที่ต้องรายงานตาม
ระบบการเฝ้าระวัง ข้อมูลกำหนดไว้จาก โปรแกรม HOSxP. โดยตรวจสอบข้อมูลทุกวันแล้วส่งผ่านระบบ Data center 
เข้าไปในโปรแกรม รง.506 โดยเจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยาเป็นผู้คีย์ข้อมูล แล้วส่งผ่านข้อมูลไปยังศู นย์ระบาดวิทยาใน
ระดับอำเภอ (สสอ.สูงเนิน) พร้อมทั้งส่งข้อมูลเข้า Data center ให้งานระบาดวิทยาของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป   

• สรุปโรคและภัยสุขภาพอื่นๆ ที่ รพ.สูงเนิน มีโอกาสพบและความพร้อมในการวินิจฉัย (ผลการประเมินระบบการเฝ้าระวัง
โรคและภัยสุขภาพ) 

• ปี 2562 พบการระบาดของโรคหัด (Measles) จำนวน 16 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต โรงพยาบาลมีแนวทางการเฝ้าระวัง
โรคตามแนวทางของ สสจ.นครราชสีมา ดำเนินการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และให้การรักษาตามมาตรฐาน จากการ
ประเมินระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของอำเภอสูงเนิน โดยทีม SRRT สามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัย 
รายงานข้อมูลตามเกณฑ์ รง.506 ครอบคลุมครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 93.75 

• ปี 2563 พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จำนวน 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มเสี่ยงที่
สงสัยเข้าข่ายและได้ทำการส่งตรวจดูเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ อ.สูงเนิน ทั้งหมดจำนวน 17 ราย  พบ
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ผู้ติดเชื้อยืนยันผลตรวจ 1 ราย ปัจจุบันรักษาหายแล้ว ส่วนอีก 16 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ ปัจจุบันยังคงมีการคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทั้งในชุมชน หน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง หากพบกลุ่มเสี่ยง  ที่สงสัย
ให้โทรแจ้ง รพ.สูงเนิน เพื่อประสานนำรถ Refer ออกไปรับในพื้นที่ และนำมาตรวจที่ รพ.สูงเนิน 

iii. กระบวนการ 
II-8 ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร:  
• โรงพยาบาลสูงเนิน มีฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค รับผิดชอบงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ มีผู้รับผิดชอบงานระบาด

วิทยาหลัก 1 คน ผู้รับผิดชอบสำรองอีก 1 คน มีเจ้าหน้าที่ผู้รับการรายงานโรค 6 คน และปรับให้มีระบบการเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพระดับอำเภอ (ฝ่ายปกครอง, สาธารณสุข, โรงพยาบาล, สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เกษตร,     
ปศุสัตว์, องค์การบริหารส่วนตำบล) ซ่ึงมีการปรับให้เป็นปัจจุบันทุกปีและจัดตั้งทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับ CUP 
(สสอ.,รพช.,รพ.สต.,ปศุสัตว์,อบต.)โดยการประสานงานเป็นเครือข่ายในการควบคุมโรคและซ้อมแผนรองรับโรคในระดับต่างๆ  

(1)(2) นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ: 
• มีการขับเคลื่อนกุลยุทธ์การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ โดยกรรมการอําเภอควบคุมโรคระดับอำเภอ ประกอบด้วยตัวแทน

จาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ (รพ./สสอ./รพ.สต./ปศุสัตว์/นายอําเภอ) , ท้องถ่ิน (อปท./เทศบาลภายในอําเภอ), ภาค
ประชาชน (อสม./ผู้นําชุมชน /องค์กรพัฒนาเอกชน) โดยมีนายอําเภอเป็นประธาน  มีสาธารณสุขอําเภอเป็นเลขาฯ มีการ
ประชุมและมีการติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

• โรงพยาบาลมีวิธีปฏิบัติในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ มีคำสั่งแต่งตั้งในระดับอำเภอ รวมทั้งได้มีการจัดทำคำสั่งการเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพในระดับตำบล ซึ่งแต่ละพื้นที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคราย รพ.สต.มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคทั้งผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่เอง เช่น โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น โครงการเฝ้าระวังและ คัดกรองโรคไม่ติดต่อในชุมชน การเฝ้าระวังโรคและพิษ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบเช่น เกษตรกรรม กลุ่มแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

• จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับปัญหาของโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา 
ความต้องการ และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และสถานการณ์โรคตามหลักการทางระบาดวิ ทยา และเสนอปัญหา
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งแผนที่ดำเนินการทำแผนร่วมกันตามปัญหาของพื้นที่ ได้แก่ แผนการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก, แผนการซ้อมไข้หวัดใหญ่/โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19), แผนอบรมการให้ความรู้การใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงและแผนซ้อมรับสถานการณ์อัคคีภัย, แผนซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ , แผนซ้อมกรณีเกิดการจราจลและทะเลาะวิวาทใน
สถานบริการสาธารณสุข, แผนควบคุมและป้องกันวัณโรค , โรคเอดส์, โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้น 

• โรงพยาบาลได้จัดระบบการกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามแผนได้แก่ กำหนดให้มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและหากมีสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบรุนแรงจำเป็นต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์และร่วมกันแก้ ปัญหาทันที โดยมีภาคีเครือข่าย            
คปสอ.สูงเนิน และมีการประสานงานกับหน่วยงานทั้ งในและนอกองค์กร เช่น ในกรณีเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนและใน
โรงเรียน จะมีการประชุม War room ระดับอำเภอ เตรียมความพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาวางแผนประสานงาน         
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รพ.สต.ในพื้นที่, เทศบาล, อบต., โรงเรียน, วัด, ชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้มีการระบาด
ของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอสูงเนิน 

• แผนอบรม อสม.การเฝ้าระวังเหตุการณ์ มีการแจ้งข่าวแก่เครือข่าย ในกรณีที่พบความผิดปกติหรือมีการระบาดและมีการ
สอบสวนโรคและภัยสุขภาพอย่างทันที เพื่อโต้ตอบภาวะฉุกเฉนิ อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา 

• มีนโยบายเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมพื้นที่ 11 ตําบลในอําเภอสูงเนิน โดยมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังครอบคลุม    
15 รพ.สต. ได้มีการวางระบบการประสานข้อมูล จัดทํากลยุทธ์แผนงาน/โครงการ การกํากับติดตามระบบผ่าน คปสอ.  

(3)(4) บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ทรัพยากรอื่นๆ: 
• โรงพยาบาลมีการจัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงานเพื่อให้มีความรู้และทักษะ

การเฝ้าระวังสอบสวนโรค เข้ารับการอบรมฟื้นฟูในหลักสูตรระยะสั้น 1-2 วันทุกปี โดยมีบุคลากรประกอบด้วย เจ้าหน้าที่    
รพ.สูงเนิน, สสอ.สูงเนิน และ รพ.สต. และมีการจัดตั้งเป็นทีมสอบสวนระดับอำเภอ โดยมีบุคลากร รพ.สต. ทุกพื้นที่เป็นส่วน
หนึ่งของทีมสอบสวน ทั้งระดับอำเภอและระดับตำบล 

• ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อใน
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พื้นที่ รพ.สต. เช่น ทรายกำจัดลูกน้ำ การพ่นหมอกควัน กรณีเกิดการระบาดของโรค 
• คปสอ.สูงเนิน สนับสุนนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดอบรมบุคลากรให้ทราบแนวทางการควบคุมโรค และซ้อมแผนการ

เฝ้าระวังการระบาดของโรค 
(5) การสร้างความรู้ความเข้าใจ: 
• มีการรายงานแจ้งสถานการณ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ คปสอ.สูงเนิน ทุกเดือน      

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคจากระดับผู้บริหารสู่ระดับปฏิบัติการ 
• มีการแจ้งสถานการณ์โรคและให้ความรู้โรคที่มีการระบาดผ่านเสียงตามสายของโรงพยาบาล ผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลสูง

เนิน, ผ่านไลน์ของโรงพยาบาล, บอร์ดประชาสัมพันธ์, การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่, จุดบริการผู้ป่วยนอก (OPD) 
• นำเสนอข้อมูลโรคติดต่อทางระบาดวิทยาและโรคติดต่อที่สำคัญ ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ และแนวทางในการปฏิบัติและเฝ้า

ระวัง ในการประชุม อสม.ระดับอำเภอ (สสอ.สูงเนิน) และระดับตำบล (รพ./รพ.สต.) 
• ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในสถานที่สาธารณะเชิงรุก เช่น หมู่บ้าน โรงเรียน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง (รถสองแถว/รถทัวร์)        

วินมอเตอร์ไซค์ ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร โรงแรม/หอพัก คลินิกร้ายขายยา สถานพยาบาลเอกชน 
• โรงพยาบาลมีการจัดอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมรับสถานณ์ทางภัยสุขภาพและโรคระบาดโดยทีมสสจ. สคร.9 เช่น

ซ้อมแผนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ประชุม EOC การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ ระดับอำเภอ อบรมในการซ้อมใส่
สวมอุปกรณ์ป้องกันชุด PPE   

II-8 ข. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวัง: 
(1)(2) การเฝ้าระวัง บันทึก และจัดเก็บข้อมูล: 
• มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและปัญหาสุขภาพอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง มีทีมเฝ้าระวังในชุมชุน โดย อสม. ผู้นำชุมชน 

เจ้าหน้าที่รพ.สต. แจ้งข้อมูลมายังทีมเฝ้าระวังระดับอำเภอ โดยทีม SRRT ระดับอำเภอปฏิบัติการสอบสวนเคลื่อนที่เร็วได้ทัน
เหตุการณ์ทั้งในและนอกเวลาราชการ มีการบันทึกข้อมูลการสอบสวนโรคหรือบันทึกเหตุการณ์ บันทึกการรักษา  HOSxP     
เข้าระบบการรายการสวบสวนโรค 506 ส่งต่อข้อมูลรายงานสสจ.สคร.9 ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันครบถ้วนถูกต้องทันเวลา
และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่เดิมได้ มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคค้นหาความผิดปกติหรือการระบาดของโรคโดยใช้
วิธีการทางระบาดวิทยา มีการติดตามเฝ้าดูสถานการณ์และแนวโน้มของโรคที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและ
คาดการณ์แนวโน้มการเกิดโรคที่สำคัญเพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกับควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 (3)(4) การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมาย ค้นหาการเพิ่มผิดปกติหรือการระบาด: 
• มีการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลสูงเนินในระบบ HosXP ระบบ SN Tool ของทางโรงพยาบาลและระบบการเฝ้า

ระวังโรคจากโปรแกรม R506 ของ สสจ.นครราชสีมา มาวิเคราะห์แนวโน้มการระบาดอย่างต่อเนื่องทุกปี และเปรียบ
ประสิทธิภาพการควบคุมโรคกับอำเภอที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 

(5)(6) การติดตามเฝ้าดูสถานการณ์ การคาดการณ์แนวโน้มเพื่อวางแผนป้องกัน: 
• มีการติดตามข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของ CUP สูงเนิน เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่และ

ของ สสจ.นครราชสีมา เพื่อติดตามและเฝ้าระวังโรคนอกพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวการระบาดของโรคต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น อีโบล่า ไข้หวัดนก ไวรัสโคโรนา 2019 ไวรัสซิกา เป็นต้น 

 

II-8 ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ: 
(1) แผนตอบสนอง การเตรียมความพร้อม: 
• มีทีมเฝ้าระวังและสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ทำหน้าที่ตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัย

สุขภาพ เฝ้าระวังทุกวัน และทุกคนในทีมมีเบอร์โทรศัพท์มือถือท่ีสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม. 
• มีแผนการตอบสนองต่อเหตฉุุกเฉินด้านสาธารณสุขและมีการเตรียมพร้อมในการรองรับตลอดเวลา 
- โรงพยาบาลได้มีการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและมีการซ้อมการปฏิบัติตามแผนปีละ 1 ครั้ง 

ได้แก่ แผนรองรับการระบาดของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก , แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ และแผนรองรับ
สถานการณ์อัคคีภัย ในปี 2563 มีการซ้อมแผนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

- ในสถานบริการสาธารณสุขจัดทำ Case Dead Conference เพื่อหาแนวทางการซักประวัติ การวินิจฉัย และการรักษา
ให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน 

• แนวทางการส่งต่อขอผู้ป่วยจากสถานบริการสาธารณสุขมาโรงพยาบาลกรณีสงสัยเพื่อการตรวจยืนยันที่ถูกต้อง 
• ใช้มาตรการในการควบคุมโรคที่รวดเร็ว และทันเวลา 
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• ใช้มาตรการในชุมชน เรื่องการป้องกัน การดูแลรักษาเบื้องต้น 
(2) ทีม SRRT: 
• คปสอ.สูงเนิน ได้จัดตั้งทีม SRRT จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ผอก.โรงพยาบาลเป็นหัวหน้าทีม สาธารณสุข

อำเภอ หัวหน้างานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพหรือ
ผู้แทน หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน หัวหน้าฝ่ายชันสูตร เลขาคณะกรรมการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (ICN) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรคทุกคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
ทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านทุกคน หัวหน้างานทุกคน รพ.สูงเนินหัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค เป็นเลขาฯ 

(3) มาตรการป้องกันที่จำเป็น: 
• มีการกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งในการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคในโรงพยาบาลได้แก่ การปฏิบัติตามหลัก UP , SP , Hand Hygeine และการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคในชุมชน เช่น การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 
กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 7 โรค และบุคลากร รณรงค์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เป็นต้น 

• ได้มีการกำหนดมาตรการในการสอบสวนควมคุมโรคที่จำเป็น มีแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและมีการ
เตรียมพร้อมในการรองรับตลอด 24 ชั่วโมง กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค มีช่องทางที่สามารถรายงาน - รับรายงานผู้ป่วยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เช่น ทางโทรศัพท์ มีทีมเฝ้า
ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ทำหน้าที่ตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ มีการ
ดำเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย ทีมผู้รับผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรคจะมีทรัพยากรและอำนาจในการสืบค้นและ
ใช้มาตรการควบคุมที่เหมาะสมอย่างรอบด้านและทันเวลา และมีการแจ้งเตือนการเกิดโรคและภัยสุขภาพไปยังชุมชนส่วน
ราชการและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างทันเวลา 

(4) ช่องทางรับรายงาน: 
• มีช่องทางและบุคลากรที่สามารถรับรายงานผู้ป่วยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตลอด 24 ชั่วโมงจากบุคลากรทางคลินิก

หรือจากภาคีเครือข่ายสุขาภาพนอกหน่วยงาน 
- โรงพยาบาลมีระบบรับรายงานโรคติดต่อร้ายแรงตลอด 24 ชั่วโมง จากทีมผู้ให้บริการทางคลินิก หากพบผู้ป่วยต้องสงสัย

ว่าป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)/โรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก/ซิกา/เมอร์ส/
คอตีบ เป็นต้น ทีมผู้ให้บริการต้องรายงานแพทย์เวรและฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรคเพื่อดำเนินการตามแผนรองรับ
การระบาดของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ซิกา เมอร์ส  คอตีบ ต่อไป 

- มีช่องทางและบุคลากรที่สามารถรับรายงานผู้ป่วยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตลอด 24 ชั่วโมง จากบุคลากรทาง
คลินิกหรือจากภาคีเครือข่ายสุขาภาพนอกหน่วยงาน 

- ทำทะเบียนรายงานรับแจ้งข่าวการเกิดโรคภัยและเหตุผิดปกติของหน่วยงานที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จาก 
OPD/ER/IPD และสถานบริการจากภาคีเครือข่ายสุขาภาพนอกหน่วยงาน 

- มีระบบLine และหมายเลขโทรศัพท์ภาคีเครือข่ายทีม SRRT สำหรับติดต่อในการประสานงานกรณีมีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวังเกิดขึ้นในพื้นที่และการประสานงานกับทมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(5) การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย: 
• มีการดำเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างทันท่วงที 

- เมื่อเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยารายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรค หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและ
ป้องกันโรคในบทบาทของเลขานุการทีม SRRT ขอคำยืนยันการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้ทำการรักษาและแจ้งให้หัวหน้าทีม
ทราบและประสานกับสมาชิกอื่นๆ และกรณีที่ผู้ป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและเข้าไปสอบสวนโรคเฉพาะรายกับ
ผู้ป่วยทุกราย จากนั้นทีม SRRT จะลงควบคุมโรคในชุมชนภายใน 3 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

(6) การสืบค้นและควบคุมการระบาด: 
• เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้นทีมผู้รับผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรคมีทรัพยากรและอำนาจในการสืบค้นและใช้มาตรการ

ควบคุมที่เหมาะสมอย่างรอบด้านและทันเวลา 
- เมื่อมีโรคระบาดในชุมชน ทีม SRRT มีทรัพยากรในการดำเนินงานทั้งที่โรงพยาบาลจัดสรรให้และได้รับการสนับสนุนจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนอย่างเพียงพอ ทั้งบุคลากร วัสดุ-อุปกรณ์ การใช้มาตรการควบคุมจะอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่เป็นอันดับแรกหากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานก็สามารถใช้อำนาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สาธารณสุขปี 2535 ในการดำเนินการได้ 
 



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2020) โรงพยาบาลสงูเนิน  

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  74 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Part II-8 

- มีการสอบสวนการระบาดเหตุการณ์ผิดปกติการป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือพบแนวโน้มที่บ่งบอกว่าอาจมีการระบาดเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอย่างทันท่วงที 
- เมื่อมีการตรวจพบอุบัติการณ์การเจ็บป่วยหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติหรือการเจ็บป่วยเป็นกลุ่มก้อน เช่น โรคหัด, โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน่า 2019 (Covid-19), โรคไข้หวัดใหญ่, โรคอาหารเป็นพิษ , chicken pox, โรคตาแดง, โรคมือเท้าปาก ทีม SRRT จะ
ดำเนินการสอบสอนโรคเฉพาะรายทันทีเพื่อหา Case index และแหล่งแพร่ เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันโรคตามความ
เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ กรณีพบอุบัติการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะมีการระบาดจะทำการเฝ้าระวัง
ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 
- มีการแจ้งเตือนการเกิดโรคและภัยสุขภาพไปยังชุมชนส่วนราชการและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างทันเวลา กรณีการระบาด

หรือตรวจพบมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคระบาดของโรคหรือภาวะคุกคามสุขภาพในพื้นที่เลขา SRRT จะแจ้งหัวหน้าทีมและ
ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น สาธารณสุขอำเภอแจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนและที่
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน, งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งเตือนทางเสียงตามสายและวิทยุชุมชน 

II-8 ง. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเตือนภัย: 
(1) การจัดทำรายงานและเผยแพร่สถานการณ์โรคต่อสาธารณะ: 
• มีการรวบรวมข้อมูลสุขภาพทั้งหมดนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ) และคณะกรรมการประสานงาน

สาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) เพื่อดำเนินแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในเวทีสาธารณะต่างๆโดยผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ 
สสอ.สูงเนิน เช่น การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน, คณะกรรมการสุขภาพในระดับตำบล เป็นต้น 

(2) การรายงานโรคตามกฎหมาย: 
• มีการรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังตามกฎหมายเมื่อได้รับยืนยันการวินิจฉัยแล้ว โดยส่งรายงานไปยัง สสจ.นครราชสีมา เพื่อ

เสนอผู้มีอำนาจในการออกประกาศ และให้ข้อมูลข่าวสารต่อไปโดยจะไม่มีการให้ข่าวกับสือสารมวลชนที่อำเภอสูงเนิน จนกว่า
จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจสูงสุด 

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• ปี 2562 พบการระบาดของโรคหัด (Measles) จำนวน 16 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต โรงพยาบาลมีแนวทางการเฝ้าระวังโรคโดย 

ทำการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการน่าสงสัยที่เข้าได้กับนิยามการเกิดโรคตามแนวทาง ดำเนินการลงพื้นที่สอบสวนโรคร่วมกับ
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, สคร.9 นครราชสีมา, สสจ.นครราชสีมา และ รพ.สูงเนิน ทำการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพร้อม
เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และให้การรักษาตามมาตรฐาน จากการประเมินระบบการเฝ้าระวังโร คและภัย
สุขภาพของอำเภอสูงเนิน โดยทีม SRRT สามารถตรวจจับผู้ป่วยที่สงสัย รายงานข้อมูลตามเกณฑ์ รง.506 ครอบคลุมครบถ้วน
คิดเป็นร้อยละ 93.75 

• ปี 2563 พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จำนวน 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มเสี่ยงที่สงสัยเข้า
ข่ายได้ทำการส่งตรวจดูเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ อ.สูงเนิน ทั้งหมดจำนวน 17 ราย พบผู้ติดเชื้อยืนยันผล
ตรวจ 1 ราย ปัจจุบันรักษาหายแล้ว ส่วนอีก 16 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ ปัจจุบันยังคงมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่องทั้งในชุมชน หน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  

v. แผนการพัฒนา 
มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี

60. การเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพ 

3.5 

 

L พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลจากภาคีเครือข่ายสุขภาพควบคุมโรค
เข้มแข็ง ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออย่างยั่งยืน อย่างไร้รอยต่อ 
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II-9 การทำงานกบัชุมชน 
i. ผลลพัธ ์
ประเด็นสำคัญทีค่วรรายงาน: ความครอบคลุม ผลกระทบ  

ตัวชีว้ัด เปา้หมาย ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 ป2ี562 ปี2563 
ความครอบคลมุ 
1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง

แรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 
ร้อยละ 60 59.71 54.95 60.42 61.89 79.30 

2. อัตราการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ ร้อยละ 75 73.51 44.77 60.42 63.49 81.34 
3. อัตราเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย   ร้อยละ 90 97.31 91.83 87.47 94.20 94.69 
4. ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการ คัด

กรองพัฒนาการทุกคน 
ร้อยละ 100 76.82 100.00 97.37 55.42 86.52 

5. ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
ภาวะเสี่ยง   

5.1 ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 
5.2 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 
5.3 ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมกลุ่มผู้แกนนำป่วย   
5.4 เบาหวานกัลยาณมิตรสูงเนินมีระดับความรอบรู้ด้าน 
5.5 สุขภาพเพียงพอและมีการปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพ

ที่ดีได้ถูกต้องสามารถหยุดยาเบาหวานได้ 

95% 
 

ไม่เกิน1.8% 
ไม่เกิน2.4% 

 
 
 

50% 

88.8 
 

0.49 
3.80 

 
 
 

NA 

92.61 
 

2.18 
5.83 

 
 
 

NA 

86.84 
 

1.46 
5.86 

 
 
 

NA 

88.28 
 

1.93 
4.87 

 
 
 

8.00 

89.36 
 

1.66 
3.34 

 
 
 

20.00 
6. ผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง(LTC)ได้รับการเย่ียมบ้าน  100 % 64.28 88.57 100.00 100.00 100.00 
ผลกระทบ 
1. อัตราการตั้งครรภ์หญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน50 ต่อ

ปชก.หญิงอายุ 
15-19ปพีันคน 

34.29 29.90 21.71 20.05 18.91 

2. อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิง 15-19 ปี < 10% 22.83 20.20 13.89 14.29 4.88 
3. อัตราการพบเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20 5.25 6.82 7.56 19.71 22.49 
4. ร้อยละเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ 

แก้ไขใน 30 วัน 
ร้อยละ 60 21.50 34.00 28.00 41.07 33.33 

5. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับน้ำตาล/ความโลหิตได้ดี 

- เบาหวาน 
- ความดันโลหิตสูง 

 
 

>40 % 
>50 % 

 
 

32.37 
50.87 

 
 

29.87 
43.78 

 
 

29.03 
44.02 

 
 

29.16 
41.56 

 
 

30.83 
38.88 

ii. บรบิท 
ชุมชนที่รับผิดชอบ ความต้องการ ศักยภาพ กลุ่มเป้าหมายสำคัญ:  
• กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสูงเนิน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการในชุมชนผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพ   

ป้องกันโรคและดูแลต่อเนื่อง สำหรัประชาชนทุกกลุ่มอายุในเขตอำเภอสูงเนิน  แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เทศบาลและ 15 
อบต.จำนวนประชากร 82,294 คน มีพื้นที่เฉพาะในการพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ พื้นที่ในเขตตำบลสูงเนินมี
ประชากร 20,647 คน ซึ่งเป็นเขตการปกครองของเทศบาลตำบลสูงเนิน แบ่งการดูแลเป็น 14 ชุมชน จำนวนประชากร 11,023 
คน เขตอบต.สูงเนิน มี 14 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 9,624 คน      

• เขตตำบลสูงเนินมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 20,000 คน 1 แห่ง โรงงานขนาดกลางจำนวน
พนักงานตั้งแต่ 1,000 คน จำนวน 3 แห่งและขนาดเล็ก พนักงานต่ำกว่า 1,000 คน จำนวน 3 แห่ง มีประชากรแฝงที่มาทำงาน
ในโรงงานและมาก่อสร้างโรงงาน จำนวนประมาณ 1,200 คน มีโรงงานที่มีพนักงานเป็นชาวเมียนม่า จำนวน 1,700 คนและ
ชาวกัมพูชา จำนวน 70 คน 1 แห่ง นอกนั้นเป็นร้านค้าย่อยที่มีแรงงานเมียนม่าและกัมพูชาอยู่ประมาณ 120 คน       
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• โรงเรียนมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) 1  โรงเรียน จำนวนนักเรียน 1,896 คน  โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง จำนวนนักเรียน 1,738 
คน โรงเรียนเอกชน 2 แห่ง มีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงป.6 จำนวน 1,638 คน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลของเทศบาล
และอบต.สูงเนิน จำนวน 4 แห่ง มีวัด  8  วัดและมีหมอครอบครัว รับผิดชอบงานในชุมชนประกอบด้วยพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว จำนวน 8 คน นักวิชาการสาธารณสุข 3 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3 คน ลูกจ้าง 3 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุข
ร่วมทำงาน 390  คน   

• จากการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนโดยใช้ข้อมูลรายงาน ข้อมูลจากเวทีประชาคมและจากการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย
กลุ่มต่างๆทั้งภาครัฐ  เอกชนและชุมชน  พบปัญหาสุขภาพทั้งโรคติดต่อ  โรคไม่ติดต่อเมื่อจัดลำดับความสำคัญ  พบว่า ปัญหา
สุขภาพสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคไข้เลือดออก  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและภาวะอ้วนใน
เด็กวัยเรียน สอดคล้องกับประเด็นสุขภาพสำคัญของโรงพยาบาลสูงเนิน ได้แก่ โรคเบาหวานโดยการคัดกรองในไตรมาสที่ 1 ปี 
2563 พบกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานร้อยละ 36.65   

ปัญหาและความต้องการ : 
• ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (HbA1C) ไม่ได ้
• หญิงตั้งครรภ์มีอายุน้อยกว่า 15 ปี เพ่ิมขึ้น แม้แนวโน้มอัตราการตั้งครรภ์และอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิง 15-19 ปี ลดลง หญิง

ตั้งครรภ์ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์คุณภาพ 5 ครั้ง   
• เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบว่าในรายที่สงสัยล่าช้าได้รับการแก้ไขใน 30 วันไม่ครอบคลุม 
• ประชาชนทุกกลุ่มวัยปลอดภัยจากโรคโควิด-19  
• ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยของแรงงานต่างชาติในพื้นที่รับผิดชอบ 
ศักยภาพชุมชน : 
• มีหมอครอบครัว 13 คนรับผิดชอบดูแลประชากรทุกกลุ่มวัย จำนวน 20,647 คน สัดส่วน จนท.ต่อประชากร 1:1,588 คน   
• ทีมอ.ส.ม. มีครอบคลุมทุกพื้นที่ รับผิดชอบ 8-15 หลังคาเรือนสัดส่วนอสม.ต่อประชากร 1: 53 คน 
• มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจำนวน 20 คน อยู่ในเขตอบต.และเขตเทศบาล 28 คน คอยช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุตำบลสูงเนิน 
• ผู้บริหารท้องถิ่น (อบต. เทศบาล) ผู้นำชุมชน และ อ.ส.ม. ให้การสนับสนุนการทำงานด้านสุขภาพ 
• ผู้บริหารองค์กรให้การสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
• มีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นแหล่งความรู้ วิชาการตั้งอยู่ในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
• กลุ่มแม่และเด็ก การให้บริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ มารดาหลังคลอด ประเมินพัฒนาการเด็ก สร้างเสริมภูมิคุ้มโรค 
• กลุ่มเด็กวัยเรียน บริการสร้างเสริมโภชนาการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
• กลุ่มวัยรุ่น การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สุขศึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ สารเสพติด 
• กลุ่มวัยทำงาน การคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพเช่น เบาหวาน ความดันฯ อุบัติเหตุ โรคจากการทำงาน โรคเรื้อรัง 
• กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 10 เรื่อง การเข้าถึงอุปกรณส์ำหรับผู้พิการ 

iii. กระบวนการ 
II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับชุมชน 
(1)(2) การกำหนดชุมชน ประเมินความต้องการและศักยภาพ วางแผน ออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับชุมชน: 
• มีหน่วยบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ได้แก่ โรงพยาบาลสูงเนิน ระดับ  F1 ขนาด 90 เตียงและเครือข่ายบริการที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 แห่ง มีศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสูงเนิน(PCUในรพ.) 1 แห่ง ให้บริการดูแลรักษาและส่งต่อตาม
นโยบาย Service Plan   

ปี 2560 นโยบาย Primary Care Cluster (PCC) เพื่อพัฒนาการดูแลให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น  
ได้รับการดูแลแบบใกล้บ้าน ใกล้ใจและลดความแออัดในโรงพยาบาล ได้หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นคลินิกหมอครอบครัว โดยมี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คนและมีทีมหมอครอบครัวสหวิชาชีพ(FCT) 14 คน ดูแลรับผิดชอบประชาชนตั้งแต่           
8,000-10,000 คน ซึ่งคปสอ.สูงเนินได้คัดเลือกรพ.สต.กุดจิก รพ.สต.เมืองเก่า รพ.สต.โค้งยาง รวมกันได้ประมาณ 10,000 คน 
จัดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน และสหวิชาชีพเดิมที่มีอยู่เป็น 1 ทีมหมอครอบครัว  ส่วนในตำบลสูงเนินได้จัดทีมหมอ
ครอบครัวที่มีแพทย์อบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไปให้บริการรูปแบบทีมหมอครอบครัวนอกโรงพยาบาลที่ศูนย์
สุขภาพชุมชนหมู่ 8 ต.สูงเนิน (PCUนอกรพ.) รับผิดชอบประชาชน 9,624 คน จัดให้บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก  โดยสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมออกแบบและลงทุนในการดูแลสุขภาพของประชาชน(PIRAB) เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึง
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บริการได้ง่ายขึ้นและลดความแออัดในโรงพยาบาล  มีทีมหมอครอบครัว(FCT) ออกให้บริการเชิงรุกในชุมชนได้แก่คัดกรอง
ค้นหาภาวะเสี่ยงของ 5 กลุ่มวัย  เพื่อวางแผนให้บริการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน  ฟื้นฟูที่สอดคล้องกับปัญหาของแต่ละกลุ่มวัย
และในรายที่มีปัญหาซับซ้อนมีการติดตามให้ได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างองค์รวมเป็นรายกรณี (Case Management)     
โดยสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน  

 

(3) การร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดบริการสุขภาพสำหรับชุมชน: 
• ทีมงานได้มีการขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพื่อร่วมกันจัดบริการสุขภาพ

สำหรับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 

(4) การประเมินและปรับปรุง: 
• มีการจัดบริการรักษาส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ทั้งกลุ่มปกติและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีภาวะโลหิตจาง    

จากการดำเนินงานตามโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันพลัส ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.และเทศบาล ตำบลสูงเนิน 
มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในสถานบริการ นักโภชนาการให้ความรู้การรับประทานอาหารที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ 
ติดตามผลระดับความเข้มข้นของเลือด สนับสนุนนมจืดUHT 90 วัน 90 กล่อง ในเขตอบต.และในเขตเทศบาลติดตามเยี่ยมบ้าน
ขณะตั้งครรภ์  หลังคลอด รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ประเมินผล มีระบบการติดตามกรณีขาดนัดโดยการโทรศัพท์ ตั้ งกลุ่มไลน์ให้
คำปรึกษา  ปี 2563  มีสูติแพทย์ประจำคลินิกฝากครรภ์ได้มีการปรับระบบในการให้บริการฝากครรภ์ร่วมกับแพทย์ ทำให้หญิง
ตั้งครรภ์ได้รับการดูแลที่ครอบคลุม มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

• มีการจัดบริการรักษาส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มเด็ก 0-5 ปี ให้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ พร้อมการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ตามช่วงอายุ นอกจากนี้ยังได้มีการคัดกรองค้นหาเด็ก 6 เดือนถึง 2 ปี ที่มีภาวะเสี่ยงโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก       
โดยการเจาะเลือดดูระดับความเข้มข้นของเลือด หากพบผิดปกติจะนัดมาเจาะเลือดตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลและส่งพบ         
กุมารแพทย์ เพื่อให้การรักษาตามแนวทางการรักษา มีการคัดกรอง EQ ในเด็ก 3 ถึง 5 ปี โดยสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล) เครือข่ายรพ.สต.และโรงพยาบาล ในการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาเด็กที่มี EQ ต่ำกว่าเกณฑ์  ให้ได้รับการติดตามกระตุ้นและประเมินเป็นระยะ ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเรียนเมื่อเด็กโตขึ้น
พร้อมเข้าเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา  

• มีการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะบุคคลและชุมชนเพื่อลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อสุขภาพ อำเภอสูงเนินโดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สุขภาวะและความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสังคมพัฒนาชุมชนสุขภาวะและ
พัฒนาโรงเรียนสุขภาวะในพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมประเด็นบุหรี่ สุรา ยาเสพติด โรคไม่ติดต่อ 
กิจกรรมทางกาย อาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในโรงเรียน ในส่วนของแหล่งเรียนรู้สุขภาวะและความรอบรู้
ด้านสุขภาพ โดยดำเนินการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ส่วนการ
พัฒนาชุมชนสุขภาวะและโรงเรียนสุขภาวะได้คัดเลือก 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลสูงเนินและตำบลโคราช เป็นตำบลนำร่องของ
อำเภอสูงเนิน  โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ในเดือนธันวาคม 2561 ได้จัดพิธีลงนามMOUร่วมกับอำเภอสูงเนิน โรงพยาบาลสูงเนิน เทศบาลตำบล สูงเนิน กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาล 2 แห่ง เอกชน 2 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน รพ.
สต.เมืองเก่าและภาคเอกชน โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในการขับเคลื่อนอำเภอและ
ตำบลสุขภาวะ     

• มีกลุ่มแกนนำผู้ป่วยเบาหวานกัลยาณมิตรสูงเนิน หลังจากการลงนามMOU ในเดือนธันวาคม 2561 ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล
สูงเนินกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเบาหวานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ทุกปี และคุม
ระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทีมจึงเปิดให้ผู้ป่วยเบาหวานในตำบลสูงเนิน สมัครใจเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกับกลุ่มแกนนำผู้ป่วยเบาหวานจากกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นต้นแบบที่ คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาศักยภาพจนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้  รวมถึงเลิก
รับประทานยาเบาหวานได้  โดยมีผู้ป่วยเบาหวานตำบลสูงเนินสมัครใจจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ปี 
2562 จนถึงปัจจุบัน  

• มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ที่ผ่านการอบรม 72 ชั่วโมงตามหลักสูตรของกรมอนามัยจำนวน 20 คน ของเขต   
อบต.สูงเนินและผ่านการอบรมหลักสูตรของเทศบาลจำนวน 28 คน ให้ออกไปดูแลผู้ป่วย IMC ผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียงโดย
รับผิดชอบดูแลคนละ 5-10 คน ในชุมชน มีการจัดทำ Care Plan ดูแลผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลร่วมกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
หมู่บ้านโดย Care giver จะทำงานคู่กับการพัฒนาความรู้ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครอบครัวอย่ าง
ต่อเนื่องทุกเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสูงเนินจำนวน 390 คน มีการประชุมต่อเนื่องทุกเดือนและประธานสม.ประชุมทุก 
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2 เดือน ในปี 2563 เน้นในเรื่องการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ที่สำคัญ  ได้แก่ ไข้เลือดออก วัณโรค โรคโควิด-19 ซึ่งอสม.
ต้องมีความรู้ในการป้องกันตนเองและสามารถช่วยในการควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดในชุมชน โดยปฏิบัติตามนโยบายการ
ควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด  ร่วมออกหน่วยคัดกรองโควิด-19  กับเจ้าหน้าที่ในงานต่างๆหลังได้รับอนุมัติให้จัดงานได้แก่
งานศพ งานแต่ง งานบวช งานกฐิน ปี 63 พบว่าออกหน่วย 68 ครั้ง ผู้ได้รับการ คัดกรอง จำนวน 12,767 คน ผลลัพธ์เชิงระบบ 
มีแนวทางการประสานงานควบคุมโรคโควิด-19 ที่ชัดเจน ทีมและเครือข่ายรับทราบ ปฏิบัติถูก  การเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์ในการออกปฏิบัติงานและสนับสนุนเครือข่าย  ทีมเครือข่ายอสม.มีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติหน้าที่เองได้โดยมีการ
ประสานแจ้งและรายงานผล บริบทของชุมชน มีการเรียนรู้ต่อเนื่อง 16 ครั้ง ซึ่งได้ผลผลิตจากโรงเรียนผู้สูงอายุไปแล้ว 4 รุ่นๆละ 
50 คน ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการปฏิบัติตัวเพิ่มขึ้น ได้คัดกรองภาวะเสี่ยง จึงให้ความสนใจมาเรียนรู้ร่วมกันต่อเนื่องและมีการ
สื่อสารต่อให้ผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรมจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน ยังไม่สามารถ
จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุได้ แต่ทางกลุ่มได้มีการติดตามเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล 

• มีการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนกล้าดีของอบต.สูงเนิน ที่เป็นผลลัพธ์จากการจัดค่ายครอบครัวอบอุ่ น ในปี 2554-2557 ทำ
ให้ค้นพบแกนนำเยาวชนที่มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสาได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้เรื่องเพศวิถีและการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและพัฒนา 

• ทักษะเยาวชนในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม โดยจัดเวทีให้แก่พ่อแม่ วัยรุ่น ผู้นำชุมชน มาร่วมเรียนรู้เพื่อหาแนวทาง 
• ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์โดยการสนับสนุนงบประมาณจากอบต.สูงเนิน สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมค่าย

ครอบครัวอบอุ่นต่อเนื่อง ปี 2561ขยายการสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนใน 2 หมู่บ้าน เพื่อสามารถไปสอนแนะนำ
เพื่อนที่โรงเรียน และในชุมชนได้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีเยาวชนกล้าดีจำนวน 30 คน ที่มีความสามารถแนะนำเพื่อนได้และสร้างเป็น
เครือข่ายเยาวชนกล้าดีไปแลกเปลี่ยนการดำเนินการกับเครือข่ายเยาวชนในต่างตำบล ต่างอำเภอและต่างจังหวัด  

• โรงงานแหลมทองโพลทรี อำเภอสูงเนินมีพนักงานเป็นชาวต่างชาติ ประเทศเมียนมา จำนวน 1,800 คน ที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก 
ให้ความร่วมมือในการคัดเลือกพนักงานให้เข้าอบรมเป็นอสต. (อาสาสมัครต่างชาติ) เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อในกงลุ่มชาวเมียนม่า ปี 2558-2563 มีการอบรม อสต. ชาวเมียนม่า 5, 50, 50, 50, 50 และ 50 คน 
ตามลำดับ 

• มีการจัดบริการร่วมกับชุมชนให้บริการแก่วัยรุ่นใน “คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น” ที่ร้านเสริมสวยในชุมชนหมู่ที่ 15 ต.สูงเนิน ให้
สามารถเป็นที่ให้ความรู้แก่เด็กวัยรุ่นและผู้ปกครองที่ต้องการปรึกษาปัญหาวัยรุ่น อบต.สนับสนุนงบประมาณมาให้ทำกิจกรรม
เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ มาร่วมกันทำกิจกรรมความดี สวดมนต์นั่งสมาธิ กิจกรรมพี่สอนน้อง เรื่องเล่างานบันดาลใจ กิจกรรมออก
เยี่ยมดูแลผู้สูงอายุ ปี 2563 จัดบริการคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่นที่ร้านกาแฟหน้าโรงเรียนสูงเนินเพื่อให้เยาวชน นักเรียนสามารถ
เข้าถึงบริการ การให้คำปรึกษาได้สะดวกขึ้น 

• ปี2560 ชมรมผู้พิการมีการทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วนทั้งอบต.สูงเนิน บุคลากรสาธารณสุข อสม.จิตอาสา ในการพัฒนา
ศักยภาพโดยการอบรมไม้เท้าขาวให้ผู้พิการมองไม่เห็น 15 คน และมีการดูแลจัดหากายอุปกรณ์ที่จำเป็นให้และปรับปรุง
บ้านพักอาศัยสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 

• โครงการสร้างเสริมสุขภาวะบุคคลและชุมชน เพื่อลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อสุขภาพอำเภอสูงเนินพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สุขภาวะและความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จเพื่อสังคมพัฒนาชุมชนสุขภาวะ และพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะในพื้นที่อำเภอ
สูงเนิน  ครอบคลุมประเด็นบุหรี่ สุรา ยาเสพติด โรคไม่ติดต่อ กิจกรรมทางกาย อาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย
ในโรงเรีย พบว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงเป็นแหล่งเรียนรู้สุขภาวะ
และความรอบรู้ด้านสุขภาพ  และเป็นที่ออกกำลังกายของคนในตำบลสูงเนิน ส่วนการพัฒนาชุมชนสุขภาวะและโรงเรียนสุข
ภาวะได้คัดเลือก 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลสูงเนินและตำบลโคราช เป็นตำบลนำร่องของอำเภอสูงเนินนั้น ทั้ง 2 ตำบล ซ่ึงตำบลสูง
เนินได้เลือกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน 14 ชุมชน 4 โรงเรียน ได้มีการดำเนินการพัฒนาชุมชนสุขภาวะโดยคณะกรรมการ
ร่วมกับประชาชนในชุมชนครอบคลุมประเด็นที่กำหนด ในส่วนตำบลสูงเนินพบว่าผู้สูบบุหรี่ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนเป็นเพศชาย 
อายุเฉลี่ย 52.3 ปี หลังเข้าร่วมโครงการผู้สูบบุหรี่มีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ระดับสูงร้อยละ 77.1 มีทัศนคติต่อต้านการสูบบุหรี่ระดับ
ปานกลางร้อยละ 68.6 ปัจจุบันเลิกสูบบุหรี่น้อยกว่า 6 เดือนร้อยละ 14.3 ผู้ดื่มสุราที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคนเป็นเพศชาย อายุ
เฉลี่ย 48.9 ปี หลังเข้าร่วมโครงการผู้ดื่มสุรามีความรู้เกี่ยวกับสุราระดับสูงร้อยละ 92.9 มีทัศนคติต่อต้านการดื่มสุราระดับปาน
กลางร้อยละ 78.6 ปัจจุบันเลิกดื่มสุรานานกว่า 6 เดือนร้อยละ 1.4 และปัจจุบันเลิกดื่มสุราน้อยกว่า 6 เดือนร้อยละ 14.3  

• กลุ่มแกนนำผู้ป่วยเบาหวานกัลยาณมิตรสูงเนินที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มแกนนำผู้ป่วยเบาหวานจาก
กรุงเทพฯ จำนวน50คน เข้าร่วมกิจกรรมเดือนละ1ครั้ง จนถึงปัจจุบัน สามารถเลิกรับประทานยาเบาหวานได้ร้อยละ 20 กลุ่มฯ
มีความเข้มแข็งสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ได้ ปี2564 กลุ่มแกนนำฯได้เสนอแผนงาน โครงการลด ละ เลิก
เบาหวานเขตเทศบาลตำบลสูงเนินเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน            



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2020) โรงพยาบาลสงูเนิน   

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  79 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
Part II-9 

มาดำเนินงานขยายกลุ่มเป้าหมาย และติดตามผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเดิมใน ตำบลสูงเนิน ต่างตำบลในอำเภอสูงเนิน และต่าง
อำเภอต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค : 
• ปัญหากลุ่มวัยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่เร่งรีบรับประทานอาหารสำเร็จรูป    

ออกกำลังกายน้อย สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่มเีวลาเข้าร่วมกิจกรรมเพราะทำงานเป็นผลัด 
• ปัญหาการตั้งครรภ์ อายุ 15-19 ปี ถึงแม้ว่า ตั้งแต่ ปี 59-63 จะลดลง จาก 34.29, 29.90, 21.71, 20.05 และ18.91 ตามลำดับ 

แต่พบว่าอายุของหญิงตั้งครรภ์กลับมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ในปี2563 หญิงตั้งครรภ์อายุน้อยที่สุด 13 ปี ซึ่งได้นำปัญหามาคืนใน
เวทีการจัดทำแผน 

• ปฏิบัติสาธารณสุข ของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.และเทศบาลตำบลสูงเนิน มาตั้งแต่ ปี  2558-2563 เพื่อให้           
อบต. และเทศบาลตำบลสูงเนินบรรจุเข้าแผนประจำปีและสร้างกลุ่มแกนนำเยาวชนเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน       
และเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนมาทำกิจกรรมร่วมกัน 

• ปัญหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าไม่ได้รับการกระตุ้นจากผู้ปกครอง เนื่องจากพ่อแม่ต้องทำงานในโรงงานเป็นผลัดต้องฝากลูกไว้กับ
ปู่ย่าตายายจึงอบรมความรู้ให้ครูศูนย์เด็กเล็กให้ช่วยสังเกตและกระตุ้นพัฒนาการโดยประสานกับเจ้าหน้าที่ รพ. โดยตรง 

• ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่อยู่รามกันในหอพักจำนวนมาก การดูแลสุขบัญญัติ และสิ่งแวดล้อมยังไม่ดีจึงเกิดโรคระบาดได้แก่ 
ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ TB โรคหัดและเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ฯลฯ 

 

II-9.2 การเสริมพลังชุมชน 
(1) ภาพรวมของการทำงานร่วมกับชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย: 
• ทุก3ปีจะมีการประชาคมจากตัวแทนทุกภาคส่วนจาก หมู่บ้าน วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่ม

วัยต่างๆ เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ในระดับอำเภอเพื่อสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ระดับอำเภอร่วมกัน และทุกปีจะจัดประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับปัญหาของชุมชน โดยวิเคราะห์
ปัญหาตามหลัก พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้เครื่องมือง่ายๆที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ไม่ยาก ได้แก่  ต้นไม้
ปัญหา ต้นไม้ชุมชน ตุ๊กตาชุมชน แผนที่ชุมชน เส้นทางการผลิต มาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนที่มีเป้าหมายเดียวกันโดยการบูรณาการตั้งแต่ คน เงิน ทรัพยากรของ กำหนดเป็นกิจกรรม
แผนงานโครงการที่สอดคล้อง ไม่ใช่นำนโยบายไปกำหนดเป็นแผนงานโครงการ ซึ่งจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ เนื่องการมอง
ปัญหาอาจไม่ตรงกัน  

• หัวใจสำคัญในการสร้างความร่วมมือ ต้องบูรณาการ ภายใต้การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลทุกประเภท ทุกระดับ 
(ทุกกลุ่มวัย กลุ่มเปราะบางด้อยโอกาส) บนสัมพันธภาพที่ดี และมีกระบวนการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง 
ตัวอย่างของความสำเร็จในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้แก่กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่มีทุกภาคส่วนมาร่วมจัดหลักสูตร
โรงเรียนผู้สูงอายุ และค้นหาวิทยากรที่มีอยู่ในพื้นที่  และจัดกิจกรรมในชุมชนก็จะได้รับความสำเร็จได้ไม่ยาก หรือการพัฒนา
แกนนำในชุมชนให้มีศักยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และความสามารถในการเขียนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่
สำคัญ เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสุขภาพในระดับตำบล เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหาโดยกลุ่มแกนนำที่
เข้มแข็งเช่น กลุ่มอสม.ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มคนพิการ ฯลฯ เป็นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้เกิดในชุมชน 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานทีส่ำเร็จและไม่สำเร็จมาเป็นบทเรียนในการพัฒนา  

• การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ประชาชนรู้และเข้าใจปัญหาร่วมกันและหาทางแก้ไข
ปัญหาบุคลากรสาธารณสุขต้องทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการเป็นผู้ประสานให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดร่วม
ทำร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งต้องมีการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มีทักษะในการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 (2) การส่งเสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่สำคัญของชุมชน: 
• มีการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) จำนวน 20คนของอบต.สูงเนิน ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้ออก

เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 44รายตามแผนการดูแล ร่วมกับสหวิชาชีพ และมีการประเมินการทำงานของ Caregiver 
และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ 2 ครั้ง ทำให้ Caregiver  มีกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ดข้ึีน 

• มีการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนกล้าดีจำนวน 20 คน ให้มีทักษะในการสอนและให้คำแนะนำเพื่อน เรื่องการป้องกัน
การตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด การป้องกันการติดสารเสพติด ในวันที่ 27-28 เมษายน 2561 ที่โรงพยาบาลสูงเนิน เพื่อนำความรู้
ไปแนะนำเพื่อนๆกลุ่มเสี่ยง โดยเยาวชนได้ให้คำปรึกษาเพื่อนไป 52 ราย  

• มีการอบรมอผส.น้อย (อาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ) เมื่อ กันยายน 2563 ซึ่งเป็นนักเรียนจากร.ร.กิริวัฒนศักดิ์ และร.ร.บ้าน
บุใหญ ่รวม30คน อผส.น้อยได้ออกเย่ียมผู้สูงอายุผู้พิการร่วมกับครูอสม.และCaregiverเยี่ยมผู้สูงอายุได้ติดบ้านติดเตียง 44 ราย 
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• มีการอบรมความรู้เรื่องประเมินและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้แก่ครู
ศูนย์เด็กเล็กทุกคนในอำเภอและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหมู่บ้าน ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์เด็กเล็กใน
การดูแลเด็ก และส่งเสริมกำลังใจให้แก่ครูเด็กเล็กที่ต้องดูแลแก้ไขปัญหาเด็กด้วยความยากลำบาก ผลลัพธ์เด็กได้รับการดูแลที่
ถูกต้อง มีการประสาน ส่งต่อพบแพทย์ทันเวลา  

• มีการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการแก่อสม.ปีละ 1 ครั้งในส่วนของตำบลสูงเนินจำนวน 390 คนมีการประชุมต่อเนื่องทุกเดือนและ
ประธานและรองประธานอสม.ประชุมทุก 2 เดือน  ในปี 2563 เน้นในเรื่องการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ คือโรคโควิด -
19 โดยปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด  ร่วมออกหน่วยคัดกรองโควิด-19 กับเจ้าหน้าที่ในงานต่างๆ 
จำนวน 68 ครั้ง ผู้ได้รับการคัดกรอง จำนวน 12,767 คน  ทีมเครือข่ายอสม.มีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติหน้าที่เองได้โดยมี
การประสานแจ้งและรายงานผล 

(3) การส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล: 
• บุคคลที่เป็นต้นแบบคือนางเฉลิม ทุนสูงเนิน อายุ65ปี หมู่5 บ้านหนองโสน ผู้สูงอายุที่เข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุที่ อบต.สูงเนิน

รุ่นที่1 จากเดิมที่อยู่บ้านทำงานบ้าน เมื่อมาเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุพบว่าได้รับความรู้ในเรื่องการดูแลตนเองและมีความสนใจ
ในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุหลากหลายแบบ ได้ฝึกฝนจนสามารถเป็นผู้นำในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยไม้
พลอง บาสโลบ รำวงย้อนยุค โยคะ และท่าออกกำลังกาย โอตาโก้ป้องกันการหกล้ม จึงมาเป็นจิตอาสาในการสอนการออก
กำลังกายในโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาร่วมนำออกกำลังกายในกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานราชการเชิญมา 

• นายภาคภูมิ ผอสูงเนิน อายุ 36 ปี หมู่ 4 ต.สูงเนิน ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุทางถนนเมื่อ 10 ปีก่อนกระดูกคอ C4-C5 หักเกิดเป็น
อัมพาตตั้งแต่แขนทั้งสองข้างและท่อนล่าง นอนอยู่ในบ้านมาตลอด 10 ปี ไม่ต้องการพบปะผู้คนอื่นๆ เคยคิดฆ่าตัวตาย เกิ ด
ภาวะเครียดในครอบครัว จากการออกเยี่ยมบ้านโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ได้เข้าถึงปัญหาที่ซับซ้อน
ของผู้ป่วยและครอบครัว จึงวางแผนการดูแลใกล้ชิดต่อเนื่องโดยมีนักกายภาพบำบัดไปทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วยทุกวันพร้อม
กับสอนญาติ ผู้ป่วยมีกำลังใจและญาติได้ทำกายภาพบำบัดให้ต่อเนื่องทุกวัน ผู้ป่วยมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นปรับตัวและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง พยายามช่วยเหลือตัวเอง ได้รับการสนับสนุนรถนั่งไฟฟ้าจากกรมการขนส่งทางบก ปัจจุบันสามารถออกมานอก
บ้านเพื่อพบปะผู้อื่น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น   

• ดช.ธีรกาญจน์ อวบบุญ อายุ 8 ปี หมู่ที่ 15 ต.สูงเนิน เจ้าหน้าที่ค้นพบว่ามีพัฒนาผิดปกติในหมู่บ้านตั้งแต่อายุ 5 ปี เพราะ
ผู้ปกครองไม่ยอมรับว่าลูกเป็นออทิสติกและไม่พามารักษาที่ รพ.เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลด้านการรักษาจนกระทั่งผู้ปกครองเข้าใจ
ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อนำลูกไปรักษาออทิสติกอย่างต่อเนื่อง  ลูกมีพัฒนาการดีขึ้น สามารถเข้าโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ 
แต่ผู้ปกครองมีปัญหาในการส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนในตัวจังหวัด เจ้าหน้าที่ได้ประสานให้ส่งต่อลูกไปเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กของ
เทศบาลกุดจิกที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ และดช.ธีรกาญจน์ ได้รับการดูแลต่อเนื่องส่งผลให้มีพัฒนาการดี
ขึ้นเป็นภาระแก่ผู้ปกครองน้อยลงทำให้ผู้ปกครองสามารถกลับไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้  

• พ.ต.ท.ทองพูน ศรีสูงเนิน ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอสูงเนิน เป็นผู้ที่มีจิตใจดี เสียสละ มีทัศนคติเชิงบวก มีการพัฒนาตนเอง
ต่อเนื่อง  ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยนำพาตนเองไปศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ ที่วัดสุทธจินดา ตลอดเวลา 1 ปี ซึ่งส่งผลให้
เข้าใจความเชื่อมโยงเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจ คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมพาสัมพุทธเจ้า ที่ทำให้สามารถเข้าใจ
ปัญหาทางโลกและโรคได้ง่ายขึ้นและนำมาปรับเปลี่ยนชีวิตให้ปลอดภัยมากขึ้น และสามารถนำความรู้และกิจกรรมไปเผยแพร่
ในชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุได้ 

• นางชุติญารัตน์ เนาว์ใหม่ อายุ 66 ปี หมู่ 10 ต.สูงเนิน อดีตข้าราชการครู มีปัญหากระดูกหลังและเอวเสื่อมได้รับการผ่าตัดใส่
เหล็กดามไว้ตั้งแต่คอยาวลงถึงเอว ส่งผลให้หลังงอเดินตัวตรงไม่ได้ออ มีอาการปวดเป็นช่วงๆ  โรคประจำตัวเดิมที่เป็นอยู่คื อ
เบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี  ผู้ป่วยเดินลำบากในการติดตามนัดรับยาเบาหวานแต่ละครั้ง ประกอบกับผู้ป่วย
อยู่ 2 กับสามี 2 คน ไม่มีบุตร สามีเกษียณราชการมาก่อนและมีปัญหาสมองเสื่อม หลงลืมบางครั้ง ให้อยู่คนเดียวไม่ได้ 
จำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ผู้ป่วยปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยเข้าร่วมกลุ่มแกนนำผู้ป่วยเบาหวานกัลยาณมิตรสูงเนิน เป็น
การพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเบาหวานให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ จนสามารถเลิกยาเบาหวานได้ รวมถึงเป็นแกนนำผู้ป่วย
เบาหวานที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ได้ 

• นางตุ๋ย  ตั้งอำพรทิพย์ อายุ 57 ปี อาชีพ แม่บ้าน เป็นอสม.ชุมชนเบญจมิตร เป็นเบาหวานมา 6 ปี คุมน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี  
หลังจากได้มีเข้ากลุ่มแกนนำผู้ป่วยเบาหวานกัลยาณมิตรสูงเนิน  มีการปรับพฤติกรรมเรื่องการออกกำลังกายโดยสามารถเป็น
แกนนำพาสมาชิกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนออกกำลังกายแบบบาสโลปทุกวัน ร่วมกับทีมอสม.ในชุมชน จนกระทั่งสามารถ
ลดละเลิกยาเบาหวานได้ในที่สุดและทำให้ทางเทศบาลเห็นกิจกรรมที่ทำได้อย่างต่อเนื่อง  จึงสนับสนุนเครื่องเสียงมาใช้ใน
กิจกรรม และมีผู้ใหญ่ใจดีนำนมและน้ำมาให้เป็นอาหารว่างในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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• นายวีรพงษ์ ปึงทมวัฒนากูล อายุ 57 ปี อดีตนายธนาคาร เป็นเบาหวานมา 4 ปี ลาออกจากงานเนื่องจากเป็นเบาหวานแล้วคุม
น้ำตาลในเลือดไม่ได้ ได้ดูแลตัวเองโดยหาวิธีการดูแลสุขภาพโดยการปลูกผักกินเอง ปรับวิธีการออกกำลังกายโดยการเดินทุกวัน 
ได้เข้าเป็นแกนนำผู้ป่วยเบาหวานกัลยาณมิตรสูงเนินและเป็นประธานกลุ่มฯเนื่องจากมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบค้นหา
ข้อมูลในการดูแลสุขภาพวิธีต่างๆมาถ่ายทอดให้สมาชิกและออกแบบสมุดบันทึกข้อมูล น้ำหนัก ความดันโลหิตและผลน้ำตาลใน
เลือดให้กับสมาชิกกลุ่มรวมถึงการตั้งศูนย์กลางการเจาะเลือด (DTX) ที่ตลาดสดสูงเนินในเวลาเช้าให้กับสมาชิกกลุ่มและผู้ที่
สนใจอยากทราบผลระดับน้ำตาลในเลือด ปัจจุบันสามารถหยุดรับประทานยาเบาหวานได้แล้ว    

• นางสวิง จินดาพรโสภิต อายุ 77 ปี อาชีพแม่บ้าน เป็นแม่ของผู้ใหญ่บ้าน ม.11 เป็นเบาหวานมา 6 ปี คุมระดับน้ำตาลในเลือด
ไม่ได้ ไม่อยากรับประทานยาเบาหวานจึงหาวิธีการดูแลตัวเอง โดยการคุมอาหาร ออกกำลังกายแบบฮูลาฮูปอย่างสม่ำเสมอ 
และเป็นผู้สนับสนุนทีมแกนนำเบาหวานในเรื่องงบประมาณและให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มฯ ปัจจุบันสามารถหยุดรับประทานยา
เบาหวานได้แล้วเช่นกัน 

(4) การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี การชี้แนะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะ: 
• จากปัญหาภาวะเด็กอ้วนในโรงเรียนประถมศึกษา ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียน โดย การจัดเวทีคืน

ข้อมูลให้กับ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และแกนนำนักเรียนเกิดเป็นมาตรการของ “ เครือข่ายโรงเรียนปลอด
น้ำอัดลม” ในโรงเรียน 6 แห่ง 

• ในการประชาคมเครือข่ายพระสงฆ์ทุกวัดในอำเภอสูงเนิน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อ
ค้นหาภาวะเสี่ยง และมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ลดละเลิกบุหรี่ในวัด การออกกำลังกาย ให้แก่พระทุกรูป ซึ่งเครือข่าย
พระสงฆ์ให้ความร่วมมือในการมาตรวจสุขภาพ และรับคำแนะนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  มีการดำเนินตามนโยบาย”วัด
ปลอดเหล้า” อย่างเข้มงวด  ในปี2558-2563 จึงได้ทำโครงการ “สงฆ์ไทยห่างไกลโรค” จะมีการอบรม(อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำวัด) เพื่อให้พระสงฆ์ได้ดูแลกันเองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ช่วยเหลือ 

• ในบ้านบุใหญ่พัฒนาหมู่ที่ 7 ต.สูงเนินมีจำนวนหลังคาเรือน  217 หลังคาเรือน เห็นปัญหาขยะในชุมชน ได้ประชาคมเรื่องปัญหา
ขยะของชุมชน จึงเกิดมาตรการชุมชนในการจัดการขยะด้วยชุมชนเอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่จะให้พื้นที่ต่างๆได้มาเรียนรู้
กระบวนการต่อไป 

• จากการดำเนินการ ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งจากการถอดบทเรียนและ
ประเมินผลผู้ร่วมกิจกรรม พบว่าผู้สูงอายุที่เข้ากิจกรรม พึงพอใจมากในการมาเข้าร่วมเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น
มา ผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพส่งผลดีต่อผู้ป่วยและการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านการช่วยเหลือเพื่อน มีการดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียงที่อยู่ตามลำพังที่ไม่มีลูกหลานคอยดูแลในเวลากลางวันทำให้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่อยู่
ลำพังดีขึ้น ซึ่งมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ต้องการเข้ามาเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.สูงเนิน เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นชัดเจนจึง
นำเข้าสู่สภาอบต. ซึ่งได้เห็นชอบมติให้บรรจุเข้าแผนตามข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกปี  

• อบต.สูงเนินและเทศบาลตำบลสูงเนิน  มีนโยบายสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยประสานจัดให้มีการอบรม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ให้มีหมู่บ้าน ชุมชนละ 2 คน เพื่อวางแผนการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงร่วมกับทีมสหวิชาชีพรพ.
สูงเนินและเจ้าหน้าที่อบต. อบต.มีการช่วยเหลือปรับปรุงด้านที่พักสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับครอบครัวผู้สูงอาย และสนับสนุน
การเรียนรู้ของ Caregiver โดยจัดเวทีมาเล่างานบันดาลการทำงานทุก 3 เดือน  

• จากการดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาวะบุคคลและชุมชน เพื่อลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่สุขภาพอำเภอสูงเนิน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้สุขภาวะและความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ  เพื่อสังคมพัฒนาชุมชนสุขภาวะเกิดข้อตกลงร่วมกันใน
ชุมชนในการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ในชุมชน การไม่จำหน่ายบุหรี่ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี พื้นที่สาธารณะห้ามสูบบุหรี่และ
มีการปลูกผักสวนครัวทุกบ้านอย่างน้อย 3 ชนิดและออกกำลังกายอยา่งน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทักษะสุขภาพ: 
• การมีระบบบริการคลินิกหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ออกให้บริการประชาชนทุก 8,000-

10,000 คน ที่ PCU นอกโรงพยาบาล ตามนโยบาย Primary Care Cluster  โดยมีอปท.และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการงานบางอย่าง เพื่อทำให้ประชาชนหรือผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมารอนาน  ให้บริการ
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ทุกกลุ่มวัย และทีมแพทย์และสหวิชาชีพออกเยี่ยมบ้าน เพื่อให้เข้าถึงปัญหาของผู้ป่ วยได้ชัดเจน เพื่อ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีการบูรณาการของหลายภาคส่วน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน 

• ผู้สูงอายุมีความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เพราะเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งความสุขในด้านการดูแล
ตัวเองได้มากขึ้น สนุกสนาน ไม่ซึมเศร้า เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น และสามารถช่วยเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกันได้  
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• เด็กเล็กมีปัญหา EQ ต่ำ สมาธิสั้นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองตามใจให้ลูกเล่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะทำให้เด็กนิ่งและใจจด
จ่ออยู่กับโทรศัพท์ไม่สนใจใน  เนื่องจากผู้ปกครองหรือพ่อแม่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโทษของการให้ลูกเล่น
โทรศัพท์มือถืออย่างแท้จริง จึงต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองตั้งแต่มาฝากครรภ์และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง  

• ปัจจุบันแรงงานต่างชาติชาวเมียนม่า มาทำงานในอำเภอสูงเนินมีจำนวนประมาณ 3,000 คน ซึ่งพบว่าเป็นพาหนะนำโรคติดต่อ 
ได้แก่โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรควัณโรคปอด โรคหัด และโรคโควิด-19 มาสู่ชุมชน  ทำให้มีการระบาดง่ายขึ้นเนื่องจาก
ชาวต่างชาติอยู่รวมกันจำนวนมาก การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลและการดูแลสิ่งแวดล้อมยังไม่ดี รวมถึงปัญหาในการสื่อสารที่จะ
ให้เข้าใจได้ ต้องอาศัยล่ามจึงจำเป็นต้องประสานภาคส่วนที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อมาป้องกันปัญหา
สุขภาพที่มากับแรงงานต่างชาติ 

• ปัญหาการบริโภคอาหารสำเร็จรูป อาหารถุง มีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีให้เลือกหลากหลาย ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำงาน
โรงงานทุกคนต้องเร่งรีบไม่มีเวลาดูแลเรื่องอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ หรืออาหารที่ถูกต้องกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่             
ส่วนใหญ่อาหารจะมีรสชาติเค็ม มัน หวาน จึงทำให้สภาวะของโรคภัยไม่ดีขึ้น 
 

การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี: 
• ชุมชนบ้านหนองโสน หมู่ 5 ตำบลสูงเนิน ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เรื่องน้ำดื่มและน้ำใช้และ ปัญหาทางด้าน

ขยะ ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร จึงจัดเวทีประชาคมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และการขับเคลื่อนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และการทำการเกษตรที่ปลอดภัย โดยรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอสภาอบต.เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยอบต.อนุมัติ
ให้จัดทำโครงการประปาหมู่บ้าน โดยความร่วมมือของชุมชนที่มีระบบการส่งตรวจคุณภาพของน้ำอย่างต่อเนื่องทุก 4 เดือน มี
การจัดการแยกประเภทขยะ เพื่อง่ายต่อการจัดการ โดยทางโรงเรียนได้ทำเป็นนโยบายที่ให้เด็กนักเรียนแยกขยะจากบ้านของ
ตนเอง มารวมกันที่โรงเรียนเพื่อแยกส่งขายและการกำจัดต่อที่ถูกต้อง  และมีกลุ่มแกนนำดำเนินการเกษตรปลอดสาร โดยใช้ปุ๋ย
คอก ปุ๋ยหมักธรรมชาติ นำจำหน่ายในชุมชนและวันมหกรรมคุณภาพที่โรงพยาบาลสูงเนิน  มีดำเนินโครงการลดหวาน มัน เค็ม 
ลดล้านกิโล ส่งเสริมให้กลุ่มวัยต่างๆมาออกกำลังกาย ที่ลานกีฬาชุมชน (สลับวันกัน) ส่งผลให้หมู่บ้านหนองโสนได้ผ่านเกณฑ์
ประเมิน หมู่บ้านจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต้นแบบปี 2560 ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

• จากภาวะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ปี 2557-2559ทำให้ลำตะคลองแห้งแล้งน้ำไม่เพียงพอในการทำอุปโภคบริโภค หมู่ 3 บ้านตะ
คลองหลง ต.สูงเนิน ผู้ที่อาศัยลุ่มน้ำลำตะคลองในการดำเนินชีวิต ได้ดำเนินการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนร่วมมือกันใน
การหางบประมาณและ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการขุดลอกลำตะคลองและปรับสภาพแวดล้อมริมคลองให้สะอาดเรียบร้อยจน
เกิดเป็นมาตรการชุมชนและประเพณีประจำทุกปี โดยเทศบาลจะเป็นผู้ส่งน้ำไปตรวจหาค่ามาตรฐานทุกปี ซึ่งผลการตรวจพบว่า
น้ำลำตะคลองผ่านคุณภาพขั้นพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง  

• ปี 2555-2563 บ้านดอนกอก หมู่ 6 ต.สูงเนิน ดำเนินโครงการไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวที่ได้ผลดี ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และได้นำผลิตผลทางการ
เกษตรที่ปลอดสารมาจำหน่ายที่โรงพยาบาลสูงเนินในวันพฤหัสบดี  

• ปี 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดลร่วมกับโรงพยาบาลสูงเนิน เทศบาลตำบลสูงเนินและภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการ
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะบุคคลและชุมชนเพื่อลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อสุขภาพอำเภอสูงเนินพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สุขภาวะและความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จเพื่อสังคมพัฒนาชุมชนสุขภาวะ และพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะในพื้นที่อำเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมประเด็นบุหรี่ สุรา ยาเสพติด โรคไม่ติดต่อ กิจกรรมทางกาย อาหารปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในโรงเรียน พบว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการพัฒนา 
ปรับปรุงสถานที่ภายในศูนย์ฯเป็นแหล่งเรียนรู้สุขภาวะและความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเป็นที่ออกกำลังกายของคนในตำบลสูง
เนินและพื้นที่ใกล้เคียง 

การส่งเสริมบริการช่วยเหลือทางสังคมและการสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี: 
• โรงพยาบาลได้ร่วมกันประสานขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลสูงเนิน ในการช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ คือ นายสายรุ้ง 

จิตมา อาย ุ41 ป ีคนพิการ เดินไม่ได้ที่บ้านมีฐานะยากจน และบ้านพักไม่ถาวร การคมนาคมลำบากมาก ซ่ึงเทศบาลได้พิจารณา
งบประมาณในการสร้างบ้านให้แก่ ครอบครัวนายสายรุ้ง จิตมา และนางทองอยู่ คุ้มไข่น้ำ หมู่ 14 ต.สูงเนิน ซึง อบต.จะจัดการ
สร้างบ้านพักให้ใหม่มูลนิธิโรงพยาบาลสูงเนินเป็นส่วนหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมบริการและช่วยเหลือสังคมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดีโดยเปิดให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ เขียนโครงการมาขอทุนทุกปี และคณะกรรมการมีการพิจารณาให้ทุนเพื่อไป
ทำประโยชน์กับชุมชน โดยทุกปีจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่เทศบาล ตำบลสูงเนินทุกปี ๆ 
ละ 2,500 บาทติดต่อกันมานาน 18 ปี และใน ปี 2558 ได้มอบทุนให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมอนวดไทย ไปเรียน
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หลักสูตรหมอนวดไทยตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องผ่านการฝึกอบรมจำนวน 372 ชั่วโมง จำนวน 4 ทุนเป็นเงิน 
72,000 บาท เมือ่จบมาแล้วจะต้องสมัครไปให้บริการที่รพ.สต.เพื่อบริการประชาชน และ ใน ปี 2559 ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษา
พยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 2 ทุนๆละ 30,000 บาท เพื่อเป็นการ เพิ่มอัตรากำลังพยาบาลของรพ.สูงเนิน
ให้สอดคล้องกับบริบทการบริการและงานเชิงรุกที่เพิ่มขึ้น ในปี 2560-2563 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มเยาวชน
ที่เสนอของบประมาณสนับสนุนด้านกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มประชาชนหมู่ 10 จัดตั้งห้องสมุดชุมชน หมู่ 5 บ้านหนองโสน จัดซื้อ
อุปกรณ์ออกกำลังกายส่วนกลางในชุมชน 

• ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนกล้าดี ตำบลสูงเนิน ในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.        
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวนเงิน 30,000บาท เพื่อให้กลุ่มแกนนำดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเพื่อน
ช่วยเพื่อนในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตำบลสูงเนิน ปี 2560-2561 ด้วยกลุ่มเยาวชนเองโดยมีเจ้าหน้าที่รพ.เป็นที่
ปรึกษา ซึ่งกลุ่มเยาวชนกล้าดีมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมีการอบรมค่ายผู้นำ
เยาวชนที่รพ.สูงเนิน 70 คน มีการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนในชุมชนหมู่ 2 บ้านสระเพลง 65 คน มีการอบรมเยาวชนเรื่องการ
สื่อสารโดยการละคร 15 คน  ซึ่งปัจจุบันกลุ่มแกนนำเยาวชนกล้าดีตำบลสูงเนินได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสภาเด็กและ
เยาวชนของอำเภอและพร้อมที่จะมาร่วมกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนของอำเภอสูงเนินต่อไป 

• จัดการอบรมการใช้ไม้เท้าขาวให้แก่ผู้มีความพิการทางสายตา (คนตาบอด) อำเภอสูงเนิน จำนวน 15 คน และผู้ดูแลผู้พิการทาง
สายตา 15 คน เพื่อช่วยให้ผู้พิการมีความกล้าในการฝึกเดินให้เดินได้ปลอดภัยเพื่อจะได้ออกเดินไปในที่ต่างๆได้มากขึ้นเพื่อที่ผู้
พิการจะได้เรียนรู้และสัมผัสได้ถึงความสุขทางใจ และคุณค่าของตนเอง และรับรู้ความห่วงใยของสังคมต่อประชาชนทุกคนใน
ประเทศ 

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ 
• กลุ่มแกนนำผู้ป่วยเบาหวานกัลยาณมิตรสูงเนินที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มแกนนำผู้ป่วยเบาหวานจาก

กรุงเทพฯ  จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน ปี 2562-2563 สามารถเลิกรับประทานยาเบาหวาน
ได้ร้อยละ 8.0, 20.0 ตามลำดับ กลุ่มฯ มีความเข้มแข็งสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ได้ ปี 2564 กลุ่มแกนนำ
ฯได้เสนอแผนงาน โครงการลด ละ เลิกเบาหวานเขตเทศบาลตำบลสูงเนินเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนินมาดำเนินงานขยายกลุ่มเป้าหมายและติดตามผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเดิมในตำบลสูงเนินและ      
ตำบลกุดจิก 

• การเยี่ยมบ้านกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 44 ราย โดยมีการประสานเพื่อมอบหมาย Case ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยให้
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุหรือ Caregiver ดูแล ได้วางแผนการดูแล (Care plan) ร่วมกับ Care Manager และสหวิชาชีพ โดย
การออกเยี่ยมบ้านเจ้าหน้าที่จะไปทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ Caregiver เจ้าของคนไข้ และมีการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างการทำงาน อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้สูงอายุที่เคยติดเตียงมีอาการดีขึ้นทันเวลา  

• การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยการพัฒนาให้มีศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นที่ร้านเสริมสวยในชุมชนโดยพัฒนา อสม.
เจ้าของร้านให้มีทักษะในการให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นให้บริการถุงยางอนามัย ยาคุมฉุกเฉิน และการจัดค่ายครอบครัวอบอุ่นที่พ่อ
แม่และลูกได้สมัครเข้าร่วมเรียนรู้ด้วยกัน  และสร้างแกนนำเยาวชนให้มีความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไปสอนแนะนำเพื่อน
ในโรงเรียนและในชุมชน และทำให้อัตราการตั้งครรภ์ในหญิง อายุ15-19 ปี 2559-2563 ลดลง เหลือร้อยละ 34.29, 29.90, 
21.71,20.05 และ 18.91 ตามลำดับ 

• คลินิกพัฒนาการเด็ก ในปี 2558-2563 ได้พัฒนาการคัดกรองเด็ก อายุ 0-5 ปี โดยใช้แบบคัดกรอง DSPM ของสถาบันเด็กราช
นครินทร์ ที่มีการประเมินพัฒนาการ 5 ด้าน(ด้านการเคลื่อนไหว ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้าน
การใช้ภาษา ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม)ได้ชัดเจนกว่า อ.55 ที่ใช้ ในปี 2557 ซึ่งหากประเมินแล้วสงสัยส่าช้าก็นัดมาทำ
การกระตุ้นเฉพาะด้าน ปี 2559-2563 สามารถคัดกรองเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้ 28, 32, 65, 69 คน ซึ่งได้ทำการกระตุ้น
พัฒนาการร่วมกับผู้ปกครอง พบว่าพัฒนา 

• การดีขึ้นมีที่ต้องส่งต่อให้แพทย์วินิจฉัยเพียง 3, 3, 4, 5 คนและมีแพทย์วินิจฉัยว่าล่าช้าเพียงปีละ 1 คน ซึ่งปัจจุบันพ่อแม่ให้
ความสำคัญในการประเมินพัฒนาการลูกมากขึ้น  

• มีเครือข่ายสุขภาพที่มีส่วนร่วมดูแลสุขภาพและสิ่ งแวดล้อมที่ดีในชุมชน 11 เครือข่าย ได้แก่ ชมรมอสม. ชมรมผู้สูงอายุ  
เครือข่ายจิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุหรืออผส. ชมรมผู้พิการ เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง อผส.น้อย เครือข่าย
พระสงฆ์ เครือข่ายเยาวชน กลุ่มแกนนำผู้ป่วยเบาหวานกัลยาณมิตรสูงเนินและอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ 
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• การจัดบริการคลินิกหมอประจำครอบครัว (PCC) หมู่ 8 ตำบลสูงเนินตั้งแต่เดอืน ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน แพทย์ได้ออกมาทำ
การตรวจรักษาร่วมกับสหวิชาชีพในช่วง 3 เดือนแรกแพทย์ออกตรวจสัปดาห์ละ 1 วันและเพิ่มเป็น 2 และ 3 วันจนถึงเดือน 
ตุลาคม 2560 สามารถลดความแออัดผู้ป่วยโรค NCD ในศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) ในรพ. ได้ปี 60-63 ร้อยละ 21.59, 39.32, 
46.40และ 53.37 ตามลำดับ แพทย์ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยบ้าน 78, 92, 98และ 105 ราย พบที่มีปัญหาซับซ้อนต้องนำมารักษาต่อ
ในโรงพยาบาลสูงเนิน 66, 40, 34 และ 30 ราย พบในรายที่ต้องความความช่วยเหลือและสงเคราะห์ด้านอื่นๆ(เศรษฐกิจ) 
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย 6, 4, 2, 2 ราย   ซึ่งในการพัฒนา 

• ต่อไปต้องจัดให้มีแพทย์และสหวิชาชีพไปออกให้บริการ 4 วัน จึงจะสามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ มากขึ้น  
v. แผนการพัฒนา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเด็นพฒันาใน 1-2 ป ี

62. การทำงานกับชุมชน 3.5 L - จัดตั้งและให้บริการคลินิกPre-conceptual ที่มีคุณภาพ บูรณาการ
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันพลัส 

- พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์เรียนรู้ของพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยง     
ดูบุตร 

- จัดบริการคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นในรร./ชุมชนเพิ่มขึ้นเพื่อให้
คำปรึกษาแก่วัยรุ่น 

- พัฒนาคลินิกหมอครอบครัวนอกรพ.(หมู่8)และคลินิกสุขภาพประจำ
ครอบครัว(PCUในรพ.)ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ  
ให้จัดบริการให้ได้ตามมาตรฐาน 3 S (Staff Structure System) และ
นโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน 

- ร่วมดำเนินงานตำบล Healthy all for NCDS 
- อบรมฟื้นฟูความรู้ให้อสต.ชาวเมียนมาที่ผ่านการอบรมจำนวน 100 คน 
- ส่งเสริมการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 

ในผู้ป่วยเบาหวานเพื่อลด เลิกยาเบาหวานของกลุ่มแกนนำกัลยาณมิตร
ตำบลสูงเนินและแผนCUPสูงเนิน 

- การควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ : โควิด-19  ไข้เลือดออก วัณโรค 
- ผลักดันให้มีนโยบายสุขภาพชุมชนให้เพ่ิมข้ึนและสอดคล้องกับปัญหาใน

พื้นที่ 

 


