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ตอนที่ IV ผลการดำเนินการ 

IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ 

(1) ตัวชี้วัดสำคัญด้านการดูแลผู้ป่วย  

ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 

 

       พบว่าร้อยละการเสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดมีแนวโน้มลดลง ในปี 2559-2562 และในปี 2562-2563 
ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลสมาชิก ในระดับเดียวกัน (F1) ใน
โครงการ THIP พบว่า อยู่ในระดับดีมาก ในช่วง percentile 
ที่ 0 ผลที่ดีขึ้นเกิดจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการสำคัญ
ร่วมกับ รพ.แม่ข่าย โรงพยาบาลปรับปรุง CPG การดูแลผู้ป่วย
ให้ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์ ให้สังเกตอาการและสัญญาณ
เตือนของโรคผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึง พบว่าผู้ป่วย 

มาโรงพยาบาลได้เร็วภายใน 2 ชม. หลังมีอาการ ปี 2560-2563 แนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50, 41.66, 52.38, 66.7 ทำให้สามารถ
ดูแลผู้ป่วยได้ตามกระบวนการ  การตรวจ EKG ได้ทันเวลา พัฒนาระบบการ consult รพ แม่ข่ายในการบริหารยา SK ก่อน refer 
และพัฒนาระบบการส่งต่อ Fast tract ไปยัง รพ.มหาราชได้ภายใน 30 นาที รวดเร็วขึ้น ในปี 2559-2563  ร้อยละ 0, 22, 
0,16.67, 30 แต่ยังพบว่าในกลุ่มที่ต้องแก้ไขภาวะวิกฤต ได้รับการประสานงานล่าช้า ยังไม่สามารถส่งต่อได้ทันเวลา เพื่อให้มีการ
พัฒนาระบบการเข้ารับบริการทัน Golden Period มากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาระบบการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค STEMI การ
ประชาสัมพันธ์อาการเตือนและสัญญาณอันตรายของโรคในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  รณรงค์เลิกสูบบุหรี่และพัฒนา Competency 
เจ้าหน้าท่ีดูแลขณะส่งต่อเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย 
 

ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยในจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 

 

       พบว่าร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยในจากภาวะติดเช้ือใน
กระแสโลหิต มีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ปี 2561 ผลที่ดีขึ้นเกิดจาก
การปรับเปลี่ยนกระบวนการสำคัญร่วมกับรพ.แม่ข่าย ได้แก่ 1)
ปรับปรุงSepsis Fasttrack ทำให้การส่งต่อผู้ป่วยหนักเกิน
ศักยภาพเข้าถึง ICU ได้เร็วขึ้น มีเกณฑ์ดังนี้  1)Respiratory  
failure 2)ไตวายเฉียบพลันต้องรักษาทดแทนไต 3)ได้รับยา
กระตุ้นความดันโลหิตความเข้มข้นและอัตราหยดสูงสุดแล้วไม่
ดีชึ้น รวมถึงวิธีนับอัตราตายไม่นับรวมผู้ป่วย palliative ICD10 

80 ผลการดูแลผู้ป่วยโดยรวม (การเสียชีวิต การส่งต่อ การกลับมารักษาหรือการนอน รพ.ซ้ำ) ที่สะท้อนคุณภาพการดูแลรักษา 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน  

<10% 12.5 
 

9.09 
 

8.33 
 

0 
 

0 

ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยในจากภาวะตดิเช้ือใน
กระแสโลหติ 

≤30% 5.61 
 

8.89 
 

2.85 
 

0 
 

0.94 

ร้อยละการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย 
COPD ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน 

<15% 55.46 53.64 48.25 52.70 20.37 
 

อัตราตายทารกแรกเกิด <7:1000 การ
เกิดมีชีพ 

1.98 8.15 2.51 6.54 4.24 

สัดส่วนการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และ/
หรือการคลอด (ต่อแสนทารกเกิดมีชีพ)  

0 : แสนการ
เกิดมีชีพ 

0 0 0 0 0 
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รหัส Z 51.5 ตามแนวทางของรพ.มหาราชนครราชสีมา ต่อมาอัตราตายลดลงเป็น 0 ในปี2562  เป็นผลดีมาจากได้ปรับปรุง
กระบวนการดูแล เริ่มตั้งแต่ 1)การคัดกรองได้ครอบคลุมกลุม่ผูป้่วยและแม่นยำมากขึ้นโดยใช้  SOS Score การส่งตรวจ CBC ด่วน 
ที่ OPD,ER ผู้ที่มีไข้ หรือซึม GCS ≤14 หรือมี Hypotension ทำให้วินิจฉัยได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น 2) กำหนดเป้าหมาย 3 การ
รักษาเร่งด่วนใน 1 ชม.ได้แก่ให้สารน้ำ 1500cc,ATB stat,take H/C ก่อนให้ ATB และมีการดูแลต่อเนื่องโดยให้ทีมดูแลใช้
แผนการรักษา Standing Order for sepsis ซึ่งมีการปรับรายละเอียดแผนตามความเสี่ยงท่ีพบทุกปี มีแบบฟอร์มให้ประเมิน SOS
ต่อเนื่อง จนอาการดีขึ้นได้ตาม Early Goal ได้แก่คะแนน< 4,Clinical และ MAP,Urine out put นอกจากนี้ยังได้เพิ่มศักยภาพ
การตรวจรายงาน H/C เบื้องต้น ได้เอง ทำให้แพทย์ปรับเปลี่ยนแผนการรักษาได้รวดเร็วเหมาะสมกับอาการ  ส่วนในปี 2563 
อัตราตาย 0.94 เป็นผู้ป่วย scrub infection มีโรคร่วมAWS หลังชักเกิด arrest อีกรายเสียชีวิตจาก pneumonia c TB เมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลใกล้เคียง ระดับเดียวกัน (F1) พบว่า อยู่ที่ร้อยละ 8.33 แผนการพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาการเฝ้าระวัง
อาการแบบวิกฤติภายใน 3 ชม.หลังวินิจฉัยSepsis โดยเน้นการประเมินซ้ำ 1.ติดตาม mornitor ให้ครอบคลุมอาการ 2.ได้ความถี่
ตามระยะระดับTriage ของผู้ป่วย 
 

ร้อยละการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย COPD ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน 

 

อัตรา Re-admit 28 วันด้วยหอบกำเริบของผู้ป่วย 
COPD ตั้ งแต่ปี  2559  แนวโน้มสูงขึ้น  และยั งเกิน เกณฑ์
เป้าหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาล ในระดับเดียวกัน 
(F1) ในโครงการ THIP พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  ในช่วง 
percentile ที่ 50 

จากการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุกลุ่ม
เดิม ผู้ดูแลขาดความรู้ แนวทางการดูแลไม่ชัดเจน ผู้ป่วยใช้ยาไม่
ถูกต้อง การบริหารปอดไม่ต่อเนื่อง การดูแลตนเอง เวลาหอบ
กำเริบท่ีบ้านไม่ถูกต้อง อาชีพ/สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 

กับโรค ภาวะพร่องโภชนาการและโรคร่วมอื่นทำให้การกำเริบรุนแรงมากขึ้น เพื่อลดอัตราการหอบกำเริบ  ลดอัตราการนอน
โรงพยาบาลและการกลับมารักษาซ้ำ จึงได้มีการทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่  ปี 2560-2562 ดังนี้ 1) การกำหนดเกณฑ์
การวินิจฉัย การรักษาและติดตตามโดยปรับแบบฟอร์มการซักประวัติ ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน 2)ปรับแนวทางการรักษา ตามThe 
2017 GOLD strategy update 3) จัดระบบนัดติดตามอาการต่อเนื่อง ใช้ BODE index ติดตามประเมินอาการและปรับแผนการ
รักษา  4) พัฒนาการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพิ่มการเยี่ยมบ้านแบบองค์รวมโดยทีมสหวิชาชีพในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน
รุนแรง 5)พัฒนาการเข้าถึงระบบบริการโดยการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน 6) พัฒนาแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถประเมินปัญหาผู้ป่วยได้ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น 7)พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยแผนก
ผู้ป่วยใน ปรับ Standing order  เน้นการประเมินปัญหาผู้ป่วยให้มีความต่อเนืองเชื่อมโยงตั้งแต่แรกรับและส่งต่อทีมสหวิชาชีพ
วางแผนดูแลต่อเนื่อง 8)พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล สรุปปัญหาและผลการรักษา ผลการเยี่ยมบ้านในระบบ Hosxp เพื่อส่งต่อ
ให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ วางแผนดูแลผู้ป่วยต่อไป  เพิ่มการเฝ้าระวังความเสี่ยงและปัญหาการขาดนัดของผู้ ป่วย  โดยใช้โปรแกรม SN 
tool จึงส่งผลให้ ในปี 2563 อัตราการre-admit ของ ผู้ป่วย COPD ลดลงเป็น ร้อยละ 20.37 แผนพัฒนาต่อ การคัดกรองผู้ป่วย
เชิงรุกในชุมชน ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วขึ้น ค้นหาปัจจัยต่างๆเป็นตัวกระตุ้นให้มีอาการหอบกำเริบ ติดตามลงเยี่ยมบ้าน
ตอ่เนือ่ง วางแผนแก้ไขร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และขอความร่วมมือองค์กรท้องถิ่นในการช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน 
 

อัตราตายของทารกแรกเกิด สัดส่วนการตายของมารดาจากการต้ังครรภ์และ/หรือการ
คลอด (ต่อแสนทารกเกิดมีชีพ) 
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พบว่าอัตราตายของทารกแรกเกิด ในปี 2559-2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการทบทวน ในปี 2560 พบสูงถึง 8.15 : พัน
การเกิดมีชีพ สาเหตุจากทารกเสียชีวิตในครรภ์(DFIU) จากมารดาวัยรุ่นขาดความตระหนักในการมาโรงพยาบาล เมื่อทารกใน
ครรภ์ดิ้นน้อยลง/ไม่ดิ้น ทารกพบความพิการตั้งแต่ในครรภ์ จึงได้ มีแนวทางในการประเมินทารกในครรภ์ โดยแพทย์ทุกราย และ
ส่งต่อทันทีเมื่อพบความผิดปกติ มีการพัฒนาแนวทางการให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์ ในการนับลูกดิ้น มีแบบฟอร์มบันทึก ติดตาม
ทุกครั้งที่มา ANC พบว่าในปี 2561-2562 อัตราตายของทารกแรกเกิด 2.51,6.54 :พันการเกิดมีชีพ พบประเด็น ทารกมีความ
ผดิปกติในกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edward's Syndrome) ,NO ANC และ ทารก Thick Meconium มีภาวะวิกฤติหลังคลอด การ
ช่วยเหลือทารกยังขาดประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์ พบว่าสมรรถนะของพยาบาลในการช่วยแพทย์ CPR ระบบการคัดกรอง
หญิงตั้งครรภ์ยังไม่ครอบคลุม จึงมีการปรับแนวทางและเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1).เตรียมอุปกรณ์เพื่อความพร้อมใช้ในการ
ช่วยชีวิตทารกแรกเกิดทุกราย 2). ฟื้นฟูทักษะการช่วย CPR ทารกแรกเกิดในภาพรวม 2ครั้ง/ปี 3).ปรับปรุงระบบคลินิก High Risk 
Pregnancy วันอังคารที่คลินิกฝากครรภ์ โดยให้สูติแพทย์ตรวจคัดกรองด้วย Ultrasound ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ประวัติครรภ์ก่อนมี
ความผิดปกติ, คลอดยาก, PIH, GDM ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆได้ตั้งแต่แรกเริ่ม ส่งผลให้ อัตราตายของทารกแรกเกิด ในป ี2563 เป็น 
4.24 เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลใกล้เคียง ในระดับเดียวกัน (F1) พบวา่ อยูท่ีร่้อยละ 0.1 (รพ.A) และ 3.79 (รพ.B) 

ส่วน อัตราตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และ/หรือการคลอด ไม่พบอุบัติการณ์ตั้งแต่ ปี2559 – 2563 เนื่องจาก มีการ
พัฒนาแนวทางการดูแลมารดา ตาม CPG การดูแลมารดาและทารก นครชัยบุรินทร์ เขต9 มีแนวทางการ ขอคำปรึกษา แพทย์
เฉพาะทาง รพ.แม่ข่าย มีระบบการส่งต่อ และมีการจัดพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเขตพื้นที่ต่อเนื่องทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ จะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน 
 

81 ผลดา้นการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมาถึงโรงพยาบาล
ภายใน 3 ช่ัวโมง ตั้งแต่เริ่มมีอาการ 

>80% 50.00 
 

48.45 
 

37.41 
 

32.67 
 

37.36 
 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเข้ารับ-ออกจากบริการของผู้ป่วย
ทีม่ารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน  

<60นาที NA NA NA NA 52.12 

ร้อยละผู้ป่วย DM HT ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  

≥90% 81.67 85.60 77.85 76.70 76.38 

อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย STEMIภายใน 120
นาที นับแต่มีอาการ 

>80% 68.75 50.00 41.67 52.38 66.67 

อัตราผู้ป่วย Palliative care ได้รบัการดูแลตามแนว
ปฏิบัติ (Advance care plan : ACP) 

>80% 56.57 
 

90.00 
 

86.25 
 

91.20  92.68   

อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมาถึงโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมง ต้ังแต่เร่ิมมีอาการ 

 

พบว่า อัตราการมาโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ภายใน 3 ชม .ตั้ งแต่ เริ่มมีอาการ ยังไม่ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย และมีแนวโน้มลดลง ผลการทบทวนพบว่า กลุ่ม 
ผป.ที่มารพ.ไม่ทันเวลาส่วนใหญ่เป็น ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 
HT DM ร้อยละ 70 เนื่องจาก ผู้ป่วยยังขาดความตระหนัก ใน
การดูแลตัวเองและสังเกตุอาการผิดปกติที่ต้องมารพ.ทันที 
และพบว่ามีกลุ่มทีอ่าการไม่ชัดเจน ได้แก่ ชามือ ชาขา ไม่แน่ใจ
จึงไม่มารพ.ทันทีท่ีมีอาการ นอกจากนี้ในผู้ป่วยรายใหม่ร้อยละ 
30 ที่ไม่มีโรคประจำตัวมาก่อน จึงได้เพิ่มชอ่งทางให้ความรู้แก่ 

ผู้ป่วยทั้งในคลินิกและในชุมชน จัดทำป้าย Stroke Alert ติดประชาสัมพันธ์ พ้ืนที่บริการในโรงพยาบาลและในหมู่บ้าน พยาบาล
ประจำคลินิก ให้คำแนะนำและเน้นการให้เห็นความสำคัญของ ระยะ Golden Period ขณะมารับบริการ การประชาสัมพันธ์ ผ่าน 
web site รพ. และ ผ่านสื่อต่างๆ และแนะนำระบบ EMS ในการเรียก 1669 เมื่อฉุกเฉิน มีการเพิ่มศักยภาพ FR ในพื้นที่ในการ
บริการให้ครอบคลุพื้นท่ี และการทำงานเชิงรุกในพ้ืนท่ีร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเข้ารับ-ออกจากบริการของผู้ป่วยท่ีมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน 

 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาของผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้อง
ฉุกเฉินในปี 2563 สามารถทำได้ทันเวลาภายใน 60 นาที  
เนื่องจากได้มีการจัดระบบการคัดกรองที่รวดเร็ว จัดหา
เครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน มีแนวทางการ
รายงานแพทย์ชัดเจน  มี CPG guideline ในกลุ่มโรคสำคัญ มี
ระบบการ consult โรงพยาบาลแม่ข่าย  แต่ยังพบว่าบางราย
ที่ใช้เวลา > 60 นาที และผู้ป่วยบางรายอาการเปลี่ยนแปลง
ตามพยาธิสภาพของโรค จึงต้องมีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
อาการเปลี่ยนแปลงขณะอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน 

 
ร้อยละผู้ป่วย DM HT ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 

การคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดมีแนวโน้มลดลงในขณะที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-กันยายน 2563 และยังไม่ถึงเกณฑ์
เป้าหมาย 90% เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในจังหวัด
นครราชสีมา (จากคลังข้อมูลด้านสุขภาพ HDC) พบวา่ค่าเฉลี่ย
รวม จ.นครราชสีมาในปี 2563 ร้อยละ 83.39  ผลการทบทวน
พบว่า เนื่องจากผู้รับบริการอยู่ในวัยทำงานและมีสิท ธิการ
รักษาของผู้ป่วยอยู่นอกเขตพื้นท่ีบริการ  ทำให้การคัดกรองยัง
ไม่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงท้ังหมด  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการคัด 

กรอง  ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสำคัญ ได้แก่  1)ขยายขอบเขตบริการลงในพ้ืนที ่ให้บริการโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ทั้ง 15 รพสต. เพื่อจัดระบบบริการให้สะดวกรวดเร็วใกล้บ้าน  2) รณรงค์ตรวจคัดกรองในชุมชน ตรวจเลือดประจำปีและ
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงไปพร้อมๆกับการแจ้งผลการตรวจเลือด  3) ใช้โปรแกรมประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและ
สมองในระบบการคัดกรองในโรงพยาบาลเพื่อเปรียบเทียบผลและแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบ รับรู้ความเสี่ยงของการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจและสมอง โดย แผนการพัฒนาต่อเนื่อง ในปงีบประมาณ 2564 เริ่มคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและ
สมองในกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ให้ครบทุกรายตั้งแตม่ารับบริการครั้งแรก ติดตามผู้ป่วยท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีให้ได้รับบริการครบทุกราย 
 
อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย STEMI ภายใน 120 นาท ีนับแต่มีอาการ 

 

       อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยSTEMI ภายใน 120 
นาทีนับแต่มีอาการเจ็บหน้าอก โรงพยาบาลสูงเนินมีแนวโน้ม
ลดลง จากปี 2559 - 2561 พบว่าการเข้าถึงบริการล่าช้าของ
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันส่งผลให้การ
รักษาล่าช้าเกิด Cardiac arrest เสียชีวิต เมื่อทบทวนสาเหตุ
ที่มาล่าช้า เกิดจากประชาชนขาดความรู้ ไม่แน่ใจเกี่ยวกับ
อาการที่พบ บางคนอาการไม่ชัดเจน รอสังเกตอาการที่บ้าน
ก่อน และมีปัญหาเรื่องการเดินทางรอบุตรหลาน จึงได้พัฒนา
ให้ความรู้เชิงรุก ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ 

อาการเตือนของโรคหัวใจขาดเลือดและความสำคัญของการมารับบริการที่รวดเร็ว จัดทำแผ่นป้าย วีดีโอ เสียงตามสายในหมู่บ้าน 
และในคลินิกบริการตา่งๆ เพือ่ให้ประชาชนตื่นตัว รณรงค์โครงการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค  อบรมให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดเพื่อช่วยกระตุ้นเตือนคนในชุมชน ประชาสัมพันธ์การ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลมุพื้นที่มากขึ้น 
        จากการพัฒนาส่งผลให้อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยSTEMI ภายใน 120 นาที ปี 2562- 2563 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 52.38, 
66.67 แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมายซึ่งยังต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้รวดเร็วยิ่งขึน้  
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อัตราผู้ปว่ย Palliative care ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติ (Advance care plan : ACP) 

 

       จำนวนผู้ ป่ วยระยะสุดท้ ายที่ ได้ รับการดู แลแบบ
ประคับประคอง  ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และสมศักดิ์ศรี 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากอัตราผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการทำ
กิจกรรม ACP/ Family meeting ≥ 50%  สู งกว่าเกณฑ์
เป้าหมาย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เรื่อยๆเป็นผลมาจากการ
พัฒนาระบบงานการดูแลแบบประคับประคอง การมีแนว
ทางการดูแลแบบประคับประคอง มีทีมดูแลประคับประคอง 
ได้แก่ พยาบาล Palliative Care ปฏิบัติงานเต็มเวลา และ
แพทย์ Family medicine PC round ทำให้สามารถดำเนิน 

การวางแผนการดูแลรักษาได้ต่อเนื่อง สื่อสาร ให้ข้อมูลคำปรึกษา และวางแผนการดูแลล่วงหน้าได้ครอบคลุม ท้ังในโรงพยาบาล
และในชุมชน และการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรของโรงพยาบาลและเครือข่าย รพ.สต.ให้มีความรู้ความเข้าใจในก ารดูแล
ผู้ป่วย และมีระบบสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การมีศูนย์อุปกรณ์ให้ยืมใช้ที่บ้าน การให้รถพยาบาลและพยาบาล
ประคับประคองไปส่งผู้ป่วยกลบับ้าน ทำให้สามารถดูแลตอบสนองความตอ้งการของผู้ป่วยและครอบครวั ส่งผลให้ผู้ป่วยระยะท้าย
เข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองได้มากขึ้น 

แผนการพัฒนาต่อเนือ่ง 
1) พัฒนาการเข้าถึงการดูแลประคับประคอง ให้ครอบคลุมในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็ง 
2) พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการดูแล จัดการอาการ การประเมินและการบันทึกตามมาตรฐาน   
3) พัฒนาเครือข่ายการดูแลและติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยประคับประคอง ใหค้รอบคลุมทั้งอำเภอ เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รับดูแล 
    ต่อเนื่องในชุมชน 

 

82 ผลด้านความต่อเนื่องในการดูแล 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีพ่้นระยะวิกฤติ (Post 
Stroke) ไดร้ับการฟื้นฟูจากกายภาพหลังจำหน่าย
ภายใน 6 เดือน 

>90% 83.72 
 

86.96 
 

85.29 
 

97.56 
 

98.02 
 

ร้อยละผู้ป่วย IMC ที่มี BI<75% ได้รับการฟื้นฟูตดิตาม
เยี่ยมทุกเดือนให้ครบภายใน 6 เดอืน 

>80% NA NA NA 38.34 
 

73.17 
 

อัตราผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังได้รบัการติดตามเข้าคลินิกอด
สุราและหยดุดืม่สรุาภายใน 1 ปี  

≥40% 10.20 10.24 9.91 13.20 12.64 

 

อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีพ้นระยะวิกฤติ(Post Stroke) ได้รับการฟ้ืนฟูจากกายภาพหลังจำหน่ายภายใน 6 เดือน 

 

อัตราการเข้าถึงบริการในช่วง 6 เดือน หลังจำหน่ายจากรพ. ใน
ปี 2559-2561 มีอัตราการเข้าถึงยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ได้มี
การเพิ่มบริการเยี่ยมบ้าน  เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง โดยนักกายภาพบำบัดร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และ
ทีมเครือข่าย เน้นกลุ่มที่คงเหลือความพิการ ระดับปานกลาง - 
ระดับรุนแรง และกลุ่มขาดนัด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการประเมิน
ปรับแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ และ ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์
อุปกรณ์ยืมคืนที่เอื้อต่อการฟื้นตัว และป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
ได้แก่ ราวเกาะฝึกยืน เก้าอี้นั่งถ่ายรถเข็นนั่ง ทำให้ผู้ป่วยกลับมา 

เดินได้  หรือมีระดับคะแนน Barthel Index เพิ่มอย่างน้อย 10 คะแนน ในปี 2562-2563 เพิ่มเป็นร้อยละ 81.18 และ 82.18 
คงเหลือข้อจำกัดเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ต่อเนื่องในชุมชน เนื่องจากผู้ป่วยที่ความพิการระดับปานกลาง-ระดับรุนแรงมีเพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงทีมชุมชนยังขาดความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพ กรณีความบกพร่องด้านการกลืน   และด้านการสื่อสาร ส่งผลให้ในปี 
2562-2563 มีอัตราการเข้าถึงบริการในช่วง 6 เดือนหลังจำหน่าย แนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.56 และ 98.02 เพื่อให้ผู้ป่วย



รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) โรงพยาบาลสูงเนิน  

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัที ่4 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  6 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
PART IV-1 

ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีเพียงพอและต่อเนื่อง  

         มีแผนพัฒนา 1)ขยายบริการ กายภาพบำบัดในคลินิก หมอครอบครัวดูแลพื้นที่ ต.กุดจิก ต.เมืองเก่า และต.โค้งยาง (ก.พ.
64) 2) พัฒนาศักยภาพทีมเครือข่าย ได้แก่ พัฒนาCompetency เจ้าหน้าที่ ในชุมชน อาสาสมัครบริบาลประจำตำบล              
3) สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพต้องเนื่องโดยชุมชน (CBR) โดยการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 
 
 

ร้อยละผู้ป่วย IMC ที่มี BI<75% ได้รับการฟ้ืนฟูติดตามเยี่ยมทุกเดือนให้ครบภายใน 6 เดือน 

 

       ผลการดำเนินงานร้อยละดูแลผู้ป่วย IMC(กลุ่ม 3 โรค) ที่มี 
BI <75% ได้รับการดูแลฟื้นฟูติดตามเยี่ยม ทุกเดือนให้ครบ
ภ าย ใน  6  เดื อน  มี แน ว โน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น จ ากปี  2562-2563 
โรงพยาบาลสูงเนินเริ่มดำเนินงานปี 2562 ในช่วงแรก พบว่า 
บุคลากรในทีมดูแลผู้ป่ วย ทั้ ง โรงพยาบาลและ รพ .สต . 
เครือข่าย  ยังขาดความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการดูแล
ประ เมิ นผู้ ป่ วย  และการติ ดตามต่ อ เนื่ อ ง  ยั งไม่ เห็ นถึ ง
ความสำคัญของการดูแลติดตาม ยังไม่มีระบบที่ชัดเจน  ในการ
วางแผนดูแลต่อเนื่อง จึงได้มีการกำหนดแนวทางดูแล และ ติด 

ตามต่อเนื่อง โดย CPG อ้างอิงตามแนวทางเครือข่ายระดับจังหวัด จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและ
เครือข่าย รพ.สต. มีระบบการสื่อสาร ทิศทางนโยบายการดูแลผู้ป่วย ผลการติดตามเยี่ยมบ้านผ่านกลุ่มไลน์ จัดระบบการลงขอ้มูล
การเยี่ยม ผ่านโปรแกรม Thai COC มีการนำเสนอผลการดำเนินงานต่อเนื่องผ่านท่ีประชุม คปสอ.ทุกเดือน ส่งผลให้ผลลัพธ์การดู
ผู้ปวย IMC ได้รับการติดตามเยี่ยม มีแนวโน้มดีขึ้นในปี 2563 ร้อยละ 73.17 แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมาย เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยัง
ขาดความเข้าใจในการลงข้อมูลผลการเยี่ยม ไม่ครอบคลุม จึงมีแผนพัฒนาในการให้ความรู้เรื่อง การลงข้อมูล IMC ในโปรแกรม 
Thai COC และนิเทศติดตาม 
 
 

อัตราผู้ป่วยพิษสุราเร้ือรังได้รับการติดตามเข้าคลินิกอดสุราและหยุดด่ืมสุราภายใน 1 ปี 

 

       ผลการดำเนินงานการดูผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง  พบอัตรา
ผู้ป่วยติดสุราได้รับการบำบัดที่คลินกิบำบัดสุราและหยุดดื่มสุรา
ใน 1 ปี  ตั้ งแต่ปี  2559-2563 มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจาก 
โรงพยาบาลสูงเนินได้มีการกำหนด แนวทางการดูแลผู้ป่วย 
AWS ชัดเจน มี CPG สื่อสารเจ้าหน้าที่ ทีมสหสาขาวิชาชีพมี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ส่งต่อข้อมูลการดูแลตั้งแต่ห้องฉุกเฉนิ 
จนถึงผู้ป่วยใน มีระบบการขอคำปรึกษาทีมสุขภาพจิต เข้า
ประเมินและวางแผนการหยุดดื่มสุราตั้งแต่นอนโรงพยาบาล 
และวางแผนดูแลต่อเนื่องหลังจำหน่าย ส่งเข้าคลินิกบำบัดสุรา 

เพื่อให้ได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนติ ปรับพฤติกรรมและเสริมแรงจูงใจในการหยุดดื่มสุรา มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ทำให้
ผู้ปว่ยสามารถหยุดดื่มสุราและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได ้เพิ่มขึ้น แต่มีบางส่วนท่ีหยุดดื่มไม่ได้ เป็นเพราะมีสิ่งกระตุ้นการขายสุราหา
ได้ง่ายใกล้บ้าน, สังคมโรงงานนัดสังสรรค์ช่วงเย็น โรงพยาบาลจึงวางแผนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ชุมชน ในการติดตามเยี่ยมบ้าน
ร่วมกับทีมCOC  ปรับการนดัเข้าคลินิกตดิสุราบ่อยขึ้น การประเมินเพื่อปรับแนวคิด โดยวิธี Stage of change ของนักจิตวิทยา 
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83 ผลด้านกระบวนการและผลลพัธ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญ (สะท้อนมิติคุณภาพ appropriateness และeffectiveness) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงควบคุมความ
ดันโลหติได้ด ี

>50% 41.52 
 

40.48 
 

69.29 
 

62.34 
 

54.87 
 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคมุระดบัน้ำตาลได้ดี ≥40% 33.63 46.26 27.28 35.57 31.12 
อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการประเมิน
ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟสูมรรถภาพภายใน 72 
ช่ัวโมง 

>90% 
benchmark=

88.8 

90.7 
 

96.0 
 

95.4 
 

97.4 
 

94.3 
 

ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด 
STEMI ที่ได้รับFibrinolytic Agents ภายใน 30
นาที เมื่อมาถึงโรงพยาบาล  
 

>75% 0.00 15.38 25.00 0.00 80.00 

อัตราผู้ป่วย ACS มรีะยะ Door to EKG ภายใน 10
นาที  

80% 81.25 100 75.00 71.42 80.00 

อัตราความสำเร็จในการรักษาวัณโรค  >90% 88.05 88.70 87.70 90.91 56.52 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

 

ร้อยละการควบคุมระดับความดันโลหิตให้ได้ตาม
เกณฑ์ ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้นในปี 2561-2562 
ร้อยละ 69.28,62.34 โรงพยาบาลได้มีการพัฒนาที่สำคัญ 
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยความดันโลหติสูงมคีวามรูค้วามสามารถ ในการ
ควบคุมความดันโลหิต โดยแบ่งระดับการควบคุมความดันโลหิต
สูงเป็นกลุ่มสี   มีทีมสหสาขาวิชาชีพ ฝึกทักษะให้ผู้ ป่ วย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถควบคุมน้ำหนักตัว ลดบริโภค
เค็ม การออกกำลังกาย งดบุหรี่  ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้าถึงหน่วย
บริการในชุมชน เช่น วัดความดันโลหิต กับ อสม. หรือ รพ.สต. 

ใกล้บ้าน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และในปี 2563 ผลลัพธ์ลดลงเป็นร้อยละ 54.87  เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในจังหวัด
นครราชสีมา (จากคลังข้อมูลด้านสุขภาพ HDC ปี 2563) พบวา่ค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ 54.93 เกิดจากการมีระบบส่งยาไปให้ผู้ป่วยท่ี
บ้านช่วงการระบาดของโควิดรอบที่ 1  ไม่ได้มีการประเมินค่าความดันโลหิต แต่ใช้ค่าความดันโลหิตของเดิม ทำให้ผลการประเมิน
ไม่ได้สะท้อนค่าความดันโลหิตปัจจุบัน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสำคัญ ได้แก่ ปรับระบบนัดผู้ป่วยที่ควบคุมความดัน
โลหิตได้ตามเกณฑ์ไปรับยาที่ รพสต.ทั้ง 15 แห่ง เพื่อจะได้มีการบันทึกประเมินค่าความดันโลหิตให้ครบทั้ง 2 visit แผนการพัฒนา
ต่อเนื่อง มีการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามระดับความดันโลหิตเพื่อให้การดูแลต่อเนื่อง โดยกลุ่มที่ยังไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์จะ
ได้รับการส่งปรึกษาแพทย์อายุรกรรมเพื่อค้นหาสาเหตุและปรับแผนการรักษาเพื่อให้สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่กำหนด 
 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี 

 

        ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ใน
เกณฑ์คือระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1C <7)  มีแนวโน้ม
ลดลง ตั้งแต่ ปี 2561 - กันยายน 2563  เมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา (จากคลังข้อมูลด้านสุขภาพ 
HDC) พ บ ว่ าค่ า เฉลี่ ย รวม  ใน ปี  2563  ร้ อ ยละ  32 .72  
กระบวนการพัฒ นาที่ ส ำคัญ  คื อการจัดค่ าย เบาหวาน 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของเครือข่าย รพ .สต. ทำให้ผลการ
ดำเนิน งานปี  2560 ดี ขึ้ น  ร้อยละ 46.26 ในปี  2561 พบ
ประเด็นขาดการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อน 
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ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมดูแลผู้ป่วยรายกรณีในการค้นหาปัญหาร่วมกับผู้ป่วยและวางเป้าหมายร่วมกันในการควบคุม
เบาหวาน  การให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนตนเอง  ติดตามผลการควบคุมระดับ FBS และ HbA1C อย่างต่อเนื่อง 1) สนับสนุน
การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน  ให้เกิดความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพ  Health Literacy และในปี 2563 ผลการควบคุม
ระดับน้ำตาลได้ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 รอบแรก มีการปรับระบบบริการลดความแออัด  โดยการ
จัดส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน จำนวน 2,436 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด และขาดการควบคุมดูแล
เข้มงวดในการควบคุมระดับน้ำตาล  ในปี 2564 ได้จัดกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ตามเกณฑ์เพื่อเข้ารับการ
ดูแลจากทีมสหสาขาตามปัญหารายบุคคล 2) ปรับปรุงระบบบริการโดยขยายวันนัดจาก 3 เดือนเป็น 4 เดือน ในรายที่สามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นรางวัลในการควบคุมระดับน้ำตาล 3) ในรายที่สามารถควบคุมระดับ
น้ำตาลได้ดีต่อเนื่อง มีการให้รางวัลด้วยการส่งไปรับยาที่รพสต.ทั้ง 15 แห่ง ใกล้บ้าน เพื่อสร้างแรงจูงใจ แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
สร้างแรงจูงใจในรายที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีต่อเนื่องจะมีการให้รางวัลด้วยการส่งไปรับยาที่ รพสต. ทั้ง 15 แห่ง 
 
 

อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการประเมินด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพภายใน 72 ชม. 

 

ในปี 2559-2563 จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 1.5 เท่าในทุกๆ 2 ปี 64 ,100, 105 151 และ 
158 ราย ตามลำดับ และพบว่าอัตราการเข้าถึงบริการ
กายภาพบำบัดภายใน 72 ช่ัวโมงหลังรับไว้ในโรงพยาบาล มี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น และผ่ าน เกณ ฑ์  เมื่ อ เป รียบ เที ยบกั บ
โรงพยาบาลสมาชิกในระดับเดียวกัน (F1) ในโครงการ THIP 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ในช่วง percentile ที่ 25 เกิด
จากการกำหนดโรคหลอดเลือดสมอง เป็นกลุ่มโรคสำคัญด้าน
การฟื้นฟูสมรรถภาพ เมื่อ Refer back มาทีโ่รงพยาบาล มี 

ระบบให้ทีม IPD ประสานส่งปรึกษา ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังรับไว้  นักกายภาพบำบัดจัดอัตรากำลังรองรับ และเข้าดูแลทุกวัน
ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังได้รับการส่งปรึกษา ทำให้ปี 2561-2563 ผู้ป่วยได้รับการประเมินและดูแลทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูภายใน 72 
ช่ัวโมง มากกว่า 95% ในช่ัวโมงที่ 30, 29 และ 33 นับจากนอนรพ. แต่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งจำนวน 
ความรุนแรงของความพิการ รวมถึงมีผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันท่ี ที่โรงพยาบาลใหญ่ Refer back กลับมาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ได้แก่ Traumatic Brain injury ,Spinal Cord injury แต่ยังเข้าไม่ถึงบริการ 

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะนอนโรงพยาบาล ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุม  
และตรงประเด็นปัญหา จึงต้องมีการพัฒนา 1) competency เจ้าหน้าที่ ด้านการตรวจประเมิน การวางแผนฟื้นฟูสมรรถภาพให้
สัมพันธ์กับความสามารถในการฟื้นตัว 2) ขยายเวลาเข้าดูแลผู้ป่วย จากครึ่งบ่าย เป็นเต็มวัน 3) เพิม่วันนอนในกลุ่มทีม่ีความพิการ
ระดับปานกลาง-รุนแรง เพือ่เตรียมความพร้อมผู้ป่วย ผู้ดูแล และทีมเครือข่ายในชุมชน  
 

ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI ที่ได้รับFibrinolytic Agents ภายใน 30นาที เมื่อมาถึง
โรงพยาบาล 

 

         ผลลัพธ์การให้ ยาผู้ ป่ วย โรคกล้ าม เนื้ อหั ว ใจวาย
เฉียบพลัน ภายใน 30 นาทีหลังการวินิจฉัย ปี 2559-2562 ยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จากการวิเคราะห์พบว่าการให้ยา 
Fibrinolytic Agents ล่าช้า เกิดจาก ระบบการสื่อสารขอ
คำปรึกษาก่อนบริหารกับโรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลได้รับ
การตอบกลับ consult ล่าช้า ระบบการประสานงานภายใน
โรงพยาบาลล่าช้ากรณีเบิกยา SK   พยาบาลวิชาชีพขาดทักษะ
ในการบริหารยา จึงได้มีการปรับระบบ ดังนี้ การขอคำปรึกษา
โรงพยาบาลแม่ข่ายทาง line หากพบว่าได้รับการตอบกลับช้า  

มีการโทรศัพท์ตามผลการ consult ภายใน 5 นาที และมีระบบการ consult อายุรแพทย์ของโรงพยาบาลสูงเนินคู่ขนานเพื่อขอ
คำสั่งการรักษาเบื้องต้น ปรับระบบเมื่อพยาบาล ER ทำ EKG แล้วให้แพทย์อ่านทันที ถ้าไม่อยู่ใน ER ให้ส่ง ทาง Line ปรับระบบ
การประสานและเบิกจ่ายยา SK มีการประกันเวลาจ่ายยาไม่เกิน 5 นาที มีการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการบริหารยา SK 
และการเฝ้าระวังอาการขณะให้ยาและขณะRefer จัดการสอนพยาบาลใหม่หน้างานและจัดอบรมการบริหารยากลุ่มเสี่ยงร่วมกับ
ทีม med safety ทำให้ผลลัพธ์ ในปี 2563 ดีขึ้นเป็น ร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลสมาชิก ในระดับเดียวกัน (F1) 
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ในโครงการ THIP พบว่า อยู่ในระดับดีมาก ในช่วง percentile ที่ 75  แต่ยังต้องมีการพัฒนาต่อในเรื่อง Competency ของ
บุคลากรต่อเนื่อง เพราะมีแพทย์ พยาบาลจบใหม่หมุนเวียน 
 

 

อัตราผู้ป่วย ACS มีระยะ Door to EKG ภายใน 10 นาท ี 

 

อัตราผู้ป่วย ACS ที่ทำ EKG ภายใน 10นาที มีแนวโน้ม
ลดลง ในปี 2561-2562 จากการทบทวน พบว่า ปัญหาการทำ 
EKG ล่าช้าอยู่ในผู้ป่วยที่อาการไม่ชัดเจน การคัดกรองได้ล่าช้า 
และผู้ป่วยมีภาวะวิกฤตต้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน จึงมีการพัฒนา
เรื่องการคัดกรอง ท้ัง OPD ER ให้มีความรอบคลุมมากข้ึน ปรับ 
CPG โรคหัวใจขาดเลือด เน้นถ้ามีอาการที่บ่งช้ีโรคหลอดเลือด
หัวใจให้ส่งทำ EKG ทันที เพิ่มกลุ่มที่มาด้วยปวดจุกแน่นท้อง 
และกลุ่มที่มีความเสี่ยงให้ทำ EKG ทุกราย จัดช่องทางให้ผู้ป่วย
จาก OPD เป็นกลุ่มเร่งด่วน จัดระบบคัดกรองผู้ป่วยนอกเวลา 

ที่หน้าห้องฉุกเฉินและในห้องฉุกเฉิน สื่อสารให้ จนท.ห้องบัตร เปล ทราบถึงอาการที่ต้องนำผู้ป่วยเข้า ER ทันที พัฒนา 
Competency ของบุคลากร ER ในการคัดกรอง การประเมินผู้ป่วย การอ่าน EKG เบื้องต้นต่อเนื่องทุกปี ให้สามารถประเมิน
ผู้ป่วยได้ทันเวลา และหัวหน้าหน่วยบริการจัดระบบกำกับติดตาม ส่งผลให้ปี 2563 มีแนวโน้มดีขึ้น ร้อยละ 80.00  
 

อัตราความสำเร็จในการรักษาวัณโรค 

 

       อัตราการรักษาสำเร็จ ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 ผลลัพท์
ยังไม่ผ่านเกณฑ์  คือ ร้อยละ 88.06, 88 .71 และ 87.69 
ตามลำดับ ได้มีการทบทวนรวมถึงปรับปรุงกระบวนการในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีสำคัญ ได้แก่  
       1) ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคใน
ระหว่างการรักษา มีแนวทางการดูผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิต เช่น เบาหวาน, สูงอายุ, ภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ผู้ป่วยที่มี
ภาวะโภชนาการต่ำ เป็นต้น ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของ 
ผู้ป่วยวัณโรคมีแนวโน้มลดลง ปี 2559 – 2563 ร้อยละ 4.34, 
1.38, 6.94, 6.09 และ 3.12 ตามลำดับ 

2) ลดการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรค โดยมีระบบการประสานส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันเวลา ระบบการติดตาม
ต่อเนื่อง เยี่ยมบ้านกรณีขาดยา และมีระบบ การลงข้อมูลในโปรแกรม TBCM online มีการติดตามผลลัพธ์ การรักษาต่อเนื่องทุก
เดือนผ่านเวที ประชุม คปสอ. ส่งผลให้ผู้ป่วยขาดยาลดลง  ในปี 2559 – 2563 ร้อยละ 5.63, 6.94, 9.72, 1.22 ตามลำดับ และ
ในปี 2563 ไม่พบผู้ป่วยขาดการรักษา 

3) การเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ (14 ครั้ง/คน/การขึ้นทะเบียนรักษา) โดยจนท.รพ.สต.ร่วมกับอสม.ในเขต
รับผิดชอบติดตามเยี่ยมบ้านและส่งต่อข้อมูล คณะทำงานวัณโรคอำเภอสูงเนิน โดยผลการเยี่ยมบ้านครบตามเกณฑ์ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ในปี 2559 - 2563 ร้อยละ 87.32, 90.27, 91.66, 92.68 และ 98.43 ตามลำดับ 

4) เน้นการคัดกรองในผู้สัมผัสร่วมบ้าน เพื่อลดการแพร่กระเช้ือหรือกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วย จากผลการคัดกรองผู้สัมผัสร่วม
บ้านในปี 2559 -2563 ดังนี้ (ร้อยละ 35.46 , 41.32 , 75.47 , 74.52 และ 95.21) 

ส่งผลให้อัตราการรักษาสำเร็จมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี 2562  เป็นร้อยละ 90.91 และในปี 2563 ร้อยละ 56.52 เนื่องจาก
ผู้ป่วยยังอยู่ในระหว่างการรักษาจำนวน 18 ราย เสียชีวิต 2 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลใกล้เคียง ในระดับเดียวกัน (F1) 
พบว่า อยูท่ี่ ร้อยละ 84.54 

แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
1) การคัดกรองอย่างมีคณุภาพในกลุม่เสี่ยงวัณโรค เช่น ผู้สมัผสัร่วมบา้น กลุ่มโรคเรื้อรังเป็นต้น 
2) เพิ่มการทดสอบความรู้ผู้ป่วย โดยการทำ Pre-test และ Post test 
3) การแชร์ตำแหน่งบ้านผู้ป่วยวณัโรคใน Google Map เพือ่วิเคราะหข์อ้มูลทางระบาดวิทยา และเพิ่มประสิทธิภาพใน  
   การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 
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84 ผลด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนการขอใช้โลหิตต่อการใช้โลหิตจริง  ≥60% N/A 50.27 59.03 68.26 73.43 

การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา DUE >95% 99.2 98.68 97.7 99.04 100 

อัตราส่วนการขอใช้โลหิตต่อการใช้โลหิตจริง 

 

       อัตราการใช้โลหิตจริงสูงขึ้นในปี 2560 ถึง 2563 จาก 
50.27% เป็น 73.43% เนื่องจากองค์กรณ์แพทย์ มีการกำหนด
เกณฑ์การขอใช้โลหิตรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของโรค
และมีการปฏิบัติตามเกณฑ์ ในกรณีที่โลหิตไม่เพียงพอ มีการขอ
คำปรึกษาเพื่อพิจารณาตัดสินใจให้โลหิตแก่ผู้ป่วยจำเป็นเร่งด่วน 
จึงทำให้อัตราการใช้โลหิตจริงสูงขึ้น  

 
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา DUE 

 

       การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาทีมกำหนดตดิตาม
ใน ก า ร ใ ช้ ย าป ฏิ ชี ว น ะ ช นิ ด ฉี ด  Ciprofloxacin 200mg 
injection, Ceftazidime 1000mg injection เพื่อให้การใช้ยา
ปฏิชีวนะมีความสมเหตุผล ลดโอกาสเช้ือดื้อยา การดำเนินการ
มีผลลัพธ์ ใน เกณ ฑ์ดี  และในปี  2563 ผลลัพธ์  100% อัน
เนื่องจากการ  
   1) ปรับปรุงรูปแบบการประเมินจาก Drug use Review เป็น 
Document controller แพทย์ผู้สั่งใช้ ต้องส่งแบบฟอร์ม DUE 
ที่ระบุข้อมูลครบถ้วน พร้อมคำสั่งใช้ยาเพื่อเบิกยาจากห้องยา   

       2) เภสัชกร ทบทวนความเหมาะสมของ Regimen ยาตั้งแต่แรกรับ และเมื่อมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
       3) ระบบทบทวนโดยอายุรแพทย์ เพื่อขออนุมัติใช้ยาต่อ เมื่อได้รับรายงานผลเพาะเช้ือ  
       4) ระบบทบทวนโดยอายุรแพทย์ เพื่อขออนุมัติใช้ยาต่อจากแผนรักษาเดิม  
       5) สรุปผลและนำเสนอองค์กรแพทยแ์ละทีมนำด้านคลินิกสม่ำเสมอ 

 

85 ผลด้านความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด (S) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผดิตำแหน่ง ที่ส่งผลกระทบกับ
ผู้ป่วยความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป* 

(0/0) 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

อัตราแผลผา่ตัดตดิเช้ือ <0.5% 0.9 0.57 0 0 0 
 

อัตราเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดใหญ ่ 0% 2.78 
 

1.15 
 

0.66 
 

0 
 

1.85 
 

อัตราเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรูส้ึก 0% 0 
 

1.86 0.61 0 0.99 

ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสูงเนินไม่เคยพบการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง 
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อัตราแผลผา่ตัดติดเชื้อ 

 

       ปี 2559-2563 อัตราการเกิดแผลผ่าตัดติดเช้ือมีแนวโน้ม
ลดลงจากร้อยละ 0.9, 0.57, 0, 0 และ 0 ตามลำดับ เนื่องจาก 
เน้นให้คำแนะนำเสริมพลังในการดูแลแผลผ่าตัด, โชว์ภาพแผล
ผา่ตัดติดเช้ือ, ปรับแบบประเมินความรู้หลังผ่าตัด ใบคำแนะนำ
หลังผ่าตัดให้ละเอียดชัดเจนมากขึ้น  เน้นผู้ป่วยดูแลแผลผ่าตัด
เมื่อกลับบ้านโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง  ก่อนกลับบ้านถ้าแผลแห้ง
ติดดีจะปิดพลาสเตอร์กันน้ำให้ และนัดเปิดแผลวันตัดไหม 
ประสานแพทย์ทำ TR ลงมีดที่ Subumbilical ไม่ใกล้สะดือ
เกินไป  เน้นทำความสะอาดร่องสะดือ  ก่อนผ่าตัดใหอ้าบน้ำ 

สระผมด้วย 4% Chlorhexidine   ปรับ gauze แผ่นเป็น Top gauze และเพิ่มผ้าซับมือใน Set Scrub ล้างมือ 7 ขั้นตอนก่อน
ทำ Skin Preparation ก่อนส่งมาห้องผ่าตัด 1-2 ชม., ผู้ป่วย poor hygine ทำ Skin Preparation 2 เท่าในห้องผ่าตัด, Stop 
bleeding ก่อนเย็บปิดแผลผ่าตัด, สอนจนท.ทำ Pressure dressing, เน้นการทำแผลช่วงรอยพับย่นของหน้าท้อง ซึ่งแผลผ่าตัด
ติดเชื้อเกิดจากหลายปัจจัย ยากที่จะช้ีเฉพาะว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงต้องให้ความร่วมมือกันทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ เตรียมความ
พร้อมก่อน-ขณะ-หลังผ่าตัด เฝ้าระวังทุกขั้นตอนบริการ เน้นการดูแลแผลผ่าตัดเมื่ออยู่ที่โรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้าน ส่งผลให้   
ไม่พบการติดเชื้อแผลผ่าตัดตั้งแต่ปี 2561-2563 
 

อัตราเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดใหญ่ 

 

       ปี 2559-2562 พบอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ
ผ่าตัดใหญ่มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 4.17, 1.15, 0.66 และ 0 
ตามลำดับ เกิดจากอวัยวะข้างเคียงได้รับบาดเจ็บขณะผ่าตัด 
(Tear vessel ต้ อ ง  Hysterectomy, Tear Bladder ,Tear 
frimbia) แผลแยกไม่ ติ ด เช้ือ  5  รายมี  Hematoma ต้ อ ง       
Re-suture 1 ราย ได้เน้นทีมผ่าตัดให้เพิ่มความระมัดระวังมาก
ขึ้นไม่เร่งรีบเกินไป เปิดถ่างแผลให้มองเห็น field ผ่าตัดชัดเจน 
Stop Bleed ก่อนเย็บปิดแผล ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบเป็น Case 
TR พบ Stitches abscess ไม่มีหนอง ไม่ไข้ ทำแผลต่อ 

Case TR c Tear tube ข้างซ้าย Consult สูติแพทย์เย็บซ่อม แล้วทำหมันได้เรียบร้อยดีก่อนเย็บปิดแผล Case GDM แผลแยกลึก 
เย็บใหม่ หลังจากนั้นติดดี ปี 2563 พบทำ TR ไม่ได้พบ Lt. tube : Cyst 5 cm. Rt. tube มี Adhesion เย็บปิดแนะนำให้
คุมกำเนิดวิธีอื่น ถ้าต้องการทำให้ไปทำกับแพทย์เฉพาะทางที่รพ.แม่ข่าย 
 

อัตราเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความรู้สึก 

 

       ในปี 2557-2558 พบอัตราเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ
ระงับความรู้สึกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.41 เป็น 1.18 เกิดจาก
ได้รับยาน้อยและมากเกินไป มี 2 รายไม่พบ RCA (Awareness 
ตื่นช้าหลังผ่าตัดเสร็จนาน>20 นาที) เน้นคำนวณการใช้ยาจาก 
Ideal body weight ห้ามใช้ยาเกิน Maximum dose ส่งผลให้
ในปี 2559 ไม่พบภาวะแทรกซ้อน แต่ปี 2560 พบร้อยละ 1.86 
( Hallucination, Desatulation, Aspirate Pneumonia,    
ฟันล่างหลุด) เกิดจากซักประวัติไม่ได้ว่าผู้ป่วยเคยรับยาจิตเวช 
วิสัญญีให้ยาที่ห้ามใช้ในกลุ่มจิตเวช  ได้รับยาหลายตัวในเวลา 

ใกล้เคียงกัน จนต้องเปลี่ยนวิธีการระงับความรู้สึก, Suction ไม่ Clear ก่อน Extubation, ขาดการเฝ้าระวังฟันที่โยกขณะ 
Extubation ได้เพิ่มแนวทาง ต้องค้นประวัติใน Computer หลังซักประวัติจากผู้ป่วย-ญาติ, เริ่มยาขนาดน้อยๆถ้าต้องใช้ยาหลาย
ตัวในเวลาใกล้เคียงกัน, Suction ฟังปอดจน Clear ผู้ป่วยตื่นดีก่อน Extubation, Consult ทันตกรรมถอนฟันที่โยก ถ้าเสี่ยงต่อ
การหลุดขณะทำหัตถการ ใช้ก๊อสรองร่องฟัน ในปี 2561 พบร้อยละ 0.61 จากทำ TR นานจึงเปลี่ยนวิธีระงับความรู้สึกจาก TIVA 
เป็น GA c ETT หลังระงับความรู้สึก Severe Vomiting ต้องฉีดยา 2 ราย ในปี 2563 พบ 2 ราย เนื่องจากใส่ท่อช่วยหายใจไม่ได้
ในครั้งแรกทำให้เกิด Desatulation & Awearness ตามมา เพิ่มแนวทางใส่ Guide wire ใน Tube ทุกครั้ง  
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86 ผลด้านความปลอดภัยในการควบคุมและป้องกนัการติดเชื้อ (I) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 

อัตราการติดเชื้อในรพ. (health care-associated 
infections) ต่อ 1,000 วันนอน 

<1:1000  
วันนอน 

1.48 0.35 
 

0.21 0.30 0.44 

อัตราการติดเชื้อ CAUTI/1,000 Cath. Days*  <5:1000 
cath day 

0 0 2.53 1.08 
 

1.02 
 

อัตราการติดเชื้อ HAP/1,000 วันนอน <1:1000 
วันนอน 

0.51 0.23 0.10 0.25 0.35 

 

  
  

 

       อัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปี 
2559-2563 พบ 1.48, 0.35, 0.21, 0.3, 0.44 ต่อพันวันนอน 
ตามลำดับ แต่ไม่เกินเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ จากการติด
เช้ือส่ วน ใหญ่ เกิ ดจาก ปอดอัก เสบขณ ะนอนร.พ . เมื่ อ
เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลใกล้เคียง ในระดับเดียวกัน (F1) 
พบว่า อยู่ที่ ร้อยละ 0.42 ต่อพันวันนอน ซึ่งในปี 2563 พบ 8 
ราย  จากการทบทวนสาเหตุ พบประเด็นดังนี้   ขาดความ
ต่อเนื่องและขาดความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมขณะ 
On Tracheostomy Tube ผู้ป่วยท่ีมีอาการหอบเหนื่อย ระดับ  

การรู้สึกตัวไม่ดี เกิดการสำลัก จึงนำมาสู่การปรับกระบวนการดูแลดังนี้ 1) กำหนดเวลาในทำความสะอาดช่องปากฟันวันละ 2 
ครั้ง เช้า-เย็น ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถแปรงฟันไดใ้ช้น้ำยาบ้วนปาก (special mouth wash) ทำความสะอาดช่องปากแทน  2) จัดโซน
แยกเฉพาะการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจ ออกจาก ผู้ป่วยทั่วไป  3) กรณีผู้ป่วยหอบ
มาก หรือผู้ป่วย Sepsis ที่ระดับความรู้สึกตัวไม่ดี ให้ NPO หรือใส่ NG tube เปลี่ยนการให้ยากินเป็นยาฉีดแทนเพื่อป้องกันการ
สำลัก 4) นำการประเมิน sedation score  มาใช้กับผู้ป่วย AWS เพื่อระดับความรู้สึกตัวผู้ป่วย ถ้าคะแนน < 2 ไม่ควรให้อาหาร
ทางปาก เพื่อป้องกันการสำลักอาหาร ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดปอดติดเช้ือได้  5) พัฒนาความรู้บุคลากรในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคที่
ต้องทำหัตถการเฉพาะเพื่อเพิ่มทักษะการดูแล  เชน่ การCare ผู้ป่วยท่ี On tracheostomy tube 
       พบอัตราการติดเชื้อ CAUTI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2561 จากการทบทวนสาเหตุจากการใส่ Foley 's cath  นาน ไม่ถอด
เมื่อหมดข้อบ่งช้ี, ไม่ได้เปลี่ยนสาย Foley s cath, ใส่โดยไม่จำเป็น จึงได้จัดระบบการเฝ้าระวังการติดเช้ือโดยสร้างระบบ การ
สื่อสาร เตือนแพทย์หลังใส่สายสวนปัสสาวะ 3 วัน และติดป้ายเตือนหน้า Chart  ผู้ป่วย วันใส่สายสวนปัสสาวะ กรณีผู้ป่วยใส่สาย
สวนปัสสาวะมาจาก ร.พ.อื่น ให้ ถ้าแพทย์ให้สายสวนปัสสาวะต่อต้องระบุข้อบ่งช้ีในการใส่สายสวนปัสสาวะด้วยทุกครั้ง  และใน
กลุ่มผู้ป่วยที่สายสายสวนต่อเนื่อง กำหนดเปลี่ยนสายสวน 14 วัน  ซึ่งปี 2563 ยังพบอัตราการเกิด CAUTI 1 ราย จึงได้จัดระบบ 
IC round โดย หัวหน้างาน และ ICN ติดตามนิเทศกำกับ 3 ครั้ง/สัปดาห์ และสะท้อนข้อมูลย้อนกลับหน้างาน เน้น การล้างมือ 5 
moment 7 ขั้นตอน และเน้นหลัก Aseptic technique ส่งผลให้ ปี  2562-2563 มีแนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงพยาบาลสมาชิกในระดับเดียวกัน (F1) ในโครงการ THIP พบว่า อยู่ในระดับต่ำ ในช่วง percentile ที่ 75 
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87 ผลระบบบริหารจดัการด้านยา และด้านความปลอดภัยในการใช้ยา/เลือด (M) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

Medication error with harms (level E up)* 0 3 3 6 3 2 
อัตรา Prescribing error : OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา) <<00..11  00..7711  00..3399  00..6633  00..3333  00..2255  
อัตรา Prescribing error : IPD (ต่อ 1000 /วันนอน)* <<22  22..9977  33..3366  33..9977  33..0000  33..5566  
อัตรา Transcribing error: OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)  00  00..0000  00..0000  00..0000  00..0000  00..0000  
อัตรา Transcribing error: IPD (ต่อ 1000 /วันนอน)* <<11..55  22..5588  22..2288  11..5577  11..3300  11..1199  
อัตรา Pre-dispensing error: : OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา) <<11  22..9933  11..7722  00..9966  11..2244  11..7711  
อัตรา Pre-dispensing error: : IPD (ต่อ 1000 /วันนอน)* <<11  22..5588  22..2200  11..0099  11..5522  33..7788  
อัตรา Dispensing : OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)  <<00..11  00..1166  00..1166  00..1155  00..2266  00..3322  
อัตรา Dispensing : IPD (ต่อ 1000 /วันนอน)* <<22  33..4444  33..0022  33..7799  33..7711  55..0055  
อัตรา Administration: OPD (ต่อ 1000 ใบสั่งยา)  <<00..0055  00..0088  00..0022  00..0022  00..0077  00..0022  
อัตรา Administration: IPD (ต่อ 1000 /วันนอน)* <<55  1100..6633  1133..2233  1111..6655  1122..4466  1144..8888  
จำนวนอุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำ 0 1 1 1 1 2 
จำนวนการให้เลือด ผดิคน ผิดหมู่ ผิดชนิด* 0 0 0 0 0 0 
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         จากการวเิคราะห์ข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วย
นอก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปี2562 Processing 
error จาก1.240 เป็น 1.706 จากการจัดยาผิดชนิด ผิดความ
แรง เนื่องจากมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ ใหม่  และมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการและรูปแบบยา Dispensing error จาก 
0.259 เป็น 0.325 จากการจ่ายยาผิดความแรงปรับช่ือที่ฉลาก
ยาแตกต่างกัน และจ่ายยาผิดชนิดในยาใส่ซองสีชา  ให้
ตรวจสอบแผงยาข้างในทุกครั้งก่อนจ่าย ยังไม่พบ ความเสี่ยง
ซ้ำ Prescribing error และ Administrating error มีแนวโน้ม 

ลดลง เมื่อประเมินความรุนแรง พบไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย (C,D) ลดลงจากร้อยละ 19.03 เป็น 15.19 อย่างไรก็ตามพบความ
รุนแรง (E,F) เพิ่มขึ้นจากกรณีบริหารยาที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้จากรพ.อื่น และผู้ป่วยไม่สามารถให้ข้อมูลได้ มีภาวะวิกฤติที่ต้องรีบ
บริหารยา จึงขาดการตรวจสอบข้อมูลซ้ำทำให้ได้รับยาที่แพ้ซ้ำ แต่ระบบมีการตรวจสอบซ้ำทำให้เฝ้าระวังความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ 
และนำมาทบทวนการตรวจสอบข้อมูลและสื่อสารข้อมูลระหว่างวิชาชีพเพื่อดูแลผู้ป่วย  ความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยในต่อพัน
วันนอน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปี2562 Prescribing error จาก 3.004 เป็น 3.556 ส่วนใหญ่พบเรื่องการไม่ได้ทบทวนยา
เดิมที่ผู้ป่วยต้องใช้ต่อเนื่องเมื่อรับนอนโรงพยาบาล Processing error จาก 2.818 เป็น 4.961 จัดยาผิดชนิด ผิดความแรง ผิด
จำนวนDispensing error  3.708 เป็น 5.049 จ่ายยาไม่ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ จากการคัดลอกไม่ถูกต้อง  Administrating 
error จาก 12.460 เป็น 14.883 จากการรับคำสั่งและบริหารยาไม่ตรงตามคำสั่งแพทย์ เมื่อทบทวนปัจจัยหลักพบว่าเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องทุกส่วน ได้แก่แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องยา คณะทำงานบริหารจัดการระบบ
ยาโรงพยาบาลได้ทบทวนและติดตามในแต่ละองค์กรวิชาชีพ เพื่อช้ีแจงแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา 
อาทิกระบวนการ Medication Reconciliation , การทบทวนความสมบูรณ์การรับคำสั่งใช้ยาของพยาบาลเป็นต้น เมื่อวิเคราะห์
ความรุนแรงพบว่ามีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบจากปี 2562 ความรุนแรงไม่ถึงผู้ป่วย(ระดับ AB) ดีขึ้นจากร้อยละ 28.73  เป็น 54.04 
ความรุนแรงทีเ่กิดถึงผู้ป่วยแต่ตรวจสอบและแก้ไขได้ทันไม่เกิดอันตรายกับผู้ป่วย (ระดับ CD) ลดลงจากร้อยละ 70.32 เป็น 45.86 
อย่างไรก็ตามพบความเสี่ยงระดับสูง ที่เกิดอันตรายกับผู้ป่วย(รุนแรงระดับ E ขึ้นไป) มี 1ราย คิดเป็นร้อยละ 0.10  จาก
ความคลาดเคลื่อนการบริหารยาโดยไม่มีคำสั่งแพทย์ของเครือข่ายบริการ ส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ กับผู้ป่วยสุขภาพจิต 
ได้มีการทบทวนระบบยาคลินิกสุขภาพจิต และประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน ระบบการให้คำปรึกษาจากทีมสุขภาพจิต
โรงพยาบาล ต่อผู้ให้บริการในเครือข่ายยังไม่พบความคลาดเคลื่อนซ้ำ อุบัติการณ์แพ้ยาซ้ำ มีสาเหตุจากการที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา
นอกระบบ ทีมดูแลผู้ป่วยขาดการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน มีเจ้าหน้าที่ใหม่เข้าปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยบริการ  ได้มีการทบทวน
นำมาตรการช้ีแจงแต่ละองค์กรวิชาชีพ และติดตามการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ 
 

จำนวนการให้เลือด ผิดคน ผิดหมู ่ผิดชนิด 
 

 

       ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน จำนวนการให้เลือดผิดคน ผิด
หมู่ ผิดชนิดเป็นศูนย์  เนื่องจาก 
1. มีระบบการ Identify ผู้ป่วยตั้งแต่กระบวนการรับเข้า การ

ตรวจสอบความถูกต้องของหลอดเลือดก่อนทำการตรวจ
วิ เคราะห์  มีการตรวจสอบประวัติการรับ เลือดเพื่ อ
เปรียบเทียบหมู่เลือด 

2. ตรวจวิเคราะห์ตามวิธีปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐาน อย่าง
เคร่งครัดทุกขั้นตอน  
2.1  ABO grouping, Rh grouping  
2.2  2.2 Cross matching 

3. เมื่อมารับเลือด มีระบบ Re-check หมู่เลือดซ้ำโดยใช้ตัวอย่างเลือดที่เจาะมาใหม่เพื่อยืนยันความถูกต้องตรงกัน ลงบันทึกผล
และบนัทึกผู้มารับเลือด 

4. ก่อนให้เลือด พยาบาลตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขถุงเลือด พร้อมลงบันทึกผู้ตรวจสอบ  มีแนวทางการให้เลือด 
สำหรับพยาบาล สื่อสารให้ท่ัวถึงกัน 
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88 ผลด้านความปลอดภัยในกระบวนการดูแลผู้ป่วย (P) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 

อัตราการวินิจฉัยผดิพลาด (Diagnostic error) 0 ต่อผู้ป่วยพันราย NA 0.037 0.029 0.035 0.031 
อุบัติการณ์ Misdiagnosis or delay diagnosis 
จนเกิดความรุนแรงระดับ E ขึ้นไป* 

 NA 6 5 5 4 

จำนวนอุบัติการณ์การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด 0 7 8 8 7 17 
อัตราการเกิดแผลกดทับ ในโรงพยาบาล (ครั้ง/
1000วันนอน) 

<<22::พันวันพันวันนอนนอน  0.35 0.23 0.36 0.41 0.35 

อัตราการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล <<00..33::พันวันนอนพันวันนอน  00..2200  00..2277  00..2255  00..1199  00..2222  
 
 
 

อัตราการวินิจฉัยผิดพลาด (Diagnostic error) 

 

อัตราการวินิจฉัยผิดพลาด ตั้ งแต่ ปี 2559-2563 ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์เป้าหมาย จากการทบทวนกลุ่มโรคสำคัญที่มีการวินิจฉัย
ผิ ด พ ล า ด ล่ า ช้ า  ไ ด้ แ ก่  Acute Coronary syndrome 
,Appendicitis , Stroke ,sepsis เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า  
       1 .ในกลุ่ ม  Acute Coronary syndrome ขาดการซั ก
ประวัติ ให้ ค รอบคลุม  การทำ EKG ล่ า ช้า  การไม่ ได้  ส่ ง 
investigate Trop I ในกลุ่มเสี่ยง ระบบการประสานงานล่าช้า 
จึงได้มีการปรับแนวทางการซักประวัติ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย 
นำ pain score มาช่วยในการคัดกรอง  การ Investigate Lab  

Trop I high sense เพื่อช่วยในการวินิจฉัยรวดเร็วแม่นยำมากข้ึน และในกลุ่มเสี่ยงให ้Investigate CXR เพิ่ม และให้ Admitted 
สังเกตอาการตามแนวทางดูแผล Unstable Angina ปรับแนวทางการรายงาน EKG ให้แพทย์ดูทุกราย ผลลัพธ์การปรับปรุงใน
ปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 ยังไม่พบวินิจฉัยผิดพลาดในกลุ่ม ACS  
       2.กลุ่มผู้ป่วย stroke, Appendicitis, Sepsis การวินิจฉัยผิดพลาดเกิดจาก การซักประวัติ ประเมิน ตรวจร่างกายผู้ป่วยไม่
ครอบคลุม จึงได้ปรับแนวทางการซักประวัติ คัดกรอง ให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นในกลุ่มโรคสำคัญ ให้มีการตรวจร่างกายตามระบบ การ
ปรับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดท้อง ประเมิน sign หน้าท้องทุกราย ได้มีการทบทวนให้นำ SOS score มา
ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยมาด้วยไข้ และในกลุ่มสูงอายุท่ีซึมให้ประเมิน GCS บวกเพิ่มใน SOS score ด้วย 

 

จำนวนอุบัติการณ์การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด 

 

       ผลลัพธ์ด้านคุณภาพในเรื่องการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด  มี
แนวโน้มสูงขึ้น จากปี 2559 -2563 โดยเฉพาะในปี 2563 
พบว่า มีปริมาณที่สูงขึ้นมากท้ังปริมาณ และระดับความรุนแรง 
ดังนี้ ความระดับ C จำนวน 12 ราย ระดับ D จำนวน 5 ราย  
โดยหน่วยงานที่มีอุบัติการณ์สูงสุด คือ แผนกผู้ป่วยนอก งาน
บริการเปล และเวชระเบียนตามลำดับ จากการวิเคราะห์ ใน
ภาพรวม อุบัติการณ์ที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการมอบนโยบายด้าน
มาตรฐานความปลอดภัย ในสถานบริการ และกระตุ้นให้ทุก
หน่วยงาน  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการ  และรายงาน 

อุบัติการณ์ เมื่อวิเคราะห์สาเหตุ พบว่าประเด็นความผิดพลาดมีสาเหตุสำคัญดังนี้ 1) การใช้ข้อบ่งช้ีในการระบุตัวผู้ป่วย ไม่เป็นไป
ตามแนวทางที่กำหนด 2) การออกเวชระเบียนผิดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้รับบริการต่างด้าว และกลุ่มช่ือ สกุลเหมือนกัน 3) ขาดการ
ตรวจสอบซ้ำในกลุ่ม ผู้ป่วยส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จึงได้ปรับปรุงแนวทางเพือ่ลดอุบัติการณ์การะบุตัวผิดพลาด ดังนี ้

1. กำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการระบุตัวผู้ป่วย โดยจัดทำระเบียบปฏิบัติเรื่องการระบุตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลสูงเนิน 
กำหนดวิธีการระบุตัวผู้ป่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ัง โรงพยาบาล คือมี 2 ข้อบ่งช้ี ได้แก่ ช่ือ- สกุล อายุ หรือวัน เดือน ปีเกิด ใน
กลุ่มผู้ป่วยในผูกป้ายข้อมือตลอดเวลาขณะ Admit 

2. นำระบบสารสนเทศมาช่วยในกลุ่มชื่อซ้ำ การถ่ายภาพใบหน้าผู้ป่วยลงในระบบ HOSxP  
3. ส่งเสริมการสอบทวนฉลาก และ ภาชนะ ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
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อัตราการเกิดแผลกดทับ ในโรงพยาบาล (คร้ัง/1000วันนอน) 

 

       อัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล มีแนวโน้มคงที่ 
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลสมาชิกกลุ่มภาคทุติยภูมิ  ใน
ระดับเดียวกัน (F1) ในโครงการ THIP พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 
ในช่วง percentile ที่ 0 จากการทบทวน ส่วนใหญ่พบเป็นแผล
กดทับเกรด 2 เป็นกลุ่มสูงอายุ   61-86 ปี ที่มีภาวะโดยตัวโรค
เรื้อรัง นอนนาน Bed Ridden ประกอบกับบุคลากรขาดทักษะ
ในการประเมิน Barden scale ไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม ทำให้
วางแผนการดูแลไม่เหมาะสมการจัดกิจกรรมการพลิกตะแคงตัว 

ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากภาระงาน และขาดการนิเทศน์ติดตามของหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง ระบบการนิเทศไม่
ชัดเจน จึงได้มีการทบทวนและปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับ ตั้งแต่ การประเมินภาวะเสี่ยงของ
ผู้ป่วย ประเมิน Barden scale ทุกรายแรกรับ และวางแผนการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม จัดหาอุปกรณ์ alpha bed ให้เพียงพอ มี
การประเมินผิวหนังแรกรับและต่อเนื่องทุกเวร และพัฒนานวัตกรรม นาฬิกาพลิกตะแคงตัว เพื่อสื่อสาร ให้ทุกหอผู้ป่วยจัดท่าและ
พลิกตะแคงตัวไปแนวทางเดียวกัน มีระบบการประเมินแผลกดทับต่อเนื่องทุกวัน รายงานแพทย์เพื่อปรับแผนการรักษา มีระบบ
การนิเทศกำกับโดยหัวหน้าเวร หัวหน้าหอผู้ป่วย สื่อสารประเด็นการดูแลในการรับส่งเวร เพื่อการเฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ผลการ 
ปรับเปลี่ยนในปี2563 อัตราการเกิดแผลกดทับ ร้อยละ 0.35 ต่อพันวันนอน ไม่เกินเกณฑ์เป้าหมาย แต่พบยังมีแผลกดทับอยู่
ระดับ 1-2 อยู ่จึงต้องเน้นในเรื่องการติดตามนิเทศให้ต่อเนื่องทุกเวร และนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการดูแลต่อไป  
 

อัตราการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล 

 

พบมีอัตราผู้ป่วยพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล แนวโน้มคงที่ 
ในปี 2559-2561 ระดับความรุนแรง D-E พบว่าคนไข้ IPD เป็น
ผู้ป่วยสูงอายุ มีโรคประจำตัวที่มีภาวะเสี่ยง ผู้ป่วยห้องพิเศษไม่มี
ญาติเฝ้า ผู้ป่วยหลงลืมไม่ได้ Restained ไม่ดึงไม่กั้นเตียงขึ้น   
พืน้ลื่น มีน้ำขัง เตียงชำรุด รถนอนขาหัก เก้าอี้หัก เพื่อให้มีระบบ
เฝ้าระวังและป้องกันการพลัดตกหกล้ม ได้ปรับระบบ ดังนี้ มีการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม วางแผนการดูแลเฝ้า
ระวังให้เหมาะสม ได้แก่ ในผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงให้ทำกิจกรรมบน
เตียง ผู้ป่วยหลงลืมให้ Restain ดึงไม้กั้นเตียงขึ้น เตรียมของใช้ที ่

จำเป็นไว้ใกล้ตัว กรณีพื้นลื่น มีน้ำขัง มีป้ายแจ้งเตือน กำกับติดตามการทำความสะอาดของแม่บ้าน มีการตรวจสอบอุปกรณ์ และ
สภาพเปลนอน เตียง เก้าอี้นั่งให้พร้อมใช้งาน จัดให้มีกริ่งกดเรียกที่หัวเตียงและห้องน้ำครอบคลุม และแนะนำการใช้งานเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือ และจัดระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ บำรุงรักษาต่อเนื่อง ปรับปรุงห้องน้ำให้มีราวจับ  ในปี      
2562-2563 พบว่าผู้ป่วยพลัดตกหกล้มลดลง เกิดจากผู้ป่วยได้รับยา ที่มีผลทำให้ ง่วง วิงเวียน ขาดการให้ข้อมูลแกผู่้ป่วยและญาติ
ในการเฝ้าระวัง ได้เพิ่มแนวทาง ติดป้ายสื่อสาร ห้ามผู้ป่วยลงจากเตียง เน้นการให้ข้อมูล ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติในการป้องกัน
พลัดตกหกล้มมีส่วนร่วมในการดูแลเฝ้าระวัง ตั้งแต่แรกรับ มีสื่อสารข้อมูลผู้ป่วยทีต้องเฝ้าระวังตกเตียงเป็นพิเศษของพยาบาลใน
การรับ-ส่งเวร ผลการดำเนินงาน พบว่า อัตราการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
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89 ผลด้านความปลอดภัยในการใช้ line/tube/catheter และตวัชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ (L) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ร้อยละของการรายงานผล Lab หรือ Patho 
คลาดเคลื่อน* 

<1% 0.56 0.65 0.32 0.11 0.22 

อัตราการถ่ายภาพรังสีดิจติอลซ้ำ <<22%%  00..6644  11..4499  11..1144  11..1155  11..7700  

จำนวนอุบัติการณ์ ET Tube /ICD /Foley เลื่อนหลุด 0 N/A N/A N/A N/A 6 

 

ร้อยละของการรายงานผล Lab หรือ Patho คลาดเคลื่อน 
 

 

    ปี 2559-2563 พบว่าแนวโน้มความผิดพลาดลดลงซึ่งอาจ
เกิดจาก 

1. ระบบการรายงานผล >80% เป็ นการลิ งค์ จาก
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์สู่ระบบสารสนเทศโดยตรง 

2. ปรับกระบวนการเพิ่มระบบตรวจสอบซ้ำในรายการ
ทดสอบที่ ลงบันทึกด้วยมือทำให้ตรวจพบความ
ผดิพลาดและแก้ไขได้ทันก่อนรายงานผ่านระบบ 

3. เพิ่มกระบวนการลงบันทึก ตัวอย่างที่แบ่งมาทำการ
ทดสอบเพื่อให้สอบกลับไปยังตัวอย่างเริ่มต้นได้  เช่น 
Urine 24 ช่ัวโมง , บันทึกผลการทดสอบแถบทดสอบ
สำเร็จรูปซึ่งสามารถนำมาทวนสอบได้ 

 

อัตราการถ่ายภาพรังสีดิจิตอลซ้ำ 

 

       จากการนำเอานวัตกรรม สื่อเสียงสื่อภาษากลับมาปรับและ
ใช้งานใหม่ ในช่วงปี 2561 เป็นต้นมาทำให้ อัตราการถ่ายภาพ
รังสีในปี 2561-2562 ลดลง ร้อยล่ะ 1.17 เป็น ร้อยล่ะ 0.64 
จนถึงช่วงเปลี่ยนแปลงระบบ PACS อัตราถ่ายภาพรังสีซ้ำ 
เพิ่มขึ้นเป็น 1.7 % เนื่องจากอยู่ในช่วงใช้งานระบบใหม่ ปัญหา
การ process ไม่ถูกต้อง การส่งภาพเข้าระบบผิดพลาด ทำให้
อัตราการถ่ายภาพสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในค่าเกณฑ์ตัวช้ีวัดมาตรฐานที่
กำหนด 
 
 
 

จำนวนอุบัติการณ์ ET Tube /ICD /Foley เลื่อนหลุด 

 

พบอุบัติการณ์  ET Tube /ICD /Foleyเลื่อนหลุด ในปี 
2563 6 ราย ได้แก่ สาย Foley Cath เลื่อนหลุด 4  ราย  พบใน
หอผู้ป่ วย เกิดจาก เทคนิคการใส่สายสวนปัสสาวะ และ
Blowcuff ไม่ดีพอ ทักษะในการเก็บ urine ส่งตรวจ ไม่ถูกต้อง 
แก้ไขโดย  ทบทวนแนวทางการใส่สายสวนปัสสาวะกับบุคลากร
และมีการประเมินกำกับติดตามนิเทศน์การสวนปัสสาวะและเก็บ
สิ่งส่งตรวจโดย ICWN และหัวหน้าหอผู้ป่วย  นอกจากนี้ พบ 
อุบัติการณ์ ET Tube เลื่อนหลุด 1 ราย ขณะกำลังใส่ ET tube 
สาเหตุผู้ป่วย agitate ดิ้นตลอดเวลา เทคนิคในการ stab tube 

ได้กำหนดแนวทางให้มีการประเมินระดับความรู้สึกตัว หากผู้ป่วยดิ้น ให้มีการผูกมัด อย่างปลอดภัย และทบทวนเทคนิดการ stab 
tube ให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพและพบอุบัติการณ์ ICD เลื่อนหลุด 1 ราย สาเหตุจาก ผู้ป่วย on ICD ระยะเวลานานมากกว่า 
10 วัน มี D/C  ซึมออกมาจากบริเวณที่ทำ ผู้ป่วยมีผิวหนังเปื่อย มีการขยับตัวทำให้สายเลื่อนหลุด พบขณะตรวจทำแผล  ได้มี
แนวทางให้เจ้าหน้าทีท่ำแผล ประเมินสภาพแผลและผิวหนังทุกวัน เพือ่วางแผนการดูแลได้เหมาะสม 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) โรงพยาบาลสูงเนิน  

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัที ่4 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  18 
SAR 2020  

FM-ACD-046-02 
PART IV-1 

 

90 ผลด้านความปลอดภัยในการดูแลภาวะฉุกเฉิน (E) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินมากท่ีได้รับบรกิารในห้องฉุกเฉิน
ระยะเวลาภายใน 60 นาที  

>>8800%%  NNAA  NNAA  NNAA  NNAA  6644..7711  

ร้อยละของการคัดแยก undertriage ที่ ER* <<55%%  NNAA  NNAA  NNAA  1100..2277  88..1166  
ร้อยละของการคัดแยก overtriage ที ่ER* <<1155%%  NNAA  NNAA  NNAA  99..9900  1188..7733  
ร้อยละการประเมินซ้ำในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินมาก ทีร่ับ
บริการในห้องฉุกเฉิน 

>>8800%%  NNAA  NNAA  NNAA  4499..1155  7700..6677  

ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินมากที่ได้รับบริการในห้องฉุกเฉินระยะเวลาภายใน 60 นาที 
 

 

       โรงยาบาลสูงเนินได้เริ่มเก็บข้อมูล ร้อยละผู้ป่ วยฉุกเฉิน
มากที่ได้รับบริการในห้องฉุกเฉินระยะเวลาภายใน 60 นาที ในปี 
2563 พบว่าทำได้ ร้อยละ 64.71 ในช่วงปี 2562-2563 ที่ผ่าน
มา โรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงโครงสร้างห้องฉุกเฉิน โดยแยก
การให้บริกกลุ่มผู้ป่วย ฉุกเฉิน และผู้ป่วย ทำแผล ฉีดยา 
หัตถการต่างๆชัดเจน แบ่งโซนและกำหนดหน้าที่ชัดเจน มีการ
ทบทวนระบบการคัดกรองผู้ป่วยร่วมกับ OPD โดยใช้เกณฑ์ ESI 
Triage ในการแยกประเภทผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับ
บริการตามมาตรฐานและระยะเวลาตามที่กำหนด  

แต่ยังพบว่า มีผู้ป่วยที่ใช้เวลา > 60 นาที เนื่องจากผู้ป่วยต้องดูแล ต่อเนื่องและเฝ้าระวังแก้ไขภาวะวิกฤต ได้แก่ การให้ยากลุ่ม
เสี่ยง ให้สารน้ำ การทำหัตการเพื่อช่วยชีวิต  จึงได้มีการปรับระบบการออกตรวจของแพทย์ มีแพทย์ประจำที่ห้องฉุกเฉินในเวลา
ราชการ  มีระบบการ consult แพทย์เฉพาะทางเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษาได้รวดเร็วข้ึน พัฒนาสมรรถนะ บุคลากรในการ
คัดกรองและประเมินผู้ป่วยเพื่อให้สามารถ ประเมินผู้ป่วยได้รวดเร็ว หลังการพัฒนาคาดว่าระยะเวลาของผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับ
บริการที่ห้องฉุกเฉิน < 60 นาที จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น   
 

ร้อยละของการคัดแยก undertriage ที่ ER* ร้อยละของการคัดแยก overtriage ที่ ER* 
 

       

   การคัดกรองผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินในปี 2562 พบว่า undertriage  ร้อยละ 10.27   overtriage  ร้อยละ 9.89  จากการ
วิเคราะห์พบว่า เกิดจาก Competency เจ้าหน้าที่ใหม่ ไม่เข้าใจเกณฑ์การคัดกรอง จึงได้พัฒนาสมรรถนะในการคัดกรอง โดยส่ง
เจ้าหน้าท่ีใหม่เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการคัดกรองผู้ป่วย จัดระบบการคัดกรองใน ER โดยมอบหมายให้พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้
คัดกรอง ปรับแบบฟอร์มการคัดกรองให้ใช้งานง่าย และครอบคลุม  จัดให้มีการกำกับนิเทศโดยหัวหน้าเวร/หัวหน้างาน  ผลการ
พัฒนาพบว่าในปี 2563 undertriage  ร้อยละ 8.16  overtriage  ร้อยละ 18.72 ยังต้องมีการพัฒนา Competency เจ้าหน้าที่
ใหม่  ต่อเนื่อง และการพัฒนาเครื่องมือช่วยในการคัดกรองได้ถูกต้อง มากข้ึน 
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ร้อยละการประเมินซ้ำในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินมาก ทีรั่บบริการในห้องฉุกเฉิน 
 

 

       จากการทบทวนอุบัติการณ์ ความเสี่ยงที่ผ่านมา พบ
ประเด็นเรื่องการประเมินซ้ำ ในห้องฉุกเฉิน การประเมินต่อเนื่อง 
ในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน ปี 2562  มีการประเมินซ้ำ ร้อยละ 49.1  
ส่วนใหญ่พบว่าการประเมินซ้ำไม่ได้ตามที่กำหนด ในเวรเช้าและ
เวรบ่าย ซึ่งปริมาณผู้รับบริการจำนวนมาก เครื่องมือท่ีช่วยในการ 
monitorไม่เพียงพอ บุคลากรยังขาดความตระหนักในการ
ประเมินซ้ำ ระบบงานและการมอบหมายไม่ชัดเจน จึงได้มี ปรับ
ระบบงาน โดยแบ่งโซนแยกผู้ป่วยตามความรุนแรง  มอบหมาย
หนา้ที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโซน  ส่งเจ้าที่อบรมเพิ่มพูนทักษะการ 

คัดกรองและประเมินผู้ป่วย  ปรับแบบฟอร์มการบันทึกให้เหมาะสม จัดหา bedside monitor เพิ่ม 1 เครื่อง  จากผลการพัฒนา 
ปี 2563 อัตราการประเมินซ้ำ  ร้อยละ 70.7  มีแนวโน้มที่ดีขึ้น  ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงโดยไม่มีการเฝ้าระวัง แต่ยังพบว่ามี
ผู้ป่วย หลัง Admited ภายใน 2 ชม. มีอาการทรุดลง ตามพยาธิสภาพของโรค จึงมีการทบทวนเพิ่มเติม เรื่องเกณฑ์การ admit 
และส่งต่อ เมื่อเกินศักยภาพ ตั้งแต่อยู่ท่ีห้องฉุกเฉิน  
 

(2) ตัวชี้วัดสำคัญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
91 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ  

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการฝากครรภค์ุณภาพ
ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ ์

7755%%  7733..5511  4444..7777  6600..4422  6633..4499  7799..3300  

ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกวา่ 2,500 กรัม   ไม่เกิไม่เกิน น 77%%  99..0022  99..8877  33..8833  33..5544  55..6677  
ร้อยละเด็กพัฒนาการช้ารอบด้าน(GDD)มี
พัฒนาการดีขึ้น 

6600%%  NNAA  NNAA  NNAA  4499..2299  9933..7755  

ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำ ในหญงิอายุ < 20 ปี  <<1100%%  2222..8833  2222..2222  1133..8899  1144..2299  44..8888  
ร้อยละของผู้ป่วยโรคCOPD ที่ยังสบูบุหรี่  <<1100%%  77..0000  88..8800  3.60 5.10 6.66 
อัตราเด็กอายุ 3ปี ปราศจากฟันผุ caries free  >>5555%%  3344..6666  3366..2277  5522..6655  5522..8822  5511..4411  

ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 คร้ัง ตามเกณฑ ์

 

       อัตราการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้ง ปี 57-63 (เกณฑ์
ปี 59-62 ร้อยละ 60, ปี 63 ร้อยละ 75) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
ส่วนใหญ่ผ่านค่ามาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลใน
จังหวัดนครราชสีมา (จากคลังข้อมูลด้านสุขภาพ HDCปี 2563) 
พบว่าค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ 64.72  พบว่าในปี 2560 ผลงานต่ำ
กว่าค่ามาตรฐาน เมื่อวิเคราะห์ปัญหาพบว่า ประชาสัมพันธ์
ความรู้ เรื่องประโยชน์การของฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 
สัปดาห์ ในชุมชนไม่ต่อเนื่อง และกลุ่มที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกช้า
กว่า 12 สัปดาห์ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในช่วงวัยผู้ใหญ่ 

ที่ไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์ จะรอจนกว่าทารกในครรภ์ดิ้นจึงจะมาฝากครรภ์ รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการที่ต้องลาหยุดงานเพื่อมาฝากครรภ์  ซึ่งในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมักพบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ไม่ต้องการ
เปิดเผยการตั้งครรภ ์ไม่กล้ามาฝากครรภ์และบางรายไม่มาฝากครรภ์ คลินิกฝากครรภ์ของโรงพยาบาล จึงปรับระบบการให้บริการ
ฝากครรภ์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการตามมาตรฐานการฝากครรภ์ โดยเปิดให้บริการฝากครรภ์เต็มวันในวันจันทร์ ทบทวน
แนวทางการดูแลก่อนคลอดและเน้นให้หญิงตั้งครรภ์เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ โดยสื่อสารผ่าน Application Line พัฒนาเครือข่าย
บริการสุขภาพในอำเภอให้มีการจัดบริการดูแลก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์เป็นแนวทางเดียวกัน มีการตั้งไลน์กลุ่มเพื่อส่งข้อมูล
ข่าวสารหรือปรึกษากรณีพบปัญหาในงานอนามัยแม่และเด็ก มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน หอกระจายข่าวในชุมชน ในการค้นหาหญิง
ตั้งครรภ์รายใหม่และประโยชน์ของฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ บูรณาการโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันพลัส โดยการ
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ประสานความร่วมมือกับอสม. ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก สนับสนุนนม
(UHT)ให้หญิงตั้งครรภ์ดื่มตลอด 90 วัน ในคลินิกฝากครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง จะมีสูติแพทย์เป็นผู้ดู แลให้คำปรึกษาร่วมกับ         
อายุรแพทย์ มีการส่งข้อมูลหญิงตั้งครรภ์โดยใช้โปรแกรมTHAI COC ให้ PCU เครือข่าย มีการประชุมกำกับติดตามคณะกรรมการ
ในระดับอำเภอ MCH Broad สลับกับMCH โรงพยาบาลทุกเดือน เพื่อเชื่อมโยงการทำงานที่เป็นระบบและการดูแลติดตามหญิง
ตั้งครรภ์ให้ต่อเนื่อง พบว่าปี 2563 อัตราการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 79.30 และผลการประเมินความ      
พึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 84.00 ทีมได้ร่วมกันในการกำหนดแนวทางการนัดหญิงตั้งครรภ์โดยยึดเกณฑ์ฝากครรภ์คุณภาพ 
5 ครั้งของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นแนวทางเดียวกันและเน้นการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนให้มาฝากครรภ์ให้เร็วท่ีสุดก่อน 
12 สัปดาห์  โดยการประสานความร่วมมือกับอสม.และภาคีเครือข่ายในชุมชน มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ เพื่อการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
 

ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม   

       พบว่าอัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 27.98 ในปี 2559 เหลือร้อยละ 9.87, 
3.83, 3.54 ในปี 2560-2562 ตามลำดับ เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ซึ่งทำให้หญิง
ตั้งครรภ์ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ เกี่ยวกับโภชนาการ  การรับประทานอาหารที่เหมาะสมในช่วงเริ่มตั้งครรภ์
จนกระทั่งใกล้คลอด  โดยมีนักโภชนาการมาให้ความรู้แก่มารดาที่มาฝากครรภ์ทุกครั้ง  มีการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการทุกครั้งท่ีมา
ฝากครรภ์ และมีการพัฒนาระบบการฝากครรภ์คุณภาพ ระบบการส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบหมู่บ้าน 

 

รวมถึงเครือข่ายสุขภาพในอำเภอ เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านให้ความรู้
หญิงตั้งครรภ์และเน้นให้มาตรวจครรภ์ตามกำหนดนัด มีการ
ติดตามเยี่ยมบ้านหญงิตั้งครรภอ์ายุน้อยและในรายที่มาฝากครรภ์
ล่าช้าด้วย ในปี 2560 เริ่มมีโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน ทีมได้
เสนอแผนงานเพื่อของบประมาณสนับสนุนซื้อนม UHT จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สูงเนิน  และเทศบาลตำบล  
สูงเนิน ให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีแนวโน้มจะคลอดบุตรน้ำหนักน้อย
ได้รับประทาน  และได้ติดตามผลน้ำหนักทารกหลังคลอด พบว่า
ทารกมีน้ำหนักเกิน 2,500 กรัมเพิ่มขึ้น     

แต่พบว่าในปี 2563  อัตราทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นร้อยละ 5.67 เมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา (จากคลังข้อมูลด้านสุขภาพ HDC) พบว่าค่าเฉลี่ยรวม ในปี 2563 ร้อยละ 8.04  เนื่องจากมี
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงโดยเฉพาะกลุ่ม GDM และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ > 35 ปีบางรายแม้จะให้การดูแลตามแนวทางการ
ดำเนินงานแต่น้ำหนักทารกไม่เพิ่ม ทีมได้เฝ้าระวังภาวะโภชนาการในกลุ่มเสี่ยงสูง โดยการประเมินภาวะโภชนาการและให้ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการทุกครั้งที่มาฝากครรภ์ส่งปรึกษาสูติแพทย์ในรายที่มีปัญหา บูรณาการกับโครงการมหัศจรรย์ 1000     
วันพลัส คาดวา่ในปี 2564 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม จะมีแนวโน้มลดลง 
 
 

ร้อยละเด็กพัฒนาการช้ารอบด้าน(GDD)มีพัฒนาการดีขึ้น  
 

 

       โรงพยาบาลสูงเนินได้พัฒนาระบบบริการคลินิกกระตุ้น
พัฒนาการโดยมีการนำคู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มี
ปัญหาพัฒนาการ(TEDA4I) มาใช้เป็นคู่มือเพื่อใช้ในการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า 
จะมีทั้งล่าช้าเพียงด้านใดด้านหนึ่งและพัฒนการล่าช้ารอบด้าน  
สำหรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ารอบด้านผลการกระตุ้น
พัฒนการ ร้อยละเด็กพัฒนาการช้ารอบด้าน(GDD)มีพัฒนาการดี
ขึ้น ปี 2562-2563 เป็นร้อยละ49.29 และ 93.75 ตามลำดับ  

        คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กมีทีมสหสาขาวิชาชีพได้แก่ นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยาและพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะ
ทางสาขาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยมีการนำคู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ(TEDA4I) มาใช้เป็น
คู่มือ กระตุ้นพัฒนการเด็กต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน แล้วประเมินความสมวัยด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า จะมีทั้งล่าช้าเพียงด้านใดด้านหนึ่งและพัฒนการล่าช้ารอบด้าน(ล่าช้าทั้ง 5 ด้าน) 
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สำหรับเด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการล่าช้ารอบด้านบางคนที่มีโรคทางกายหรือมีความพิการร่วมด้วย การกระตุ้นพัฒนาการให้มีความ
สมวัยจึงต้องใช้เวลามากกว่า 3 เดือน ระบบการติดตามของเจ้าหน้าที่ และความร่วมมือจากผู้ปกครองในการนำเด็กมาเข้ารับการ
กระตุ้นต่อเนื่องยังทำได้ไม่ครอบคลุม การกระตุ้นพัฒนาการจะได้ผลดีถ้าคัดกรองพบเด็กสงสัยพัฒนการล่าช้าในช่วงอายุที่ยังน้อย 
การแก้ไขปัญหาพัฒนาการจะทำได้ทันท่วงที เด็กท่ีไม่มีโรคทางกายหรือความพิการ การกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจะทำให้
เด็กมีความสมวัยมากขึ้น ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลสมาชิก ในระดับเดียวกัน (F1) ในโครงการ THIP พบว่า อยู่ใน
ระดับดี ในช่วง percentile ที่ 75 
แผนการพัฒนาต่อเนื่อง  
       1) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีตั้งแต่แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอดและหอผู้ป่วยเด็ก ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ อสม.
ให้มทีักษะในการเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็ก  
       2) พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล การให้คำปรึกษาเด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการสงสัยล่าช้าและพัฒนาการล่าช้า จาก รพ.สต. และ
โรงพยาบาลผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ และเจ้าหน้าที่ทีมกระตุ้นพัฒนาการมีการลงพื้นท่ี กระตุ้นพัฒนาการเด็กในรพ.สต.ที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้รับความสะดวก และได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
 
ร้อยละของการต้ังครรภ์ซ้ำ ในหญิงอายุ <20 ปี 
 

 

       พบว่าร้อยละของการตั้ งครรภ์ซ้ำในหญิ งอายุ  <20 ปี  
แนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในจังหวัด
นครราชสีมา (จากคลังข้อมูลด้านสุขภาพ HDC) พบว่าค่าเฉลี่ย
รวม จ.นครราชสีมาในปี 2563 ร้อยละ 11.96  เนื่องจากได้มีการ
พัฒนาเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการให้การคุมกำเนิดกึ่งถาวรใน
มารดาวัยรุ่น โดยเตรียมความพร้อมตั้งแต่แผนกฝากครรภ์ ห้อง
คลอด หลังคลอด มีการให้คำปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจ และจัดบริการที่สอดคล้องเหมาะสมตามความต้องการ
(One stop service) มีการส่งต่อข้อมูลในระบบ THAI COC 

เพื่อให้ติดตามดูแลเยี่ยมบ้านอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม  ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นลดน้อยลงในปี 2559-2563 จาก   
ร้อยละ 22.83, 20.20, 13.89, 14.29 และ 4.88 ตามลำดับ 
 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคCOPD ที่ยังสูบบุหร่ี 
 

 

       ร้อยละของผู้ป่วยโรคCOPD ที่ยังสูบบุหรี่ ยังไม่ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย ปี  2561 -2562 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย เมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลสมาชิกในระดับเดียวกัน (F1) ใน
โครงการ THIP พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ในช่วง percentile 
ที่ 50 จากการทบทวน พบว่า เป็นกลุ่ม ผู้ป่วยรายใหม่ที่สูบบุหรี่
และรายเก่าที่เลิกแล้วกลับมาสูบใหม่ เนื่องจาก ภาวะเครียดจาก
ปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ และพบว่ามี 1 ราย ที่ยังไม่สามารถ
เลิกได้ และมีอาการหอบ กำเริบต้องมา admit ที่รพ. ในปี2563 
4 ครั้งแต่ละครั้งนอน รพ. > 7 วัน กระบวนการพัฒนาที่สำคัญ 

ได้แก่ มีการคัดกรองการสูบบุหรี่และปัจจัยที่ทำให้สูบ ทุกครั้งท่ีมารับบริการ ประเมินความพร้อมในการเลิกสูบบุหรี่ ให้ข้อมูลและ
ทางเลือกในการเลิกบุหรี่ กรณีสมัครใจ ส่งตอ่ผู้ป่วยไปเข้ารับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ และติดตามต่อเนื่อง มีการเสริมพลังให้ผู้ป่วย
และครอบครัว ช่วยในการให้กำลังในการเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ทางคลินิกมีการสั่งยาสมุนไพร หญ้ าดอกขาว ควบคู่กับยาแผน
ปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยลดความอยากบุหรี่ จากการพัฒนา ส่งผลให้ ผู้ป่วย COPD ที่ยังสูบบุหรี่อยู่ ปี 2563 ร้อยละ 6.66 
แผนการพัฒนาต่อเนื่อง เรื่องการให้ข้อมูลสภาวะสุขภาพของผูป่วย แต่ละรายที่ยังสูบบุหรี่อยู่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำ
ข้อมูลใช้ในการตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง 
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อัตราเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ caries free 
 

 

พบว่าอัตราเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุยังไม่ผ่านเป้าหมายตัวช้ีวัด   
>55 % ที่ตั้งไว้ แต่มีแนวโน้มลดลง ปี 2558 พบอัตราปราศจาก
โรคฟันผุร้อยละ 34.1 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราการปราศจาก
ฟันผุ  ระดับจั งหวัด  อยูที่  49.7 และในปี  2563 พบอัตรา
ปราศจากฟันผุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51.41 เนื่องจากมีการดำเนิน 
งานเพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมทันต
สุขภาพในคลินิกเด็กไทยฉลาดสุขภาพดี มีการตรวจฟัน  และฝึก
แปรงฟันให้ผู้ปกครอง  การทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ การ
จัดกิจกรรมการตรวจฟันในชุมชน การจัดกิจกรรมรณรงค์ลูกรัก 

ฟันดีเริ่มที่ซี่แรกเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก  ส่งผลให้อัตราการเกิดโรคฟันผุมีแนวโน้ม
ลดลง นอกจากนี้เพื่อให้มีการดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นยังมีการดำเนินกิจกรรมเชิงรุกในพื้นที่นำร่อง เน้นการฝึก
ปฏิบัติการแปรงฟันให้ผู้ปกครองในชุมชนตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น แนะนำการบริ โภคอาหาร  และมีการติดตามผลโดย อสม. และมี
ระยะเวลาติดตามผล 2 ปี  คาดว่าถ้ามีกิจกรรมเชิงรุกที่ต่อเนื่องจะทำให้อัตราโรคฟันผุในเด็กลดลง  

 

92 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราป่วยโรคไขเ้ลือดออก ไม่เกินค่า 
มัธยฐาน 5 ปี 88.61 54.62 131.74 780.48 422.36 

ค่ามัธยฐาน 31.56 82.54 131.74 73.76 147.77 

อัตราตายโรคไข้เลือดออก 0% 0 0 0 0 0 

อัตราป่วยด้วยไข้หวัดใหญ ่ <90:100,000ปชก. 116.53 241.55 192.81 688.87 224.86 

ผู้ป่วยเบาหวานท่ีเข้าร่วมกลุ่มแกนนำ
กัลยาณมิตรมีระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพียงพอและมีการปฏิบัตเิพื่อการ
มีสุขภาพท่ีดไีด้ถูกต้อง (หยุดยาDMได้) 

ระดับดี (ได้ 84–95.99 
คะแนนหรือ 

≥70 –<80 % ของ
คะแนนเตม็) 

NA NA NA 8.00 20.00 

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 

 

       โรคไข้เลือดออกจากข้อมูลตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่ามี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพบอัตราป่วย 54.63, 131.74 และ 780.48 
ต่อแสนประชากร ในปี 2563 พบว่ามีอัตราป่วย 422.36 ต่อ
แสนประชากรแสนคน มีแนวโน้มอัตราป่วยลดลง และไม่มีผู้ป่วย
เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก (ตั้งแต่ปี 2556 – 2563) อัตราตาย
โรคไข้เลือดออกเป็น 0 อัตราป่วยตายเท่ากับ 0  

การปรับปรุงท่ีสำคัญ ดังนี ้
1. ปรับแนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออก (CPG) วินิจฉัยตั้งแต่แรกเริ่ม  
2. ทบทวนการรักษา ประเมินอาการ เฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงสูง ซักประวัติอยู่ในพื้นที่ระบาด  
3. รายงานค่าวิกฤติของ LAB กรณีเกร็ดเลือด<1 แสน กำหนด Early Warning Sign  
4. พัฒนาการส่งตรวจ Dengue Ns1Ag , IgM , IgG   
5. เฝ้าระวังภาวะ Shock จัดทำ Dengue Alert ตั้งแตผู่้ป่วยท่ีสงสัยจนถึงวินิจฉัยและ Admitted  
6. ทำรายงาน Spot Mapping DHF  
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7. สนับสนุนสเปรย์กระป๋องและโลช่ันทากันยุงให้กับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทุกราย  
8. มีระบบ Dengue Corner ทุกจุดทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรวมถึงใน รพ.สต.ทุกแห่ง  
9. มีจุดประชาสัมพันธ์และสื่อให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก  
10. นำน้ำสมุนไพร Homeopathy มาใช้ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีที่สนใจ  
11. ประชุมทีม War Room ภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนปีละ 2 ครั้ง , เปิดศูนย์ EOC ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรค 
ไข้เลือดออก  
12. มีนโยบายสำรวจลูกน้ำยุงลายก่อนระบาด ช่วงระบาด และหลังระบาด  รณรงค์สำรวจทุกสัปดาห์ 
13. ทำกิจกรรมจิตอาสาป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม  
14. ลงสอบสวนโรคที่บ้านผู้ป่วย สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  

แผนการพัฒนาต่อเนื่อง  
         1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมรับการเกิดโรคระบาด  
         2. พัฒนาศักยภาพแพทย์ intern และพยาบาลที่ปฏิบัติงานท้ังในตึกผู้ป่วยนอกและในหอผู้ป่วยใน  
         3. พัฒนาทีม SRRT ทั้งระดับอำเภอและตำบล เข้าอบรม CDCU  
         4. ขอสนบัสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค  
         5. เพิ่มการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพในการควบคุมโรคทุกภาคส่วน 
 

อัตราป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ 

 

       โรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2559-2562 พบว่ามี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพบอัตราป่วย 116.53 , 241.55 , 192.81 
และ 688.87 ต่อแสนประชากร ในปี 2560 พบผู้ป่วยเสียชีวิต 3 
คน อัตราตาย 3.63 ต่อแสนประชากร ในปี 2563 พบอัตราป่วย 
224.86 ต่อแสนประชากร มีแนวโน้มลดลงและไม่มีผู้ป่วย
เสียชีวิต     
        
  

การปรับเปลี่ยนที่สำคัญ ได้แก่  
       1) ทบทวนแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ (CPG)  
       2) ประเมินและติดตามผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย  
       3) ประชุม War Room ปีละ 2 ครั้ง  
       4) มีระบบ One Stop Service เพื่อคัดกรอง ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีอาการระบบ 
           ทางเดินหายใจ หรือ Fever with ARI (Acute Respiratory Infection) clinic    
       5) เตรียมความพร้อมของห้องแยกโรค modified AIIR หรือ ห้อง AIIR รวมถึงจัดให้ม ีcohort ward ใน รพ.  
       6) กรณีที่ไม่สามารถ admit ห้องแยกเดี่ยวได้ให้น่ังรอในพื้นที่ open air  
       7) เตรียมเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้พร้อม  
       8) ประชุมและซ้อมแผนซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมรับมือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ หรือโรคระบาด  
       9) หากมีอาการสงสัยไข้หวัดใหญ่ให้ oseltamivir ได้  
       10) ผู้ป่วยทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามัย ลา้งมือ ปฏิบัติตาม New normal  
       11) บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยใส่ชุด PPE สําหรับ droplet and contact precaution หากทําหัตถการที่มี  
            aerosol producing ให้ใช้หน้ากากชนิด N-95  
       12) มีระบบการ Consult ทีมแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องและทีมจังหวัด 
แผนการพัฒนาต่อเนื่อง  
       1) เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมรับการเกิดโรคระบาด   
       2) พัฒนาศักยภาพแพทย์ intern และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย   
       3) ขอสนับสนุนวัคซีนเพ่ิมจากจังหวัด  
       4) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เน้นกลุ่มเป้าหมายโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ  
       5) ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แบบชำระเงินเอง  
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ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมกลุ่มแกนนำกัลยาณมิตรมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอและมีการปฏิบัติเพ่ือการมีสุขภาพที่
ดีได้ถูกต้อง (หยุดยาDMได้) 

 

       โรงพยาบาลสูงเนินได้ลงนาม MOU ร่วมกับ คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาแกนนำ
ผู้ป่วยเบาหวานท่ีสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2561 โดยมีเป้าหมายที่จะให้ผู้ป่วยเบาหวานท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองทั้งในเรื่องการ
บริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การฝึกสมาธิ การติดตาม       
การรักษาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประเมินผล
ระดับน้ำตาลและระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยอย่าง
ใกล้ชิด  โดยใช้กระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติไปพร้อมกัน และแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

(Health Liiteracy) วิทยากรจากกลุ่มแกนนำผู้ป่วยเบาหวาน ที่คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนา
มาแล้วมา เป็นต้นแบบให้กับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลสูงเนิน มีการจัดกิจกรรม กลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาวชิาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ตรงข้ามโรงพยาบาล) ติดตามเยี่ยม
บ้านให้กำลังใจและติดตามการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน  ใช้ช่ือกลุ่มว่า“กลุ่มกัลยณมิตรสูงเนิน” มีหัวหน้ากลุ่มคือ     
คุณวีระพงษ์  ปึงทมวัฒนากูล อดีตเจ้าพนักงานธนาคาร  ผลการดำเนินงานพบว่า ปี 2562 มีผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถหยุดยาเบาหวานได้ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ในปี 2563 
สามารถหยุดยาได้เพิ่มอีก 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และผู้ป่วยเบาหวานท่ีหยุดยาได้ในกลุ่มกัลยาณมิตร สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองในด้านต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนผู้ป่วยเบาหวานด้วยกันได้ สามารถทำหน้าที่เป็นแกนนำผู้ป่วย
เบาหวานที่ จะถ่ายทอดประสบการณแ์ละแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานในพ้ืนท่ีต่างๆ นอกจากน้ีกลุ่มกัลยาณมิตรยังได้
จัดตั้งศูนย์กลางการเจาะเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลในเลือด ในตลาดเช้าสูงเนิน ให้กับผู้ป่วยเบาหวานและประชาชนทั่วไปท่ีมาตลาด
อยากทราบผลน้ำตาลในเลือด ด้วยการเจาะเลือดปลายนิ้ว ทราบผลทันที มีคุณปานเป็นแกนนำฯร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาล
สูงเนินเป็นพี่เลี้ยง หากพบว่าผลน้ำตาลสูง จะให้คำแนะนำเบื้องต้นและส่งต่อไปพบเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาล เพื่อทำการตรวจ
วินิจฉัยต่อไป จากการดำเนินงาน 2 ปี นับว่าเป็นการเริ่มต้นท่ีดีที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ท่ีในปัจจุบันมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น แม้จะเริ่มจากกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานจำนวนหนึ่ง        
       แผนการพัฒนาในปี 2564 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมและงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) โรงพยาบาลสูงเนิน 
ได้เป็นพี่เลี้ยงประสานกลุ่มกัลยาณมิตร ในการเสนอแผนงานต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนินเพื่อหา
งบประมาณสนับสนุนให้กลุ่มฯได้มีการขยายไปยังผู้ป่วยเบาหวานตำบลสูงเนินที่มีความมุ่งมั่นที่จะลดหรือหยุดยาเบาหวานให้
เพิ่มขึน้ และเลือกพืน้ท่ี ต.กุดจิก อ.สูงเนิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ รพ.สต.กุดจิก ที่จะดำเนินการเช่นเดียวกันอีก  1 กลุ่ม 
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IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น (มิติคนเป็นศูนยก์ลาง) 
93 ผลด้านความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ความผูกพัน ของผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 

ร้อยละความพึงพอใจภาพรวมผู้รบับริการ  >80% 79.04 77.96 75.33 78.06 84.49 

- ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ OPD >80% 76.25 75.75 70.65 72.37 81.61 

- ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ IPD >80% 82.02 81.11 82.28 84.8 87.37 

ร้อยละผู้ป่วยท่ีจะกลับมาใช้บริการซ้ำ OPD 90% N/A N/A 82.31 86.92 88.0 

ร้อยละผู้ป่วยที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ IPD 90% N/A N/A 93.33 90.0 93.0 

ร้อยละความพึงพอใจภาพรวมผู้รับบริการ 

  
 

 

       ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการปี 
2559-2560 พบว่ายังไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 80 แต่มี
แนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ จากการทบทวนพบ  ประเด็น เรื่ อง
ระยะเวลารอคอยในการตรวจนาน ทั้งที่แผนกผู้ป่วยนอกและ
ห้องฉุกเฉิน พื้นที่ให้บริการคับแคบ แออัด พฤติกรรมบริการที่ไม่
เหมาะสมทั้งด้านคำพูดและการบรกิาร วิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการ 
พบว่า แผนกผู้ป่วยนอกเป็นผู้รับบริการกลุ่มมาขอใบรับรอง
แพทย์ ตรวจสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วยเด็ก และกลุ่มรอเจาะเลือด และ
แผนกER เป็นกลุ่มผู้ป่วยท่ีไม่ฉุกเฉิน แต่นอนรอผลเลือดนาน 

รอ admit  รอทำแผล  ฉีดยานาน จึงมีการปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ตั้งแต่         
ปี 2559 -2563 ดังนี้ ปรับโครงสร้าง พื้นท่ีบริการ ER โดยแยกโซนผู้ป่วยทำแผล ฉีดยา และหัตถการอื่นๆ แยกกลุ่มผู้ป่วย ฉุกเฉิน
วิกฤต เพื่อให้บริการได้เหมาะสมกับประเภทผู้ป่วย และบริการได้รวดเร็วขึ้น  มีการปรังปรุงอาคารบริการห้องปฏิบัติการ เพื่อ
รองรับการบริการ และลดความแออัด ปรับปรุงห้องให้บริการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์แยกจาก OPD  นำระบบคิว
อัตโนมัติ มาใช้สื่อสารลำดับการให้บริการและระยะเวลารอคอย  ปรับระบบการตรวจของกุมารแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก  ปรับ
ระบบนัดหมายเป็นช่วงเวลาและแยกคลินิก ปรับปรุงการแต่งกายของพนักงานเปล และปรับระบบการบริการเปล ผลจากการ
ปรับปรุง ทำให้ผลการประเมินความพึงพอใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2563 เป็นร้อยละ 84.49 และอัตราการกลับมารับบริการซ้ำ
พบว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.31, 86.92, 88.0  ตามลำดับ 
       นอกจากนี้ โรงพยาบาลสูงเนิน ในปี 2564 มีแผนพัฒนาจะปรับปรุงขยายโครงสร้าง จุดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง สำหรับ
ให้บริการผู้ป่วย DM HT และคลินิกพิเศษ มีแผนการก่อสร้างจุดนั่งรอเจาะเลือดเพิ่ม การพัฒนาระบบ smart OPD และการ
ปรับปรุงพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก 
       ส่วนในแผนกผู้ป่วยใน พบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังพบประเด็นการ admit ผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ปนกันในช่วงที่ผู้ป่วยล้นและ
ช่วงการจัดผู้ป่วยแยกโซนติดเช้ือ และส่งผลกระทบเสียงเด็กร้องเสียงดัง  ได้พักผ่อนไม่เต็มที่ จึงมีการทบทวน เกณฑ์การ admit 
ใหม่ และทบทวนเกณฑ์การ admit ผู้ป่วยในแต่ละหอผู้ป่วย และปรับ criteria การรับผู้ป่วยใหม่ แยกประเภทหอผู้ป่วยให้ชัดเจน 
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จัดระบบการบริหารกรณีรับล้น ทบทวนเกณฑ์การจัดผู้ป่วยเข้าห้องแยกให้ชัดเจนข้ึน และมีการจัดโซนติดเช้ือระบุเตียงชัดเจนใน
แต่ละหอผู้ป่วย ปรับระบบการจองห้องพิเศษ ผลจากการปรับปรุง ทำให้ผลการประเมินความพึงพอใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2563
เป็น ร้อยละ 87.37 และอัตราการกลับมารับบริการซ้ำพบว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 93.33, 90.0, 93.0 ตามลำดับ และวางแผน
การปรับปรุงและจัดระบบหอผู้ป่วยใน เพิ่มห้องพิเศษ  
        จากการสำรวจ patient experience ในปี 2563 พบประเด็นในเรื่อง การให้ข้อมูลและทางเลือกในการรักษาของแพทย์ 
การตอบคำถามของแพทย์ ที่ชัดเจนและการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องการรักษา จึงได้นำไป
ปรับปรุงแนวทางการให้ข้อมูลของแพทย์ การเปิดโอกาสให้ซักถามและร่วมตัดสินใจการรักษา ก่อนลงนามยินยอม admit  ทั้ง
แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  
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IV-3 ผลด้านกำลังคน 
94 ผลด้านกำลังคน (IV-3) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ร้อยละของบุคลากรที่ตดิเช้ือจากการทำงาน 
- ไข้หวัด (ราย) 
- TB (ราย) 

0% 1.78 
4 
1 

 6.29 
16 
1 

2.45 
7 
0 

1.70 
5 
0 

0.68 
2 
0 

อัตราความผูกพันของบุคลากร > 80 % 74.38 72.80 75.00 73.80 74.31 

อัตราคงอยู่ของบุคลากร >95 % 95.36 95.59 95.79 94.66 95.88 

ดัชนีความสุขบุคลากร(Happinometer Index) >75 % NA NA 64.13 65.41 63.77 
อัตราส่วนสภาวะสุขภาพของบุคลากร 
       กลุ่มปกติ 
       กลุ่มเสี่ยง 
       กลุ่มป่วย 

100 100 
5.10 
62.74 
32.16 

100 
25.00 
50.38 
24.62 

100 
47.19 
34.08 
18.73 

100 
33.70 
23.81 
42.49 

100 
30.83 
23.31 
45.86 

ร้อยละบคุลากรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ >80 % 88.36 87.93 99.14 100.00 100.00 
 

ร้อยละของบุคลากรท่ีติดเชื้อจากการทำงาน 
 

  
       ร้อยละบุคลากรที่ติดเช้ือจากการทำงาน มีแนวโน้มลดลง พบว่า ในปี 2559-2561 มีบุคลากรติดเช้ือ ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด
ใหญ่ ส่วนใหญ่พบเป็นบุคลากร ER และ วัณโรค 2 ราย พบเป็นแพทย์ ,พยาบาล  ผลการทบทวนได้ประเด็นสำคัญ ดังนี ้ บุคลากร
ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ครบถ้วน(ปี2559-2560 ร้อยละ 88.36,87.93 )  ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (ER ไม่สวม Mask)  
ระบบการป้องกันและควบคุมไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  ไม่มีระบบ Alert system การสื่อสารไม่ทั่วถึง จึงได้กำหมดมาตรการสำคัญ
ดังนี้ จัดหา PPE ที่ได้คุณภาพ สะดวกแก่ผู้ใช้ และจัดวางในตำแหน่งที่ง่ายต่อการเข้าถึง ป้ายกระตุ้นเตือน การสวม PPE ก่อนใส่ 
ET-TUBE “ไม่สวมN95 ไม่ เสริฟ Tube” กระตุ้นส่งเสริมให้ได้รับวัคซีนโดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏบัติงานพื้นที่ เสี่ยง เช่น 
ER,OPD,IPD จัดทำแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัด ให้ตามหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกัน เช่น OPD, ER,LR,NCD,PCU,
กายภาพ,แพทย์แผนไทย)  ระบบการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงแต่ละหน่วยงาน เช่น กายภาพให้บริการนวดผู้ป่วย TB ที่รักษาทาน
ยาครบแล้ว ,OPD มีระบบการคัดกรอง แยกโซน ,ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีห้องแยกเก็บสิ่งส่งตรวจ , ห้องคลอดมีการคัด
กรองซักประวัติไข้ + Flu like ทุกราย  สงสัยไข้หวัดใหญ่ ส่งตรวจ Throat swab  ถ้าผล Positive หลังคลอดส่ง admit ห้องแยก
โรค ,IPD  admit เข้าห้องแยกโรค ถ้าห้องเต็ม แยก Zoning, ผู้ป่วย Admit ทุกรายที่สงสัยไข้หวัดใหญ่ / ให้ยา Tamiflu ต้องทำ 
Throat swab  ทุกราย  กำหนดการดูแลผู้ป่วย TB ระยะแรก/ผล AFB Positive ให้บุคลากรสวม N95 ทุกครั้ง  และมีระบบการ
รายงานภาวะสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อให้รายงาน ICN  เพื่อพบแพทย์ตรวจ และให้หยุดพักงาน  
มีการติดตามรายงาน ทุกเดือน โดย ICWN ส่งผลให้ แนวโน้มอัตราการติดเช้ือในบุคคลากรลดลง 
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อัตราความผูกพันของบุคลากร อัตราคงอยู่ของบุคลากร 
 

  
ความผูกพันของบุคลากรในปี 2559-2563 พบว่าอัตราความผูกพันคงที่อยู่ที่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 74.06 ซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมาย

ขององค์กร มากกว่าร้อยละ 80 ในปี2563 จากการวิเคราะห์แยกตามมิติความผูกผัน พบว่ามิติความผูกมีค่าคะแนนสูง 3 อันดับ 
ได้แก่ 1)ด้านการอุทิศตน ค่าเฉลี่ย 3.88 2)ด้านความยึดมั่นจิตใจ ค่าเฉลี่ย 3.85 3)ด้านความท้าทายค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนมิติที่ค่า
คะแนนต่ำสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1)ด้านความตั้งใจที่จะลาออก ค่าเฉลี่ย 3.39 2)ด้านความพร้อมใช้งาน ค่าเฉลี่ย 3.55 3)ด้านการ
สนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ค่าเฉลี่ย 3.64 และความผูกผันแยกตามช่วงอายุพบว่า กลุ่ม BOOMERS อายุ 56-74 ปี มีค่าเฉลี่ย
คะแนนสูงสุด 3.81 กลุ่มGEN X อายุ 44-55 ปี มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำสุด 3.64 ส่วนอัตราการคงอยู่ของบุคลากร แนวโน้มปี 2559-
2563 พบว่ามีอัตราคงอยู่คงที่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 95 ข้อมูลการลาออกหรือย้าย ปี 2562 พบว่าประเภทการลาออกสูงสุด ได้แก่ 
ลูกจ้างวิชาชีพ ร้อยละ 35.71 ลูกจ้างท่ัวไป 21.43 แยกตามสาเหตุการลาออก ได้แก่ ได้งานใหม่ ร้อยละ 57.14  เนื่องจากเป็นเขต
อุสาหกรรมซึ่งมีการอัตราการจ้างที่สูงกว่าหน่วยงานรัฐในกลุ่มลูกจ้างทั่วไป ในกลุ่มวิชาชีพ มีรพ.เอกชนที่มีอัตราการจ้างที่สูงกว่า 
และการศึกษาต่อ ร้อยละ 16.67 ดูแลครอบครัว ร้อยละ 8.33 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 8.33 มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 8.33   

คณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำแผนแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร มีแผนส่งเสริมความก้าวหน้าทุกวิชาชีพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอัตราการคงอยู่ 
มากกว่าร้อยละ 95 มีแผนทดแทนกำลังคนในกรณีลาออก ประกาศรับสมัครใหม่ทันที และจัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรตามการ
พัฒนา Service plam ระยะ 5 ปี ทุกวิชาชีพ และมีแผนพัฒนากำลังคนทดแทนระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน วิชาชีพเฉพาะทาง 
ก่อนเกษียณหรือลาออก 1- 2 ป ี

 
 

ดัชนีความสุขบุคลากร (Happinometer Index) 
 

 

        โรงพยาบาลนำแบบประเมินดัชนี ช้ีวัดความสุขด้วย
ตนเอง (Happinometer Index) มาใช้ในปี 2561-2563 จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าบุคลากรมีระดับความสุข ในระดับ
ปกติ ร้อยละ 64.13 65.41 63.77 ตามลำดับ ซึ่งยังไม่บรรลุ
ตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 75 คือมีระดับความสุข
มาก ซึ่งแบ่งมิติระดับความสุขรายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย คะแนน
สูงที่สุดได้แก่ จิตวิญญาณดี 70.87 น้ำใจดี 70.77 และมิติที่
ระดับความสุขต่ำ ได้แก่ สุขภาพเงินดี 56.94 ผ่อนคลายดี 
58.58 และสังคมดี 64.81 โรงพยาบาลจึงมี แผนส่งเสริมให้เป็น 

องค์กรที่มีความสุข ดังนี้ ด้าน Happy soul จัดกิจกรรม OD ให้กับบุคลากร  ก.พ.2562, ทำบุญตักบาตรตอนเช้าทุกวันพระในหอ
ผู้ป่วย, จัดประชุมประจำเดือน(สื่อสารข้อมูล,แชร์ประสบการณ์, มอบของขวัญวันเกิด, เวทีช่ืนชมคนเก่ง), กิจกรรมวันสำคัญปีใหม่, 
สงกรานต์ ด้าน Happy heart, happy body จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุกทุกปี ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพฤหัสบดี ,        
อบสมุนไพร, มีห้อง fitness สำหรับ จนท. ออกกำลังกาย และด้าน Happy money ส่งเสริมการออมเงินให้กับบุคลากรโดย
สหกรณ์ รพ., สหกรณ์ออมทรัพย์ จังหวัด และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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อัตราส่วนสภาวะสขุภาพของบุคลากร 
 

 

     จากข้อมูลผลการตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาล  
สู ง เนิ น  5 ปี ย้ อ น ห ลั ง  (255 9 -2563)  พ บ ว่ า บุ ค ล าก ร
โรงพยาบาลสูงเนินมีแนวโน้มการตรวจสุขภาพประจำปีลดลง 
วิเคราะห์สาเหตุพบว่า บุคลากรรับการตรวจสุขภาพประจำปีไม่
ครบ แม้ว่าคณะกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีจะได้มีการแจ้ง
เตือนให้รับการตรวจสุขภาพ แต่เจ้าหน้าที่บางรายให้เหตุผลว่า
ป่วยในช่วงตรวจสุขภาพ ไมได้ NPO มาตรวจ และลืมการตรวจ
สุขภาพ จนส่งผลให้หมดช่วงการตรวจสุขภาพประจำปี   

       เมื่อวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพพบว่า ปี 2559-2560 กลุ่มปกติ (สุขภาพดี) ค่อนข้างน้อย(จำนวน 13,66 ราย) ตามลำดับ  
พบจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้น กลุ่มป่วยส่วนใหญ่มีภาวะ LDL สูง ถึง 50 และ 43 ราย (ร้อยละ 
26.60, 23.12 ตามลำดับ ) โดยพบในบุคลากรอายุ > 35 ปี มีการติดตามโดยให้กลุ่มนี้รับการตรวจติดตามซ้ำ ทุก 3-6 เดือน 
สำหรับกลุ่มที่ป่วยเป็นโรคทีม่ีการรักษาได้เน้นการติดตามการตรวจรักษาตามเกณฑ์ของโรคทีเ่จ็บป่วยอยู่และการรักษาต่อเนื่องกับ
แพทย์ที่รักษาอยู่ ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง เน้นการเฝ้าระวังทางด้านอาหาร การออกกำลังกาย และทางด้านอารมณ์ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลมีการให้เจ้าหน้าที่สมัครเป็นสมาชิกออกกำลังกายแบบใช้อุปกรณ์ใน Fitness ของโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นทางเลือก
สำหรับบุคลากร ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้มีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
 

ร้อยละบุคลากรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
 

 

       พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลสูงเนินได้รับการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ในปี 2559 - 2560 มีอัตรา
บุคลากรการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพียง 88.36,87.93 ไม่ครบ
ทุกคน เนื่องจากบุคลากรบางส่วนจะมีประวัติแพ้วัคซีน จึงไม่
สมัครใจฉีด ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ได้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่  โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆใน
โรงพยาบาล นำโดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นต้นแบบใน
การฉีด และการกระตุ้น ติดตามเชิงรุกโดยการให้บริการฉีดตาม
หน่วยงานต่างๆ และมีการตั้งจุดฉีดในการประชุมประจำเดือน  

และประสาน หัวหน้าหน่วยงานในการติดตามบุคลากรให้มารับการฉีดวัคซีน ประกอบกับ ในปี 2561-2562 มีการระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในปี 2563 ท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 บุคลากรมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนเพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้ อัตราการได้รับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในปี 2561 -2563 ร้อยละ 99.41, 100, 100 ตามลำดับ แผนการ
พัฒนาต่อเนื่อง เรื่องการจัดสรรวัคซีนที่ได้รับมาให้เพียงพอ จึงวางแผน 1) ติดตามและตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่จะรับการฉีด
วัคซีนเพื่อจะได้เบิกวัคซีนมาให้บุคลากรอย่างเหมาะสม ครบถ้วน 2) ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าในการให้บุคลากรทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3) ขอเสนอสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติม หากได้รับจัดสรรมาไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรใน
โรงพยาบาลและบุคลากรของอำเภอสูงเนินทั้งหมด 
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IV-4 ผลด้านการนำ 
95 ผลด้านการนำ (IV-4) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 
โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ Re-acc ธำรงการรับรอง  

Re-acc3 
ธำรงการรับรอง Re-acc4 

ค่าดัชนีผู้ป่วยใน CMI (ค่าระดับรพ.F1 >0.60) >0.60 0.78 0.79 0.73 0.75 0.74 

ผลการประเมินการดำเนินงานสาธารณสุข 
ระดับจังหวดั รพ.ชุมชน F1 

> Gr.B 
(>mean 

±SD) 

Gr A 
88.43 

Gr A 
88.00 

Gr B+ 
81.10 

Gr B+ 
82.26 

Gr A 
88.59 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA 100% NA 100 100 100 100 

รพ.ผ่านเกณฑ์ Green &  Clean  Hospital  ผ่านเกณฑ์
พื้นฐาน 

 

ผ่านเกณฑ์
ระดับดี
มาก 
(100) 

ผ่านเกณฑ์
ระดับดี
มาก 
(100) 

ผ่านเกณฑ์
ระดับดี
มาก 
(100) 

ผ่านเกณฑ์
ระดับดี
มากพลัส 
(100) 

ผ่านเกณฑ์
ระดับดี
มากพลัส 
(100) 

โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ 
โรงพยาบาลสูงเนิน ได้ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในทุกช่วงของการรับรอง และธำรงสถานภาพการรับรอง  ใน

ปัจจุบัน Re-acc ครั้งที่ 4 และได้ผ่านการรับรองในสภาวิชาชีพ ได้แก่ LA งานรังสีการแพทย์ งานสารเสพติด ทั้งนี้เนื่องจาก 
โรงพยาบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ การมีทีมนำในการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง มีบุคลากร 
และทรัพยากรที่เพียงพอ  มีการกำกบัติดตามต่อเนื่องมาโดยตลอด  

ค่าดัชนีผู้ป่วยใน CMI (ค่าระดับรพ.F1 >0.60) 

 

       พบว่าค่า CMI รพ .สูงเนิน  ผ่ านระดับมาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับ F1 ตามศักยภาพ  เนื่องจาก มีระบบการ
กำหนดแนวทางในการสรุปโรคและหัตถการ การบันทึกเวช
ระเบียน ประกอบกับโรงพยาบาลสูงเนิน มีอายุรแพทย์ ใน
การดูแลรักษา มีการจัดทำ CPG โรคที่สำคัญ ส่งผลให้สรุป
โรคได้ครอบคลุมมากขึ้น มีระบบการ Audit summary 
และมีทีม Audit เวชระเบียน ในการทบทวนการให้รหัสโรค 
การบันทึกเวชระเบียน ก่อนการส่งออกข้อมูลเพื่อเรียกเก็บ
ค่ารักษาพยาบาล ได้ครบถ้วนถูกต้อง และเหมาะสมกับ 

ทรัพยากรที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย มีระบบการส่งผลการทบทวนเวชระเบียนเข้าองค์กรแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงการบันทึกต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ค่า CMI ภาพรวมโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ตามศักยภาพ  
       แผนการพัฒนาต่อเนื่อง สร้างทีม Audit เวชระเบียนเพื่อช่วยในการดูแลระบบการบันทึกเวชระเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน 
สามารถส่งเรียกเก็บได้ทันเวลาตามกำหนด 
 
ผลการประเมินการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด รพ.ชุมชน F1 
       จากผลการประเมินการดำเนินงานสาธารณสุข  จังหวัดนครราชสีมา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การรักษา ควบคุมโรค ฟื้นฟู
สภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในขนาดโรงพยาบาลขนาดใหญ่ F1 ตัดเกรดอิงกลุ่ม รพ.ขนาด
เดียวกัน โรงพยาบาลสูงเนินได้รับผลการประเมิน ระดับ B+ ขึ้นไป คือมีผลงานมากว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป จากปี 2561 ผลงานร้อย
ละ 81.10 เกรดระดับ B+ จากการวิเคราะห์พบว่าการดำเนินงานที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายได้แก่ การได้วัคซีนเด็ก 0-5 ปี  ร้อยละ
เด็ก 6-14 ปี มีภาวะอ้วน, ร้อยละของผู่ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (HbA1C น้อยกว่า7 %),ร้อยละของ ปชก.อายุ 15 
ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2Q,อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เป็นต้น 
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ผลการประเมินการด  าเนนิงานสาธารณสุข ระดบัจงัหวัด รพ.ชุมชน F1

ผลคะแนนรายปี Mean

 

       จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีบ้างตัวช้ีเป็นปัญหา
จากการลงบั นทึ กข้ อมู ลผิ ดพล าด  คณ ะกรรมการ
ประสานงานระดับอำเภอสูงเนิน จึงมีได้กำหนดให้มี คทง.
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อควบคุม ติดตาม กำกับ ข้อมูลเชิง
ปริมาณ  ส่ วนการแก้ ไขปัญ หาเชิ งคุณ ภาพ มี จัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพระดับอำเภอซึ่งมีภาคีเครือข่าย
สุขภาพทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนต่อเนื่องทุกปีเพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุขของอำเภอสูงเนิน สนับสนุนแผนงาน
โครงการด้านสุขภาพแก้ไข และสนับสนุนทรัพยากร ทุก
ด้านผ่านที่ประชุมทุกเดือน และติดตามผลการดำเนินงาน
เป็นระยะ ร่วมวางแผน ทำให้ปี  63 ผลการดำเนินงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 88.59 เกรดระดับ A ซึ่งอยู่ในผลงานระดับ 
ระดับ 2 ของจังหวัด 

 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA 

       โรงพยาบาลสูงเนินเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โดยเป็น 1 ใน 2 รพ.ชุมชนนำร่องของจังหวัดนครราชสีมา ในปี 2560 และดำเนินต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน การประเมินITAของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินเชิงบวกครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในทุกมิติ  ซึ่ง
สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดีมีคุณธรรม โดยมีประเด็นในการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ ประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน โปร่งใส 
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอยา่งเคร่งครดั  มุ่งมั่น เต็มความสามารถ รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 2)การใช้งบประมาณ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการของหน่วยงานของตนเองในประเด็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3) การใช้อำนาจ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจ
ของผู้บังคับบัญชา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ในประเด็นพฤติกรรมของบุคลากรภายในนำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเอง 5)การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นการให้ความสำคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการตอ่ต้านการทุจริตอยา่งจริงจัง 6) คุณภาพการดำเนินงาน ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการดำเนินงานในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณชน  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน ประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน การพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง 9) การเปิดเผย
ข้อมูล ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ใน 5 ประเด็น (1) ข้อมูลพื้นฐาน (2) การบริหารงาน ( ) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 10) การป้องกันการทุจริต ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น 1) การดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต 2) มาตรการภายในป้องกันการทุจริต  ผลงานปี 60-63 รพ.สูงเนินผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA  ร้อยละ 100, 100, 
100และ100 ตามลำดับ โดยโรงพยาบาลมีการพัฒนาดำเนินงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง 
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รพ.ผ่านเกณฑ์ Green &  Clean  Hospital 
 

 

ในปี 2559 - 2561 โรงพยาบาลสูงเนินรับการประเมิน
โรงพยาบาล Green & Clean Hospital ตามเกณฑ์การประเมิน
ของกรมอนามัย และ โรงพยาบาลสูงเนินได้ผ่านเกณฑ์ระดับดี
มาก (อายุการรับรอง   ปี) และในปี 2562 ได้มีการปรับการ
ประเมินโรงพยาบาล Green & Clean Hospital จากเกณฑ์
สูงสุดระดับดีมาก เป็นระดับดีมากพลัสโดยเพิ่มข้อ 15 ต้องผ่าน
เกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และข้อที่ 16 โรงพยาบาล
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อมระดับเริ่มต้นพัฒนา     

        เนื่องจากปี 2562 โรงพยาบาลสูงเนินเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดี เป็นโรงพยาบาลแรกของจังหวัดนครราชสีมา และประกอบกับโรงพยาบาลสูงเนิน ได้เป็นโรงพยาบาลนำ
ร่อง เรื่องโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของเขตนครชัยบุรินทร์ จึงส่งผลให้เมื่อโรงพยาบาลสูงเนินได้รับการประเมินตามเกณฑ์ใหม่ 
จากศูนย์อนามัยที่   นครราชสีมา ทำให้โรงพยาบาลสูงเนินผ่านเกณฑ์โรงพยาบาล Green & Clean ระดับดีมากพลัส เป็น
โรงพยาบาลแรกของจังหวัดนครราชสีมาและของเขต 9 นครราชสีมา 

จากการที่โรงพยาบาลสูงเนินผ่านเกณฑ์จากระดับดีมาก เป็นดีมากพลัส เนื่องจากโรงพยาบาลสูงเนินมีระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากว่า 20 ปี จึงส่งผลให้เมื่อมีการประเมินโรงพยาบาลจึงผ่านเกณฑ์
ระดับดีมากพลัสโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นโรงพยาบาลแรกของจังหวัดนครราชสีมาและเขต   

แผนการพัฒนาต่อเนื่อง หลังเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลสูงเนินต้องรับการประเมินโรงพยาบาล Green & Clean 
ใหม่ เนื่องจากการรับรองตามเกณฑ์หมดอายุ 
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IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงานสำคัญ 
96 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงานสำคัญ เช่น IM, BCM, Supply chain,RM, ENV 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 
จำนวนการรายงานอุบัติการณ ์ เพิ่มขึ้น 3,043 2,845 2,470 2,240 3,282 
จำนวนเกิดอุบตัิการณร์ะดับ GHI ลดลง 28 27 45 19 26 
อัตราการเกิดอุบัติการณค์วามเสี่ยงสูงซ้ำ ลดลง 21.43 28.60 26.62 33.33 19.23 
จำนวนอุบัติการณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไม่ทำงาน
ขณะเกิดไฟดับ 

0 0 0 0 0 1 

จำนวนอุบัติการณ์เครื่องมือประเภท A - B ไม่พร้อมใช้
งาน 

0 7 8 4 4 8 

จำนวนอุบัติการณ์ ก๊าชทางการแพทย์ ไม่พร้อมใช้งาน 0 0 0 0 0 0 
ระบบบำบดัน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

1. ปริมาณเฉลีย่ของแข็งที่ละลายนำ้ทั้งหมด  (Total 
Dissolved Solids ; TDS ) 

2. ปริมาณเฉลีย่บีโอดี (Biochemical  Oxygen  
Demand  : BOD) 

3. ปริมาณเฉลีย่ซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand  : COD) 

4. ปริมาณเฉลีย่Total Coliform Bacteria 

 
<500 

 
<20 

 
<120 

 
<5,000 

 
690 

 
18.5 

 
89.3 

 
1,113.3 

 
395 

 
15 

 
90 
 

620 

 
559.7 

 
8.7 

 
58.3 

 
1.8 

 
478 

 
7.7 

 
37.7 

 
1.8 

 
379 

 
7 

 
29 
 

1.8 
จำนวนอุบัติการณ์การเกิดอัคคีภยัในโรงพยาบาล 0 0 0 1 0 0 
ประสิทธิภาพการกู้ระบบ(Information system 
downtime) ภายใน 15 นาที หลงัระบบล่ม 

90% 20.00 50.00 67.00 50.00 100.00 

อัตราความสมบรูณ์ของเวชระเบียน 
1. ผู้ป่วยนอก   

- External Audit 
- Internal  Audit 

2. ผู้ป่วยใน 
- External Audit 
- Internal  Audit 

>90%  
 

90.71 
N/A 

 
89.71 
N/A 

 
 

92.71 
90.92 

 
89.04 
85.30 

 
 

92.24 
92.71 

 
88.69 
87.32 

 
 

85.50 
90.98 

 
87.06 
87.57 

 
 

84.85 
87.96 

 
86.01 
87.26 

ร้อยละผู้ใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

>19.5% 15.45 24.45 20.65 20.48 17.66 

จำนวนการรายงานอุบัติการณ์ 
 

 

โรงพยาบาลสูงเนินมีจำนวนการรายงานอุบัติการณ์  
แนวโน้มลดลงในปี 2559 – 2562 ได้ทบทวนสาเหตุที่มีจำนวน
การรายงานลดลง เกิดจาก  

1)บุคลากรขาดความเข้าใจในการรายงานอุบัติการณ์
ประเด็นผู้ใดพบเหตุการณ์ต้องเป็นผู้รายงาน  

2)รายงานไม่ทันเวลา/ ภาระงานยุ่ง ลืมรายงานทันที 
3)บุคลากรบางส่วนรู้สึกว่าเป็นความผิด และถูกตำหนิ 
4) ช่องทางการรายงานไม่สะดวก 
5)มีการรายงานเป็นวาจาแล้วไม่บันทึกตามช่องทางที่

ระบบวางไว ้
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       6) ขาดการกำกับติดตามจากหัวหน้างานและการส่งเสริมการรายงานในหน่วยงานตนเอง  
       7) ผู้รายงานได้รับทราบผลการแก้ไขล่าช้า ไม่ได้รับรายงานการแก้ไข และเกิดความคลาดเคลื่อนจากการสื่อสารจากหัวหน้า
งาน จงึได้ ปรับปรุงระบบดังน้ี 

1.ส่งเสริมการรายงานอุบัติการณ์ระดับหน่วยงาน, การ Round เชิงรุก, ผู้บริหารออกนโยบายการรายงานความเสี่ยง 1 คน 
/1 รายงาน/เดือน, นโยบาย no blam no shame มีการยกย่องหน่วยงานท่ีมีการรายงานสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นสร้างแรงจูงใจใน
รายงานส่งผลใหอ้ัตราการรายงานอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นปี 62-63 จากร้อยละ 84.62 เป็น 87.82  

2.มีการสะท้อนข้อมูลการรายงานแยกรายหน่วยงาน ในที่ประชุม RM ทุกเดือน ทบทวนประเด็นปัญหาด้านการรายงาน
อุบัติการณ์เพื่อปรับระบบการรายงาน  

3.ให้ความรู้บุคลากร เรื่องระบบการรายงานอุบัติการณ์และการค้นหาความเสี่ยง 2 P safety ต่อเนื่องทุกปี จัดนิทรรศการ 
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความตื่นตัวและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร 

4.ส่งเสริมการรายงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ปรับปรุงใบรายงานอุบัติการณ์, พัฒนารูปแบบการรายงานผ่าน Scan QR 
Code, โปรแกรมสำเร็จรูป NRLS ใน HRMS on Cloud ส่งเสริมการรายงานด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาและดูข้อมูลได้ทันที, การ
รายงานผ่านห้อง Line RM ส่งผลให้ อัตราการรายงานความเสี่ยงทันเวลาเพิ่มขึ้น ปี 2563 เป็นร้อยละ 96.96 และจำนวนการ
รายงานอุบัติการณ์ ป ี2563 เพิ่มขึ้น เป็น 3,282 รายงาน 

แผนการพัฒนาต่อเนื่อง การส่งเสริมการรายงานความเสี่ยงในระดับผู้ปฏิบัติหน้างานเพิ่มขึ้น การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นพี่เลี้ยงด้านการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

จำนวนเกิดอุบัติการณ์ระดับ GHI 
 

 

       พบว่ารพ.มีอุบัติการณ์ระดับ GHI ในปี 2561 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เกิดจากการรายงานความเสี่ยงที่ได้จากการทบทวน 
Trigger Tool และการทบทวนความเสี่ยงกลุ่มโรคสำคัญ และ
พบว่าเป็นความเสี่ยงกระบวนการดูแล ได้แก่ ขาดการประเมิน 
เฝ้ า ร ะ วั ง ต่ อ เนื่ อ ง  ใน ก ลุ่ ม STEMI, Sepsis,Respiratory 
failure,Hemoptysisไม่เหมาะสม ขาดการกำกับติดตามการ
ปฏิบัติตามแนวทาง การเฝ้าระวังในผู้ป่วยวิกฤติไม่ครอบคลุม 
ด้านสูติกรรม พบประเด็น  การช่วยชีวิตทารกวิกฤติล่าช้า ระบบ
การตามทีมช่วยเหลือ การ Assignment ไม่ชัดเจน และ  

Competency ของบุคลากรในการประเมินและเตรียมอุปกรณ์ เพื่อดูแลทารกแรกเกิด thick macronium  จึงได้กำหนด
มาตรการการเฝ้าระวังและการประเมินผู้ป่วยแต่ละประเภทและกลุ่มโรคสำคัญ และการสื่อสารเพื่อส่งต่อข้อมูล กระตุ้นและ
ส่งเสริมการใช้ EWS ในการเฝ้าระวังและประเมินซ้ำ การรายงานด้วย SBAR การกำหนดเกณฑ์ที่แพทย์ต้องมาประเมินผู้ป่วย วาง
ระบบแพทย์พ่ีเลี้ยงเพื่อ Consult  มีการบูรณาการกับการปฐมนเิทศ เรื่องการดูแลผู้ป่วย มีการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย ตาม 
Clinical practice Guideline และ พัฒนา Competency บุคลากร ในด้านต่างๆต่อเนื่อง มีการซ้อมสถานการณ์ Neonatal 
Resuscitation ส่งผลให้ปี 2562-2563 ความเสี่ยงระดับ GHI ลดลง ส่งเสริมให้มีการทบทวนความเสี่ยงตั้งระดับ E ขึ้น เพื่อวาง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือเกิดซ้ำ แผนการพัฒนาต่อเนื่อง ส่งเสริมการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการทบทวน  RCA ที่มีประสิทธิภาพเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบ มรีะบบการกำกับติดตามหน้างาน 
 
 

อัตราการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงสูงซ้ำ 
 

     อัตราการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำ มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2559 – 2562 พบในกลุ่มผู้ป่วย Sepsis, STEMI, Stroke, DM foot  
เนื่องจากการคัดกรองซักประวัติ ตรวจร่างกาย ไม่ครอบคลุม และเฝ้าระวังในห้องฉุกเฉินไม่เหมาะสม การรายงานแพทย์เพื่อ
พิจารณาการรักษาล่าช้าส่งผลให้ผู้ป่วยอาการทรุดลง จากการ diagnosis error ,Investigate ล่าช้า จึงได้มีกำหนดแนวทางการ
ประเมินคัดกรอง และเฝ้าระวัง ตั้งแผนกผู้ป่วยนอก และห้องฉุกเฉิน มีการนำ ESI triage มาคัดกรองแยกประเภทผู้ป่วย พัฒนา
แบบบันทึกการตรวจร่างกายให้ครอบคลุม  การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่ม AMI ที่มาด้วยกลุ่มอาการไม่ชัดเจน ปวดจุกท้องให้ตรวจ EKG 
ทุกราย พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรายงานแพทย์โดยใช้ SBAR 
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และการอ่าน EKG เบื้องต้นก่อนรายงาน พัฒนาระบบแพทย์ 
2nd Opinion ในการ Consult เพื่อวางแผนการรักษากรณี
ผู้ป่วยอาการเปลี่ยนแปลง กำหนดเกณฑ์การส่งต่อและ refer 
ให้ชัดเจน ส่วนในกลุ่ม DM foot พบว่าเกิดจาก ความรู้ ความ
เข้าเกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อป้องกันแผลที่เท้า และการดูแล
เมื่อเกิดแผลไม่ถูกต้อง รพ.จึงได้กำหนดการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
การประเมินเท้า และการส่งต่อเมื่อพบความผิดปกติ ตั้งแต่แรก 
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและญาติ มีความรู้การดูแลเท้า การสังเกต
อาการผิดปกติ และมาโรงพยาบาลทันที ส่งผลให้ปี 2563 
อัตราการเกิดอุบัติการณ์ซ้ำ ลดลง 

 
จำนวนอุบัติการณ์เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าสำรองไม่ทำงานขณะเกิดไฟดับ 

 

       ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปี 2559-2562 ไม่พบอุบัติการณ์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไม่ทำงานขณะเกิดไฟดับ แต่ในปี 2563 
พบ 1 ครั้ง เนื่องจาก งานซ่อมบำรุงมีการเข้าไปตรวจสอบ แล้ว
ได้เปลี่ยน mode ของเครื่องเป็น manual ในขณะทดสอบ
เครื่อง ไม่ได้เปลี่ยนกลับไปเป็น mode Auto เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
เครื่องสำรองจึงไม่ทำงาน จึงได้กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ
ให้มีการตรวจเช็คระบบซ้ำทุกวันจันทร์ช่วงเช้า และ recheck 
วันศุกร์โดยช่างซ่อมบำรุง และโดยกรรมการเครื่องมือ 1 ครั้ง/
เดือน เริ่มดำเนินการเดือนธันวาคม 2562 ส่งผลให้ไม่พบ
อุบัติการณ์ซ้ำ 
 

จำนวนอุบัติการณ์เคร่ืองมือประเภท A - B ไม่พร้อมใช้งาน 

 

       ผลการวิเคราะห์ จำนวนอุบัติการณ์ เครื่องมือแพทย์
ประเภท A-B ไม่พร้อมใช้งาน ตั้งแต่ปี 2559-2562 มีแนวโน้ม
ลดลง พบเป็นเครื่องมือประเภท A (เครื่องช่วยชีวิต) ความเสี่ยง
ระดับ A-C จากแบตเตอรี่เสื่อม ขาดการตรวจสอบและ บำรุง
โดยช่างโรงพยาบาล ไม่ได้เปลี่ยนตามกำหนด จึงมีการ ติดสติก
เกอร์กำหนดช่วงเวลาครบเปลี่ยนที่ เครืองมือแจ้งเตือนทั้ ง
ผู้ ใช้งานและช่าง มีระบบตรวจสอบทุกปี  ส่ งผลให้ ไม่พบ
อุบัติการณ์ซ้ำ  ใน ปี 2563 พบมีเครื่องมือประเภท A ไม่พร้อม 
ใช้งาน ระดับ D 1 ครั้ง ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ, Defribilator   

เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด จากสภาพใช้งานมานาน เกิน 10 ปี  และอุปกรณ์ผ่านการนึ่งฆ่าเช้ือบ่อยทำให้เสื่อมสภาพ  ขาดการ
ตรวจเช็คความพร้อมใช้หน้างาน เนื่องขาดความรู้ในการตรวจสอบให้ครอบคลุม พบประเภท B (ช่วยในการรักษา)พบว่าเครื่อง 
Infusion pump  เกิด Error จากระบบของเครื่องใช้งานบ่อย ร่วมกับอายุการใช้งานเกิน 5 ปี  ส่งซ่อมโดยบริษัทเท่านั้น  
คณะกรรมการมีการกำหนดให้จัดหาอุปกรณ์สำรองสำหรับเครื่องช่วยหายใจ 2 ชุด และในปี 2564 ดำเนินการจัดหาเครื่องใหม่
ทดแทน 1 เครื่อง จัดให้มีการจัดสอนหน้างานให้กับบุคลากร รวมทั้งกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับติดตามต่อเนื่อง กำหนด
แผนบำรุงรักษา preventive maintenance โดยให้ช่างประจำโรงพยาบาล ในเครื่องมือประเภท A ปีละ 1 ครั้ง และเข้า
ตรวจสอบเครื่อง infusion ทุกวัน  และมีการส่งบำรุงรักษาร่วมกับสอบเทียบเครื่องมือปีละ 1 ครั้ง และบำรุงรักษาจากบริษัทที่
จัดซื้ออีก 1 ครั้ง ปี 2563 จัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์มีการดูแลบำรุงรักษาเครื่อง Infusion pump รายวันโดยพยาบาลและช่างที่
รับผิดชอบ เครื่องที่มีปัญหาจัดการส่งซ่อมบริษัท จึงไม่เกิดปัญหาขณะใช้งานอีก  
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จำนวนอุบัติการณ์ ก๊าชทางการแพทย์ ไม่พร้อมใช้งาน 

 

       พบว่าตั้งแต่ปี 2559-2562 ไม่พบอุบัติการณ์ก๊าซทาง
การแพทย์ไม่พร้อมใช้งาน แต่ยังพบว่าในปี 2563 มีระดับ
ออกซิเจนเหลวต่ำกว่าที่กำหนด ทำให้มีเสียง alarm เตือน และ
มีการเปิดใช้ออกซิเจนถังสำรอง เพื่อให้ออกซิเจนเหลวมีเพียงพอ
ใช้ไม่กระทบต่อการบริการ สาเหตุจากบริษัทมาล่าช้ากว่า
กำหนดช่วงติดวันหยุดยาว จึงประสานบริษัททันทีให้นำส่ง
ออกซิเจนได้ทันเวลา นอกจากนี้พบว่า ระบบการตรวจเช็คช่วง
เวร เสาร์-อาทิตย์  ยั งไม่ต่อเนื่อง จึงได้ทบทวนระบบการ
ตรวจสอบ ออกซิเจนเหลว โดยมีมอบหมายให้ จนท.EMT ผู้
ตรวจสอบซ้ำ การตรวจเช็คของช่างและพขร. กำหนดให้แจ้ง
ทันทีเมื่อพบออกซิเจนเหลวต่ำกว่า 1,000 ลบ.ลิตร เพื่อการ
ประสานล่วงหน้า ส่งผลให้ไม่เกิดอุบัติการณ์อีก 

 
ระบบบำบัดน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 
ในปี 2559 - 2561 พบว่า ปริมาณเฉลี่ยของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด(TDS)ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนด และมี

ค่า BOD สูงขึน้ เกิดจากระบบเครื่องเติมออกซิเจนเสียจากระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล มีปัญหาทำให้ระบบบำบัดน้ำไม่สามารถ
เติมอากาศได้ตามปกติ และพืชในบึงประดิษฐ์มีสีเหลือง จึงปรับระบบการเก็บพืชในในบึงประดิษฐ์ โดยนำพืชเก่าออกและนำพืช
ใหม่มาลงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเพิ่มเครื่องเติมออกซิเจนท่ีระบบบำบัดน้ำเสีย และมีการซื้อเครื่องเติมออกซิเจนไว้สำรอง 1 เครื่อง 
ส่งผลให้ในปี 2562 – 2563 ผลการตรวจวัดปริมาณเฉลี่ยของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด(TDS), ปริมาณเฉลี่ยบีโอดี (Biochemical  
Oxygen  Demand : BOD), ปริมาณเฉลี่ยซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD) และปริมาณเฉลี่ย Total Coliform 
Bacteria ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนด  
    แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 

1) เพิ่มศักยภาพผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้อบรมความรู้การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 
2) ปี 2564 เสนอแผนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลให้เป็นแบบระบบตะกอนแร่ง 
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จำนวนอุบัติการณ์การเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

 

ในปี 2559 - 2560 ไม่พบว่ามีอุบัติการณ์การเกิดอัคคีภัย
ในโรงพยาบาล แต่ปี 2561 พบอุบัติการณ์ 1 ครั้ง ในห้องพัก
แฟลตพกัของพยาบาล การวิเคราะห์สาเหตุ พบมาจากเจ้าหน้าที่ 
จุดเทียนไหว้พระในห้องแต่ดับเทียนแล้ววางเทียนที่ดับไว้ที่ถาด
พลาสติก ไม่ได้ตรวจสอบซ้ำก่อนออกจากห้อง ส่งผลให้เกิดควัน
ไฟและเพลิงไหม้ลามไปที่นอนและในห้อง นอกจากนี้พบปัญหา
การประสานขอความช่วยเหลือไม่ได้ เนื่องจาก โทรศัพท์ภายใน
ชำรุด จึงได้มีการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงบริเวณแฟลตพัก 
สามารถดับเพลิงไดโ้ดยไม่ลามไปห้องอื่นและช้ันอ่ืนของแฟลต 

จึงได้มีการออกมาตรการห้ามจุดธูปเทียน ในอาคารและบ้านพัก ปรับที่จุดธูปเทียนบูชาพระเป็นแบบไฟฟ้าทุกห้องประชุม เพื่อ
ความปลอดภัย และทบทวนระบบการขอความช่วยเหลือ ระบบการสื่อสาร จัดหาโทรศัพท์ ประจำห้องพัก และการตรวจสอบถัง
ดับเพลิง จัดหาใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทั้งโรงพยาบาล หลังจากนั้นยังไม่พบอุบัติการณ์ซ้ำ  
       แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 

1. ทบทวนระบบการใช้ถังดับเพลิง และระบบการจัดการฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ภายในแฟลตพยาบาล 
2. ปรับปรุงระบบการสื่อสารให้สามารถใช้งานได้ กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 

 

ประสิทธิภาพการกู้ระบบ(Information system downtime) ภายใน 15 นาท ีหลังระบบล่ม 

 

ผลการวิเคราะห์ ในปี 2559-2563 มีแนวโน้มในการกู้
ระบบที่ดีขึ้น จากการทบทวน พบว่า ในปี 2559 - 2560 มีการ
ล้มของระบบจากสาเหตุการทำรายงานผ่านโปรแกรม SN tool 
โดยมีการดึงข้อมูลจาก Server บริการหลักทำให้  Server 
ทำงานหนักขึ้น และระบบโครงข่ายใช้งานมานานไม่สามารถ
รองรับประมาณข้อมูลกึ่งวิ่งในระบบได้ทัน ส่วนในปี 2562 
สาเหตุที่ไม่สามารถกู้ระบบได้ทันเวลาเนื่องจากมีเหตุการณ์ฟ้าผ่า
เสา P2P ทำให้กระแสไฟฟ้าวิ่งเข้ามาตามสายแลนทำให้อุปกรณ์
เน็ตเวิร์คเสียหายจำนวนหลายตัวต้องจัดซื้ออุปกรณ์มาทดแทน 

และในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงระบบโครงข่ายแลนใหม่เกือบทั้งระบบคือเปลี่ยนโครงข่ายหลักจากเดิ มที่สาย Ethernet เป็น
ระบบไฟเบอร์ ทำให้สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่วิ่งในระบบได้เพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งจากเดิมจะมีการดึงข้อมูลรายงาน
จาก Server บริการหลักไปเป็น Server สำรองทั้งหมด ส่งผลให้ ในปี 2563 ไม่มีการล่มของระบบ 
        แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 1)ปรับปรุงระบบโครงข่ายแลนในจุดที่ผังเป็นระบบเดิมให้เป็นระบบไฟเบอร์ทั้งหมด เช่น ER LAB 
ศูนย์หลักประกันฯ X-ray จุดตรวจและคัดกรองไข้หวัด 2)ปรับปรุง Server สำรองสำหรับใช้ดึงรายงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซึ่งตอนนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ใน 
 
 

อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 
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       ผลการวิเคราะห์ ในปี 2561-2562  พบว่าความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในไม่ผ่านเกณฑ์ การส่งเบิกเงิน
ค่าชดเชยผู้ป่วยในไม่ได้ตามเกณฑ์  ปี 2563 มีการพัฒนาโดยจัดทำแนวทางการให้บริการและการบันทึกเวชระเบียนที่ถูกต้องตาม
เกณฑ์ สปสช. ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก(กลุ่มสิทธิการรักษาเบิกกรมบัญชีกลาง) และผู้ป่วยในทุกฉบับก่อนส่งเบิก  สุ่ม
ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนทุกเดือน (MRA&SACA) ในปี 2563 พบว่าความสมบูรณ์ของเวชระเบียนมีแนวโน้มลดลง การส่ง
เบิ กไม่ทัน เวลามากขึ้น  ปัญหาคือการบันทึก เวชระเบียนข าดความสมบู รณ์ โดยเฉพาะเนื้ อหาที่ สำคัญ (Discharge 
Summary/Progress notes/Doctor order sheet และNurse note) สาเหตุจากการบันทึกข้อมูลของแต่ละวิชาชีพขาดการ
เชื่อมโยงและส่งต่อให้ทีมสุขภาพได้วางแผนดูแลร่วมกัน ทำให้การวินิจฉัยไม่ถูกต้องครบถ้วน การตรวจสอบก่อนส่งเบิกต้องใช้เวลา
และแกไ้ขมากข้ึน การทำงานซ้ำซ้อน ขาดความชัดเจนทำให้แต่ละแผนกส่งข้อมูลล่าช้า 

ในปี 2564 จึงได้เพิ่มกิจกรรมการพัฒนาคือ 1) ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนเชิงรุกแผนกผู้ป่วยในเน้นเนื้อหาที่สำคัญและใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนระหว่างทีมสุขภาพ 2) สะท้อนผลการตรวจสอบให้องค์กรสำคัญ(แพทย์และพยาบาล)รับทราบเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน 3) การบันทึกข้อมูลของแต่ละวิชาชีพให้เขียนในรูปแบบ SOAP (OPD บันทึกในช่องPE , IPD บันทึกที่ Progress 
note) เพื่อสื่อสารและเชื่อมโยงส่งต่อให้ทีมสุขภาพได้วางแผนดูแล  ให้การรักษาและวินิจฉัยโรคถูกต้องครอบคลุม 4) ปรับระบบ
จัดการข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาส่งข้อมูลล้าช้าโดย 4.1.พัฒนาทักษะเจ้าพนักงานเวชสถิติช่วย Audit เพิ่ม 4.2.จัด จนท.เวชระเบียน
รับผิดชอบรวบรวมและติดตามเวชระเบียนผู้ป่วยในทั้งหมด 3.กำหนดตัวช้ีวัดของหน่วยงานเพื่อควบคุมคุณภาพและแก้ปัญหา
ความล่าช้า 5.สร้างโปรแกรมตรวจสอบแบบ Realtime จากโปรแกรม SN tool 5.ใช้ระบบ Paperless ในงานผู้ป่วยนอกทุก
แผนกเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ส่งผลให้ ไตรมาสแรกของปี 2564  ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยในส่วนของ Nurse  
noteมีแนวโน้มดีขึ้น (จากร้อยละ87.2 เป็น89.5)  มีแนวทางการจัดระบบข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น  ลดขั้นตอนในการทำงานทำให้มีเวลา
ทำงานคุณภาพมากขึ้น ขั้นตอนการ Audit และส่งแก้ไขใช้เวลาน้อยลงมีเวลาในการส่งเบิกให้ทันเวลาภายใน 30 วันมากข้ึน  

อัตราผู้ใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

       อัตราของผู้ รับบริการงานแพทย์แผนไทย เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้รับบริการแผนปัจจุบันของ รพ.สูงเนิน ปี 
2559-2564 ร้อยละ 15.45 , 24.45 , 20.65, 20.48, 17.66 
และ 18.81 ตามลำดับ พบว่า ปี 2560 - 2562 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นมากว่าร้อยละ 20  ในปี  2560 มีการขยายการ
ให้บริการที่  PCC รพ.สู งเนิน เพิ่มขึ้น เป็นหนึ่ งวันครึ่ง 
เนื่องจากมีผู้รับบริการจำนวนมาก ในปี 2562 กรมพัฒนามี
นโยบายให้เปิดบริการคลินิกเฉพาะโรค จึงได้มีเปิดบริการ
คลินิกเฉพาะทาง 3 กลุ่ม คือ โรคข้อเข่าเสื่อม ทุกวันพุธ  

เมื่อ กรกฎาคม 2559 ใน มิถุนายน 2562 เปิดบริการคลินิกสะเก็ดเงิน และปลายปี 2563 เริ่มจัดระบบบริการกลุ่ม
ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเชื่อมโยงกับทีมงาน IMC ทำให้มีกลุ่มผู้รับบริการแพทย์แผนไทยที่มีความหลากหลาย  มีระบบ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคที่กำหนดอย่างเป็นระบบชัดเจนขึ้น ในปี 2562-2563 ได้มีการพัฒนาระบบการสื่อสารด้วยไลน์กลุ่ม
ของการจัดทำบัตรใหม่แก่ผู้รับบริการ  ช่วยทำให้การบริการกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เป็น One stop 
service แท้จริง ส่งผลให้ผู้รับบริการเพิ่มขึ้นและพึงพอใจในการจัดบริการ 

แต่ในปี 2563 จากสถานการณ์โควิด 19 ระบาด มีนโยบายให้ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งการบริการใน
การนวด ประคบ และอบไอน้ำ เป็นบริการที่ต้องสัมผัสกับผู้รับบริการโดยตรง จึงหยุดให้บริการในระยะเวลา 2-3 
เดือน และการเปิดบริการไม่สามารถให้บริการได้เต็มที่  มีผลให้อัตราผู้ป่วยรับบริการแพทย์แผนไทยในปี 2563 มี
ปริมาณลดลงต่ำกว่าร้อยละ 20 และในปี 2564 มีการระบาดของโควิด 19 ในรอบ 2  ก็ยังส่งผลให้ผู้รับบริการน้อยลง 
แต่น้อยกว่าปี 2563 เนื่องจากมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมได้ชัดเจน ทำให้สามารถจัดบริการได้เต็มที่มากขึ้น 
ทั้งนี้อัตราร้อยละบริการแพทย์แผนไทยเมื่อเทียบกับการรักษาแผนปัจจุบัน จะไม่สามารถมากขึ้นได้หากแพทย์แผน
ปัจจุบัน ไม่ได้สั่งใช้ยาสมุนไพร  ซึ่ง รพ.สูงเนิน มีแพทย์แผนปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเกือบทุกปี  จำเป็นต้องมีการให้ข้อมูล
เร่ืองยาสมุนไพรอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2564 จึงจะเร่ิมมีกิจกรรมที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์แผนไทย 
และแพทย์แผนปัจจุบัน  โดยจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมองค์กรแพทย์ เพื่อให้แพทย์ได้รับรู้แนวทางการรักษาแพทย์
แผนไทยชัดเจนขึ้น 
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กิจกรรมบริการที่สำคัญของแพทย์แผนไทย คือ การเปิดบริการ OPD คู่ขนาน เป็นการจัดบริการที่สำคัญที่
แสดงศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงการนวดเท่านั้น การตรวจที่ OPD เปิดมุมมองการรักษาด้วยยาสมุนไพร ซึ่ง 
รพ.สูงเนิน สามารถผลิตยาสมุนไพร มียาที่สามารถจ่ายให้ผู้ป่วยมากกว่า 30 รายการ  พบว่าพยาบาลคัดกรองหน้าห้อง
ตรวจที่จะคัดกรองให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในห้องแพทย์แผนไทย ในปีงบประมาณ 2564 พยาบาลที่คัดกรองมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ มีผลให้จำนวนผู้รับบริการลดน้อยลงอย่างมาก  ทั้งการบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย
โดยตรง และการจัดบริการที่จุดบริการ OPD ต่างๆของ รพ.สูงเนินจะมีผลกับการเพิ่มอัตราการให้บริการแพทย์แผน
ไทย ปัจจัยที่สำคัญสำหรับโรงพยาบาลสูงเนิน คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน พยาบาลที่จุดคัดกรอง  
พยาบาลที่ PCU และ NCD ซึ่งทีมงานแพทย์แผนไทยจำเป็นต้องทบทวนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้เกิดโอกาสใน
การให้บริการผู้ป่วยได้มากข้ึน โดยการให้ข้อมูลกับพยาบาล OPD ผู้คัดกรองมากข้ึน ซึ่งจะต้องมีการอบรมแนวทางการ
คัดกรองแก่พยาบาลจุดต่างๆ และร่วมประชุมในองค์กรแพทย์อย่างน้อยทุก 3 เดือน จะส่งผลให้บุคลากรที่เป็นผู้สั่ง
การรักษาเกิดการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
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IV-6 ผลด้านการเงิน 
97 ผลลัพธ์ด้านการเงิน (IV-6) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ค่าประสิทธิภาพการบริหารการเงนิการคลัง  Risk scoring 

ระดับ 0 
1 1 1 2 1 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(Current Ratio) ≥ 1.00 4.99 2.82 1.94 1.71 1.77 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) ≥ 1.5 4.69 2.51 1.52 1.32 1.50 

อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้ (Cash Ratio) ≥ 0.80 3.77 1.81 0.85 0.62 0.77 

    

    

   วิเคราะห์ข้อมูลค่าวิกฤติทางการเงินระดับ  7 Risk Scoring เปรียบเทียบพบว่าปีงบ 2559  ถึงปีงบ 2561 ณ สิ้น
ปีงบประมาณ มี Risk Scoring ระดับ 1 ผลจากค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ ปีงบประมาณ 2562 มี Risk Scoring ระดับ 2 ผลจาก
อัตราส่วน Cash Ratio มีอัตราส่วนสภาพคล่องต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ และพบอัตราเงินทุนหมุนเวียน 
Current Ratio  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Quick Ratio และอัตราส่วนเงินสดต่อหนี้ Cash Ratio ปีงบประมาณ 2559 มีอัตราส่วน
สภาพคล่องสูง จากแผนงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2559 อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560 ถึงปีปัจจุบัน พบว่าอัตราส่วน
สภาพคล่องทางการเงินลดลงสาเหตุจากการปรับการจัดสรรเงินUC โดยหักค่าแรงก่อนโอน การจ่ายเงิน PP จ่ายตามผลงาน การ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ดำเนินการตามแผน  Planfin การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์นอกแผน การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่  
ปีงบประมาณ 2563 มี Risk Scoring ระดับ 1 ผลจากหน่วยงานวางแผนในการบริหารจัดการดังนี้ จัดหารายได้ โดย เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของศูนย์จัดเก็บรายได้  กลุ่มค่ารักษาสิทธิ พรบ. สิทธิ UC ผู้ป่วยใน  มีการจัดตั้งศูนย์ 
Convenience Center วางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ควบคุมการเปิดปิดระบบไฟฟ้าเป็นเวลา ใช้ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์   และควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแผนงาน Planfin    


