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ตอนท่ี I  ภาพรวมของการบริหารองคก์ร 
I-1  การน า 
ผูน้ ำสงูสุด/ 
ทมีน ำ 
1. กำรชีน้ ำองคก์ร
โดยผูน้ ำระดบัสงู 
2. กำรสือ่สำร สรำ้ง
ควำมผกูพนัโดย
ผูน้ ำ 
3. กำรสรำ้ง
สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อ
กำรพฒันำ 
4.ระบบก ำกบัดแูล
กจิกำร กำรประเมนิ
ผูน้ ำ/ระบบกำรน ำ 
 

1. ควรสง่เสรมิให้
ทมีน ำเพิม่
บทบำทกำร
สือ่สำร สรำ้ง
ควำมเขำ้ใจ
เป้ำหมำย ทศิทำง
และจุดเน้นของ
องค์กรใหผู้ป้ฏบิตัิ
ทุกระดบัเขำ้ใจ 
รวมทัง้วฒันธรรม 
ควำมปลอดภยั 
เพื่อใหน้ ำมำ
ปรบัปรุงใหเ้ป็น
รปูธรรมชดัเจน 
และพฒันำระบบ
กำรสือ่สำรทีม่ี

1.แผนอบรมเชงิปฏบิตักิำร 
จดัท ำแผนยุทธศำสตร ์
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เขม็มุ่ง 
วฒันธรรมองคก์ร วฒันธรรม
ควำมปลอดภยั ใหแ้ก่บุคลำกร
โรงพยำบำล 
2.ผูบ้รหิำรประกำศนโยบำย
คุณภำพ ของโรงพยำบำลผ่ำน
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 
ทมีน ำ ประชุมประจ ำเดอืน
เจำ้หน้ำทีร่พ. เวบ็ไซด ์เฟส
บุค ไลน์กลุ่ม ของรพ. 
2.องค์กรแพทย ์มขีอ้ก ำหนด
ใหม้แีพทย ์ ทนัตแพทย ์เขำ้
ร่วมทบทวนในทุกทมีคุณภำพ 

อยู่ระหว่ำงจดัท ำแผน 
โรงพยำบำล  ให้
เชื่อมโยงกบัแผน
ยุทธศำสตร ์พชอ.
และเครอืขำ่ยสุขภำพ
อ ำเภอปำกพนัง 
(ประชุมจดัท ำแผนใน
วนัที ่6 พ.ย. 63) 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกีำรอบรมเชงิ
ปฏบิตักิำรปีละ 1 ครัง้ 

-รอ้ยละของหน่วยงำน
ทีป่ฏบิตังิำนไดบ้รรลุ
เป้ำหมำยตำมตวัชีว้ดัที่
ก ำหนด 
-รอ้ยละกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำนประจ ำปี 
-รอ้ยละกำรใช้
งบประมำณตำมแผน
กลยุทธ ์
-รอ้ยละของกำรจดัท ำ
แผนปฏบิตังิำน
ประจ ำปี ครอบคลุม 
รอ้ยละ 100 
-รอ้ยละของตวัชีว้ดัของ
โรงพยำบำลทีส่ ำคญั
ผ่ำนเกณฑ ์

/ / / ทมีน ำ  
คณะกรรมกำ
รบรหิำร งำน
ยุทธศำสตร ์
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ประสทิธภิำพมำก
ขึน้ 
2. ทบทวน
ประเมนิผลกำร
พฒันำคุณภำพใน
ภำพรวมและกำร
มสีว่นร่วมของ
แพทยใ์นกำร
พฒันำคุณภำพที่
ผ่ำนมำ เพื่อ 
1. หำปัจจยัทีม่ี
ผลกระทบ/
อุปสรรคต่อกำร
ขบัเคลื่อนกำร
พฒันำคุณภำพใน
ภำพรวม รวมทัง้
กำรพฒันำทำง
คลนิิก 

โดยเฉพำะทมีดแูลผูป่้วย
(PCT)  
จำกกำรทบทวน พบวำ่ 
ปัจจยัทีม่ผีลกระทบ/อุปสรรค
ต่อกำรขบัเคลื่อนกำรพฒันำ
คุณภำพ ไดแ้ก่ กำรหมุนเวยีน
แพทยทุ์กเดอืน  ท ำใหม้ี
ปัญหำกำรสือ่สำรระเบยีบ
ปฏบิตัขิอ้ก ำหนดต่ำงๆของ
โรงพยำบำล รพ.จงึมรีะบบ
กำรปฐมนิเทศแพทยใ์หม่ใน
กำรประชุมองคก์รแพทยทุ์ก
เดอืน มรีะบบกำรสือ่สำรผ่ำน
ไลน์กลุ่ม 
 
2.ปัจจยัแห่งควำมส ำเรจ็และ
ยัง่ยนืของกระบวนกำร
คุณภำพ รพ.ปำกพนัง ไดม้ี
กำรเตรยีมทมีคุณภำพชุดใหม่
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ปัจจยัแห่ง
ควำมส ำเรจ็ทีจ่ะ
ท ำใหเ้กดิกำร
พฒันำกำ้วหน้ำละ
ยัง่ยนื และน ำมำสู่
กำรทบทวนหำ
โอกำสพฒันำ 
รวมทัง้ปรบัปรุง
โครงสรำ้งกำร
พฒันำคุณภำพให้
สำมำรถ
ขบัเคลื่อนและ
ประสำนควำม
ร่วมมอืในทุกภำค
สว่นเพื่อกำร
ขบัเคลื่อนกำร
พฒันำไปสู่
เป้ำหมำยที่
ตอ้งกำร 

ส ำหรบักำรเตรยีมพรอ้ม
หวัหน้ำฝ่ำยหวัหน้ำงำน
เกษยีณอำยุรำชกำร มรีะบบพี่
เลีย้งคุณภำพ คนรุ่นใหม่
เรยีนรูง้ำน กจิกรรมหวัหน้ำพำ
ท ำคุณภำพ กจิกรรมทบทวน
ของทมีน ำแต่ละทมีตำม
ตำรำงเวลำ 
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 2. น ำผลจำกขอ้ 1 
มำวำงแผนกำร
พฒันำ รวมทัง้
วำงระบบก ำกบั
ตดิตำม และ
ประเมนิผลกำร
พฒันำใน
ภำพรวมและกำร
พฒันำทำงคลนิิก
อย่ำงเป็นระบบ 
เพื่อหำโอกำส
พฒันำ และน ำมำ
สูก่ำรพฒันำ/
ปรบัปรุง
กระบวนกำร
ด ำเนินงำนกำร
พฒันำ ตลอดทัง้
ใหก้ำรสนับสนุน
อย่ำงใกลช้ดิ 

มรีะบบกำรตดิตำมตวัชีว้ดั
ส ำคญัของโรงพยำบำล โดย
งำนยุทธศำสตรโ์รงพยำบำล
และหวัหน้ำงำน รำยเดอืน 
รำยไตรมำส และรำยปี 
น ำเสนอเขำ้คณะกรรมกำร
บรหิำรโรงพยำบำล และ
เผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซด์
โรงพยำบำล 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร   / / / งำนยุธ
ศำสตรแ์ละ
ทมีน ำ 
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เพื่อใหก้ำร
ขบัเคลื่อนกำร
พฒันำทัว่ทัง้
องค์กร 
พฒันำระบบกำร
ตดิตำมผ่ำนกำร
ตดิตำมตวัชีว้ดั
รำยเดอืน รำยไตร
มำส โดยทมีน ำ
และ
กรรมกำรบรหิำร 

 3. ทมีน ำควร
ทบทวนกำรเลอืก 
KPI ตอน 4 และ
กำรใชป้ระโยชน์
จำกกำรวเิครำะห์
ขอ้มลู 

ทมีน ำไดท้บทวนตวัชีว้ดัตอน 
4 เพื่อใหค้รอบคลุมโรคทีเ่ป็น
ปัญหำส ำคญัของหน่วยงำน 
และระบบงำนส ำคญั เพื่อให้
บรรลวุสิยัทศัน์โรงพยำบำล 
 
 
 

อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร 

  / / / ทมีน ำ 
คณะกรรมกำ
รบรหิำร งำน
ยุทธศำสตร ์
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I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ/์ 
7. กระบวนกำร
จดัท ำกลยุทธแ์ละ
กำรวเิครำะหข์อ้มลู 
8. วตัถุประสงค์
เชงิกลยุทธท์ี่
ตอบสนองควำมทำ้
ทำยครอบคลุม
คุณภำพ ควำม
ปลอดภยั กำรสรำ้ง
เสรมิสุขภำพ 
9. กำรจดัท ำ
แผนปฏบิตักิำร 
กำรถ่ำยทอดสูก่ำร
ปฏบิตั ิและกำร
จดัสรรทรพัยำกร 
10. กำรก ำหนด
ตวัชีว้ดั และใชใ้น

ทมีน ำควร
ทบทวนกำร
ก ำหนด
วตัถุประสงคข์อง
แผนกลยุทธใ์ห้
สอดคลอ้งกบั
ควำมไดเ้รยีบ 
ควำมทำ้ทำย และ
โอกำสทีว่เิครำะห ์
สรุปผลไว ้
ทบทวนกำร
ก ำหนดตวัชีว้ดัที่
ใชต้ดิตำมให้
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์มี
กำรสือ่สำรสรำ้ง
ควำมเขำ้ใจและ
น ำลงสูก่ำรปฏบิตัิ

1.จดัประชุมทมีน ำ ในกำร
ทบทวนแผนกลยุทธ ์โดยกำร
วเิครำะห ์SWOT analysis ให้
ครอบคลุมปัจจยัทีส่ ำคญัทีม่ี
ผลต่อควำมส ำเรจ็ขององคก์ร  
2.จดัท ำกำรทบทวนแผน
ยุทธศำสตรข์องโรงพยำบำล
เพื่อก ำหนดแนวทำงกำร
พฒันำใหส้อดคลอ้งกบับรบิท
ของโรงพยำบำล 
3.ก ำหนดใหทุ้กฝ่ำยมตีวัชีว้ดั
เชงิกลยุทธข์องโรงพยำบำล
ทุกหน่วยงำน และใหม้กีำร
ถ่ำยทอดตวัชีว้ดัเชงิกลยุทธ์
รำยบุคคล โดยมกีำรเกบ็
รวบรวมตวัชีว้ดัทีง่ำนแผน
ยุทธศำสตร ์และมกีำรรำยงำน
ผูบ้รหิำรทุก 3 เดอืน 

1.หน่วยงำนมกีำรจดั
ประชุมทมีน ำ และทมี
หวัหน้ำฝ่ำย หวัหน้ำ
งำน เพื่อทบทวน 
แผลกลยุทธ ์ โดยเริม่
ตัง้แต่กำรช่วยกนั
วเิครำะหอ์งคก์ร จุด
แขง็ จุดอ่อน โอกำส 
อุปสรรค ซึง่จำกกำร
วเิครำะหอ์งคก์ำร 
ตอ้งเน้น ไปทำง  
กลยุทธเ์ชงิรบั  
2.โรงพยำบำลมรีะบบ
ก ำกบัตดิตำมตวัชีว้ดั
โดยหวัหน้ำฝ่ำยในแต่
ละงำนมงีำนมหีน้ำที่
ก ำกบัละตดิตำม
ผลงำน มกีำรรำยงำน

1.น ำตวัชีว้ดัของ
ปีงบประมำณ 63 มำ
ทบทวน มกีำรให้
รำงวลัชมเชย 
หน่วยงำนทีส่ำมำรถท ำ
ผลงำนผ่ำนเกณฑ ์ดี
เยีย่ม เพื่อสรำ้ง
แรงจงูใจในกำรท ำ
ผลงำนตวัชีว้ดั 

1.ทมีน ำมกีำรประชุม
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
ปี 2563 มกีำรประชุม
ทมีน ำ เพื่อวทบทวน
แผนยุทธศำสตร ์
 
 
2.หน่วยงำนก ำหนด
ตวัชีว้ดัเชงิกลยุทธข์อง 
รพ. รอ้ยละ 100 
3.บุคลลำกรทุกคนรบัรู้
และเขำ้ใจวสิยัทศัน์และ
เขม็มุ่งของโรงพยำบำล 
100% 

/ / / ทมีน ำ 
คณะกรรมกำ
รบรหิำร งำน
ยุทธศำสตร ์
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กำรตดิตำม
ควำมกำ้วหน้ำ 

ในหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง มกีำร
ตดิตำม
ด ำเนินกำรตำม
แผนอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว ้

4.จดัประชุมเจำ้หน้ำที ่100% 
เพื่อสือ่สำรแผนยุทธศำสตร ์
และตวัชีว้ดัของโรงพยำบำล
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ผลงำนต่อผูบ้รหิำร
ทุกๆ3 เดอืน 

I-3 การมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รบัผลงาน 
11. กำรรบัฟัง/
เรยีนรูค้วำม
ตอ้งกำรและควำม
คำดหวงัของ
ผูร้บับรกิำรแตล่ะ
กลุ่ม 
12. กำรประเมนิ
ควำมพงึพอใจ และ
ควำมผกูพนั 

     / / / ทมีน ำ HRD 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

13. กำรใชข้อ้มลู
เพื่อก ำหนดบรกิำร 
และกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก 
14. กำรสรำ้ง
ควำมสมัพนัธ ์และ
จดักำรค ำรอ้งเรยีน 
15. กำรคุม้ครอง
สทิธผิูป่้วย 
 
I-4 การวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 
16. กำรวดัผลกำร
ด ำเนินกำร 
17. กำรวเิครำะห์
ขอ้มลู กำรทบทวน
ผลกำรด ำเนินกำร 
และน ำไปใช้
ปรบัปรุง 

1. ทมีน ำควร
สง่เสรมิใหท้มีทุก
ระดบัและ
หน่วยงำน 
ทบทวนกำรวดัผล
งำน ตัง้แต่กำร
คดัเลอืกตวัชีว้ดั
ใหส้อดคลอ้ง กบั

1.มกีำรประชุมร่วมกบัทมีน ำ
ในกำรคดัเลอืกตวัชีว้ดัเพื่อ
ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กร โดยพจิำรณำตัง้แต่
ตวัชีว้ดัระดบัหน่วยงำน ทมีน ำ
ระบบ และระดบัโรงพยำบำล
ใหส้อดคลอ้งไปในทศิทำง
เดยีวกนั 

1.พฒันำระบบกำร
เกบ็ตวัชีว้ดั เขำ้ระบบ
สำรสนเทศ เพื่องำ่ย
ต่อกำรตดิตำม 
วเิครำะห ์และ
ประมวลผลขอ้มลู 
2.ตดิตำมตวัชีว้ดั
ทุกๆ 1 เดอืนและ 3 

1.ถ่ำยทอดควำมส ำเรจ็
ของตวัชีว้ดั และชื่นชม 
ผ่ำนช่องทำงกำร
สือ่สำรต่ำงๆ เช่น เวป
ไซต,์ ไลน์ และบอรด์
ขอ้มลูขำ่วสำร 
2.จดัตัง้คณะกรรมกำร
ก ำกบัตดิตำมตวัชีว้ดั 

ทมีน ำ/กลุ่มงำน/ 
หน่วยงำน มตีวัชีว้ดัที ่
สอดคลอ้งกบัประเดน็ 
คุณภำพ รอ้ยละ 100 
 
 
 
 

/ / / ทมี
สำรสนเทศ 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

18. คุณภำพของ
ขอ้มลู และ
สำรสนเทศ 
19. กำรจดักำร
ระบบสำรสนเทศ 
20. ควำมรูข้อง
องค์กร 

เป้ำหมำยทีจ่ะเป็น
โรงพยำบำล
คุณภำพ อกีทัง้
ควรครอบคลุม
โรคพืน้ฐำนของ
โรงพยำบำลซึง่มำ
จำกขอ้มลูและกำร
วเิครำะหปั์ญหำที่
พบ และปรบัปรุง
ระบบ จดัเกบ็
ขอ้มลูใหถู้กตอ้ง 
น่ำเชื่อถอื และ
น ำมำวเิครำะหผ์ล
กำรด ำเนินงำน 
จำกขอ้มลูทีม่อียู่
ในเชงิลกึ เพื่อให้
ทรำบปัญหำที่
แทจ้รงิ จดัล ำดบั
ควำมส ำคญั

2.มกีำรวเิครำะห ์และตดิตำม
ตวัชีว้ดัทีส่ ำคญัทุก 1 เดอืน 
และตวัชีว้ดั อื่นๆ ทุก3 เดอืน 
เพื่อรำยงำนต่อผูบ้รหิำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดอืน เพื่อรำยงำนต่อ
ผูบ้รหิำรและน ำ
ตวัชีว้ดัทีไ่ม่ผ่ำน 
เกณฑม์ำทบทวนและ
ปรบัเปลีย่นกลยุทธ์
ในกำร ด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมตีวัแทนทุก
หน่วยงำน ทีช่่วยก ำกบั
ตดิตำมตวัชีว้ดัของแต่
ละฝ่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ปัญหำ น ำไปสู่
กำรตดัสนิใจ
วำงแผน
ด ำเนินกำร และ
ปรบัปรุงผลงำน
รวมทัง้ทมีควรใช้
ขอ้มลูเชงิ
เปรยีบเทยีบใน
กำรกระตุน้ใหเ้กดิ
กำรพฒันำมำกขึน้ 
โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ผลลพัธใ์นกำร
ดแูลผูป่้วย 
2. กำรทบทวน
และประเมนิผล
งำนโรงพยำบำล 
แลว้น ำสิง่ทีไ่ด้
จำกกำรทบทวน
นัน้มำจดัล ำดบั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ประชุมคณะกรรมกำร IM 
ทบทวนระบบกำรจดักำร
ตวัชีว้ดัเพื่อกำรประเมนิผล
งำนของโรงพยำบำล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.น ำเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำร โรงพยำบำล 
ทุก 6 เดอืน เพื่อ
ทรำบขอ้มลู และผล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.มกีำรมอบเกยีรตบิตัร
หน่วยงำนทีม่ี
กระบวนกำรทีด่ดีำ้น
กำรจดักำรตวัชีว้ดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.มกีำรประชุมน ำเสนอ 
2 ครัง้ต่อปี 
ปี 2563 มกีำรประชุม 
คณะกรรมกำร IM เพื่อ
ทบทวนระบบจดักำร
ตวัชีว้ดั 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ควำมส ำคญั เพื่อ
น ำไปสูก่ำร
ปรบัปรุงพฒันำ
ระบบงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
ความก้าวหน้า
จากการทบทวน
เพ่ิมเติม 
1. ระบบ
สำรสนเทศ และ
เวชระเบยีนควร
ทบทวนระบบกำร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.จดัระบบกำรรกัษำควำมลบั
ของผูป่้วยใน กรณีผูป่้วย 
OSCC ใหม้ปีระสทิธภิำพ 
 

กำรด ำเนินงำนตำม
ตวัชีว้ดั 
2.น ำผลกำรวเิครำะห์
มำจดัล ำดบั
ควำมส ำคญัในกำร
ปรบัปรุง 
กระบวนกำร
ด ำเนินงำน กำรใช้
ทรพัยำกร ในกำร
พฒันำระบบงำนที่
ส ำคญั 
 
 
 
 
1.จดัท ำ WI ของกำร
รกัษำควำมลบัของ
ผูป่้วยใน กรณีผูป่้วย 
OSCC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.จดัประชุมใหค้วำมรู้
แก่บุคลำกรเกีย่วกบั
ควำมรบัผดิชอบในกำร
รกัษำควำมลบั วธิกีำร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.กำรรอ้งเรยีนจำก
ผูป่้วยเกีย่วกบัจรรน
บรรณวชิำชพี(กำร



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ใหบ้รกิำรผูป่้วยใน
กรณีทีม่คีวำม
ละเอยีดอ่อนต่อ
กำรถูกละเมดิ
ร่วมกบัทมีดแูล
ผูป่้วย ก ำหนด
แนวทำงกำร
รกัษำควำม
ปลอดภยั และ
ควำมลบัของ
ขอ้มลู พรอ้มทัง้
จดัท ำแนวทำง
ปฏบิตั ิ
2. กำรจดักำร
ควำมรู ้ควร
รวบรวมควำมรูท้ี่
ไดจ้ำกบุคคล 
(tacit) และควำมรู้
ทำงวชิำกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.กำรรวบรวมควำมรูท้ีส่ ำคญั 
ก ำหนดใหม้ ีคลงัควำมรูข้อง
โรงพยำบำล ในรปูแบบ ของ 
ไฟลโ์ดยพฒันำกำรจดัเกบ็ชดุ
ควำมรูอ้ย่ำง เป็นหมวดหมู่
คน้หำงำ่ย และเป็นปัจจุบนั

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.จดัรวบรวมคลงั
ควำมรูข้อง รพ. ใน
รปูแบบ ของ ไฟล์
โดยพฒันำกำร
จดัเกบ็ชุด ควำมรู้
อย่ำงเป็นหมวดหมู่

จดักำรเมื่อมกีำรขอให้
เปิดเผยขอ้มลูซึง่เป็น
กำรละเมดิกำรรกัษำ
ควำมลบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.สรำ้งแรงจงูใจในกำร
ท ำ  R2R ,CQI 
นวตักรรม เรื่องเล่ำ 
อย่ำงต่อเนื่อง โดย จดั
ประกวด กำรใหเ้กยีรติ
บตัร  

รกัษำควำมลบัผูป่้วย) 
เป็นศูนย ์
ผลลพัธปี์ 2563 เป็น 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มเีรื่องเล่ำ R2R 
,CQI อย่ำงน้อย 
หน่วยงำนละ 2 เรื่อง 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

(explicit) ที่
องค์กรไดจ้ดักำร
แลกเปลีย่นใน
องค์กร เช่น 
งำนวจิยัทำง
คลนิิก CQI, R2R 
น ำมำรวบรวมให้
ขอ้มลูมคีวำม
พรอ้มใช ้สำมำรถ
น ำไปขยำยใหเ้กดิ
กำรเรยีนรู ้
ออกแบบ
ระบบงำนใน
องค์กร เพื่อให้
เกดิประโยชน์ใน
กำรจดับรกิำรและ
กำรดแูลผูป่้วยได้
อย่ำงเหมำะสม
ต่อไป 

เพื่อ กำรน ำไปใชใ้นกำรพฒันำ
ระบบกำรดแูลผูป่้วยไดง้ำ่ย
ยิง่ขึน้ 

คน้ หำงำ่ย และเป็น 
ปัจจบุนั เพื่อกำร
น ำไปใชใ้นกำรพฒันำ
ระบบ กำรดแูลผูป่้วย
ไดง้ำ่ยขึน้ 

 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

I-5 การมุ่งเน้นทรพัยากรบุคคล 
21. ขดี
ควำมสำมำรถและ
ควำมเพยีงพอ 
22. สุขภำพและ
ควำมปลอดภยัของ
ก ำลงัคน 
23. กำรสรำ้งเสรมิ
สุขภำพของ
ก ำลงัคน 
24.ควำมผกูพนัและ
ผลกำรปฏบิตังิำน 
ระบบกำรจดักำรผล
กำรปฏบิตังิำน 
25. กำรพฒันำ
ก ำลงัคน และผูน้ ำ 
 

1.ขดี
ควำมสำมำรถและ
ควำมเพยีงพอ 
จำกทีโ่รงพยำบำล
ไดม้กีำรวเิครำะห์
ควำมเพยีงพอ
ของอตัรำก ำลงัใน
กำรปฏบิตังิำน
แลว้นัน้ ควร
ก ำหนดแนวทำง
ในกำรสรรหำที่
ชดัเจน โดยให้
ครอบคลุม
บุคลำกรทีใ่หก้ำร
ดแูลผูป่้วย
โดยตรงและ
บุคลำกรในสำย
สนับสนุน เพื่อให้

ทมีคณะกรรมกำรบรหิำรและ
ทมี HRD รพ.ปำกพนัง ได้
ทบทวนแผนพฒันำบุคลำกร
ใหเ้ป็นไปตำม เขม็มุ่ง service 
plan โรคทีเ่ป็นจุดเน้น และ
ควำมตอ้งกำรของโรงพยำบำล  
ในวนัที2่ ธนัวำคม 2562  
 

ผูท้ีย่ื่นแสดงควำม
จ ำนงลำศกึษำ
ฝึกอบรมตำม 
service plan และ
ควำมตอ้งกำรของ
โรงพยำบำลมดีงันี้ 
 1.สำขำบรบิำลเภสชั
กรรมส ำหรบัผูป่้วย
โรคไต  
2.สำขำบรบิำลเภสชั
กรรมส ำหรบัผูป่้วย
โรคทำงจติเวช 
3.กำรพยำบำลเวช
ปฏบิตักิำรบ ำบดั
ทดแทนไต(กำรฟอก
เลอืดดว้ยเครื่องไต
เทยีม) 

ทมีคณะกรรมกำร
บรหิำรและทมี HRD 
รพ.ปำกพนัง ได้
ทบทวนแผนพฒันำ
บุคลำกรตำมเขม็มุ่ง 
service plan  โรคที่
เป็นจุดเน้น และควำม
ตอ้งกำรของ
โรงพยำบำล อย่ำง
ต่อเนื่องตัง้แต่ปี  62 
 

มผีูท้ีไ่ดร้บักำรศกึษำ
ตำมทีแ่สดงควำมจ ำนง 
4 สำขำไดศ้กึษำต่อ
ตำมแผน  2 สำขำ  คดิ
เป็น  50 % 

/ / / ทมี HRD 
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ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
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สำมำรถ
ปฏบิตังิำนได้
อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 

4.กำรพยำบำลเวช
ปฏบิตัฉุิกเฉิน 

 2.กำรพฒันำ
ก ำลงัคน ควร
สง่เสรมิใหม้กีำร
คน้หำ training 
need ทีม่ำจำก
ควำมเสีย่งในกำร
ปฏบิตังิำน ผล
กำรทบทวน
กระบวนกำรดแูล
ผูป่้วย กำรนิเทศ
ทำงกำรพยำบำล 
เป็นตน้ น ำมำ
จดัท ำแผนกำร
อบรมทีต่รง
ประเดน็ เพื่อให้

กำรฝึก training need ในปี 
2563 ทีไ่ดจ้ำกกำรนิเทศ
ทำงกำรพยำบำลและจำกกำร
คน้หำควำมเสีย่ง 
1.กำรทบทวนกำรใช ้SOS 
score ในผูป่้วยวกิฤตเพื่อให้
ครอบคลุมตำมประเภทของ
ผูป่้วยตัง้แต่แรกรบัจนถงึ
จ ำหน่ำย 
2. ทบทวนกำรใช ้pain score 
ในผูป่้วยทีม่ำดว้ยอำกำรปวด
ทุกรำย  
3.กำรบนัทกึทำงกำรพยำบำล
ตำมมำตรฐำน 
 

-กจิกรรมนิเทศ
ทำงกำรพยำบำล
นิเทศทุกเดอืนโดย
หวัหน้ำงำน   
-Internal survey โดย
คณะกรรมกำรฝ่ำย
กำรพยำบำลปีละ 1 
ครัง้  
 
 
 
 
 
 
 

นิเทศตดิตำมทุก 1 
เดอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละของกำรปฏบิตัิ
ตำมแผนกำรนิเทศ
ทำงกำร รอ้ยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ / / ทมี HRD 
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ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 
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เกดิควำม
ปลอดภยัและลด
เหตุกำรณ์ทีไ่ม่พงึ
ประสงคใ์นกำร
ปฏบิตังิำน 
3.  ควรสง่เสรมิ
กำรน ำขอ้มลูกำร
ประเมนิควำมพงึ
พอใจและควำม
ผกูพนัมำ
วเิครำะหค์วำม
เหมำะสมในกำร
ใชป้ระโยชน์ตำม
บรบิทขององค์กร 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่
จะน ำไปปรบั
ควำมผกูพนัของ
บุคลำกร 
 

 
 
 
 
 
กำรจ่ำยเงนิตอบแทนล่วงเวลำ
, เงนิพเิศษ ออกตรงเวลำ ทุก
เดอืน จนท. มขีวญัและ
ก ำลงัใจในกำรท ำงำน รวมทัง้
มคีวำมรกัองค์กร ช่วยกนั
ขบัเคลื่อนงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
มกีำรประเมนิ
happinometerเพื่อใช้
วดัควำมสุขของ
คนท ำงำนในองคก์ร 
ไดทุ้กกลุ่มงำน และ
สำมำรถทรำบค่ำ
คะแนนเฉลีย่ควำมสุข
ของตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึง่พบว่ำ 
Happy money มี
คะแนนต ่ำสุด 
รองลงมำคอื Happy 
relaxed  
 

 
 
 
 
 
 
จดัท ำแผนงำน
โครงกำร OD กำรจดั
กฬีำสมัพนัธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-อตัรำควำมผำสุกของ
บุคลำกร 
(Happinometer) > 
รอ้ยละ70 
-อตัรำกำรลำออกของ
เจำ้หน้ำที ่< รอ้ยละ 3  
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คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์
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4. ระบบพฒันำ
และเรยีนรูส้ ำหรบั
ผูน้ ำ ควรตดิตำม
ประเมนิผลลพัธ์
จำกกำรสง่
บุคลำกรไปอบรม
ทีไ่ดว้ำงแนวทำง
ไวใ้หค้รอบคลุม
ทัง้ระดบัผูน้ ำและ
ผูป้ฏบิตังิำน เพื่อ
คน้หำโอกำส
พฒันำในกำร
เรยีนรูท้ีจ่ะ
ตอบสนองเป้ำ 
หมำยขององคก์ร 

 
 
 
 
จนท.ทีเ่ขำ้รบักำรอบรม เมื่อ
กลบัมำไดน้ ำควำมรูท้ีไ่ดจ้ำก
กำรประชุมมำถ่ำยทอดให้
บุคลำกรในหน่วยงำนรบัทรำบ
ในสว่นหวัหน้ำงำนคุณภำพ
เมื่อกลบัมำจำกกำรประชุมได้
น ำสิง่ทีไ่ดจ้ำกกำรประชุมมำ
ถ่ำยทอดใหผู้ป้ฏบิตัริบัทรำบ 
รวมทัง้ถ่ำยทอดสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู้
จำกกำรประชุมใหท้มีคุณภำพ 
หวัหน้ำงำน หวัหน้ำฝ่ำย 
ทรำบ 
 

เจำ้หน้ำทีใ่นองคก์ร 
ลำออก 3 รำย คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.33 ในปี 
2563 
-มกีำรก ำกบัตดิตำม
ประเมนิผลลพัธจ์ำก
กำรประชุม นอกจำก
กำรเขยีนรำยงำนกำร
ประชุม, กำรถ่ำยทอด
ใหบุ้คลำกรรบัทรำบ
แลว้ มกีำรตดิตำมผู้
ปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั 
เพื่อตอบสนอง
นโยบำยขององคก์ร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.บุคลำกรผ่ำนกำร
ประเมนิspecific 
competency  
2.บุคลำกรเขำ้อบรม
ตำมแผน 
 
 
 
3วสิญัญผ่ีำนกำรอบรม
ปีละ 1 ครัง้ 
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5. ควรพฒันำ
ระบบกำรจดักำร
อตัรำก ำลงั
บุคลำกรโดย
ประเมนิกำร
มอบหมำยงำน
ตำมหน้ำทีท่ี่
รบัผดิชอบ 
ตดิตำมผลลพัธ์
ควำมเสีย่งที่
เกดิขึน้โดย
ค ำนึงถงึมำตรฐำน
วชิำชพี 
โดยเฉพำะใน
หน่วยงำนทีต่อ้ง
ดแูลผูป่้วยเสีย่งสงู 
เพื่อใหเ้กดิควำม
ปลอดภยัทัง้

1.บุคลำกรใน 3 หน่วยงำน 
ผ่ำนกำรทดสอบสมรรถนะที่
จ ำเป็น 100 % 
2.หวัหน้ำเวร ER ผ่ำนกำร
อบรมหลกัสตูรเวชปฏบิตัิ
ฉุกเฉิน 2 คน (40%) 
 
3.วสิญัญพียำบำล 
ผ่ำนกำรอบรมฟ้ืนฟูวสิญัญี
พยำบำลทุกปี คดิเป็น 100 % 
 
4.มรีะบบกำรจดัอตัรำก ำลงั
ส ำรองทัง้ 3 หน่วยงำน 
 
 
5. มรีะบบปรกึษำแพทย์
เฉพำะทำง 
6.มขีอ้ตกลงในองคก์รแพทย์ 
 

1.ประเมนิสมรรถนะ
เฉพำะของบุคลำกร 3 
หน่วยงำนต่อเนื่องทุก
ปี 
2.แผนพฒันำ
บุคลำกร อบรม
หลกัสตูรเวชปฏบิตัิ
ฉุกเฉิน ปีละ 1 คน 
ตัง้แต่ปี 2564-2568 
3.แผนพฒันำ
บุคลำกรอบรมฟ้ืนฟู
วสิญัญพียำบำลอย่ำง
น้อย ปีละ 1 ครัง้ 
 
 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
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ผูร้บับรกิำรและ
ผูป้ฏบิตังิำน 

 

I-6 การปฏิบติัการ 
26. กำรออกแบบ
บรกิำรและ
กระบวนกำรท ำงำน 
กำรจดักำรและ
ปรบัปรุง
กระบวนกำรท ำงำน 
ประสทิธภิำพและ
ประสทิธผิล 
27. กำรจดักำรห่วง
โซ่อุปทำน 
28. กำรจดักำร
นวตักรรม 
29. กำรจดักำรดำ้น
กำรเรยีนกำรสอน
ทำงคลนิิก 

1. ควรสง่เสรมิให้
ทุกระดบัท ำควำม
เขำ้ใจในคุณค่ำ 
เป้ำหมำยของงำน 
ระบบงำน และ
เรยีนรูก้ำรน ำ 3P 
มำปรบัใชใ้ห้
เหมำะสม และ
เรยีนรูใ้นกำรหำ
โอกำสพฒันำ
คุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 

. แผนอบรมเชงิปฏบิตักิำร 
จดัท ำแผนยุทธศำสตร ์
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เขม็มุ่ง 
วฒันธรรมองคก์ร วฒันธรรม
ควำมปลอดภยั ใหแ้ก่บุคลำกร
โรงพยำบำล 
-ทมีประสำนงำนคุณภำพ
โรงพยำบำลวำงแผนลงเยีย่ม
หน้ำงำนเป็นพีเ่ลีย้งหน่วยงำน
ในกำรเรยีนรูก้ำรท ำงำนผ่ำน 
กำรน ำ3P มำปรบัใช ้
-จดักจิกรรมกำรพฒันำ
คุณภำพโรงพยำบำล น ำเสนอ 
CQI ประจ ำปี 
 

อยู่ระหว่ำงกำรจดัท ำ
แผนกำรพฒันำใน
ปีงบประมำณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมน ำเสนอ
ผลงำนคุณภำพ CQI , 
R2R และนวตกรรม
ประจ ำปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มเีรื่องเล่ำ R2R ,CQI 
อย่ำงน้อย หน่วยงำน
ละ 2 เรื่อง 
ปี 2563 12 เรื่อง 

/ / / ทมีน ำ 
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30. ควำมพรอ้ม
ส ำหรบัภำวะฉุกเฉิน
และภยัพบิตัติ่ำง ๆ 

2. ควรสง่เสรมิให้
มกีำรทบทวน
ควำมสำมำรถ
เฉพำะองคก์ร
โดยเฉพำะกำร
เป็นโรงพยำบำล
ระดบั M2 โดย
ประเมนิจำก
ขอ้มลูพืน้ฐำนของ
โรงพยำบำล และ
ควำมสำมำรถ
จดับรกิำรเองโดย
ไม่ตอ้งพึง่พงิ
เครอืขำ่ย จะท ำให้
กำรด ำเนินงำนได้
อย่ำงเตม็
ประสทิธภิำพ 
และควร
สอดคลอ้งกบั

ทมีน ำและทมีคุณภำพ ประชุม
ทบทวนแผนยุทธศำสตร ์เขม็
มุ่ง และ core competency 
ของโรงพยำบำล ทีก่ ำหนดไว้
เดมิว่ำ ท ำงำนแบบมสีว่นรว่ม
โดยภำคเีครอืขำ่ย ใหพ้จิำรณำ
กำรจดับรกิำรเองทีไ่ม่ต้อง
พึง่พงิเครอืขำ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร 
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แนวทำง
โรงพยำบำล
คุณภำพ ตำม
แผนยุทธศำสตร์
ทีต่ ัง้ไว ้ผูน้ ำ
ระดบัสงูควร
สง่เสรมิใหน้ ำ
ขอ้มลูทัง้ 
Hospital base
และ Customer 
base มำวเิครำะห์
หำควำมคำดหวงั
ของผูร้บับรกิำร
ตัง้เป้ำหมำยของ
กำรปรบั
กระบวนกำร
ท ำงำนใหช้ดัเจน 
(Purpose) 
รวมถงึก ำหนด
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ตวัชีว้ดัเพื่อใช้
ก ำกบัตดิตำม 
สะทอ้นผลลพัธ์
ควำมกำ้วหน้ำ
ของกระบวนกำร 
(Performance) 
ใหเ้กดิกำรพฒันำ
ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
3. ควรทบทวน
ภำวะฉุกเฉินและ
ภยัพบิตัทิี่
โรงพยำบำลมี
โอกำสเผชญิให้
ครอบคลุม ซอ้ม
อย่ำงสม ่ำเสมอ 
และประเมนิ
ประสทิธภิำพของ
แผนทีจ่ดัท ำไว ้ 

3.ทมีน ำและคณะกรรมำรEOC 
โรงพยำบำล ไดท้บทวนภำวะ
ฉุกเฉินและภยัพบิตัทิี่
โรงพยำบำลเผชญิ ครอบคลุม
ถงึ ภยัจำกพำยุ ปัญหำลฟิต์
ตดิ  โรคระบำดไวรสั โคโรนำ 
-19 มกีำรจดัท ำค ำสัง่ 
มอบหมำยงำนผูร้บัผดิชอบ 
และมกีำรซอ้มแผนในปี 2563 
 
 

 
-ไดด้ ำเนินกำรซอ้ม
แผนกรณีลฟิตค์ำ้ง  
-ซอ้มแผนอคัคภียั 
-ซอ้มแผนรบัผุป่้วย
หรอืผูส้งสยัตดิเชือ้
ไวรสัโคโรน่ำ –19
ตัง้แต่กำรรบัแจง้เหตุ 
ออกรบัเหตุ และ
น ำสง่เขำ้รบักำรรกัษำ
ในโรงพยำบำลพรอ้ม
ทัง้มแีนวทำงปฏบิตั ิ
-ซอ้มแผนอุบตัเิหตุ
หมู่ทำงน ้ำ 
 
 

-ด ำเนินกำรซอ้มแผน
เหตุฉุกเฉินปีละครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-วำงระบบควำม
ปลอดภยัแก่ผูใ้ชเ้รอื
ขำ้มฟำก  อบรมกำร
ช่วยฟ้ืนคนืชพีขัน้
พืน้ฐำนแก่พนักงำนขบั
เรอืและผูช้่วย 
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ตอนท่ี II ระบบงานส าคญัของโรงพยาบาล 
II-1 การบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ 
II-1.1 ภาพรวม
การพฒันา
คณุภาพ 
31. ระบบ
บรหิำรงำนคุณภำพ 
กำรประสำนงำน 
และบูรณำกำร กำร
ท ำงำนเป็นทมี 
32. กำรประเมนิ
ตนเองและจดัท ำ
แผนพฒันำคุณภำพ 
33. กำรทบทวน
กำรใหบ้รกิำรและ
กำรดแูลผูป่้วย 
34. กำรพฒันำ
คุณภำพกำรดแูล
ผูป่้วย 

1.ภาพรวมการ
พฒันาคณุภาพ 
ควรสง่เสรมิใหท้มี
น ำทำงคลนิิกและ
ทมีน ำเฉพำะดำ้น
ทุกทมีมอง
ภำพรวมในกำร
พฒันำ ท ำควำม
เขำ้ใจในบทบำท 
ในกำรวำง
นโยบำย
เป้ำหมำย ตวัชีว้ดั 
และกำรก ำกบั
ตดิตำม รวมทัง้
ศกึษำเป้ำหมำย
ของมำตรฐำนที่
เกีย่วขอ้ง น ำมำสู่

-ทบทวนกำรบรหิำรควำม
เสีย่งในคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งซึง่มตีวัแทนจำกทุก
หน่วยงำนเป็นผูจ้ดักำรควำม
เสีย่งในหน่วยงำน 
-ก ำหนดใหห้น่วยงำนทบทวน
ควำมเสีย่งในแต่ละหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
-ก ำหนด trigger ในกำรคน้เวช
ระเบยีนมำทบทวนเพื่อหำ AE 

-ทบทวนแนวทำงกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง
และปรบัปรุงคู่มอื 
 
 
-หน่วยงำนทบทวน
อุบตักิำรณ์พรอ้มทัง้
บนัทกึในโปรแกรม 
National Reporting 
and Learning 
System 
 
 
 
-คกก ควำมเสีย่ง
ก ำหนด Trigger 15 

-ใหค้วำมรูเ้กีย่วกบั
ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง
ในทีป่ระชุม
ประจ ำเดอืนของ
โรงพยำบำล 
-ทุกหน่วยงำนจดั
ประชุมทบทวน
กระบวนกำรรกัษำและ
ควำมเสีย่งใน
หน่วยงำน ทุกเดอืน 
หรอืทุกครัง้ทีเ่กดิ
อุบตักิำรณ์ระดบั G H I 
ก่อนทบทวนในทมีPCT 
 
-ทบทวน Risk register 
ระดบัโรงพยำบำล ทุก 
3 เดอืน 

-จ ำนวนอุบตักิำรณ์
เพิม่ขึน้ 
 
 
 
-รอ้ยละของหน่วยงำน
ทบทวนอุบตักิำรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
-รอ้ยละของหน่วยงำน
จดัท ำ    Risk 
Register 

ลดลง 
40% 
 
 
 
92% 
 
 
 
 
 
 
 
 
92% 
 
 

/ / ทมีน ำ ทมี
RM 
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35. ระบบบรหิำร
ควำมเสีย่งและ
ควำมปลอดภยั 
36. กระบวนกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง 
37. กำรเรยีนรูจ้ำก
อุบตักิำรณ์ 

กำรวเิครำะห์
ช่องว่ำงระหว่ำง
สถำนกำรณ์จรงิ
กบัมำตรฐำน และ
วำงแผนพฒันำให้
สอดคลอ้งกบั
บรบิท และ
ตดิตำม
ควำมกำ้วหน้ำ
กำรพฒันำอย่ำง
สม ่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง 
 
 
2. ระบบบริหาร
ความเส่ียง ควร
พฒันำระบบ
บรหิำรควำมเสีย่ง 
เพิม่ควำมเขำ้ใจ 

และน ำเขำ้ทบทวนในทมี PCT 
เพื่อพฒันำเชงิระบบ 
 
-น ำอุบตักิำรณ์และกำรแกไ้ข
เชงิระบบมำท ำ Risk register 
ระดบัหน่วยงำนและระดบั
โรงพยำบำล 
-ท ำ risk matrix จดัล ำดบั
ควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง 
เสนอในกรรมกำรบรหิำรและ
ทมีทีเ่กีย่วขอ้งทุก 3 เดอืน/
จดัท ำ Risk register ระดบั
โรงพยำบำล 
-มกีำรวเิครำะหห์ำสำเหตุของ
รำกในอุบตักิำรณ์รุนแรง 
(ระดบั G-I และ Harm ระดบั 
Eขึน้ไป) และแกไ้ขเชงิระบบ
ร่วมกบัทมีPCT 
 

ตวัในกำรหำเวช
ระเบยีนมำทบทวน 
 
-หน่วยงำนน ำ
อุบตักิำรณ์และ
แนวทำงมำจดัท ำ 
Risk Register 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-ทุกหน่วยงำนจดัท ำ 
Risk Register  
 
 
 
 
 
 
 
 
-วเิครำะหห์ำสำเหตุ
ของรำกในอุบตักิำรณ์
รุนแรง (ระดบั G-I และ 
Harm ระดบั Eขึน้ไป) 
และแกไ้ขเชงิระบบ

 
 
 
 
 
 
 
 
-อุบตักิำรณ์รุนแรง G-I
ไดร้บักำรแกไ้ขทนัเวลำ 
 
 
 
-บุคลำกรผูป้ฏบิตังิำน
หน้ำงำนไดร้บักำรอบม
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
95.45
% 
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ควำมส ำคญักบั
บุคลำกรในกำร
บ่งชีค้วำมเสีย่งทัง้
ทำงคลนิิกและ
ทัว่ไป และเพิม่
กลไกกำรคน้หำ
ควำมเสีย่งทัง้เชงิ
รุกและเชงิรบั 
คดัเลอืกเวช
ระเบยีนมำ
ทบทวนเพื่อ
คน้หำ AE มำใช้
ประโยชน์ในกำร
พฒันำรวมทัง้
ด ำเนินกำรตำม
รอย กำรตรวจ
เยีย่มหน้ำงำนต่ำง 
ๆ น ำขอ้มลูควำม
เสีย่ง อุบตักิำรณ์

-ใหค้วำมรูเ้รื่องกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งแก่บุคลำกรระดบัผู้
ปฏบิตัหิน้ำงำน (ปี 62 จดั
อบรมในกลุ่มผูบ้รหิำร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อุบตักิำรณ์ควำม
รุนแรง G-I ไดร้บักำร
ทบทวนเบือ้งตน้ใน
หน่วยงำนแต่ไม่ไดร้บั
กำรทบทวนเชงิระบบ
ภำยใน 7 วนัทุกรำย 

ร่วมกบัทมี PCT ทุก
รำย 
-จดัอบรมเรื่องกำร
บรหิำรควำมเสีย่งแก่
บุคลำกรระดบัผูป้ฏบิตัิ
หน้ำงำน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อุบตักิำรณ์ระดบั G-I 
วเิครำะหห์ำสำเหตุและ
แกไ้ขเชงิระบบ  
 
 
-จนท ผูป้ฏบิตัหิน้ำงำน
ไดร้บักำรอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
0 
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เขำ้สูร่ะบบและ
น ำไปสูก่ำร
วเิครำะห ์เรยีนรู้
ขอ้มลูควำมเสีย่ง
เพื่อแกปั้ญหำเชงิ
ระบบ ส ำหรบั
อุบตักิำรณ์เขำ้สู่
ระบบและน ำไปสู่
กำรวเิครำะห ์
เรยีนรูข้อ้มลูควำม
เสีย่งของ
โรงพยำบำล เพื่อ
แกปั้ญหำเชงิ
ระบบ ส ำหรบั
อุบตักิำรณ์ควำม
รุนแรงสงู ควร
วเิครำะหส์ำเหตุที่
แทจ้รงิ และน ำมำ
พฒันำกำร

-รอ้ยละอุบตักิำรณ์ G-I
ไดร้บักำรทบทวน
ทนัเวลำ 
 

59% 
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ออกแบบระบบที่
รดักุม เพื่อ
ป้องกนักำรเกดิ
อุบตักิำรณ์ซ ้ำ 
รวมทัง้สง่เสรมิให้
น ำ Risk register 
มำใชใ้นกำร
บรหิำรจดักำร
ควำมเสีย่ง 
3. 3. คุณภำพกำร
ดแูลผูป่้วย ทมีน ำ
ทำงคลนิิกควร 
ก ำหนดกลุ่ม
ประชำกรทำง
คลนิิก (clinical 
population) ให้
ครอบคลุม และ
สอดคลอ้งกบั 
บรบิท วสิยัทศัน์
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ขององคก์ร 
เพื่อใหก้ำรดแูล
ผูป่้วยไดอ้ย่ำง
เหมำะสม และ
ตรงกบัปัญหำของ
พืน้ทีโ่ดยใชข้อ้มลู
ทีม่อียู่มำร่วมใน
กำรพจิำรณำ 
เลอืกกลุ่มโรค
เรือ้รงั เช่น DM, 
HT กลุ่มโรค 
acute disease 
ต่ำงๆ ทีต่อ้ง
เตรยีมพรอ้มกบั
ภำวะฉุกเฉินของ
โรค เช่น AMl, 
stroke, sepsis 
ก ำหนดตวัชีว้ดัที่
เหมำะสมในกำร
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ตดิตำมผล กำร
ดแูลผูป่้วยได ้เช่น 
ทบทวนผูป่้วยทีม่ี
กำรเสยีชวีติทัง้
ก่อนถงึ
โรงพยำบำล และ
ทัง้ที ่refer ต่อ
และเสยีชวีติเพื่อ
พฒันำกำร refer 
ไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 
ควรทบทวนกำร
ดแูลใหเ้ป็นไป
ตำมมำตรฐำนและ
สรำ้ง CPG อย่ำง
เหมำะสมกบั
บรบิทของ
โรงพยำบำล 
 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

II-2 การก ากบัดแูลด้านวิชาชีพ 
38. ระบบบรหิำร
กำรพยำบำล 
39. ปฏบิตักิำรทำง
พยำบำล 
40. องค์กรแพทย ์

1. ระบบบรหิำร
กำรพยำบำล :
ควรวำงแผนเรื่อง
ก ำลงัคนพจิำรณำ
ภำระงำน รวมทัง้
พฒันำ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถของ
พยำบำล 
กระบวนกำรคดิ
เชงิบวกใหช้ดัเพื่อ
รองรบักำร
จดับรกิำร เรยีนรู้
ปัญหำ มำพฒันำ
ระบบบรหิำรกำร
พยำบำลใหม้ี
ประสทิธภิำพมำก
ขึน้ รวมทัง้
พฒันำกำร

1.วเิครำะหผ์ลติภำพ 
(Productivity) ในกำรท ำงำน
ของทุกหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ก ำหนดแนวทำงกำรเฝ้ำ
ระวงัผูป่้วยกลุ่มเสีย่ง เช่น 
Hypoglycemia ร่วมกบัทมี 

-ผลติภำพ 
(Productivity) ในกำร
ท ำงำน ปี 63 ของแต่ 
ละหน่วยงำนเป็นดงันี้ 
OPD = 142.5 
ER = 125.0 
Ward หญงิ = 
194.10 
Ward ชำย = 167.41 
Ward เดก็ = 104.65 
LR = 137.5 
OR = 31.68 
 
 
-ปรบัปรุง CPG กำร
เฝ้ำระวงัผูป่้วย 
Hypoglycemia โดย
ก ำหนดให ้Record  

-วเิครำะหผ์ลติภำพ
(Productivity) ในกำร
ท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ตดิตำมกำรใช ้CPG 
อย่ำงต่อเนื่อง 
 
 

-รอ้ยละของหน่วยงำน
มผีลติภำพ 
(Productivity) ในกำร
ท ำงำนอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน 90-110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รอ้ยละของกำรปฏบิตัิ
ตำม CPG รำยโรค 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

-องค์กร
พยำบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-องค์กร
พยำบำล 
 
 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ปฏบิตักิำร
พยำบำลในกำร
ดแูลผูป่้วยกลุ่ม
เสีย่ง วเิครำะห์
ขอ้มลูทำงคลนิิก
ของผูป่้วยกลุ่มนี้ 
และตดัสนิใจ
จดักำร เฝ้ำระวงั
ผูป่้วยได้
เหมำะสม 
พฒันำกำรบนัทกึ
ทำงกำรพยำบำล
ใหท้นัเวลำ 
สะทอ้นกำรใช้
กระบวนกำร
พยำบำลและหำ
โอกำสพฒันำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

PCT รวมทัง้โรคอื่น ๆ ทีม่ี
ภำวะวกิฤต 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.กำรนิเทศทำงกำรพยำบำล 
-ทุกเดอืนโดยหวัหน้ำงำน 
-Internal survey ปีละ  
1 ครัง้ โดยคณะกรรมกำร
บรหิำรกลุ่มงำนกำรพยำบำล 
 
 
 
 

Vital signs q 1 hr x  
4 ครัง้  
q hr x 2 ครัง้ Until 
stable หลงัจำกนัน้ q  
4 hr 
-ผูป่้วย Sepsis และ
โรคอื่นๆ ทีม่ภีำวะ
วกิฤต เฝ้ำระวงัตำม 
SOS Score 
 
-จำกกำรนิเทศ
ทำงกำรพยำบำล ได้
จดัท ำ Training need 
ดงันี้ 
1.กำรบนัทกึทำงกำร
พยำบำลตำม
มำตรฐำน 
2.กำรประเมนิผูป่้วย
โดยใช ้SOS Score 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กำรนิเทศทำงกำร
พยำบำล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รอ้ยละกำรนิเทศ
ทำงกำรพยำบำลตำม
แผน 
-กำรใชก้ระบวนกำร
พยำบำลและกำร
บนัทกึทำงกำร
พยำบำลมคีะแนน
มำกกว่ำรอ้ยละ 80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-องค์กร
พยำบำล 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

 
 

4.ประเมนิสมรรถนะบุคลำกร
ทำงกำรพยำบำล 
 
 
 
5.จดัท ำแผนพฒันำบุคลำกร
ตำม Service Plan 
-ปีงบประมำณ 2563 แผน
ฝึกอบรมเฉพำะทำง 4-6 เดอืน 
3 สำขำประกอบดว้ย 
1) สำขำกำรพยำบำลเวช
ปฏบิตักิำรบ ำบดัทดแทนไต 
(กำรฟอกเลอืดดว้ยเครื่องไต
เทยีม) 1 คน 
2) สำขำกำรพยำบำลเวช
ปฏบิตัฉุิกเฉิน 1 คน 
3) สำขำกำรพยำบำลเวช
ปฏบิตัทิัว่ไป (กำรรกัษำโรค
เบือ้งตน้) 1 คน 

3.กำรประเมนิ Pain 
Score ในผูป่้วยทีม่ำ
ดว้ยอำกำรปวด 
 
-บุคลำกรทำงกำร
พยำบำลมสีมรรถนะ
ตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด 
รอ้ยละ 100 
 
-ปี 2563 บุคลำกร
ทำงกำรพยำบำล
ไดร้บักำรฝึกอบรม
เฉพำะทำง 4-6 เดอืน 
ตำม Service Plan 2 
สำขำ ดงันี้ 
1) สำขำกำรพยำบำล
เวชปฏบิตัฉุิกเฉิน 1 
คน 

 
 
 
 
-ประเมนิสมรรถนะ
บุคลำกรทำงกำร
พยำบำล 
 
 
-กำรท ำแผนพฒันำ
บุคลำกรตำม Service 
Plan 

 
 
 
 
-บุคลำกรทำงกำร
พยำบำลมสีมรรถนะ
ตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด
มำกกว่ำรอ้ยละ 85 
 
-รอ้ยละของบุคลำกร
ทำงกำรพยำบำลไดร้บั
กำรฝึกอบรมตำม 
Service Plan ตำม
แผน 
 

 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 

 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 

 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

/ 

 
 
 
 
-องค์กร
พยำบำล 
 
 
 
-องค์กร
พยำบำล 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

2) สำขำกำรพยำบำล
เวชปฏบิตัทิัว่ไป (กำร
รกัษำโรคเบือ้งตน้) 
1 คน 

 
 

2. องคก์รแพทย ์
ควรสง่เสรมิให้
แพทยใ์นองคก์ร
ร่วมวำงแผนและ
แนวทำง
ตอบสนอง
ยุทธศำสตรอ์ย่ำง
ยัง่ยนื และเน้นให้
แพทยแ์ละทนัต
แพทยม์สีว่นร่วม 
ทบทวนเวช
ระเบยีนทำง
คลนิิก และใช ้
CPG อย่ำง
เหมำะสม เพื่อ

1.มนีโยบำยใหแ้พทยแ์ละทนัต
แพทยม์สีว่นร่วมเป็นกรรมกำร
คุณภำพทุกทมี 
2.แพทยเ์ฉพำะทำงเขำ้ร่วม
ทบทวนในทมีดแูลผูป่้วยทุก
วนัพฤหสับด ีน ำผลจำกกำร
ทบทวนมำปรบัปรุง CPG 
พฒันำระบบกำรดแูลผูป่้วย 
3.เลขำนุกำรองคก์รแพทยเ์ป็น
ประธำนกรรมกำรสำรสนเทศ
และเวชระเบยีน 
4.มกีำรทบทวนงำนคุณภำพ
ในทีป่ระชุมองคก์รแพทยทุ์ก
เดอืน 

1.แพทย/์ทนัตแพทย์
มสีว่นร่วมในงำน
คุณภำพ 

  / / / MSO 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

สรำ้งกำรเรยีนรู้
และพฒันำระบบ
กำรดแูลผูป่้วยให้
ดขีึน้ และมสีว่น
ร่วมในระบบงำน
ส ำคญัต่ำงๆ เพื่อ
เพิม่กำรสือ่สำร
ระหว่ำงทมีต่ำง ๆ 
 

 กำรทบทวน
เหตุกำรณ์ทีไ่ม่พงึ
ประสงค ์

       ทมี RM/ 
ทมี PCT 

II-1.2 ข. คณุภาพการดแูลผูป่้วย 
 ทมีน ำทำงคลนิิก 

ควรก ำหนดกลุ่ม
ประชำกรทำง
คลนิิก (Clinical 
population) ให้
ครอบคลุมและ

1. ก ำหนดกลุ่มโรคตำมเขม็มุ่ง
ของรพ. ไดแ้ก่ DM, HT, 
ACS, stroke, DHF และ
ก ำหนดเพิม่ ไดแ้ก่ sepsis, 
PPH 

ตวัชีว้ดั DM 
1. รอ้ยละของ
ประชำกรอำยุ 35 ปี 
ขึน้ไปทีไ่ดร้บักำรคดั
กรองเบำหวำน 
73.53 

1. ทบทวนกลุ่มโรค
ส ำคญัใหส้อดคลอ้งกบั
บรบิทและเขม็มุ่งของ
องค์กร 
2. ทบทวนกำรดแูล
กลุ่มโรคทีก่ ำหนด 

ตวัชีว้ดั DM 
1. รอ้ยละของประชำกร
อำยุ 35 ปี ขึน้ไปที่
ไดร้บักำรคดักรอง
เบำหวำน > รอ้ยละ 90 

/ / / ทมี PCT 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

สอดคลอ้งกบั
บรบิท วสิยัทศัน์
องค์กร เพื่อให้
สำมำรถใหก้ำร
ดแูลผูป่้วยได้
อย่ำงเหมำะสม
และตรงกบัปัญหำ
ในพืน้ที ่โดยใช้
ขอ้มลูทีม่อียู่
มำร่วมในกำร
พจิำรณำ เลอืก
กลุ่มโรคเรือ้รงั 
เช่น DM , HT  
กลุ่มโรค Acute 
disease ต่ำง ๆที่
ตอ้งเตรยีมพรอ้ม
กบัภำวะฉุกเฉิน
ของโรค เช่น AMI 
, STOKE 

2. ก ำหนดตวัชีว้ดัตำมกลุ่ม
โรคทีก่ ำหนด 
3. ทบทวนกำรดแูลกลุ่มโรคที่
ก ำหนดรวมทัง้ทบทวนผูป่้วย
ทีม่กีำรเสยีชวีติก่อนถงึ
โรงพยำบำล และที ่refer ต่อ 
4. ตดิตำมกำรใช ้CPG รำย
โรคทีก่ ำหนด 
5. ทบทวน/ปรบัปรุง CPG  
 

2. รอ้ยละของผูป่้วย
เบำหวำนทีค่วบคุม
ระดบัน ้ำตำลในเลอืด
ไดด้ ี27.09 
3. รอ้ยละของกำรเกดิ
ภำวะแทรกซอ้น
เฉียบพลนัในผูป่้วย
เบำหวำน 1.42 
4. รอ้ยละของผูป่้วย
เบำหวำนทีไ่ดร้บักำร
ตรวจภำวะแทรกซอ้น
ทำงตำ 51.77 
5. อตัรำผูป่้วย DM 
ไดร้บักำรตรวจ
ภำวะแทรกซอ้นทำง
ไต  
รอ้ยละ 46.39 
6. รอ้ยละของผูป่้วย
เบำหวำนทีไ่ดร้บักำร

3. ตดิตำมตวัชีว้ดั 
4. ตดิตำมกำรใช ้CPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รอ้ยละของผูป่้วย
เบำหวำนทีค่วบคุม
ระดบัน ้ำตำลในเลอืดได้
ด ี≥ รอ้ยละ 40 
3. รอ้ยละของกำรเกดิ
ภำวะแทรกซอ้น
เฉียบพลนัในผูป่้วย
เบำหวำน  
≤ รอ้ยละ 2 
4. รอ้ยละของผูป่้วย
เบำหวำนทีไ่ดร้บักำร
ตรวจภำวะแทรกซอ้น
ทำงตำ > รอ้ยละ 60 
5. อตัรำผูป่้วย DM 
ไดร้บักำรตรวจ
ภำวะแทรกซอ้นทำงไต 
> รอ้ยละ60 
6. รอ้ยละของผูป่้วย
เบำหวำนทีไ่ดร้บักำร



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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.SEPSIS ก ำหนด
ตวัชีว้ดัที่
เหมำะสมในกำร
ตดิตำมผลกำร
ดแูลผูป่้วยได ้เช่น 
ทบทวนผูป่้วยทีม่ี
กำรเสยีชวีติ ทัง้
ก่อนถงึ รพ. ทัง้ที่
เขำ้มำทีห่อ้ง
ฉุกเฉิน และทัง้ที ่
Refer ต่อและ
เสยีชวีติ เพื่อ
พฒันำในกำร
Refer ไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 
ควรทบทวนกำร
ดแูลใหเ้ป็นไป
ตำมมำตรฐำนและ
สรำ้ง CPG อย่ำง

ตรวจภำวะแทรกซอ้น
ทำงเทำ้ 55.17 
 
 
ตวัชีว้ดั HT 
1. รอ้ยละของ
ประชำกรอำยุ 35 ปี 
ขึน้ไปทีไ่ดร้บักำรคดั
กรองควำมดนัโลหติ
สงู 72.32 
2. รอ้ยละของผูป่้วย
ควำมดนัโลหติสงูที่
ควบคุมระดบัควำม
ดนัโลหติไดด้ ี53.73 
3. อตัรำกลุ่มสงสยั
ป่วยควำมดนัโลหติ
สงูในเขตรบัผดิชอบ
ไดร้บักำรวดัควำมดนั
โลหติทีบ่ำ้น 82.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจภำวะแทรกซอ้น
ทำงเทำ้ > รอ้ยละ 60 
 
 
ตวัชีว้ดั HT 
1. รอ้ยละของประชำกร
อำยุ 35 ปี ขึน้ไปที่
ไดร้บักำรคดักรอง
ควำมดนัโลหติสงู > 
รอ้ยละ 90 
2. รอ้ยละของผูป่้วย
ควำมดนัโลหติสงูที่
ควบคุมระดบัควำมดนั
โลหติไดด้ ี≥ รอ้ยละ 
50 
3. อตัรำกลุ่มสงสยัป่วย
ควำมดนัโลหติสงูใน
เขตรบัผดิชอบไดร้บั
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เหมำะสมกบั
บรบิทของ
โรงพยำบำล 

4. ผูป่้วย HT ทีเ่กดิ 
Stroke รอ้ยละ 0.69 
 
 
ตวัชีว้ดั ACS 
1. รอ้ยละ STEMI 
ไดร้บั SK/ CAG±PCI 
รอ้ยละ 83.3 
2. อตัรำ refer in 30 
min (รำยทีไ่ม่ใหS้K) 
รอ้ยละ 5 
(เนื่องจำกทุก Case
ตอ้งปรกึษำแพทย์
เฉพำะทำง CCU รพ.
แม่ขำ่ยทำงไลน์ ท ำ
ใหอ้ตัรำ refer in 30 
min มน้ีอย) 
3. Onset to door in 
2 ชม. รอ้ยละ 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
- feedback ขอ้มลูไป
ยงัระดบัจงัหวดัและรพ.
แม่ขำ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรวดัควำมดนัโลหติที่
บำ้น ≥ รอ้ยละ 30 
4. ผูป่้วย HT ทีเ่กดิ 
Stroke < รอ้ยละ 2 
 
ตวัชีว้ดั ACS 
1. รอ้ยละ STEMI 
ไดร้บั SK/ CAG±PCI 
> รอ้ยละ 70 
2. อตัรำ refer in 30 
min (รำยทีไ่ม่ใหS้K) 
รอ้ยละ 50 
3. Onset to door in 2 
ชม. รอ้ยละ 100 
4. อตัรำกำรเสยีชวีติ  
< รอ้ยละ 10 
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4. อตัรำกำรเสยีชวีติ  
รอ้ยละ 11.1 
 
 
ตวัชีว้ดั stroke 
1. Onset to door ≤ 
3 ชม. รอ้ยละ 31.4 
2. Door to refer 
ภำยใน 30 นำท ีใน
ผูป่้วย fast track 
รอ้ยละ 100 
3. อตัรำผูป่้วยไดร้บั
กำรดแูลตำมแนวทำง  
รอ้ยละ 100 
 
ตวัชีว้ดั DHF 
1. อตัรำกำรเกดิภำวะ
ชอ็ก  0 

 
 
 
 
 
 
 
- ปรบัลดเวลำ Door to 
refer ภำยใน 20 นำที 
ในผูป่้วย fast track 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ตวัชีว้ดั stroke 
1. Onset to door ≤ 3 
ชม. รอ้ยละ 100 
2. Door to refer 
ภำยใน 30 นำท ีใน
ผูป่้วย fast track รอ้ย
ละ 100 
3. อตัรำผูป่้วยไดร้บั
กำรดแูลตำมแนวทำง 
รอ้ยละ 100 
 
ตวัชีว้ดั DHF 
1. อตัรำกำรเกดิภำวะ
ชอ็ก < รอ้ยละ 10 
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2. อตัรำกำรเกดิภำวะ
น ้ำเกนิ 0 
3. อตัรำตำย รอ้ยละ 
0 
 
ตวัชีว้ดั sepsis 
1. อตัรำตำยดว้ย
ภำวะ 
ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด
แบบรนุแรง รอ้ยละ 0 
2. อตัรำกำรเจำะ 
H/C ก่อนให ้ATB 
รอ้ยละ 100 
3. อตัรำกำรไดร้บั 
ATB ภำยใน 1 ชม. 
หลงักำรวนิิจฉยั รอ้ย
ละ 98 
4. อตัรำกำรไดร้บั IV 
Fluid 30 ml/kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อตัรำกำรเกดิภำวะ
น ้ำเกนิ < รอ้ยละ 10 
3. อตัรำตำย < รอ้ยละ 
1 
 
ตวัชีว้ดั sepsis 
1. อตัรำตำยดว้ยภำวะ
ตดิเชือ้ใน 
กระแสเลอืดแบบ
รุนแรง ≤ รอ้ยละ 30 
2. อตัรำกำรเจำะ H/C 
ก่อนให ้ATB ≥รอ้ยละ 
90 
3. อตัรำกำรไดร้บั ATB 
ภำยใน 1 ชม. หลงักำร 
วนิิจฉยั ≥ รอ้ยละ 
90 
4. อตัรำกำรไดร้บั IV 
Fluid 30 ml/kg ภำยใน 
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ภำยใน 1 ชม. แรก
โดย 
ไม่มขีอ้หำ้ม รอ้ยละ 
91 
 
ตวัชีว้ดั PPH 
อตัรำกำรตกเลอืด
หลงัคลอด รอ้ยละ 
2.73 
 

 
 
 
 
 

1 ชม. แรกโดยไม่มขีอ้
หำ้ม รอ้ยละ≥90 
 
 
 
ตวัชีว้ดั PPH 
1. อตัรำกำรตกเลอืด
หลงัคลอด < รอ้ยละ 5 
 

 ควรพฒันำระบบ
กำรสง่ต่อใน
ภำพรวมใหเ้ป็น
ระบบ และควร
ทบทวนกลุ่ม
ผูป่้วย refer-in , 
refer -out เพรำะ
ตอ้งรบั refer จำก

ระบบกำรสง่ต่อ  
1. กำรจดัอตัรำก ำลงัพยำบำล
น ำส่งและพนักงำนขับรถจะ
จัดเป็นเวรผลดั 8 ชม. และมี
อตัรำก ำลงัส ำรอง 
    -  พยำบำลน ำส่ งต้ อ งมี
ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์ ใ น ก ำ ร
ปฏบิตังิำนอย่ำงน้อย 1 ปี   

-  อั ต ร ำ ผู้ ป่ ว ย ที่ มี
ภ ำวะแทรกซ้อนที่
ป้องกนัได้ในระหว่ำง
น ำสง่ รอ้ยละ 0.05 
 
 
 
 
 

พฒันำระบบกำรสง่ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ / / ทมี PCT 
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ทีอ่ื่น และหำ
โอกำสพฒันำ 

    - พนักงำนขบัรถผ่ำนกำร
อบรมพนักงำนขบัรถฉุกเฉิน 
ปีละ 1 ครัง้ 
2. ยำนพำหนะ จดัใหพ้รอ้มใช้
ในกำรส่งต่อตำมมำตรฐำน 
สพฉ.  ได้แ ก่  มีระบบ  GPS 
ตดิตำมรถ ขบัรถดว้ยควำมเรว็
ไม่เกนิ 80 กม./ชม. กลอ้งหน้ำ
รถ ฯลฯ 
3. อุปกรณ์เวชภัณฑ์ในรถ
น ำส่งมีกำรตรวจเช็คทุกเวร
โดยพยำบำล  
4. มแีนวทำงปฏบิตักิำร. 
ดูแลผู้ป่วยก่อนและระหว่ำง
น ำสง่  
5. มีระบบให้ค ำปรึกษำใน
ระหว่ำงสง่ต่อผูป่้วย 
ทบทวนกลุ่มผูป่้วย refer-in  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกกำรทบทวนกลุ่ม
ผูป่้วย refer-in ทีส่ง่
ต่อมำจำกรพ.สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใหเ้จำ้หน้ำทีร่พ.สต.
เจำะเลอืดผูป่้วยทีร่พ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระยะเวลำรอคอยของ
ผูป่้วยโรคเรือ้รงัทีส่ง่



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. ทบทวนตัง้แต่เดอืนตุลำคม 
2562-มถิุนำยน 2563    
2. น ำเสนอผลกำรทบทวนเขำ้
ในกำรประชุมคปสอ. 
2. ก ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตั ิ
refer-in ในเครอืขำ่ย 
3. ประชุมชีแ้จงในเครอืขำ่ย                      
4. ตดิตำมประเมนิผล 

เครอืขำ่ย มทีัง้หมด 
260 รำย พบว่ำ 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่  
1) ผูป่้วยกลุ่ม
โรคเบำหวำน ควำม
ดนัโลหติสงูทีส่ง่มำ
เจำะเลอืดประจ ำปี
จ ำนวน 190 รำย  
2) คดักรองเบำหวำน 
ควำมดนัโลหติสงูที่
สงสยัป่วยสง่พบ
แพทย ์16 รำย  
3) คดักรองภำวะเดก็
ซดีจ ำนวน 5 รำย 
และปัญหำอื่น ๆ 49 
รำย 
 
 
 

สต.ก่อนสง่ต่อผูป่้วยมำ
ทีร่พ.ปำกพนัง 
- นัดผูป่้วยพบแพทย์
ช่วงบ่ำยเพื่อลดควำม
แออดั 
- แผนจดัแพทยอ์อก
ตรวจทีร่พ.สต.เดอืนละ 
1ครัง้/รพ.สต. 
- ใหเ้จำ้หน้ำทีร่พ.สต.
ประเมนิแผล หำก
รกัษำทีร่พ.สต.แลว้ 3  
วนัแผลไม่ดขีึน้ ให้
ปรกึษำแพทยห์อ้ง
อุบตัเิหตุ-ฉุกเฉินทำง
โทรศพัท/์กลุ่มไลน์ 

ต่อมำรพ.ปำกพนัง
ลดลง 
- จ ำนวนผูป่้วยแผลตดิ
เชือ้ลดลง 
- จ ำนวนผูป่้วยแผลตดิ
เชือ้ทีส่ง่ต่อจำกรพ.สต.
มำนอนรกัษำทีร่พ.ปำก
พนังลดลง 
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II-3 ส่ิงแวดล้อมในการดแูลผู้ป่วย 
41. ความ
ปลอดภยัและ
สวสัดิภาพของ
โครงสร้างและ
ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ การ
จดัการกบัวสัดุ
และของเสีย
อนัตราย 
42. การจดัการกบั
ภาวะฉุกเฉิน และ
การป้องกนั
อคัคีภยั  
43. ระบบการ
บริหารเคร่ืองมือ
และ
สาธารณูปโภค 

1.ทมี ENV 
ร่วมกบัทมี IC 
และทมีน ำควร
ส ำรวจกำรจดั
พืน้ทีก่ำร
ปฏบิตังิำน กำร
ไหลเวยีนงำน ใน
หน่วยงำนทีม่ี
ควำมเสีย่งต่อกำร
ปนเป้ือนและกำร
แพร่กระจำยเชือ้ 
เช่น งำนหอ้ง
คลอด งำนหอ้ง
ผ่ำตดั หน่วยจ่ำย
กลำง เป็นตน้ 
และจดัท ำ
แนวทำงในกำร
ปรบัปรุง

-แยกโซน เขตสะอำด เขตกึง่
สะอำด  เขตปนเป้ือน 
-ก ำหนดเสน้ทำงของวสัดุ
สิง่ของสะอำด และสิง่ของ
ปนเป้ือน 
-แยกหอ้งเกบ็วสัดุอุปกรณ์ 
เครื่องมอื ทีใ่ชแ้ลว้  
ระยะยำว 
มกีำรวำงแผนปรบัหอ้งใน
อำคำรผูป่้วยนอก 5 ชัน้ โดยมี
กำรแยกหอ้งชดัเจน 
 
2.คณะกรรมกำร ENV ร่วมกบั
ทมีน ำ น ำขอ้มลูควำมเสีย่งที่
ไดจ้ำกกำรรำยงำนอุบตักิำรณ์
ของทมีRM และกำรส ำรวจ
หน้ำงำน มำล ำดบัควำมส ำคญั 
พบว่ำ 

-ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ 
ในเดอืน กุมภำพนัธ ์
2563 
 
 
-มกีำรจดัท ำแผน
โครงสรำ้งอำคำรตกึ
ผูป่้วย 5 ชัน้ ซึง่อยู่
ระหว่ำงขัน้ตอน
ประกวดรำคำของ
งำนพสัดุ หำผูร้บัจำ้ง
รำยใหม่ ซึง่ได้
ประกำศใหย้ื่นเสนอ
รำคำในวนัที ่5 พย.
63 พจิำรณำผล      
9 พย.63  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ / / ทมี ENV 
ทมี IC  
ทมีน ำ 
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44. ส่ิงแวดล้อม
เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
45. การ 

โครงสรำ้งในระยะ
สัน้และระยะยำว 
2. ทมี ENV ควร
ตดิตำมวเิครำะห์
ภำพรวม 
สถำนกำรณ์ควำม
เสีย่งดำ้น
สิง่แวดลอ้มและ
ควำมปลอดภยั
เพื่อประเมนิ
สถำนกำรณ์ และ
น ำมำจดัล ำดบั
ควำมส ำคญักำร
ท ำแผนบรหิำร 
ควำมเสีย่ง 
เพื่อใหเ้กดิระบบ
กำรตดิตำมได ้
อย่ำงต่อเนื่อง 

2.1อุบตักิำรณ์ลฟิตค์ำ้งในปี 
2561-2562 จ ำนวน 7 ครัง้ จงึ
ไดม้กีำรวำงระบบ 
-ก ำหนดผูร้บัผดิชอบดแูล 
-กำรตรวจสอบลฟิตป์ระจ ำวนั   
-กำรจำ้งบรษิทัดแูลระบบ -
ซ่อมแซมอุปกรณ์ทีช่ ำรุด   -มี
ระบบบ ำรุงรกัษำตำมระยะที่
ก ำหนด 
-มกีำรซอ้มแผนฉุกเฉินกรณี
ลฟิตค์ำ้ง 
2.2 อุบตักิำรณ์ทรพัยส์นิ
ผูป่้วยสญูหำย 
-ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดเพิม่  
-ก ำหนดเวลำเปิดปิดประตู
ทำงเขำ้ออก รพ. 
-ก ำหนดใหย้ำมปฏบิตังิำน
ประจ ำจดุ มกีำรตรวจสอบ
พืน้ทีใ่นโรงพยำบำล 

 
 
 
 
 
2.1อุบตักิำรณ์ลฟิต์
คำ้งปี 2563 ม ี1 ครัง้ 
จำกสำเหตุของระบบ
ไฟฟ้ำขดัขอ้ง 
 
 
ไม่มทีรพัยส์นิสญูหำย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
อุบตักิำรณ์ควำมไม่
พรอ้มใชข้องลฟิต ์  
เป็น 0 
 
 
 
อุบตักิำรณ์ของหำย
เป็น 0 
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และมี
ประสทิธภิำพ  
3. ควรวำงระบบ
กำรจดักำรกบั
วสัดุ และของเสยี 
อนัตรำย ที่
ประกอบดว้ยกำร
ก ำหนดรำยกำร
กำรเกบ็รกัษำ 
กำรใช ้กำร
ท ำลำยทีถู่กวธิ ี
และกำรแกพ้ษิ
เบือ้งตน้ จำกกำร
สมัผสั พรอ้มทัง้
สือ่สำรสรำ้งควำม
เขำ้ใจใหก้บั
หน่วยงำน 
 4. ควรทบทวน
แผนบรหิำร

-แจง้ เบอรโ์ทรศพัทย์ำม 
ต ำรวจ ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน  
-ประชำสมัพนัธผ์ูป่้วยและ
ญำต ิใหด้แูลทรพัยส์นิของมี
ค่ำของตนเอง 
3.คณะกรรมกำร ENV และ
คณะกรรมกำร IC ไดจ้ดัท ำ
ระเบยีบปฏบิตักิำรจดักำรวสัด ุ
ของเสยีอนัตรำย    จดัท ำ
บญัชวีสัด ุของเสยีอนัตรำย
ของโรงพยำบำล แยกบรเิวณ
จดัเกบ็เป็นสดัสว่น แยก
เฉพำะ จดัท ำคู่มอืกำรใช ้กำร
ท ำลำย กำรแกพ้ษิ 
4.ทบทวนแผนบรหิำร
เครื่องมอืในคณะกรรมกำร
เครื่องมอืแพทยข์อง
โรงพยำบำล ใหค้รอบคลุม

2.2 ไม่พบอุบตักิำรณ์
ทรพัยส์นิผูป่้วยสญู
หำยในปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.มรีะเบยีบปฏบิตั ิ
คู่มอืกำรจดักำรวสัดุ 
ของเสยี อนัตรำย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- แผนอบรมเจำ้หน้ำที ่
พนักงำนท ำควำม
สะอำด โรงพยำบำล 
เรื่องกำรใช ้กำรแกพ้ษิ 
กำรท ำลำย วสัดุ ของ
เสยีอนัตรำย 
ปีงบประมำณ 2564 
 
 
-ท ำแผนสอบเทยีบ
เครื่องมอื เป็นประจ ำ
ทุกปี 
 
 

-รอ้ยละของเครื่องมอืที่
ไดร้บักำรสอบเทยีบ  
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เครื่องมอื กำร
วเิครำะห ์ควำม
เพยีงพอ กำร
เตรยีมควำม
พรอ้มใช ้กำร
บ ำรุงรกัษำเชงิ
ป้องกนั วงรอบ
ของกำรสอบ
เทยีบทีเ่หมำะสม
ไม่เกนิก ำหนด  
5. ควรทบทวน
แนวทำงในกำร
ส ำรองก๊ำซทำง
กำรแพทย ์ทัง้
ระบบออกซเิจน
เหลว และ 
pipeline ใหม้ี
ควำมต่อเนื่อง
พรอ้มใชง้ำน 

ควำมเพยีงพอ ควำมพรอ้มใช ้
กำรบ ำรุงรกัษำ 
-ก ำหนดกำรสอบเทยีบ
เครื่องมอืปีละ 1 ครัง้ ในเดอืน 
กรกฎำคม ของทุกปี โดยให้
ครอบคลุมเครื่องมอืทีจ่ ำเป็น
ตอ้สอบเทยีบทุกรำยกำรใน
ภำพเครอืขำ่ย 
5.มแีนวทำงกำรส ำรองกำซ
ทำงกำรแพทย ์ 
-ระบบระบบสญัญำณเตอืน
อตัโนมตักิรณีปรมิำณ
ออกซเิจนเหลวถงึระดบั
minimum stock 
-มรีะบบถงัออกซเิจนส ำรอง 
กรณีระบบ pipeline ขดัขอ้ง 
-ก ำหนดผูร้บัผดิชอบกำซทำง
กำรแพทย ์ออกซเิจนเหลว 

 
 
4.ปีงบประมำณ 
2563 ไม่ได้
ด ำเนินกำรสอบเทยีบ
เครื่องมอื เนื่องจำก
ตดิสถำนกำรณ์โรค
ระบำดไวรสั โควดิ -
19 จงึมกีำร
ปรบัเปลีย่นแผนกำร
สอบเทยีบเครื่องมอื
เป็นไตรมำสแรกของ
ปีงบประมำณ 2564 
 
5.ไม่พบอุบตักิำรณ์
กำซทำงกำรแพทย ์
ออกซเิจนเหลว ขำด
สตอ็ก 
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และระบบกำรตรวจสอบ
ประจ ำวนั 
 
 
 
 
 

 

II-4 การป้องกนัและควบ คมุการติดเช้ือ 
46. ระบบป้องกนั
และควบคุมกำรตดิ
เชือ้ (Infection 
Prevention & 
Control-IPC) 
47. กำรเฝ้ำระวงั
และควบคุมกำรตดิ
เชือ้ 
48. กำรป้องกนักำร
ตดิเชือ้ทัว่ไป 

การป้องกนัและ
ควบคมุการติด
เช้ือ ควรพฒันำ
ระบบกำรป้องกนั
และควบคุมกำร
ตดิเชือ้ดงันี้ 
1.ทบทวนกำร
ออกแบบระบบ 
กำรก ำหนด
จุดเน้น โดย
วเิครำะหบ์รบิท

1. ทบทวนและออกแบบระบบ
กำรป้องกนักำรตดิเชือ้ใน
กระแสเลอืดในกลุ่มผูใ้หญ่/
ทำรกแรกเกดิ/กำรตดิเชือ้ปอด
อกัเสบ/กำรตดิเชือ้ดือ้ยำทัง้
ผูป่้วยในโรงพยำบำลและ
ผูป่้วยทีร่บัยำ้ยมำจำก
โรงพยำบำลอื่น 
2. สือ่สำรขอ้มลูจำกกำร
ทบทวนแก่เจำ้หน้ำที ่ผูป่้วย
และญำต ิใหป้ฏบิตัติำมหลกั 

ผลกำรทบทวน 
1.1 กำรตดิเชือ้ใน
กระแสเลอืด 
- ในกลุ่มผูใ้หญ่ 
พบว่ำเป็นเพศหญงิ 
รอ้ยละ21.25 ตดิเชือ้
ในระบบ 
Genitourinary 
system รอ้ยละ 29.6
โรคทีพ่บคอื UTI เชือ้
ทีพ่บสว่นใหญ่ คอื 

1. นิเทศ/ก ำกบัให้
ปฏบิตัติำมหลกั 
Standard precaution 
และcontact 
precautions อย่ำง
เคร่งครดั 
2. ทบทวนกำรดแูล
ผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแส
เลอืดในกลุ่มผูใ้หญ่/
ทำรกแรกเกดิ/กำรตดิ
เชือ้ปอดอกัเสบ/กำรตดิ

 / / / ทมี IC 
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49. กำรป้องกนักำร
ตดิเชือ้ในกลุ่ม
เฉพำะ 
 

โรงพยำบำล 
พจิำรณำโรคทีม่ี
กำรตดิเชือ้ใน
โรงพยำบำลให้
ครอบคลุม เช่น 
ผูป่้วยปอดอกัเสบ 
กำรเกดิภำวะตดิ
เชือ้ในกระแส
เลอืด กำรเกดิเชือ้
ดือ้ยำ กำรรบัยำ้ย
ผูป่้วยมำจำก
โรงพยำบำล
มหำรำช
นครศรธีรรมรำช 
กำรแพร่ระบำด
ของโรค มำ
ก ำหนดจุดเน้น
และเป้ำหมำยให้
ชดัเจนขึน้ 

Standard precaution และ
contact precautions อย่ำง
เคร่งครดั  
3. สือ่สำรวธิปีฏบิตัใินทุก
หน่วยงำน 
4. ตดิตำมประเมนิผล 
 
 

E.Coli  รอ้ยละ 29.7 
ซึง่เป็นเชือ้ทีเ่ป็น 
Common pathogen 
ในระบบ 
Genitourinary 
system 
- ทำรกแรกเกดิ ไม่
พบกำรตดิเชือ้ใน
กระแสเลอืด 
1.2  กำรตดิเชือ้ปอด
อกัเสบ พบ HAP 1 
รำย ซึง่เกดิหลงัจำก
ผูป่้วยนอน
โรงพยำบำล 4 วนั 
(ไม่ไดส้ง่ Sputum 
G/S, C/S) 
 
1.3 กำรตดิเชือ้ดือ้ยำ 
พบเชือ้ดือ้ยำในระบบ 

เชือ้ดือ้ยำทัง้ผูป่้วยใน
โรงพยำบำลและผูป่้วย
ทีร่บัยำ้ยมำจำก
โรงพยำบำลอื่น 
 
3. ตดิตำมกำรปฏบิตัิ
ตำมหลกั Standard 
precaution และ
contact precautions 
ในหน่วยงำน 
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Genitourinary 
system คอื E.coli  
(ESBL) รอ้ยละ8.1 
 

 2.ทบทวนกำรตดิ
เชือ้ทีผ่่ำนมำ 
เรยีนรูปั้จจยัทีท่ ำ
ใหโ้รคตดิเชือ้ต่ำง 
ๆ กำรใชค้วำมรู้
เชงิวชิำกำรมำ
ประยุกตใ์ชอ้ย่ำง
เหมำะสม ระบบ
กำรท ำให้
ปรำศจำกเชือ้ 
กำรบรรจุหบีห่อ 
กำรจดัเกบ็ใน
พืน้ทีท่ีเ่หมำะสม 
กำรตรวจสอบ
คุณภำพ อำยุกำร

1. ทบทวนกำรตดิเชือ้ทุก 3 
เดอืน  
2. นิเทศตดิตำมหน้ำงำน 
3. ก ำกบักำรปฏบิตังิำนให้
ปฏบิตัติำมหลกั Standard 
precaution และcontact 
precautions อย่ำงเคร่งครดั 
 

อตัรำกำรตดิเชือ้ใน
โรงพยำบำล 
0.04:1000 วนันอน 
จำกกำรตำมรอยหน้ำ
งำนจรงิ พบว่ำ กำร
น ำกระบอกท ำ
ควำมชืน้ (Oxygen 
humidifier) มำใชซ้ ้ำ
นัน้ไม่ไดร้บักำรท ำให้
ปรำศจำกเชือ้ก่อนใช ้
และกำรจดัเกบ็ Set 
พ่นยำและสำย 
Oxygen ไม่ไดจ้ดัเกบ็
ใหม้ดิชดิ ท ำใหเ้สีย่ง

1. นิเทศ/ก ำกบัให้
ปฏบิตัติำมหลกั 
Standard precaution 
และcontact 
precautions อย่ำง
เคร่งครดั 
1.1 จดัเกบ็ Set พ่นยำ
และสำย Oxygen ให้
มดิชดิหลงักำรใชทุ้ก
ครัง้ 
1.2 เปลีย่น Set พ่นยำ
อย่ำงน้อยวนัละครัง้ 
1.3 ท ำควำมสะอำด
สำย nasal cannula 

อตัรำกำรตดิเชือ้ใน
โรงพยำบำล น้อยกว่ำ 
2:1000วนันอน 

/ / / ทมี IC 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ใชง้ำนเพื่อมัน่ใจ
ว่ำอุปกรณ์ ของที่
ปรำศจำกเชือ้นัน้ 
ๆ ยงัคงคุณภำพ
ในทุกมติ ิ

ต่อกำรปนเป้ือนเชือ้
โรค  
 

และ O2 mask ดว้ย 
70% Alcohol ทุกวนั 
1.4 เปลีย่นกระบอกท ำ
ควำมชืน้ (Oxygen 
humidifier) เป็นชนิด 
Single use with 
sterile water 

 3.วำงระบบกำร
ตดิตำมกำรปฏบิตัิ
ในมำตรกำร/
นโยบำยทีส่ ำคญั 
เช่น กำรแยก
ผูป่้วย รบัรูปั้ญหำ
อุปสรรค เกีย่วกบั
กำรป้องกนัและ
ควบคุมกำรตดิ
เชือ้ เพื่อน ำมำ
พฒันำมำตรกำร

- ปรบัระบบกำรรองรบัและ
แยกผูป่้วยตัง้แต่จุดแรกที่
ผูป่้วยเขำ้รบับรกิำรจนถงึ
จ ำหน่ำย (ครอบคลุมจนถงึ
ชุมชน) 
 
- IC Round/Grand Round 
 

- ปรบัจุดพ่นยำที ่ER 
- จดัคลนิิก ARI แยก
เฉพำะ 
- จดัจดุแยกตรวจ
ผูป่้วยสงสยัวณัโรค 
 
- กำรแยกผูป่้วย บำง
ช่วงเวลำไม่ไดต้ำม
มำตรฐำนเนื่องจำกมี
ผูป่้วยเขำ้รบับรกิำร
จ ำนวนมำก 

- ตดิตำมระบบกำร
รองรบัและแยกผูป่้วย 
 
 
 
 
-IC Round/Grand 
Round 

- อตัรำกำรแยกผูป่้วย
ไม่ถูกต้อง  
 
 
 
 
-IC Round ทุก 3 
เดอืน 

/ / / ทมี IC 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

กำรป้องกนัที่
เหมำะสม 

- อตัรำกำรลำ้งมอื 7 
ขัน้ตอน รอ้ยละ 86.7 
 
 
 
 

II-5 ระบบเวชระเบียน 
 ความสมบูรณ์
ของการบนัทึก 

ทบทวนกำร
บนัทกึเวช
ระเบยีน จำกกำร
ประเมนิควำม
สมบูรณ์ของเวช
ระเบยีน ทีพ่บว่ำ
PROGRESS 
NOTE ค่อนขำ้ง
ต ่ำ 
 
 
 

1. จดัใหม้กีำรปฐมนิเทศน์
แพทยใ์หม่ 
2.จดัแบบฟอรม์ในใบ order .
ใหม้ ีS O A P ใหช้ดัเจน 

1.ปรบัฟอรม์ doctor 
order และ Process 
note sheet โดยจะม ี
2 แบบ คอื 
-แบบเดมิ ใชส้ ำหรบั 
LR+NB เพิม่ในสว่น
วนัที ่และเวลำ ในทุก
ช่อง พรอ้มทัง้ปรบั
ตรำยำงใหม่ ให้
ครอบคลุม S O A P 
และลงนำมชื่อแพทย ์
(2 ชุด) 

1.จดักำรประชุมชีแ้จง
เกณฑก์ำรตรวจสอบ
เวชระเบยีนใหแ้ก่
เจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง
ของโรงพยำบำล ปีละ 
1 ครัง้ 

1.อตัรำควำมสมบูรณ์
ของเวชระเบยีนผูป่้วย
นอก >80% 
ปี2563 รอ้ยละ 88.28 
 
2.อตัรำควำมสมบูรณ์
ของเวชระเบยีนผูป่้วย
ใน >80% 
ปี 2563 รอ้ยละ 72.43 
 

/ / / ทมี IM 
เวชระเบยีน 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

-แบบที ่2 จะใชก้บั 
IPD ทัว่ไป ปรบัใหม้ี
วนัทีแ่ละเวลำ ในทุก
ช่อง  
 

50. ระบบบรหิำร
เวชระเบยีน  
51. กำรทบทวน
และควำมสมบูรณ์
ของกำรบนัทกึ 

1. ควรสง่เสรมิ
กำรทบทวนกำร
ออกแบบเวช
ระเบยีน กำรลด
ควำมซ ้ำซอ้น 
ร่วมกนัระหว่ำง
ทมีสหสำขำ 
วชิำชพี เพื่อให้
เกดิกำรสือ่สำร
ขอ้มลูผูป่้วยที่
จ ำเป็นต่อกำรวำง
แผนกำรรกัษำ  
2. ควรทบทวน
เวชระเบยีนใหม้ี

1.จดักำรประชุมทมี
สำรสนเทศและเวชระเบยีน  
เพื่อออกแบบระบบ 
2.ใหค้วำมรูใ้นสำรสนเทศแก่
เจำ้หน้ำทีเ่รื่องกำรดงึขอ้มลู
รำยงำน 
 
 
 
2.น ำผลจำกกำรทบทวนเวช
ระเบยีน มำวเิครำะหค์ะแนน 
เพื่อปรบัปรุง แจง้งำนที่
เกีย่วขอ้ง และมกีำรทบทวน
ซ ้ำในรอบ 3 เดอืน เน้นสว่นที่

1.มกีำรปรบัเปลีย่น
ระบบกำรบนัทกึ
ขอ้มลู ใน
คอมพวิเตอร ์เพื่อให้
สือ่สำรเขำ้ใจกนัได้
ทุกหน่วยงำน เช่น 
ผูป่้วย ER เปลีย่น
จำกกำรเขยีนเป็นคยี์
ลง computer  
2.ปรบัปรุงระบบงำน 
เพื่อใหล้ดควำม
ผดิพลำดในงำนเวช
ระเบยีน เช่น 

1.ด ำเนินวำงแผน/
ออกแบบระบบขอ้มลู 
สำรสนเทศเพื่อ
ตอบสนองตำมควำม
ตอ้งกำร ของแต่ละ
ฝ่ำย/งำนเพื่อลดควำม
ซ ้ำซอ้นใน กำรบนัทกึ
ขอ้มลู 
 
2.จดักำรประชุมชีแ้จง
เกณฑก์ำรตรวจสอบ
เวชระเบยีนใหแ้ก่
เจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง

 / / / ทมี IM 
เวชระเบยีน 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ขอ้มลูทีม่คีวำม
สมบูรณ์ และ
เพยีงพอในกำร
สือ่สำรเพื่อให้
สำมำรถดแูล
ผูป่้วยต่อเนื่องทัง้
ทีเ่ป็นผูป่้วยใน 
และผูป่้วยนอก 
เพื่อใหท้มี
สำมำรถทบทวน
เคสจำกเวช
ระเบยีน และ
น ำไปวเิครำะหถ์งึ
กลุ่มโรคส ำคญัที่
ตอ้งตดิตำมแกไ้ข
ไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
เช่น กลุ่มผูป่้วยที่
เสยีชวีติ กลุ่ม
ผูป่้วยทีร่กัษำแลว้

ไดค้ะแนนน้อย เช่น ผูป่้วย
นอก  Patient’s Profile รอ้ย
ละ 86.43 เกณฑข์อ้ที ่4  ได้
รอ้ยละ 22.50 เป็นขอ้มลูกำร
แพย้ำ เดมิระบุเพยีง “ไม่มี
ประวตักิำรแพย้ำ”ปัจจุบนัตอ้ง
ระบุ“ไม่มปีระวตักิำรแพย้ำ 
และสำรอื่นๆ” 
 
 

1.ให้งำน IT ปรบัปรุง 
form report design 
กรณีไม่มีประวตัิกำร
แพ ้หรอื อำหำรทะเล  
เป็น “ไม่มปีระวตักิำร
แพ้ยำ และสำรอื่นๆ”  
และท ำชุดค ำสัง่ ใน
กำรค้นหำผู้ป่วยที่มี
ประวตัิกำรแพอ้ำหำร
ทะเล, แพ้กุ้ง, แพ้ปู
ฯลฯ  เพื่ อปรับปรุ ง
ขอ้มลู  
 

ของโรงพยำบำล ปีละ 
1 ครัง้ 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

อำกำรแย่ลง กลุ่ม
ผูป่้วยทีเ่กดิ
ภำวะแทรกซอ้น 
 
 

II-6  ระบบการจดัการด้านยา 
52.กำรก ำกบัดแูล
กำรจดักำรดำ้นยำ 
53. สิง่แวดลอ้อม
สนับสนุน กำร
จดัหำและเกบ็รกัษำ
ยำ 
54. กำรสัง่ใชย้ำ
และถ่ำยทอดค ำสัง่ 
55. กำรทบทวน
ค ำสัง่ เตรยีม เขยีน
ฉลำก จดัจ่ำยและ
สง่มอบยำ 

ระบบการ
จดัการด้านยา 
ควรทบทวนระบบ
กำรสง่ยำเสพตดิ
คนืทีห่อ้งยำและ
ก ำกบักำรใช ้
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมทมี PTC  ทบทวน 
และ ปรบัปรุงแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรสง่ยำเสพ
ตดิคนืทีห่อ้งยำและก ำกบักำร
ใช ้
2. ปรบัปรุงระเบยีบปฏบิตักิำร
ด ำเนินงำนโดยใหห้น่วยส ำรอง
ยำน ำแบบ ยส.๕ ทีก่รอก
ขอ้มลูครบถว้น พรอ้มส ำเนำ 
Doctor Order Sheet/ใบสัง่ยำ 
Ampule เปล่ำของยำทีจ่ะเบกิ 
และน ้ำยำทีเ่หลอืโดยบรรจุใน 
syringe    

1.หน่วยส ำรองยำ สง่
ยำเสพตดิคนืทีห่อ้ง
ยำปฏบิตัติำม
ระเบยีบปฏบิตัใิหม่
รอ้ยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก ำกบั ตดิตำม และ
ประเมนิผลกำรปฏบิตัิ
ตำมระเบยีบปฏบิตั ิ
ระบบกำรเบกิจ่ำยยำ
เสพตดิคนืทีห่อ้งยำที่
วำงไว ้
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยส ำรองยำ สง่ยำ
เสพตดิคนืทีห่อ้งยำ
ปฏบิตัติำมระเบยีบ
ปฏบิตัใิหม่รอ้ยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100   PTC 
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ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

56. กำรบรหิำรยำ
และตดิตำมผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
สง่เสรมิใหม้กีำร
ตดิตำมกำรใช ้
Med 
Reconciliation 
อย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อใหส้ำมำรถ
ตดัสนิใจทำง
คลนิิกไดอ้ย่ำง
เหมำะสม  
 
 

3. เพิม่ระบบท ำลำยซำกยำ
เสพตดิทีใ่ชแ้ลว้ และกรณีทีม่ี
ยำเหลอื พยำบำลประจ ำ
หน่วยส ำรองยำจะตอ้งลงชื่อ
รบัรองกำรท ำลำยยำทิง้อย่ำง
น้อย 1 คน 
 
1.ประชุมทมี PTC ทบทวน 
และ ปรบัปรุงแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน medication 
reconciliation  
2. ปรบัปรุงระเบยีบปฏบิตักิำร
ด ำเนินงำน medication 
Reconciliation ใหม้กีำรซกั
ประวตักิำรกนิยำโรคประจ ำตวั
มือ้ล่ำสุด last dose taken 
โดยพยำบำล 
3. จดัท ำแบบฟอรม์ 
Medication reconciliation ให้

 
 
 
 
 
 
 
 
1.รอ้ยละของผูป่้วยที่
ไดร้บักำรสัง่ใชย้ำเดมิ
ภำยใน 24 ชัว่โมง 
เท่ำกบั 92 
2.รอ้ยละของผูป่้วยที่
ไดร้บัยำเดมิทนัมือ้
แรกเท่ำกบั 88 
3.รอ้ยละของผูป่้วย
เรือ้รงัทีไ่ดท้ ำ 
medication 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ก ำกบั ตดิตำม และ
ประเมนิกำรปฏบิตัติำม
ระเบยีบปฏบิตั ิ
medication 
reconciliation ทีว่ำงไว ้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.ผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรสัง่
ใชย้ำเดมิภำยใน 24 
ชัว่โมง มำกกว่ำรอ้ยละ 
95 
2.ผูป่้วยทีไ่ดร้บัยำเดมิ
ทนัมือ้แรกมำกกว่ำรอ้ย
ละ 90 
3.ผูป่้วยเรือ้รงัทีน่อน
โรงพยำบำลไดท้ ำ 
medication 
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ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควรสง่เสรมิใหม้ี
กำรตดิตำมและ
เกบ็ขอ้มลู 
Medication error 
อย่ำงต่อเนื่อง 
และใชข้อ้มลูใน
กำรสรำ้งกำร
เรยีนรูร้่วมกนั 
เพื่อลดควำมเสีย่ง

สำมำรถพมิพไ์ดจ้ำกโปรแกรม 
HOS-XP 
4 จดัท ำระเบยีบปฏบิตั ิ
Medication reconciliation 
ผูป่้วยนอก ใหค้ลอบคลุมทุก
คลนิิก  
5. ตดิตำมและประเมนิผลกำร
ด ำเนินงำน 
 
1.รณรงคก์ำรเกบ็ medication 
error ในทุกกระบวนกำร 
2.ทบทวน medication error 
ในแต่ละกระบวนกำรร่วมกนั
ระหว่ำงสหวชิำชพีโดย
คณะกรรมกำร PTC  
3.จดัท ำแนวทำงร่วมกนั เพื่อ
ลด medication error 
ดงักล่ำว 

Reconciliation 
เท่ำกบั 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงำนมกีำรลง
บนัทกึขอ้มลูและ
ประมวลผล 
medication error 
โดยใชโ้ปรแกรม
ควำมเสีย่ง 100% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ก ำกบั ตดิตำม และ
ประเมนิกำรปฏบิตัติำม
ระเบยีบปฏบิตั ิ
Medication error ที่
วำงไว ้
2 .ก ำกบั ตดิตำมกำร
ลงบนัทกึขอ้มลูและ
ประมวลผลโดยใช้

reconciliationมำกกว่ำ
รอ้ยละ 95  
4 ผูป่้วยนอกโรคเรือ้รงั 
ไดท้ ำ medication 
reconciliationมำกกว่ำ
รอ้ยละ 95  
 5. ผูป่้วยไดร้บักำร
สอบถำมขอ้มลู last 
dose taken 100 % 
 
 
1.เม.ย..-ม.ิย. 2563 มี
กำรลงบนัทกึขอ้มลู 
และประมวลผล
medication error โดย
ใชโ้ปรแกรมควำมเสีย่ง 
100% 
2. Dispensing error 
ผูป่้วยนอก 
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ต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้
ทัง้ Prescribing 
error 
,Dispensing 
error , 
Administration 
error  
 
 
ทบทวนกำร
คดัลอกค ำสัง่ 
จดัเตรยีม จดัจำ่ย
ยำ ทัง้ผูป่้วยใน
และผูป่้วยนอก 
เพื่อลดโอกำสกำร
จดัเตรยีมยำ
ซ ้ำซอ้นและเกดิ
ควำมเสีย่งจำก
กำรจดัยำของ

4. คน้หำ dispensing error 
และ administration error เชงิ
รุก โดยกำรสุม่ chart 
5. คน้หำ dispensing error 
ผูป่้วยนอก เชงิรุก โดยกำรสุม่
ท ำ post dispensing error  
 
1.สุม่กำรจดัเตรยีมยำ ก่อน
กำรบรหิำรยำ 
2.ปรบัปรุงฉลำกยำฉีดใหม้ี
ขอ้มลูกำรเตรยีมยำ และตวัท ำ
ละลำยทีเ่หมำะสม 
3. จดัท ำคู่มอืกำรบรหิำรยำฉีด 
ใหแ้ต่ละหน่วยบรกิำร 
4.จดัท ำคู่มอืกำรเตรยีมยำและ
สำรน ้ำ 
5. อบรมฟ้ืนฟูทกัษะ กำร
ตดิตำมกำรใชย้ำควำมเสีย่งสงู 
และกำรเตรยีมยำ small dose 

 
 
 
 
 

โปรแกรมควำมเสีย่ง 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ก ำกบั ตดิตำม และ
ประเมนิกำรปฏบิตัติำม
ระเบยีบปฏบิตักิำร
คดัลอกค ำสัง่ จดัเตรยีม 
จดัจำ่ยยำทัง้ผูป่้วยใน
และผูป่้วยนอก ทีว่ำง
ไว ้

เม.ย.63 พบ  0.81 
ครัง้/1000 ใบสัง่ยำ 
พ.ค.2563 พบ   0.82 
ครัง้/1000 ใบสัง่ยำ 
ม.ิย.2563 พบ   0.28 
ครัง้/1000 ใบสัง่ยำ 
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ผูป่้วยใน ควรมี
เภสชักรเขำ้
มำร่วมดแูลในทุก
ขัน้ตอน และ
จ ำเป็นตอ้งเขำ้ถงึ
ขอ้มลูของผูป่้วย
ก่อน เพื่อสำมำรถ
ใหค้ ำแนะน ำอย่ำง
เหมำะสมในกำร
บรหิำรยำ และ
เป็นไปตำม
มำตรฐำนวชิำชพี 
 
 
 
 

5.สอบทวนทกัษะกำรเตรยีม
ยำเฉพำะยำ HAD และยำ 
small dose  
 

 ขอ้เสนอแนะของ
สมำคมเภสชั
กรรมโรงพยำบำล 
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1.ระบบส ำรองยำ
ทีเ่ป็นมำตรฐำน
เดยีวกนัทุกจุด 
รวมถงึแพทยแ์ผน
ไทย 
 
 
 
 
 
2.ระบบ alarm 
ตูเ้ยน็เกบ็ยำทีม่ี
มลูค่ำสงูทุกตวั ใน
คลงัยำ 
3.ระบบยำฉุกเฉิน 
ยำ stat ยำด่วน 
4.คู่มอืยำ 
multiple dose 

1.  จดัท ำระเบยีบปฏบิตักิำร
ส ำรองยำโดยมมีำตรฐำนกำร
ปฏบิตัเิดยีวกนัทุกจุดตัง้แต่
คลงัยำใหญ่ จนถงึหน่วยคลงั
ยำย่อยจุดต่ำงๆ รวมถงึแพทย์
แผนไทย และใชแ้นวทำง
มำตรฐำนMODULE ยำ 
จงัหวดันครศรธีรรมรำช 
กำรก ำหนดป้ำยสสีญัลกัษณ์ 
กำรก ำหนดปรมิำณขัน้สงู ขัน้
ต ่ำ ในกำรจดัเกบ็ยำ 
2. ตดิตัง้ระบบ alarm ตูเ้ยน็
เกบ็ยำทีม่มีลูค่ำสงูทุกตวั ใน
คลงัยำ หอ้งจ่ำยยำผูป่้วยนอก 
หอ้งจ่ำยยำผูป่้วยใน 
3. จดัท ำระเบยีบปฏบิตั ิระบบ
ยำฉุกเฉิน ยำ stat ยำดว่น 
4. จดัท ำคู่มอืยำ multiple 
dose พรอ้มใชใ้นจุดส ำรองยำ 

หน่วยจดัเกบ็ยำคลงั
ยำย่อยทุกจุด มี
มำตรฐำนเดยีวกนัทัง้ 
รพ. 
 
 
 
 
 
 
 
ตดิตัง้ระบบ alarm 
ตูเ้ยน็ ทีส่ ำคญัและมี
มลูค่ำกำรจดัเกบ็ยำ
และเวชภณัฑส์งู 
จ ำนวน 9 จุด คลงัยำ 
4 ตวั  หอ้งยำผูป่้วย
นอก 1 ตวั หอ้งยำ
ผูป่้วยใน  1 ตวั

มรีะบบกำรนิเทศ
ตดิตำมระบบคลงัยำ
ย่อย โดยทมี PTC ทุก 
3 เดอืน 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบไลน์กลุ่มตดิตำม
อุณหภูมติูเ้ยน็กรณ๊ทีม่ี
ปัญหำ 
 
 
 
 
 

รอ้ยละหน่วยส ำรองยำ
ผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ ำนวนครัง้ของค่ำ
อุณหภูมทิีไ่ม่ยู่ใน
เกณฑม์ำตรฐำน 
 
 
 
 
 

100 
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พรอ้มใชใ้น
จุดส ำรองยำ 
5. ควำมคงตวัยำ
ฉีดหลงัผสม 
พรอ้มใชท้ีจุ่ด
เตรยีมยำ 
6. Standard time 
บนฉลำกยำ 
7. ระบบ IT 
สนับสนุนขอ้มลูยำ 
กำรจ่ำยยำ 
8. ขอ้มลูอำ้งองิยำ
ฉุกเฉิน กำรใช ้
ระบบทดแทน 
9. วงรอบกำร
บรหิำรยำ ควบคู่
กบัระบบมือ้
อำหำรของ
โรงพยำบำล 

5. จดัท ำคู่มอืควำมคงตวัยำ
ฉีดหลงัผสม ใหพ้รอ้มใชท้ีจุ่ด
เตรยีมยำ 
6. ระบุ Standard time บน
ฉลำกยำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอ้งปฏบิตักิำร 2 ตวั 
โรงครวั 1 ตวั 
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10.หอ้งให้
ค ำปรกึษำเป็น
สดัสว่น สำมำรถ
ใชง้ำนไดต้ลอด 
24 ชัว่โมงทีห่อ้ง
ยำเปิดท ำกำร 
และคุม้ครองสทิธิ
ผูป่้วย 
11.เพิม่ตวัชีว้ดัที่
บ่งบอก 
Adherence 
เพื่อใหค้รอบคลุม
เป้ำหมำยระบบยำ 
12.ปรบัระดบักำร
ทบทวน ME กำร
เฝ้ำระวงัควำม
รุนแรงทีไ่วต่อกำร
แกปั้ญหำ กำร
พฒันำระบบงำน 

หอ้งใหค้ ำปรกึษำยงัใชร้่วมกบั
กำรเงนิ แต่แยกเป็นสดัสว่น 
 
 
 
 
 
 
เพิม่ตวัชีว้ดัส ำคญัของ ระบบ
ยำ คอื ADHERENCE ยำใน
ผูป่้วย ARV 
 
 
คณะกรรมกำรPTC ปรบัระดบั
กำรเฝ้ำระวงั ME ใหท้บทวน
ตัง้แต่ระดบั D  ขึน้ไป  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำลงัด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มแีผนแยกหอ้งให้
ค ำปรกึษำเป็นสดัสว่น 
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13.ระบบ Cold 
chain system 
กำรขนสง่ยำ รพ.
สต. หน่วยเบกิที่
ควบคุมอุณหภูม ิ
ไดม้ำตรฐำน
ตลอดระยะเวลำ
ขนสง่ 
14.จดัท ำคู่มอื
ขนำดยำในเดก็
ร่วมกบักุมำร
แพทย ์โดยเฉพำะ
ยำฉุกเฉิน 
15.ทบทวนกำร
ระบุเวลำในกำรสัง่
ยำของแพทย ์ใน
โรคทีเ่ป็นจุดเน้น
ของรพ. คอื 
sepsis STEMI 

ระบบกำรขนสง่ยำ รพ.สต.
โดยรถสง่ยำจำกโรงพยำบำล 
ตำมก ำหนดวนันัดคลนีิกโรค
เรือ้รงั พรอ้มกำรออก
ใหบ้รกิำรเภสชักรรม เดอืนละ 
1 ครัง้ 
 
 
 
แผนกำรจดัท ำคู่มอืกำรใชย้ำ
ในเดก็ กำรใชย้ำฉุกเฉินในเดก็ 
 
 
 
คณะกรรมกำรเภสชักรรมและ
กำรบ ำบดั ทบทวนกำรเขยีน
ค ำสัง่กำรใชย้ำ กำรรบัค ำสัง่
ของพยำบำลและเภสชักร โดย
ใหร้ะบุชื่อ สกุล ทีร่ะบุตวัผูร้บั

ด ำเนินกำรขนสง่ยำ
จำกแม่ขำ่ยไปยงั รพ.
สต.ตัง้แต่เดอืน
มกรำคม 2563 
 
 
 
 
 
อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร 
 
 
 
อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร 
 
 
 

พฒันำระบบกำรขนสง่
วคัซนีใหส้มัพนัธก์บั
กำรใหบ้รกิำรวคัซนีใน
คลนีิก WCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยำเสือ่มสภำพจำกกำร
ขนสง่ 
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stroke เพื่อเกบ็
ขอ้มลู door to 
drug ทบทวน
เวลำทีเ่หมำะสม
ในกำรใหย้ำผูป่้วย  
16.ระบบกำร
จดัท ำป้ำย กำรจดั
วำงยำLASA 
HAD ทีเ่ป็นระบบ
เดยีวกนัทัง้ รพ.
ตัง้แต่คลงัยำ
จนถงึจุดส ำรองยำ
หน่วยงำน 

ค ำสัง่ไดช้ดัเจน  กำรบัค ำสัง่
ยำทีเ่ป็นจุดเน้นของรพ.ทีต่อ้ง
ระบุเวลำทีช่ดัเจนในกำรรบั
ค ำสัง่ ไดแ้ก่ SEPSIS และ 
stroke ยำ stat 
 
 
จดัท ำแนวทำงกำรส ำรองยำที่
เป็นมำตรฐำนเดยีวกนัทุกคลงั
ยำย่อย กำรจดัเกบ็ ป้ำยชื่อมี
เดยีวกนัเป็นระบบ กำร
ก ำหนดปรมิำณขัน้สงู ขัน้ต ่ำ 
ทีค่วรสตอค กำรจดัเกบ็ยำ
กลุ่มเสีย่งสงู LASA  

 
 
 
 
 
 
 
คลงัยำย่อยทุก
หน่วยงำนเป็น
มำตรฐำนเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-คลงัยำทุกจุดผ่ำน
เกณฑม์ำตรฐำน 
-ไม่พบยำและเวชภณัฑ์
เสือ่มสภำพ 
-ไม่พบยำและเวชภณัฑ์
หมดอำยุ 
-อตัรำส ำรองยำ 
-รำยกำรยำขำดสตอค 
 
 
 
 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

II-7 กำรตรวจทดสอบประกอบกำรวนิิจฉยัโรค และบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
58. บรกิำร
หอ้งปฏบิตักิำรทำง
กำรแพทย/์พยำธิ
วทิยำคลนิิก 
59. ธนำคำรเลอืด
และงำนบรกิำรโลหติ 
 

หอ้งปฏบิตักิำร
ทำงกำรแพทย ์
ควรตดิตำม
ประสทิธภิำพกำร
รำยงำนค่ำวกิฤต
เพื่อน ำมำปรบั
กระบวนกำรใหม้ี
ควำมรวดเรว็และ
ทนัต่อกำรใชง้ำน
มำกขึน้ 
 

*หอ้งปฏบิตักิำรมกีำรน ำระบบ
กำรรำยงำนค่ำวกิฤตบินัทกึใน
ระบบ LIS พรอ้มกบักำร
รำยงำนผลทำงหอ้งปฏบิตักิำร
เพื่อสะดวกในกำรวเิครำะห์
ประมวลผล 
*มกีำรทบทวนกำรรำยงำนค่ำ
วกิฤตในคณะกรรมกำร PCT
และไดม้ปีรบัใหม้ ี
กำรน ำแบบฟอรม์บนัทกึกำร
แจง้ค่ำวกิฤตทิำง

ผลกำรด ำเนินงำนมี
กำรบนัทกึกำร
รำยงำนค่ำวกิฤตใิน
ระบบ ตัง้แต่ 1 ม.ค.
63-30 ก.ย.63 ทัง้สิน้
จ ำนวน 2034 ครัง้
เฉลีย่เดอืนละ 226 
ครัง้ วนัละ 7 ครัง้และ
บนัทกึผูร้บัรำยงำน
ทุกครัง้ทีม่กีำร
รำยงำนผลท ำใหม้ี

*ก ำหนดใหม้กีำร
ทบทวนค่ำวกิฤตใิน
คณะกรรมกำร PCT 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
*จดัท ำแผนอบรม
เจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง
รบัทรำบแนวทำง
ปฏบิตักิำรรำยงำนค่ำ
วกิฤต ิโดยจดัท ำ
แผนกำรอบรมอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

*อตัรำกำรรำยงำนค่ำ
วกิฤตทินัเวลำภำยใน 5 
นำท ี
*จ ำนวนครัง้ของกำร
รำยงำนค่ำวกิฤติ
บกพร่องจำก
อุบตักิำรณ์ 

√ √ √ Lab ร่วมทมี 
PCT 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

หอ้งปฏบิตักิำรมำใชต้ำม
หน่วยงำนต่ำงๆเพื่อวำงระบบ
ใหม้กีำรตดิตำมกำรรำยงำน
ค่ำวกิฤตทิีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม
โดย 
 

อตัรำกำรรำยงำนค่ำ
วกิฤตทินัเวลำภำยใน 
5 นำท ี99.95 % พบ
มรีำยงำนอุบตักิำรณ์
กำรรำยงำนค่ำวกิฤติ
ล่ำชำ้ 1 ครัง้ ซึง่เกดิ
จำกเป็นช่วงสง่ต่อ
ผูป่้วยไม่ทรำบผูป่้วย
อยู่ตรงจุดไหนชดัเจน
และเป็นของแพทย์
ท่ำนใดท ำใหแ้จง้ผดิ
จุด สว่นกรณีแพทยม์ี
กำรรบัทรำบและ 
Action กบัค่ำวกิฤติ
สำมำรถท ำไดภ้ำยใน
เวลำ 30 นำท ี100 % 
*ปัญหำอุปสรรคจำก
กำรด ำเนินกำรในปี 
2563 พบว่ำกำร

*มอบหมำย
ผูร้บัผดิชอบในกำร
ตดิตำมกำรรำยงำนค่ำ
วกิฤตอิย่ำงต่อเนื่อง 
 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ตอบสนองของ
หน่วยงำนต่ำงๆใน
กำรสง่แบบฟอรม์
บนัทกึกำรรำยงำนค่ำ
วกิฤตกิลบัมำยงั
หอ้งปฏบิตักิำร
จ ำนวน 296 ครัง้ 
สำเหตุเกดิจำกภำระ
งำนมำกและไม่ไดม้ี
กำรบนัทกึในทนัที
และลมืบนัทกึ 

 ความก้าวหน้า
จากการทบทวน
เพ่ิมเติม บรกิำร
รงัสกีำรแพทย ์
ทมีควรทบทวน 
และจดัท ำแผน
ระบบกำรจดักำร
เพื่อป้องกนั

งำนรงัสวีทิยำไดจ้ดัท ำ
แผนกำรป้องกนัอนัตรำยจำก
รงัสสี ำหรบับุคลำกรที่
ปฏบิตังิำนทำงรงัสทุีกคน โดย
ไดจ้ดัหำอุปกรณ์วดัรงัสปีระจ ำ
บุคคลใหท้ัง้เจำ้หน้ำทีร่งัสี
ทัว่ไป และเจำ้หน้ำทีง่ำนทนั
ตกรรม 

ม ีเครื่องวดัรงัสี
ประจ ำบุคคลOSL 
ส ำหรบับุคลำกรทุก
คนทีต่อ้งสมัผสัรงัส ี
ทัง้งำนรงัสวีทิยำ
(ครบทุกคนเมื่อ 
เดอืน มนีำคม 2563) 
และงำนทนัตกรรม

จดัท ำแผนกำรใช้
เครื่องวดัรงัสปีระจ ำ
บุคคล OSL ทุก
ปีงบประมำณ (รวม
ค่ำใชจ้่ำย เป็นเงนิ 
7,000 บำท/ปี) 

ผลกำรวดัปรมิำณรงัสทีี่
ไดร้บัของบุคลำกรที่
ปฏบิตังิำนรงัส ีตอ้งไม่
เกนิค่ำมำตรฐำนของ 
ICRP ทีก่ ำหนดไว ้

/ / / ประสำน  
สงเสอื 
(หวัหน้ำงำน
รงัสวีทิยำ) 
ทนัตกรรม 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

อนัตรำยจำกรงัสี
โดยส ำรวจ และ
จดัหำอุปกรณ์วดั
รงัสปีระจ ำบุคคล
ชนิด OSL ให้
ครอบคลุม
บุคลำกรงำนทนั
ตกรรมทีต่อ้ง
สมัผสักบัรงัส ี
 

(ส ำหรบัผูป้ฏบิตังิำน
รงัส ีเมื่อเดอืน 
เมษำยน 2563)  

          
II-8 กำรเฝ้ำระวงัโรคและภยัสขุภำพ 
61. กำรเฝ้ำระวงั
โรคและภยัสุขภำพ 

         

II-9 กำรท ำงำนกบัชุมชน 
62. กำรท ำงำนกบั
ชุมชน 

         

ตอนท่ี III กระบวนการดแูลผู้ป่วย 
III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

63. กำรเขำ้ถงึ
บรกิำร 
64. กระบวนกำร
กำรรบัผูป่้วย กำร
ใหข้อ้มลู และ 
informed consent 

ควรวำงระบบกำร
คดัแยกควำม
รุนแรงของผูป่้วย
(triage) ก ำหนด
เกณฑ ์ขอ้บ่งชีใ้ห้
ชดัเจน สือ่สำรท ำ
ควำมเขำ้ใจกบัทมี 
และตดิตำมกำร
คดัแยกน ำมำ
พฒันำเพื่อให้
ผูป่้วยสำมำรถเขำ้
รบับรกิำรที่
รวดเรว็เหมำะสม
มำกขึน้ 

1.  มีวิธีปฏิบัติกำรคัดแยก
ควำมรุนแรงที่ชัดเจน ตำม 
MOPH E.D. 
2.ประชุมชี้แจงกำรปฏบิตัิงำน
ร่วมกนัระหว่ำง OPD และ ER 
3.ทบทวนอุบตัิกำรณ์คดักรอง
ผดิพลำด 
4.ตดิตำมผลกำรด ำเนินกำร  

1. อตัรำกำรคดักรอง
ถูกตอ้ง รอ้ยละ 99.62  
2. อัตรำ over triage 
0.38  
2 .  ร้ อ ย ล ะ ผู้ ป่ ว ย
อำกำรทรุดลงขณะรอ
ตรวจที ่OPD 0.002 

มีกำรพฒันำสมรรถนะ
บุคลำกรในกำรคดัแยก
ผูป่้วยปีละ 1ครัง้  

1. อัตรำกำรคัดกรอง
ถูกตอ้ง รอ้ยละ 100 
2. ร้อยละผู้ป่วยอำกำร
ทรุดลงขณะรอตรวจที่ 
OPD < รอ้ยละ 0.01 

/ / / ทมี PCT 

III-2 การประเมินผู้ป่วย 
65. กำรประเมนิ
ผูป่้วย และกำรสง่
ตรวจเพื่อกำร
วนิิจฉยัโรค 

ทมีดแูลผูป่้วย 
ควรทบทวนกำร
ประเมนิผูป่้วยทัง้
ทีแ่รกรบั และ

1.ก ำหนดกำรประเมินผู้ป่วย
ของแต่ละหน่วยงำน 

1. รอ้ยละของผูป่้วย
อำกำรทรุดลงขณะรอ
ตรวจที ่OPD 0.002 

1. ทบทวนอุบตักิำรณ์
อำกำรทรุดลงขณะรอ
ตรวจที ่OPD 

1. รอ้ยละของผูป่้วย
อำกำรทรุดลงขณะรอ
ตรวจที ่OPD < รอ้ยละ 
0.01 

/ / / ทมี PCT 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

66. กำรวนิิจฉยัโรค 
 

ประเมนิซ ำ้เมื่อ
ตอ้งสงัเกตอำกำร 
ใหเ้ป็นไปตำม
มำตรฐำนของโรค
ทีส่งสยั โดยมี
แบบประเมนิที่
ชดัเจนและ
สำมำรถสง่ต่อ
ขอ้มลูไดท้ัง้ใน
OPD,IPD 
ตอบสนองต่อ
ควำมผดิปกตทิี่
อำจเกดิขึน้จำก
กำรประเมนิทีพ่บ 
ทัง้กำรประเมนิซ ้ำ
เพื่อใหเ้กดิ
กระบวนกำรดแูล
รกัษำทีท่นัท่วงที

1.1 OPD มกีำรประเมนิผูป่้วย 
ทุก 1 ชัว่โมง โดยกำร walk 
around  
1.2 ER มีกำรประเมินผู้ป่วย 
ทุก 15-30 นำท ีตำมประเภท
ผูป่้วย 
1.3 IPD มีกำรประเมินผู้ป่วย 
ตำมประเภทผู้ป่วย โดยใช้ 
SOS Score ในกำรเฝ้ำระวัง
ประเมนิซ ้ำ 
2.ก ำหนดโรคส ำคัญที่ต้อง
ประเมนิซ ้ำ 
2.1 Hypo-Hyperglycemia 
2.2 Stroke 
2.3 ACS 
2.4 1st trimester Pregnancy c 
abdominal pain  

2. รอ้ยละของผูป่้วย 
unplanned ET. 
Tube 9.41 
3. รอ้ยละของผูป่้วย 
unexpected dead 
5.88 
 

2.ทบทวนผูป่้วย 
unplanned ET. Tube 
3.ทบทวนผูป่้วย 
unexpected dead 

2. รอ้ยละของผูป่้วย
unplanned ET. Tube 
0 
3. รอ้ยละของผูป่้วย 
unexpected dead 0 
 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

และอย่ำง
เหมำะสม 

3.ใ ช้  SBAR ใ น ก ำ ร ส่ ง ต่ อ
ข้อมูล เพื่ อสื่ อสำรระหว่ ำ ง
หน่วยงำน 

III-3 การวางแผน 
67. กำรวำงแผน
กำรดแูลผูป่้วย 
68. กำรวำงแผน
จ ำหน่ำย 

ควรก ำหนด
เป้ำหมำยกำรดแูล
ผูป่้วยแต่ละรำย
ใหช้ดัเจน สือ่สำร
ใหท้มีรบัรู ้และ
ปรบัแผนกำร
รกัษำใหเ้หมำะสม
กบัอำกำร และ
ปัญหำผูป่้วย สว่น
กำรวำงแผน
จ ำหน่ำย เสรมิ
พลงัใหส้หสำขำ
วชิำชพี รบัรู้
เป้ำหมำย กำร
วำงแผนจ ำหน่ำย

กำรวำงแผนกำรดแูล  
1 . ก ำหนด ให้แพทย์มีก ำ ร
บันทึก   specific clinical risk 
ในผู้ ป่ วย  ที่  admit ทุกรำย 
ร ว ม ทั ้ง ก รณี ที่  มี อ ำ ก ำ ร
เปลีย่นแปลงทุกครัง้  
 
กำรวำงแผนกำรจ ำหน่ำย 
1.ก ำหนดให้มีกำรบนัทึกกำร
ว ำ งแผนกำ ร จ ำ ห น่ ำ ย ใ บ
แบบฟอร์มบันทึกทำงกำร
พยำบำล    
2.ปรับปรุงใบ doctor’s order 
and progress note sheet ใ ห้
มีกำรระบุกำรวำงแผนกำร

1 . ร้ อ ย ล ะ ค ว ำ ม
ส ม บู ร ณ์ ข อ ง เ ว ช
ร ะ เ บี ย น  ใ น ด้ ำ น 
progress note  
44.72 
 2 . ร้ อ ย ล ะ ค ว ำ ม
ส ม บู ร ณ์ ข อ ง เ ว ช
ระเบียน ในด้ำนกำร
วำงแผนกำรจ ำหน่ำย 
70 
 

ตดิตำมกำรทบทวนเวช
ระเบยีน 

1.ร้อยละควำมสมบูรณ์
ของเวชระเบียน ใน
ด้ำน progress note > 
รอ้ยละ 80 
2. รอ้ยละควำมสมบูรณ์
ของเวชระเบียน ใน
ด้ำนกำรวำงแผนกำร
จ ำหน่ำย > รอ้ยละ 80 
 
   

/ / / PCT 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 
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ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

โดยเฉพำะผูป่้วย
ทีเ่รือ้รงัควบคุม
อำกำรไม่ได ้มี
กำร re - admit 
และมสีว่นรว่มใน
แผนจ ำหน่ำย 
เพื่อใหผู้ป่้วย และ
ผูด้แูลมี
ควำมสำมำรถใน
กำรจดักำรปัญหำ
สุขภำพทีม่โีอกำส
เกดิเมื่ออยู่ทีบ่ำ้น
ได ้

ดูแลและกำรจ ำหน่ำยเพื่อให้
ทีมสหวิชำชีพ เข้ำ ใจและรู้
เป้ำหมำยในกำรดแูลเดยีวกนั                          

III-4 การดแูลผู้ป่วย 
69. กำรดแูลทัว่ไป  
 

1. ทมีดแูลผูป่้วย
ควรสง่เสรมิกำร
ดแูลรกัษำถูกตอ้ง 
ช่วยฟ้ืนคนื ตำม
แนวทำงกำร

1 . ทบทวน  CPG กลุ่ ม โ รค
ส ำคญั เช่น  ACS ทุกปี 
2. ทบทวนเกณฑก์ำรปรกึษำผู้
ช ำนำญกว่ำ  
3.ทบทวนแนวทำงกำรสง่ต่อ 

 อ ยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง
ด ำเนินกำร 

   1.unplanned refer  
2. unplanned ET tube 
3. unplanned dead 

/ / / ทมีPCT 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
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ปี 63 ปี 64 ปี 65 

รกัษำ (CPG) 
และเป็นไปตำม 
มำตรฐำนวชิำชพี 
เพื่อเพิม่ควำม
ปลอดภยัใหก้บั
ผูป่้วยทัง้ควร
ทบทวนกำร
ตดัสนิใจเรื่องกำร
รกัษำ ผูป่้วยทีอ่ยู่
ในภำวะวกิฤติ
อย่ำงเหมำะสม 
และสง่ต่อให้
รวดเรว็ขึน้ หรอื
กำรสง่ต่อผูป่้วย 
STEMI อย่ำง
ถูกตอ้งเหมำะสม  
2. ควรประสำน
ควำมร่วมมอื

 



มาตรฐาน 
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เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
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ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ระหว่ำงทมีดแูล
ผูป่้วย 
และองคก์รแพทย์
เพื่อรบัทรำบแนว
ทำงกำรดแูล และ
พฒันำ clinical 
tracer ใหเ้หมำะ
กบับรบิทของ
โรงพยำบำล 
 
 

70. กำรดแูลและ
บรกิำรทีม่คีวำม
เสีย่งสงู 
 

การดแูลและ
บริการท่ีมีความ
เส่ียงสูง 
ควรสง่เสรมิใหท้มี
ดแูลผูป่้วย จดัท ำ
มำตรฐำนกำรดแูล
รกัษำ มกีำร
ประเมนิควำม

1. จดัท ำแนวทำงปฏบิตักิำร
กำรดแูลและบรกิำรทีม่คีวำม
เสีย่งสงู  
2.ทบทวนแนวทำงกำรดแูล
ผูป่้วยทีม่คีวำมเสีย่งสงู 
3.พฒันำสมรรถนะบุคลำกรใน
กำรดแูลผูป่้วยควำมเสีย่งสงู 
 

- มแีนวทำง
ปฏบิตักิำรกำรดแูล
และบรกิำรทีม่คีวำม
เสีย่งสงู  
 
 
 
 

-ตดิตำมกำรปฏบิตัิตำม
แนวทำงกำรดูแลผูป่้วย
และบริกำรที่มีควำม
เสีย่งสงู 
-ประ เมินสมรรถนะ
บุคลำกร 

บุ ค ล ำ ก ร ไ ด้ ร ับ ก ำ ร
ประเมนิผ่ำนเกณฑ ์
 
 
 

/ / / ทมีPCT 
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เสีย่งทำงคลนิิก
ทัว่ไปและเฉพำะ
โรค (ควำมรุนแรง
ตำมพยำธสิภำพ
ของโรคและ
ภำวะแทรกซอ้นที่
อำจเกดิขึน้) ทัง้
ก่อนและขณะให้
กำรดแูลรกัษำ ใช้
เครื่องมอืทีม่ี
ควำมไว 
เหมำะสมในกำร
ตรวจจบัอำกำร 
อำกำรแสดงของ
โรคที่
เปลีย่นแปลง ท ำ
ควำมเขำ้ใจกบัทมี
ในกำรน ำไปใช ้
กำรตดัสนิทำง

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
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คลนิิก เพื่อใชเ้ฝ้ำ
ระวงัโรคในกลุ่ม
ผูป่้วย มกีำร
ตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงอย่ำง 
รวดเรว็เหมำะสม 
ประสำนและ
รำยงำนแพทยไ์ด้
อย่ำงทนัท่วงท ี
เพื่อปรบัแผนกำร
ดแูลรกัษำได้
อย่ำงมี
ประสทิธภิำพและ
เพื่อใหผู้ป่้วย
ปลอดภยัมำกขึน้ 
รวมทัง้ทบทวน
ตดิตำม วเิครำะห์
ภำวะแทรกซอ้น
หรอืเหตุกำรณ์ไม่
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พงึประสงคท์ี่
เกดิขึน้ เพื่อหำ
โอกำสพฒันำเชงิ
ระบบ ออกแบบ
กระบวนกำรดแูล
ใหม่และน ำสูก่ำร
ปฏบิตัโิดยทมีสห
สำขำวชิำชพี 

71. กำรระงบั
ควำมรูส้กึ 
72. กำรผ่ำตดั 
 

         

73. อำหำรและ
โภชนบ ำบดั 
 

ควรทบทวนกำร
ประเมนิภำวะ
โภชนำกำรของ
โรค มุ่งเน้นทีไ่ด้
ก ำหนดไวแ้ลว้ 
เช่น โรคเบำหวำน 
โดยก ำหนด

-มีแผนกำรปะเมินผลกำรให้
โภชนศึกษำแก่ผู้ ป่ วย IPD 
แ ล ะ  OPD ก ลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย
โรคเบำหวำนในทุกรำยที่
แพทย์สั ง่  ป รึกษำ ในกลุ่ ม
ผู้ ป่ วยโรคเบำหวำนค้นหำ
สำ เหตุ และ ให้ควำมรู้และ

ไดม้กีำรวำงแผนกำร
ใหค้วำมรูเ้รื่องกำร
ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมกำรบรโิภค
อำหำรในกลุ่มผูป่้วย
โรคเบำหวำนตัง้แต่
เดอืนตุลำคม 2562 – 

-ทีมสหสำขำประเมิน
ร ะ บบก ำ ร ให้ โ ภชน
ศึกษำ โดยบันทึกใน
แบบประเมินผู้ป่วนใน
และผูป่้วยนอกทุกรำย   
-มีก ำ ร ติ ด ต ำ ม ก ลุ่ ม
ผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่

-ผูป่้วยทีม่รีะดบัน ้ำตำล
ในเลอืดลดลง  
หลงัจำกเขำ้รบัควำมรู ้

/ / / ทมีPCT 
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เป้ำหมำย 
กระบวนกำร และ
กำรตดิตำม
ผลลพัธท์ีช่ดัเจน 
เพื่อใหเ้กดิกำร
ดแูลดำ้น
โภชนำกำรอย่ำง
เหมำะสม และ
ผูป่้วยสำมำรถ
ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมได้
เหมำะสมกบัโรค
ทีเ่ป็นอยู่ได ้

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร
เป็นรำยบุคคลพร้อมญำติใน
กลุ่ม 1.โรคเบำหวำนรำยใหม่  
2. โรคเบำหวำนที่ไม่สำมำรถ
ควบ คุมน ้ ำ ตำลได้  ≥ 180 
mg.% 
-นักโภชนำกำร  วำงแผน
ร่วมกบั PCT ใชแ้บบประเมนิ
ภำวะโภชนำกำร(SOAP)ใน
ผูป่้วยใน 

สงิหำคม 2563 ได้
ใหบ้รกิำรเฉพำะ
รำยบุคคลและญำต ิ 
จ ำนวน 484 รำย 
- ปัญหำและอุปสรรค
พบว่ำผูป่้วย
โรคเบำหวำน
หลงัจำกกำรให้
ค ำปรกึษำและ
ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมกำรบรโิภค
อำหำรของผูป่้วย
โรคเบำหวำนสำมำรถ
ควบคุมระดบัน ้ำตำล
ไดด้ขีึน้ใน Visit แรก
และหลงัจำกนัน้
ผูป่้วยโรคเบำหวำน
กลบัไปมรีะดบั
น ้ำตำลสงู 

ได้เข้ำกลุ่มให้ควำมรู้
ก ำ ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมกำรบริโภค
อ ำห ำ ร โ ด ย ใ ช้ แ บบ
ประ เมินควำมรู้แล ะ
ปรับพฤติก ร รมกำร
บ ริ โ ภ คอ ำห ำ ร ข อ ง
ผูป่้วยโรคเบำหวำน   
-มกีำรจดัท ำ QR Code  
ใหค้วำมรูเ้รื่องอำหำร
ในกลุ่มทีส่ำมำรถ
เขำ้ถงึได ้
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74. กำรดแูลผูป่้วย
ระยะสดุทำ้ย 
 

ทมีดแูลผูป่้วยควร
น ำขอ้มลูปัญหำ
ผูป่้วยเสยีชวีติใน
ระยะสดุทำ้ยมำ
พฒันำแนว
ทำงกำรดแูล
ผูป่้วยระยะ
สุดทำ้ย อบรม
ควำมรูบุ้คลำกร 
ควรประเมนิ
ปัญหำ และควำม
ตอ้งกำรดแูล
ผูป่้วยทีค่รอบคลุม 
และสือ่สำร
แผนกำรดแูล
ผูป่้วยร่วมกนั 
เพื่อใหผู้ป่้วยและ
ครอบครวัไดร้บั
กำรดแูลที่

1.ส่งบุคลำกรในทีมpalliative  
care อบรมในกำรดูแลผู้ป่วย 
ระยะสุดทำ้ย  
2.ทบทวนแนวทำงกำรดูแล 
ผูป่้วยระยะสุดทำ้ย  
3 . ทบทวนผู้ ป่ ว ย ใ น ร ะยะ
สุดทำ้ยเสยีชวีติ  

 - มพียำบำลผ่ำนกำร
อบรมกำรดูแลผู้ป่วย
ร ะ ย ะ สุ ด ท้ ำ ย  2 
สปัดำห ์

-ทบทวนกำรดแูลผูป่้วย
ระยะสุดทำ้ย 

 / / / ทมีPCT 
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ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ครอบคลุมทัง้ดำ้น
ร่ำงกำย สงัคม 
และจติวญิญำณ 

75. กำรจดักำร
ควำมปวด 

         

76. กำรฟ้ืนฟูสภำพ ควรสง่เสรมิกำร
วำงแผนฟ้ืนฟู
กลุ่มผูป่้วยให้
สอดคลอ้ง ไปกบั
โรคมุ่งเน้นของ
โรงพยำบำล 
นอกเหนือไปจำก
ผูป่้วย stroke โรค
กลำ้มเนื้อต่ำงๆ 
เพื่อสำมำรถ
ตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของทมีที่
รกัษำไดอ้ย่ำง
เหมำะสม รวมถงึ

- มกีำรวำงแผนร่วมกบัทมีสห
วชิำชพีเพื่อใหน้ัก
กำยภำพบ ำบดัเขำ้ไปฟ้ืนฟู
ผูป่้วยในกลุ่มทีเ่ป็นโรคมุ่งเน้น
ของโรงพยำบำล 
 
 
- ทบทวนตวัชีว้ดัเพื่อให้
ครอบคลุมและสำมำรถตดิตำม
ผลลพัธข์องกำรฟ้ืนฟูสภำพได้
อย่ำงชดัเจน 
- ประชุมชีแ้จงเจำ้หน้ำทีใ่น
แผนกกำยภำพบ ำบดั ให้
ตระหนักและช่วยกนัคน้หำ

- นักกำยภำพบ ำบดั
เขำ้ไปสง่เสรมิกำร
ออกก ำลงักำยที่
เหมำะสมใหแ้ก่ผูป่้วย
เบำหวำนและผูป่้วย
ควำมดนัโลหติสงู 
(Group exercise)
เดอืนละ 1 ครัง้ 
- มกีำรน ำแบบ
ประเมนิ Barthel 
index และแบบ
ประเมนิคุณภำพชวีติ
เขำ้มำประเมนิผูป่้วย
เพื่อมกีำรตดิตำม

- นักกำยภำพบ ำบดั
เขำ้ไปสง่เสรมิกำรออก
ก ำลงักำยใหแ้ก่ผูป่้วย
เบำหวำนและควำมดนั
โลหติสงู(Group 
exercise) เดอืนละ 1 
ครัง้ 
- ใชแ้บบประเมนิ
Barthel index และ
แบบประเมนิคุณภำพ
ชวีติเขำ้มำประเมนิผล
กำรฟ้ืนฟูสภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- ผูป่้วยโรคเบำหวำน
และควำมดนัโลหติสงูมี
ควำมรูเ้กีย่วกบักำร
ออกก ำลงักำยที่
เหมำะสมกบัโรคของ
ตนเอง 
- มกีำรใชแ้บบประเมนิ 
Barthel index และ
แบบประเมนิคุณภำพ
ชวีติเขำ้มำประเมนิผล
กำรฟ้ืนฟูสภำพ100% 
- มกีำรรำยงำน
อุบตักิำรณ์ควำมเสีย่ง 
10 อุบตักิำรณ์/เดอืน 

/ / / ทมีPCT/
กำยภำพบ ำ
บดั 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ควรมตีวัชีว้ดัทีท่ ำ
ใหส้ำมำรถ
ตดิตำมผลลพัธ์
ของกำรช่วยฟ้ืนฟู
สภำพทีช่ดัเจน 
เพื่อปรบัเปลีย่น
แผนกำรดแูล
ผูป่้วยไดด้ขีึน้ 
ควรสง่เสรมิกำร
คน้หำและ
วเิครำะหค์วำม
เสีย่งทีอ่ำจ 
เกดิขึน้จำก
กระบวนกำรดแูล
รกัษำทำง
กำยภำพ บ ำบดั 
และปรบัเปลีย่น
เพื่อเพิม่ควำม

ควำมเสีย่งในแผนก
กำยภำพบ ำบดั เพื่อเพิม่ควำม
ปลอดภยัแก่ผูป่้วย 

ผลลพัธข์องกำรฟ้ืนฟู
สภำพไดอ้ย่ำงชดัเจน 
- มกีำรรำยงำน
อุบตักิำรณ์ควำมเสีย่ง
เพิม่มำกขึน้จำกเดมิ
เป็น 10 อุบตักิำรณ์/
เดอืน 

- มกีำรคน้หำควำม
เสีย่งในแผนก
กำยภำพบ ำบดัอย่ำง
ต่อเนื่อง 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ปลอดภยัแก่
ผูป่้วย 

77. กำรดแูลผูป่้วย
โรคไตเรือ้รงั 

         

III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลงัแก่ผู้ป่วย/ครอบครวั 
78. กำรใหข้อ้มลู
และเสรมิพลงั 

ทมีดแูลผูป่้วยควร
ก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยที่
ตอ้งใหข้อ้มลูและ
เสรมิพลงั มกีำร
ฝึกทกัษะกำรดแูล
ตนเองใหแ้ก่
ผูป่้วยและ
ครอบครวั ควร
ตดิตำมผลลพัธ์
กำรดแูลตนเอง
ของผูป่้วยและ
ครอบครวัเพื่อ
น ำสูก่ำรปรบัปรุง

1.มจี ำนวนผูป่้วยเบำหวำนที่
ใชย้ำฉีดอนิซูลนิแบบปำกกำ 
ทัง้หมดจ ำนวน 535 รำย  
ไดร้บักำรฝึกทกัษะ จนมคีวำม
มัน่ใจในกำรฉีด จ ำนวน   510 
รำย  และมผีูป่้วยทีม่ปัีญหำใน
กำรใชย้ำฉีดอนิซูลนิแบบ
ปำกกำ ซึง่ยงัตอ้งตดิตำมกำร
ใชย้ำอย่ำงใกลช้ดิจ ำนวน  25 
รำย  
 
2.ผูป่้วยทีม่อุีปกรณ์ไดร้บั
ขอ้มลูกำรเสรมิพลงักำรฝึก

1.มกีำรสอนกำรฉีด
อนิซูลนิโดยเภสชัทุก
รำย ก่อนจ่ำยยำใน
ผูป่้วยรำยใหม่และ
รำยเก่ำมกีำร ตดิตำม
ผลลพัธโ์ดยกำร
สอบถำมวธิกีำรใชย้ำ 
ฉีดยำ โดยพยำบำล
คลนิิกโรคเรือ้รงั และ
เภสชักรก่อนจ่ำยยำ 
 
2.กำรน ำ 2 tick ไปใช้
กบัผูป่้วยและญำตใิน
กลุ่มผูป่้วยทีม่ี

1.รอ้ยละของผูป่้วย
เบำหวำนสำมำรถฉีด
อนิซูลนิเองทีบ่ำ้นได้
อย่ำงถูกตอ้ง ทัง้วธิ ี
และขนำด และ เวลำ 
 
 
 
 
 
 
2.รอ้ยละของพยำบำล
ใช ้2 ticks ประเมนิ
ผูป่้วยและญำตทิีม่ี

 / / / PCT 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

กำรใหข้อ้มลูและ
เสรมิพลงัที่
เหมำะสมกบั
ผูป่้วยแต่ละกลุ่ม 
บุคคล 

ทกัษะกำรดแูลตนเองก่อน
จ ำหน่ำยทุกรำย 
 
 
 
 
 
3.มผีูป่้วยกลุ่มตดิเตยีงทีไ่ดร้บั
กำรใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั มี
กำรฝึกทกัษะกำรดแูลตนเอง
ใหแ้ก่ผูป่้วยและครอบครวั 
จ ำนวน 168 รำย 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ตดิตวัทุกรำย
เพื่อเป็นกำรทวนว่ำ
ผูป่้วย/ญำตเิขำ้ใจใน
สิง่ทีเ่รำไหค้ ำแนะน ำ
ไปหรอืไม่ 
 
3. .กำรใหข้อ้มลูเสรมิ
พลงักำรฝึกทกัษะ
กำรดแูลตนเองใหแ้ก่
ผูป่้วยและครอบครวั
กลุ่มตดิเตยีงให้
ครอบคลุมถงึชุมชน
เพื่อกำรดแูลต่อเนื่อง 
และมกีำรประเมนิผล
ลพัธ ์โดยกำรดแูล
ต่อเนื่องทีบ่ำ้นโดย
ชุมชน 
4.มกีำรใหข้อ้มลูเสรมิ
พลงักำรฝึกทกัษะ

อุปกรณ์ทุกรำย ก่อน
จ ำหน่ำย 
 
 
 
 
3.รอ้ยละของผูป่้วยตดิ
เตยีงไดร้บักำรใหข้อ้มลู
และเสรมิพลงักำรฝึก
ทกัษะกำรดแูลตนเอง
และกำรดแูลต่อเนื่อง
ตลอดจนกำรดแูล
ต่อเนื่องทีบ่ำ้น 
 
 
 
 
4.รอ้ยละรอ้ยของผูป่้วย
ลำ้งไต (CAPD) ไดร้บั



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

4.ผูป่้วยลำ้งไต CAPD ไดร้บั
กำรดแูลและใหข้อ้มลูเสรมิ
พลงั มกีำรฝึกทกัษะกำรดแูล
ตนเองใหแ้ก่ผูป่้วยและ
ครอบครวั  จ ำนวน  รำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรดแูลตนเองใหแ้ก่
ผูป่้วยและครอบครวั
ในกลุ่มผูป่้วยลำ้งไต 
(CAPD) และมกีำร
เยีย่มบำ้นทุกรำย 

ขอ้มลูกำรเสรมิพลงั
กำรฝึกทกัษะผูป่้วยลำ้ง
ไต (CAPD) และมกีำร
เยีย่มบำ้น 
 
 
 
 

III-6 การดแูลต่อเน่ือง 
79. กำรดแูล
ต่อเนื่อง 

การดแูล
ต่อเน่ือง 

1.มกีำรก ำหนดกลุ่มทีต่อ้งดแูล
ต่อเนื่องในผูป่้วยโรคเรือ้รงั( 
โรคเบำหวำน โรคควำมดนั

- อตัรำผูป่้วย
เบำหวำนผดินดั รอ้ย
ละ 0.98 

- ก ำกบัใหเ้จำ้หน้ำที่
(หอ้งบตัร /พยำบำลซกั
ประวตั/ิหลงัตรวจ)

- อตัรำผูป่้วยเบำหวำน
ผดินัด < รอ้ยละ 5 

/ / / ทมีPCT 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ควรพฒันำระบบ
กำรดแูลต่อเนื่อง 
โดยก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยที่
ตอ้งดแูลต่อเนื่อง 
ระบบกำรนัด และ
ตดิตำมนัด 
โดยเฉพำะกลุ่ม
ผูป่้วยเบำหวำนที่
ควบคุมระดบั
น ้ำตำลไม่ได ้
ผูป่้วยควำมดนั
โลหติสงู และ
ผูป่้วยทีต่อ้งสง่ 
COC เพื่อให้
ผูป่้วยกลุ่ม
ดงักล่ำวไดร้บักำร
ดแูลต่อเนื่อง 

โลหติ โรคหอบหดื โรคหวัใจ 
โรคไต โรคทำงจติเวช) โดยมี
เกณฑแ์ละตำรำงนัดคลนิิก
เฉพำะโรคทีช่ดัเจน  
ผูป่้วยผดินัดใชว้ธิ ี
1) โทรศพัทต์ำม 
2) กรณีโทรศพัท์ตดิต่อไม่ได้
ประสำนรพ.สต.เครอืขำ่ย 
3) ก ำหนดใหเ้จำ้หน้ำที(่หอ้ง
บตัร /พยำบำลซกัประวตั/ิหลงั
ตรวจ)สอบถำมเบอรโ์ทรศพัท์
ทีต่ดิต่อไดใ้หเ้ป็นปัจจบุนั 
โดยเฉพำะกลุ่มผูป่้วย 
เบำหวำนทีค่วบคุมระดบั
น ้ำตำลไม่ได ้ผูป่้วยควำมดนั
โลหติสงูทีค่วบคุมระดบัควำม
ดนัโลหติไม่ได ้
- เกณฑก์ำรนัดผูป่้วย
โรคเบำหวำนและโรคควำมดนั

- อตัรำผูป่้วยควำม
ดนัโลหติสงูผดินัด 
รอ้ยละ 0.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถำมเบอรโ์ทรศพัท์
ทีต่ดิต่อไดใ้หเ้ป็น
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อตัรำผูป่้วยควำมดนั
โลหติสงูผดินัด < รอ้ย
ละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

โลหติสงู นัดผูป่้วยทุก 2-4 
สปัดำห ์
- ทบทวนแนวทำงสง่ผูป่้วย
โรคเบำหวำนและโรคควำมดนั
โลหติสงูไปรพ.สต.เครอืขำ่ย 
 
 
 
-ทบทวนแนวทำงสง่ผูป่้วย
โรคเบำหวำนและโรคควำมดนั
โลหติสงู ทีส่ง่  HHC 
 
 
 
 
3.โรคทำงจติเวชทีค่วบคุม
อำกำรไดด้นีัดรบัยำทีค่ลนิิก
จติเวชทุก 2 เดอืน  

 
 
- แนวทำงสง่ผูป่้วย
โรคเบำหวำนและโรค
ควำมดนัโลหติสงูไป
รพ.สต.เครอืขำ่ย
เหมำะสม 
 
- ผูป่้วยโรคเบำหวำน
และโรคควำมดนั
โลหติสงูทีน่อน
โรงพยำบำลดว้ย
ภำวะแทรกซอ้น สง่ 
HHC ไม่ครอบคลุม 
 
3.ผูป่้วยจติเวชที่
ไดร้บักำรสง่ต่อทมี 
HHC และไดร้บักำร

 
 
- ปฏบิตัติำมแนวทำง
สง่ผูป่้วยโรคเบำหวำน
และโรคควำมดนัโลหติ
สงูไปรพ.สต.เครอืขำ่ย 
 
 
- ปรบัเพิม่เกณฑ ์
ผูป่้วยทีน่อน
โรงพยำบำลดว้ย
น ้ำตำลสงู/DKA สง่ 
HHC 
 
 
1.ตดิตำมผูป่้วยจติเวช
กนิยำต่อเนื่อง 
2.กำรดแูลผูป่้วยจติเวช
ในชุมชนใหอ้ยู่ในชุมชน

 
 
 
- ตดิตำมกำรปฏบิตัิ
ตำมแนวทำง 
 
 
 
 
1.รอ้ยละกำรผดินัดขำด
ยำผูป่้วยจติเวช 
2.รอ้ยละกำรกลบัซ ้ำ
ของผูป่้วยจติเวช 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

-กลุ่มทีอ่ำกำรไม่คงทีน่ัด
ตดิตำมอำกำรทุก 1 เดอืน 
-ผูป่้วยรำยใหม่และอำกำรไม่
คงทีน่ัดตดิตำมอำกำรทุก 1-2 
อำทติย ์จนกว่ำอำกำรคงทีน่ัด 
1 เดอืน 
-ผูป่้วยจติเวชไม่มำตำมนัด
ประสำนพืน้ทีต่ดิตำมผูป่้วย
เพื่อรบัยำต่อเนื่อง 
-ผูป่้วยจติเวชทีไ่ม่มผีูด้แูลมี
ปัญหำกำรรบัประทำยยำสง่
ทมี HHC/ขำดยำตดิต่อกนั 2 
เดอืน สง่ทมี HHC 
 
 
 
 
 
 

เยีย่มจ ำนวน 20 รำย 
(จติเวชฉุกเฉิน) 
-ผูป่้วยจติเวชที ่จน
ท.สำธำรณสุข DOT 
ยำใหจ้ ำนวน 5 รำย  

ได ้โดยคนในชุมชนมี
สว่นร่วมในกำรดแูล  



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ตอนท่ี IV ผลการด าเนินการ 
IV-1 ผลด้านการดแูลสุขภาพ 
80. ผลลพัธใ์นมติิ
กำรเขำ้ถงึ 
81. ผลลพัธใ์นมติิ
ควำมต่อเนื่องใน
กำรดแูล 
82. ผลลพัธใ์นมติิ
ควำมเหมำะสมใน
กำรดแูล 
83. ผลลพัธใ์นมติิ
ประสทิธผิลในกำร
ดแูล 
84. ผลลพัธใ์นมติิ
ประสทิธภิำพในกำร
ดแูล 
85. ผลลพัธใ์นมติิ
ควำมปลอดภยัใน
กำรดแูล 

ควรทบทวนกำร
ก ำหนดผลลพัธใ์น
มติติ่ำงๆ ของ แต่
ละกลุ่มโรคให้
ชดัเจนและ
เหมำะสมกบั
บรบิทองคก์ร และ
เป้ำหมำยของกำร
รกัษำ ตดิตำม
ผลลพัธอ์ย่ำง
สม ่ำเสมอเพื่อ
เรยีนรู ้และหำ
โอกำสพฒันำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
ปลอดภยัของ
ผูป้ฏบิตังิำน และ
ประสทิธภิำพใน

- 
 

มกีำรปรบัเพิม่ตวัชีว้ดั
ให้ครอบคลุมกบักลุ่ม
โรคที่เป็นเขม็มุ่งและ
เ ป้ ำ ห ม ำ ย ข อ ง
โรงพยำบำล  
ไดแ้ก่  
-อัตรำกำรคัดกรอง
ถู กต้ อ ง  ผลลัพธ์ ปี  
2563 รอ้ยละ 0.003 
-รอ้ยละผูป่้วยอำกำร
ทรุดลงขณะรอตรวจ
ที ่OPD ผลลพัธปี์ 
2563 รอ้ยละ 0.003 
- อตัรำผูป่้วย
เบำหวำนผดินดั 
ผลลพัธปี์ 2563 รอ้ย
ละ 0.94 

มกีำรก ำกบัตดิตำม
ตวัชีว้ดัอย่ำงต่อเนื่อง
ทุกเดอืน 

- อัต ร ำกำรคัดกรอ ง
ถูกตอ้ง รอ้ยละ 100 
-รอ้ยละผูป่้วยอำกำร
ทรุดลงขณะรอตรวจที ่
OPD < รอ้ยละ 0.01 
- อตัรำผูป่้วยเบำหวำน
ผดินัด < รอ้ยละ 5 
- อตัรำผูป่้วยควำมดนั
โลหติสงูผดินัด < รอ้ย
ละ 5 
-รอ้ยละของผูป่้วย
unplanned ET. Tube 
0 
- รอ้ยละของผูป่้วย 
unexpected dead 0 
 

/ / / ทมีน ำ  
คณะกรรมกำ
รบรหิำร งำน
ยุทธศำสตร ์
 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

วนิิจฉยัและดแูล กำรรำยงำนค่ำ
วกิฤต ิ

- อตัรำผูป่้วยควำม
ดนัโลหติสงูผดินัด  
ผลลพัธปี์ 2563 รอ้ย
ละ 0.42 
-รอ้ยละของผูป่้วย 
unplanned ET. 
Tube ผลลพัธปี์ 
2563 รอ้ยละ 6.76 
-รอ้ยละของผูป่้วย 
unexpected dead 
ผลลพัธปี์ 2563 รอ้ย
ละ 3.22 

86. ผลลพัธใ์นมติิ
คนเป็นศูนยก์ลำง 
87. ผลลพัธด์ำ้น
กำรสรำ้งเสรมิ
สุขภำพ 
 
 

ควรสง่เสรมิให้
เพิม่กำรตดิตำม
ผลลพัธก์ำร
ตอบสนอง 
ควำมตอ้งกำรของ
ผูร้บับรกิำรเพื่อ
น ำมำตดิตำม 

1.ทมีน ำมกีำรประชุมทบทวน
ตวัชีว้ดัส ำคญัทีเ่กีย่วกบักำร
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ผูร้บับรกิำรซึง่ตวัชีว้ดัเดมิมี
เฉพำะเรื่องของควำมพงึพอใจ
ยงัไม่ครอบคลุม 

มกีำรปรบัเพิม่ตวัชีว้ดั
เกีย่วกบัอตัรำกำร
ตอบสนองขอ้
รอ้งเรยีน 
ปี 2563 100% 

ตดิตำมตวัชีว้ดัทุก 3  
เดอืน 

อตัรำขอ้รอ้งเรยีนไดร้บั
กำรตอบสนองในเวลำ
ทีก่ ำหนด 100% 
 
 

    



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ผลลพัธใ์นมตินิี้ให้
ครอบคลุมมำกขึน้ 
 

88. ผลลพัธข์อง 
PSG:S กำรผ่ำตดัที่
ปลอดภยั 
89. ผลลพัธข์อง 
PSG:S กำรป้องกนั
กำรตดิเชือ้/ระบบ
กำรป้องกนัและ
ควบคุมกำรตดิเชือ้ 
90. ผลลพัธข์อง 
PSG:S กำรจดักำร
ระบบยำ และกำรให้
เลอืด 
91. ผลลพัธข์อง 
PSG: P  
กระบวนกำร 
วนิิจฉยัและดแูล 

ควรทบทวนใหม้ี
ตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้น
ประเดน็คุณภำพ 
ของสิง่สง่ตรวจ 
ควำมปลอดภยั
ของผูป้ฏบิตังิำน 
และประสทิธภิำพ
ในกำรรำยงำนค่ำ
วกิฤต ิ

1.ทมีน ำมกีำรประชุมทบทวน
ตวัชีว้ดัส ำคญัทีส่ะทอ้นถงึ
คุณภำพของสิง่สง่ตรวจ ควำม
ปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิำนและ
ประสทิธภิำพในกำรรำยงำน
ค่ำวกิฤต ิเพื่อใหไ้ดต้วัชีว้ดัที่
ครอบคลุม ตรงตำมเป้ำหมำย
และบรบิทขแงโรงพยำบำล 

มกีำรปรบัเพิม่ตวัชีว้ดั
ดำ้นประสทิธภิำพ
ของสิง่สง่ตรวจดงันี้ 
1.อตัรำกำรเกบ็สิง่สง่
ตรวจบกพร่อง/1000 
specimen ผลลพัธปี์ 
2563 รอ้ยละ 0.72 
2.อตัรำ จนท กลุ่ม
เสีย่งมภีูมคุิม้กนัไวรสั
ตบัอกัเสบ B 
ผลลพัธปี์ 2563 รอ้ย
ละ 100 

ตดิตำมตวัชีว้ดั ทุก 3 
เดอืน 

1.อตัรำกำรเกบ็สิง่สง่
ตรวจบกพร่อง<5/1000 
specimen  
2.อตัรำ จนท กลุ่มเสีย่ง
มภีูมคุิม้กนัไวรสัตบั
อกัเสบ B 
 

    



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

92. ผลลพัธข์อง 
PSG: L 
line,tube,catheter,l
ab 
93. ผลลพัธข์อง 
PSG: E กำร
ตอบสนอง
สถำนกำรณ์เร่งด่วน 
IV-3 ผลด้านก าลงัคน 
94. ผลลพัธด์ำ้น
ก ำลงัคน 

 1.ทมีน ำมกีำรประชุมทบทวน
ประเดน็เกีย่วกบัสุขภำพของ
บุคลำกร เพื่อใหไ้ดต้วัชีว้ดัที่
ครอบคลุม ตรงตำมเป้ำหมำย
และบรบิทของโรงพยำบำล 

1.มกีำรปรบัเพิม่
ตวัชีว้ดั อตัรำกำรฉีด
วคัซนีไขห้วดัใหญ่ใน
เจำ้หน้ำที ่
ผลลพัธปี์ 2563 รอ้ย
ละ 84 

ตดิตำมตวัชีว้ดัประจ ำปี อตัรำเจำ้หน้ำทีไ่ดร้บั
วคัซนีไขห้วดัใหญ่
ประจ ำปี 100% 
 

    

IV-4 ผลด้านการน า 
95. ผลลพัธด์ำ้น
กำรน ำ 

         

IV-6 ผลด้านการเงิน 



มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันา 

แผนปฏิบติัการพฒันา
คณุภาพตามข้อเสนอแนะ 

ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน/
ผลลพัธ ์

ปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 

ปี 2563 - 2565 
ตวัช้ีวดั 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
ปี 63 ปี 64 ปี 65 

96. ผลลพัธด์ำ้น
กำรเงนิ 

         

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 


