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แผนพฒันาคณุภาพตามข้อเสนอแนะ การตรวจเยี�ยม Reaccredit ครั �งที� � 

Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

I-� การนํา 

1. ผูนํ้าสงูสดุควรเสรมิพลงัทมี 
และระดบัปฏบิตักิารเพื�อจงูใจ 
สง่เสรมิการนําจดุเน้นไปปฏบิตัิ

อย่างจรงิจงั  

�.สื�อสารและสรา้งความ
เขา้ใจวสิยัทศัน์ พนัธกจิ
และคา่นิยม สูก่ารปฏบิตั ิ

�.สง่เสรมิบรรยากาศการ
พฒันา เช่น กจิกรรม 
Leadership Walk around 
, บอรด์แสดงความชื�นชม
ยนิดใีนโอกาสต่าง ๆ ฯลฯ 
�.สนับสนุนนโยบาย No 
Blame, No Shame ใน
การรายงานความเสี�ยง 

�.ผลการประเมนิ Safety 
Culture 
    กาญจนา รตันพนัธุ ์

�.ผลการประเมนิ Are We 
making 
    กาญจนา รตันพนัธุ ์
 

� มนีาคม ���� - 
�� เมษายน  ���� 

 

กรกฎาคม ���� 
(อยูร่ะหว่างการ

ดําเนินการวางแผน
จดัทํายทุธศาสตรฯ์) 

�.ผลการประเมนิ Safety 
Culture ระดบัด ี
 

�.ผลการประเมนิ Are We 
making 

�.ผลคะแนนการประเมนิ  
Safety Culture  

 

�.ระดบัคะแนนผลการประเมนิ  
Are We making 

�. หลงัจากเสรมิพลงัแลว้ 
มวีธิกีารตดิตามกํากบัว่าจดุเน้น
ที�ไปปฏบิตัไิดผ้ลหรอืไม ่
อย่างไร (ระบบบรหิารความ
เสี�ยง/ทมีนําทางคลนิิก/ผลการ

ดูแลผูป่้วยเฉพาะกลุม่) 

�.กํากบัตดิตามตวัชี�วดั
ตามระยะเวลา และหา 
โอกาสพฒันาจากตวัชี�วดั 
ที�ปฏบิตัไิมไ่ดต้ามแผน  

คณะกรรมการ RM 
คณะกรรมการ PCT 
กลุม่งานพฒันาคณุภาพ 

� ตุลาคม ���� - 
30 กนัยายน ���� 

�.รอ้ยละของตวัชี�วดั 
ที�ปฏบิตัไิดต้ามแผน 
�.รอ้ยละของของตวัชี�วดั 
ที�ปฏบิตัไิดต้ํ�ากว่าแผน 
 

แผนงาน/โครงการที�ปฏบิตัไิด ้
ตามแผนและตวัชี�วดัผา่นเกณฑ์
เป้าหมาย 
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Recommendation แผน/กิจกรรมการพฒันา ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมายตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

I-� กลยทุธ ์

1.ควรทบทวนความชดัเจน 
ของเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตรแ์ต่ละแผน 

�.การทบทวนเพื�อ 
กําหนดและจดัทําวสิยัทศัน์
ใหม ่(วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และคา่นิยม) 
 
 

- คณะกรรมการบรหิาร 
- ทมีนํา 
- งานยุทธศาสตรแ์ละ   
  แผนงาน 

พฤษภาคม-มถิุนายน 
2565 

เพื�อกําหนดภาพอนาคตของ
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์
สงขลา ที�เชื�อมโยงกบั
ภารกจิ คา่นยิมองคก์ร ที�ม ี
ความชดัเจน ทา้ทายมพีลงั
และความเป็นไปได ้

โรงพยาบาลฯ มวีสิยัทศัน์ที�มคีวาม
ชดัเจน ทา้ทาย (เรา้ใจ/ จบัใจ/จาํได/้
ทําได)้ เชื�อมโยงกบัภารกจิ คา่นิยม
ขององคก์ร 

 �.สื�อสารวสิยัทศัน์ที�
กําหนดขึ�นมาใหม ่ให ้
บคุลากรทุกคนภายใน
โรงพยาบาลทราบ ผา่น

ช่องทาง ดงันี� 
- คณะกรรมการบรหิาร 
- ประชุมกลุม่และ
หน่วยงานต่าง ๆ 
- ป้ายไวนิล 
- โปสเตอร/์ป้าย ตดิทุก
หน่วยงาน 
- กลุม่ไลน์รพ./กลุม่งาน 

- ทมีนํา 
- งานยุทธศาสตรแ์ละ
แผนงาน 

พฤษภาคม-มถิุนายน 
2565 

บคุลากรของโรงพยาบาล
ไดร้บัการสื�อสาร และ
รบัทราบวสิยัทศัน์ พนัธกจิ
และคา่นิยม (100%) 

บคุลากรของโรงพยาบาลทุกคน  
ทุกระดบัไดร้บัทราบการสื�อสาร
วสิยัทศัน์ พนัธกจิและคา่นิยม 
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- การ Round หน่วยงาน
ต่าง ๆ 

 �. มกีารวดัผลการรบัรู ้
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ คา่นิยม 
ของโรงพยาบาลหลงัจากมี
การส ื�อสารไปแลว้ � เดอืน 
ผ่านช่องทาง                 
- การทําแบบสอบถาม We 
are making                  
- Google Form 

-ทมีนํา 
-งานยุทธศาสตรแ์ละ
แผนงาน 

กรกฎาคม ���� 
(หรอืหลงัมกีารส ื�อสาร � 
เดอืน) 

�.บคุลากรโรงพยาบาลตอบ
วดัผลการรบัรูว้สิยัทศัน์ 
พนัธกจิ และคา่นิยมของ
โรงพยาบาล (100%) 
�.บคุลากรรบัทราบ
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ
คา่นิยมของโรงพยาบาล 
(100%) 

�.มกีารวดัผลการรบัรูว้สิยัทศัน์  
พนัธกจิ และคา่นิยมของโรงพยาบาล 

 �.ประเมนิพฤตกิรรมใน
โรงพยาบาลฯ ตามคา่นิยม
ที�กําหนดผ่านช่องทาง 

Google Form 

-ทมีนํา 
-งานยุทธศาสตรแ์ละ
แผนงาน 

กรกฎาคม ���� รอ้ยละของผลการประเมนิ
พฤตกิรรมของบคุลากรใน
โรงพยาบาล 

เพื�อประเมนิพฤตกิรรมของบคุลากร
ในโรงพยาบาล สาํหรบัใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการปรบัปรุงพฒันาการถ่ายทอด 

และสง่เสรมิคา่นิยมของโรงพยาบาล 

�.กําหนดตวัชี�วดัที�สอดคลอ้ง

ของแผนยุทธศาสตรแ์ต่ละแผน 

�.วเิคราะห ์SWOT ตาม

บทบาทหน้าที�ของ
โรงพยาบาล เพื�อกําหนด
กลยุทธ/์แผนยุทธศาสตร์
ของโรงพยาบาล 

-ทมีนํา 

-งานยุทธศาสตรแ์ละ
แผนงาน 

กรกฎาคม ���� ผลการวเิคราะห ์SWOT 

เป็นแนวทางในการกําหนด
กลยุทธ/์แผนยุทธศาสตร์
ของโรงพยาบาล 

�.โรงพยาบาลสามารถวเิคราะหปั์จจยั

ภายใน : Strength (จดุแขง็) และ 
Weakness (จดุอ่อน)  
ปัจจยัภายนอก : Opportunity 
(โอกาส) และ Threat (ความเสี�ยง)
โดยนําปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกมาจบัคูก่นัจะทําใหเ้กดิ- 



แผนพฒันาคณุภาพตามขอ้เสนอแนะ Reacc2 ธญัญารกัษ์สงขลา 

 

หน้า 4 จาก 53 
 

เป็นการวเิคราะหข์อง TOWS Matrix 
ไดอ้อกมาเป็นกลยุทธเ์ชงิรุก (SO)  
กลยุทธเ์ชงิแกไ้ข (WO) กลยทุธเ์ชงิ
ป้องกนั (ST)และกลยุทธเ์ชงิรบั (WT) 

 �.กําหนดผูเ้ขา้ร่วมจดัทํา
แผนยุทธศาสตร ์และ
เจา้ภาพหลกั 

-งานยุทธศาสตรแ์ละ
แผนงาน 

กรกฎาคม ���� ผูบ้รหิาร ทมีนํา หวัหน้า
กลุม่งาน และผูเ้กี�ยวขอ้งเขา้
ร่วมจดัทาํแผนยุทธศาสตร ์
(รอ้ยละ ��) 

 

 �.จดัทําแผนยทุธศาสตร์
โรงพยาบาล/กําหนด
ตวัชี�วดัภาพรวม 

-ทมีนํา 
-งานยุทธศาสตรแ์ละ
แผนงาน 

กรกฎาคม ���� แผนยุทธศาสตรข์อง
โรงพยาบาลธญัญารกัษ์
สงขลา 

�.รพ.มแีผนยุทธศาสตรร์ะยะ � ปี 
�.มกีารกําหนดแผนงานโครงการและ
เป้าหมายตวัชี�วดัที�สอดคลอ้งกบัแผน
ยุทธศาสตร ์
�.มตีวัชี�วดัและเป้าหมายที�สามารถ

วดัผลไดเ้ป็นรปูธรรม 

 �.สื�อสารแผนยุทธศาสตร์

ใหบ้คุลากรทุกคนภายใน
องคก์รทราบเพื�อใหท้มีนํา,
หน่วยงานจดัทําแผนงาน
โครงการ+ตวัชี�วดั+ระยะ 
เวลาดําเนินงานเพื�อให้
บรรลยุุทธศาสตรต์่าง ๆ 

-ผูบ้รหิาร 

-ทมีนํา 
-งานยุทธศาสตรแ์ละ
แผนงาน 

กรกฎาคม – 

สงิหาคม ���� 

บคุลากรทุกคนรบัรูแ้ละมี

ความเขา้ใจแผนยุทธศาสตร์
ของโรงพยาบาลนําไปสูก่าร
กําหนดแผนงานและ
โครงการที�สอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร ์(รอ้ยละ ��) 

มแีผนงาน/โครงการที�สอดคลอ้งกบั

ยุทธศาสตร ์
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�.ทมีนําตดิตามการรบัรู ้ความ
เขา้ใจของทมี/หน่วยงานใน
เป้าหมาย และจดุเน้นในการ
พฒันาโรงพยาบาล 

ประเมนิพฤตกิรรม 
บคุลากรในโรงพยาบาล
ตามคา่นิยมที�กําหนดผ่าน
ช่องทาง Google Form 

-ทมีนํา 
 

กรกฎาคม ���� รอ้ยละของผลการประเมนิ
พฤตกิรรมของบคุลากรใน
โรงพยาบาล 

เพื�อประเมนิพฤตกิรรมของบคุลากร
ในโรงพยาบาล เพื�อเป็นขอ้มลูในการ
ปรบัปรุงและพฒันาการถ่ายทอดและ
สง่เสรมิคา่นิยมของโรงพยาบาล 

�.กํากบัตดิตามการนําแผนไป
ปฏบิตัขิองทมี/หน่วยงานและ
บคุลากรระดบัต่างๆ รวมทั �ง
กํากบัตดิตามประเมนิ
ประสทิธภิาพในบทบาทของ
ทมี/หน่วยงาน ในการช่วยกนั
ขบัเคลื�อนองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย

ที�วางไว ้

�.กํากบั ตดิตามผลการ
ดําเนินโครงการตาม
ระยะเวลาที�กําหนด : ราย
เดอืน /ราย � เดอืน/ราย � 
เดอืน และรายปี 
�.ประเมนิความกา้วหน้า+
ความสาํเรจ็ของแผน

ยุทธศาสตรร์ะยะ �,�� 
เดอืน 

-ทมีนํา กรฏฏาคม - กนัยายน 
2565 

แผนงานโครงการแลว้เสรจ็
ตามระยะเวลาที�กําหนด 
(100 %) 
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Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

I-� การวดั วิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

�.ทมีนํา/ทมีนําทางคลนิิก/ทมี
ระบบงาน และหน่วยงาน
กําหนดและคดัเลอืก 
ตวัชี�วดัที�ตรงประเดน็ 
เหมาะสมและเชื�อมโยง
สอดคลอ้งกนัในแต่ละระดบั 

1.กําหนดตวัชี�วดัระดบั
รพ./ทมีนํา/หน่วยงานใหม้ี
ความเชื�อมโยงและ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายใน
แต่ละระดบั เช่น กลุม่โรค
สาํคญั กระบวนการสาํคญั 
ความทา้ทาย 
�.ตดิตามผลลพัธ ์

- คณะกรรมการทมีนํา 
- คณะกรรมการ PCT 
 -ผูร้บัผดิชอบตวัชี�วดั
ระดบัหน่วยงาน 

มนีาคม - 
พฤษภาคม 2565 

�.รอ้ยละของตวัชี�วดัที�ม ี
ความสอดคลอ้งและ 
เชื�อมโยงกนัในแต่ละระดบั 

ตวัชี�วดัที�เหมาะสมและเชื�อมโยงกนั
ในแต่ละระดบั 

�.ทบทวน พฒันาและปรบัปรุง
อย่างต่อเนื�อง สง่เสรมิใหนํ้า
ขอ้มลูสารสนเทศที�มอียู่มา
วเิคราะห ์ทบทวนแนวโน้ม 

�.สาํรวจความตอ้งการใน
การพฒันาสารสนเทศที�ม ี
อยู่เดมิของผูต้อ้งการใช้
ขอ้มลูสารสนเทศ 
�.นําขอ้มลูจากการสาํรวจ

มาวเิคราะห ์ทบทวนและ
พฒันาระบบ โดยเริ�มตน้
พฒันาจากระบบบรกิาร
ผูป่้วย 
 

- คณะกรรมการ IM มนีาคม 2565 �.ระดบัความสาํเรจ็ในการ
พฒันาระบบสารสนเทศ 
�.ระดบัความพงึพอใจของ
ผูใ้ชง้าน 

การใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูสารสนเทศ 
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�.ตดิตามความกา้วหน้าและ
กําหนดลาํดบัความสาํคญัใน
การพฒันาและถ่ายทอดสูก่าร
ปฏบิตั ิ

�.กํากบัตดิตาม
ความกา้วหน้าของตวัชี�วดั
จากแผนงาน/โครงการ
ประจาํปี 

- คณะกรรมการ KM ตลอดปีงบประมาณ 1. แผนงานโครงการแลว้
เสรจ็ตามระยะเวลาที�
กําหนด (���%) 

 

คาํแนะนํา (Suggestion) 

�.คณะกรรมการสารสนเทศ
ควรทบทวนบทบาทหน้าที� 

ใหค้รอบคลมุการดแูลขอ้มลู
สารสนเทศทั �งหมดของ
โรงพยาบาล เพื�อเพิ�มประสทิธ ิ
ภาพในการหาความตอ้งการใช้
ขอ้มลูในหน่วยงานต่าง ๆ และ
การจดัการคณุภาพของขอ้มลู
สาํคญัที�นํามาใชใ้นการ
วเิคราะหก์ารดําเนินงานของ
หน่วยงานและโรงพยาบาล 

�.ทบทวนคณะกรรมการ
และบทบาทหน้าที�
ผูเ้กี�ยวขอ้งในการบรหิาร
จดัการระบบสารสนเทศ
ของโรงพยาบาล 

- คณะกรรมการ IM มนีาคม ���� �.ระดบัความสาํเรจ็ในการ
พฒันาโปรแกรมสารสนเทศ
ของโรงพยาบาล 
�.ระดบัความสาํเรจ็ของการ
นําระบบสูก่ารปฏบิตั ิ

 

�.จดัทํานโยบายการใชส้ ื�อ
สงัคมออนไลน์ เช่น Line ใน
การบาํบดั ใชใ้นการสื�อสารกบั

ครอบครวั 
 

�.จดัทําแนวทางปฏบิตัใิน
การใชส้ ื�อสงัคมออนไลน์ 

- คณะกรรมการ IM 
- คณะกรรมการ PCT 

มนีาคม-เมษายน 2565 �.จาํนวนการเกดิอุบตักิารณ์
การละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

มแีนวทางปฏบิตัใินกรณทีี�เกดิ
อุบตักิารณ์การละเมดิขอ้มลูสว่น
บคุคล 
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6.ควรจดัใหม้นีโยบายการ
รกัษาความลบัผูป่้วยให้
เหมาะสม 

�.จดัทํานโยบายการ
รกัษาความลบัผูป่้วย 

คณะกรรมการ IM 
คณะกรรมการ PCT 

ปีงบประมาณ ���� �.จาํนวนครั �งอุบตักิารณ์
ความลบัผูป่้วยถูกเปิดเผย 

การรกัษาความลบัผูป่้วยที�เหมาะสม 

7.ควรสง่เสรมิการสอบถาม
ความตอ้งการใชข้อ้มลูของ
หน่วยงานต่างๆในเชงิรุก  
มากขึ�นเช่น การสงัเกตจาก
หน้างาน หรอืแบบสอบถาม
ความตอ้งการและนํามา
ออกแบบความตอ้งการของ
ผูใ้ชเ้พื�อเพิ�มประสทิธภิาพใน

การดแูลผูป่้วยใหด้ยีิ�งขึ�น 

1.เกบ็ขอ้มลูผูร้บับรกิาร �
เดอืน/ครั �ง 
�.นําขอ้มลูมาวเิคราะห์
และออกแบบความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

คณะกรรมการ IM ปีงบประมาณ ���� �.ระดบัความพงึพอใจของ
ผูใ้ชง้านสารสนเทศ 

สารสนเทศตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน 

8. ศกึษาการจดัทําระบบ 

Knowledge management เพื�อ
นํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ

กบัการจดัการความรูใ้นรพ. เชน่ 

การเรยีนรูเ้ร ื�องความรูท้ ั �วไป 

(explicit knowledge) และความรู้

เฉพาะ ตวัหรอืความรูท้ี�อยู่ใน 

ตวัคน  (Implicit Knowledge) 

นํามารวบรวมถ่ายทอดใหก้บั

บคุลากรในโรงพยาบาล 

�.กําหนดผูร้บัผดิชอบ

หลกัในการจดัทําระบบ 
Knowledge 
management 
�.จดัอบรมพฒันาองค์
ความรูใ้นการเขยีนเรื�อง
เลา่,R2R และ CQI 
3.จดัเวทนํีาเสนอในการ
นําเสนอเรื�องเลา่/CQI 
 

คณะกรรมการKM 

คณะกรรมการ IM 

ปีงบประมาณ ���� �.จาํนวนผลงาน CQI 

หน่วยงาน อย่างน้อย � 
เรื�อง /ปี 

มรีะบบการการจดัการความรู ้

ในโรงพยาบาล 
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4.รวบรวมองคค์วามรูต้า่ง 
ๆ นํามาจดัเกบ็เป็น
หมวดหมู ่เช่น เวปบอรด์
ในการจดัเกบ็เรื�องเลา่
,CQI ของโรงพยาบาล 

 

Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

I-� กาํลงัคน 

1.คณะกรรมการ HR ควร
สง่เสรมิการตระหนักให้
เจา้หน้าที�ตรวจสขุภาพมากขึ�น 

โครงการ ตรวจสขุภาพ

บคุลากรโรงพยาบาล

ธญัญารกัษ์สงขลา 

ประจาํปี ���� 

�.ผลติสื�อที�ใชใ้นการจดั
กจิกรรม 
�.ประชุมชี�แจงเจา้หน้าที�
และผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งเพื�อวาง
แผนการดําเนนิงาน 
�.ประสานงานขอใช้
สถานที�และอุปกรณ์เครื�อง

�. นางวรญัญา  ไชยสาล ี  
นวก.สาธารณสขุชํานาญ
การ 
�. นางอรพกัตร ์จตัยาวร
รณ  นวก.สาธารณสขุ
ปฏบิตักิาร 
�. นายอลียสั เจะ๊มะสาแล  
นวก.สาธารณสขุ 

�. นายทศัณภคัร  ดดีาษ 
นวก.สาธารณสขุ 
 

กุมภาพนัธ ์- มถินุายน 

2565 

   �. รอ้ยละของบคุลากร
ไดร้บัการตรวจสขุภาพ
ประจาํปี 
   �. รอ้ยละของบคุลากรที�
พบโรคหรอืผดิปกตไิดร้บั
การสบืคน้โรคและ
รกัษาพยาบาล 
   �. รอ้ยละของบคุลากร 

ที�พบโรคหรอืผดิปกตไิดร้บั
การสง่ต่อ            
  

�. บคุลากรไดร้บัการตรวจสขุภาพ

ประจาํปี 

�. บคุลากรไดร้บัการสบืคน้ หรอื

คน้หาความบกพร่องและความ

ผดิปกตขิองโรค 

�. เกดิมาตรการในการป้องกนั และ

รกัษาพยาบาลโรคในระยะเริ�มแรก 
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ขยายเสยีง 
�.ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
�.จดักจิกรรมตรวจ
สขุภาพประจาํปีเป็น
ระยะเวลา � วนั 
�.สรุปผลการดําเนิน
โครงการ 
�.ประเมนิโครงการ 

�. นายราชนรนิทร ์รุ่ง-

กระจา่ง ผูช้่วยนักวจิยั 

�.นําผลลพัธม์าวเิคราะหแ์ละ
จดักจิกรรมสง่เสรมิ สขุภาพ
เพื�อเจา้หน้าที�ของโรงพยาบาล

มสีขุภาพดขีึ�น 

โครงการ � อ.บอกลาพุง 

�.จดักจิกรรม แบง่
ออกเป็น � ระยะไดแ้ก ่
�.� ระยะที� �  อบรมให้
ความรู ้โดยยดึหลกั � อ. 
ทดสอบสมรรถนะ รอบที�� 
วดันํ�าหนักสว่นสงูประเมนิ 
คา่ BMI สมรรถนะ
ร่างกาย รอบเอว ก่อน

การเขา้ร่วมโครงการ  
อ.ออกกําลงักาย การออก
กําลงักายซูมบา้ คารด์โิอ 
แอรโ์รบคิ และการออก
กําลงักายใหเ้หมาะสมกบั

�.นางวรญัญา  ไชยสาล ี  
นักวชิาการสาธารณสขุ
ชํานาญการ 

2. นางอรพกัตร ์จตัยาวร
รณ  นักวชิาการ
สาธารณสขุปฏบิตักิาร 
�. นายอลียสั เจะ๊มะสาแล  
นักวชิาการสาธารณสขุ 
�. นายทศัณภคัร  ดดีาษ 
นักวชิาการสาธารณสขุ 

กุมภาพนัธ ์- มถินุายน 

2565 

�.รอ้ยละของบคุลากรที�เขา้

ร่วมโครงการสามารถจดั

กจิกรรมการออกกําลงักาย

ของตนเองได ้

�. รอ้ยละของบคุคลากรที�

เขา้ร่วมโครงการมกีาร

ปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรม  

�.สามารถลดปัจจยัการเกดิโรค 

เมทตาบอลกิ ในบคุลากรโรงพยาบาล

ธญัญารกัษ์สงขลาได ้

�.บคุลากรโรงพยาบาลธญัญารกัษ์

สงขลาเกดิการปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรม 
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ตวัเอง อ.อาหาร กนิ
อย่างไรใหส้มดุล  
กนิอาหารโดยใชห้ลกั IF 
อ.อารมณ ์การพฒันาจติ
การคดิเชงิบวกต่อการ
ทํางานใหม้คีวามสขุ 
�.� ระยะที� � 
�)ทดสอบสมรรถภาพ
เจา้หน้าที� รอบที� � และ
วดันํ�าหนักสว่นสงู 

ประเมนิ คา่ BMI 
สมรรถนะร่างกาย รอบ
เอว 
2) ประกวด “ทมีตน้แบบ
รกัษ์สขุภาพ”: คดัเลอืก
จาก จนท.ที�ออกกําลงั 
กายอย่างสมํ�าเสมอ และ 
มกีารประเมนิผลในระดบั
ที�กา้วหน้า เจา้หน้าที�  
มรีอบเอวลดลง หรอืคา่ 

BMI ลดลง 
�. สรปุผลการดําเนิน 
�. ประเมนิโครงการ 
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�.ควรสง่เสรมิการหา Traning 
need เพิ�มเตมิโดยการหาจาก 
Service Plan การประเมนิ
เจา้หน้าที�ประจาํปี 

�.จดัทําแบบฟอรม์ 
Traning need ที�ตอบรบั
กบั Service Plan ดา้น 
ยาเสพตดิ 
�.นําขอ้มลูมาวเิคราะห์
ความจาํเป็น โดยกําหนด
เป็น (�) Competency ซึ�ง
เป็นสิ�งที�บคุลากรตอ้งรู ้
(�) หวัขอ้ที�เคยไดร้บัการ 
Training  

(�) วเิคราะห ์Gap ที�
เกดิขึ�น และเพิ�มเตมิสว่น
ที�ขาดเป็นรายบคุคลตาม
ลกัษณะวชิาชพี และ (�) 
นําขอ้มลูมาพจิารณาการ
จดัอบรม เช่น สง่อบรม
ภายนอก หรอืจดัการ
เรยีนรูใ้นหน่วยงาน 

HRD  �.รอ้ยละของ Training 
need ที�สอดคลอ้งกบั 
Service Plan 

แผนการพฒันาบคุลากรที� 
ครอบคลมุและตอบสนองภารกจิของ
โรงพยาบาล 

4.คณะกรรมการ HR และ
หน่วยงานนําแบบประเมนิ
ประจาํปีมาใชใ้นการวเิคราะห ์
เพื�ีอดูความตอ้งการในการ

โครงการ “การจดัการ
ภาวะกา้วรา้วของผูป่้วย
ใหม้ปีระสทิธภิาพ” 
- กําหนดเนื�อหาการอบรม 

คณะกรรมการHRD อยู่ระหว่างวางแผน เพื�อ

เตรยีมการของบ

ปีงบประมาณ ���� 

�.รอ้ยละของบคุลากรที�เขา้
ร่วมโครงการ มทีกัษะใน
การเฝ้าระวงั ป้องกนั 
จดัการ เมื�อมผีูป่้วยกา้วรา้ว

�.บคุลากรมทีกัษะในการเฝ้าระวงั 

ป้องกนั จดัการเมื�อมผีูป่้วยกา้วรา้ว 

�.ลดการบาดเจบ็ทั �งเจา้หน้าที�และ

ผูป่้วย 



แผนพฒันาคณุภาพตามขอ้เสนอแนะ Reacc2 ธญัญารกัษ์สงขลา 

 

หน้า 13 จาก 53 
 

เรยีนรูแ้ละสมรรถนะ /จาก การ
รายงานอุบตักิารณ์ที�เกดิขึ�น 

- กําหนดรปูแบบการ
ฝึกอบรม เช่น การ
บรรยาย/เทคนิคการ
จดัการผูป่้วย/การฝึก
ปฏบิตั ิเช่น วธิกีารเขา้
ชารจ์ตวัผูป่้วยที�ถูกตอ้ง 
- กําหนดกลุม่เป้าหมาย 
ไดแ้ก่ เจา้หน้าที�
ผูป้ฏบิตังิาน และ
พนักงานรกัษาความ

ปลอดภยั (รปภ.) 
- ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
- ดําเนนิการจดัโครงการ 
- สรปุผลการดําเนินการ
โครงการ 
- ตดิตามผลภายหลงัการ
จดัโครงการ 

�.รอ้ยละของบคุลากรที�เขา้
ร่วมโครงการ ไมม่รีายงาน
การไดร้บับาดเจบ็ที�เกดิจาก
ผูป่้วย 

�.นําขอ้มลูความผูกพนัมา
วเิคราะหใ์หล้กึขึ�น โดยแบง่
ตามอายุงาน อายุตวั หรอืเพิ�ม
เป้าหมายใหล้กึขึ�น เช่น มี
ปัญหาเรื�องของบรรยากาศการ

ดําเนินการสาํรวจความ
ผูกพนัในองคก์รโดยการ
เกบ็ขอ้มลูแยกประเภท
ของบคุลากร เพื�อจะได้
ขอ้มลูตามความตอ้งการ

สพุตัสร/วกินัตต์า       

HR 

ตั �งแตปี่งบประมาณ ���� 
1.บคุลากรของโรงพยาบาล 
(รอ้ยละ ���) 
�.รอ้ยละความผูกพนัต่อ
องคก์ร 
 (ไมต่ํ�ากว่า รอ้ยละ ��) 

ขอ้มลูความผูกพนัของบคุลากร     
ในเชงิลกึ 
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ทํางานของกําลงัคนในดา้น
คณุภาพการทาํงาน และ 
ชวีติสว่นตวัตํ�า ควรนํามา
วเิคราะหเ์พื�อหาสาเหตุที�
แทจ้รงิ เพื�อนําไปสูค่วามสขุ
ของเจา้หน้าที�ที�เกดิขึ�น 

ในเชงิลกึของบคุลากร 
แต่ละประเภทโดย
สมบรูณ์ 

 

 

Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมายตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

I-� การปฏิบติัการ 

�.สง่เสรมิใหป้ระเมนิผล 
ผูส้ง่มอบ และใหข้อ้มลู
ป้อนกลบั เพื�อผูส้ง่มอบจะได้
นําไปพฒันาการใหบ้รกิารที�ด ี
แก่โรงพยาบาล (จากการ 
จดัซื�อจดัจา้ง รูปแบบTOR) 
 

 

�.จดัทําแบบประเมนิ และ
เกบ็ขอ้มลูจากผูส้ง่มอบ
จากการจดัซื�อจดัจา้ง 
รูปแบบ TOR (แมบ่า้น/
คนสวน/รปภ) 

คณะกรรมการจดัทํา 
TOR 

เมษายน ���� 
และสงิหาคม ���� 

�.รอ้ยละความพงึพอใจของ
บคุลากร/ผูร้บับรกิาร/ผูม้า
ตดิต่อ 
�.ความไมพ่งึพอใจต่อ
บรกิาร 

ขอ้มลูความพงึพอ/ไมพ่อใช ้เพื�อเป็น
ขอ้มลูในการจดัซื�อจดัจา้งปีต่อไป 
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Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

ตอนที� � ระบบงานสาํคญัของโรงพยาบาล 

II-� การบริหารความเสี�ยง 

ความปลอดภยัและคณุภาพ 

�. การทบทวนบทบาทของศูนย์
พฒันาคณุภาพ เช่น การ
ประเมนิประสทิธภิาพระบบเพื�อ
หาโอกาสพฒันา/การใช้
เครื�องมอืต่าง ๆในการพฒันา
คณุภาพ ประเมนิตนเอง เป็น
ตน้ 

 
 
�.ระดบัหน่วยงาน :
กระตุน้การประเมนิผา่น 
Service Profile ทบทวน
ทุก � เดอืน /ทบทวน �� 
กจิกรรม อยา่งสมํ�าเสมอ  
�.ระบบงานสาํคญั :
ประเมนิตามเป้าหมาย
ของระบบงาน/ เรยีนรู้
มาตรฐานต่าง ๆ 

�.ทมีนําทางคลนิิก :
ประเมนิตาม CLT 
�.ทมีคณุภาพ :ประเมนิ
การบรรลตุามแผน
คณุภาพ เรยีนรูม้าตรฐาน 
 
 

 
 
กาญจนา รตันพนัธุ ์
กลุม่งานพฒันาคณุภาพ 

 
 

� ตุลาคม ���� 
- 

�� กนัยายน ���� 

 
 
รอ้ยละหน่วยงาน/ 
ระบบงาน/ทมีนํา/ 
ทมีคณุภาพ ที�มผีลลพัธก์าร
ดําเนินการตามเป้าหมาย 

 
 
ขอ้มลูการตดิตามผลลพัธก์าร
ดําเนินงาน และการปรบัปรุงจากการ
ทบทวน 
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�.การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ 
(Quality Improvement Plan 
และรวบรวมเป็นแผนพฒันา
คณุภาพของ องคก์ร 
 

�.ใหค้วามรูห้น่วยงาน/
ทมี/ระบบงานสาํคญั ใน
การจดัทําแผนพฒันา
คณุภาพ 
�.รวบรวมเป็นแผนพฒันา
คณุภาพขององคก์ร 
�.สื�อสารภายในองคก์ร 
4.ตดิตามผลลพัธ ์

กาญจนา รตันพนัธุ ์
กลุม่งานพฒันาคณุภาพ 

��-�� กพ.�� 
 
 
      

มนีาคม �� 
 

มนีาคม �� 
ทุกเดอืน 

�.ระดบัความเขา้ใจหลงัการ
อบรม (รอ้ยละ ��) 
�.ความครอบคลมุของแผน 
ปฏบิตักิาร (���%)  
�.การรบัรูแ้ผนระดบัหวัหน้า
งาน (100%) 

แผนพฒันาคณุภาพขององคก์ร 

�.ทบทวนการใหบ้รกิารและดูแล
ผูป่้วย ทมีระบบงานต่าง ๆ นํา
ประเดน็ที�ไมบ่รรลเุป้าหมายมา

ทบทวน 

�.ทบทวน KPI ตาม 
ระยะเวลา และนําประเดน็
ที�ไมบ่รรลเุป้าหมายมา

ทบทวน 

กาญจนา รตันพนัธุ ์
กลุม่งานพฒันาคณุภาพ 

ทุก � เดอืน 
� เดอืน 
� เดอืน 

และ �� เดอืน 

�.จาํนวน KPI ที�ไมบ่รรลุ
เป้าหมาย 

ผลการทบทวนและโอกาสพฒันา 

�.ทบทวนวเิคราะหก์ารสง่ตอ่

ผูป่้วยที�มอีาการทรุดลง เพื�อหา
ปัจจยั สาเหตุนําไปสูก่ารป้องกนั 
แกไ้ข 

�.ทบทวนเวชระเบยีน

ผูป่้วยสง่ต่อและผูป่้วยที�ม ี
อาการทรดุลง 
�.วเิคราะหส์าเหตุ และทํา
แนวทางป้องกนัแกไ้ข 

คณะกรรมการ 

PCT/RM 

ทุกครั �งที�มกีารสง่ตอ่/

ผูป่้วยมอีาการทรดุลง 

�.ผูป่้วยสง่ต่อทุกรายไดร้บั

การตดิตามจากเจา้ของเคส 

ผลการวเิคราะหผ์ูส้ง่ต่อและผูป่้วยที�ม ี

อาการทรดุลง เพื�อหาโอกาสพฒันา 

�.ทําความเขา้ใจเป้าหมายของ
การบรหิารความเสี�ยงทั �งในสว่น
ของ HRMS และ Risk Profile 

�.จดัใหม้กีารอบรมการ
บรหิารความเสี�ยงใหแ้ก่
เจา้หน้าที�ทุกระดบัอย่าง
ต่อเนื�อง เพื�อเพิ�มความรู้

คณะกรรมการ RM � ตุลาคม ���� 
- 

�� กนัยายน ���� 

เจา้หน้าที�เขา้ใจเป้าหมาย
ของการบรหิารความเสี�ยง
ทั �งในสว่นของ HRMS และ 
Risk Profile 

�.เจา้หน้าที�ของโรงพยาบาลทุกระดบั
เขา้ใจการใชง้านโปรแกรม HRMS 
2. Risk Profile หน่วยงาน 
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และประสบการณ์ใหแ้ก่
เจา้หน้าที�ไดต้ระหนัก และ
มสีว่นร่วมในการบรหิาร
ความเสี�ยงอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

�.วเิคราะหช์่องทาง การรายงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื�อให้
สะดวกและงา่ยตอ่ผูร้ายงาน 
เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�เป็นจรงิ 

�.ประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี�ยงและ IT เพื�อ
บรูณาการระบบ
สารสนเทศโปรแกรม
บรหิารความเสี�ยงกบั

ระบบ HRMS on Cloud 
�.สื�อสารและสรา้งความ
ตระหนักอย่างทั �วถงึ
เพื�อใหเ้กดิการปฏบิตัทิี�
ไดผ้ล 
 

คณะกรรมการ RM � ตุลาคม ���� 
- 

�� กนัยายน ���� 

จาํนวนครั �งการรายงาน 
อุบตักิารณ ์

�.เจา้หน้าที�สามารถรายงานความ
เสี�ยงไดถู้กตอ้งและตรงตามหมวด
อุบตักิารณ์ความเสี�ยง 
�.เจา้หน้าที�มกีารวเิคราะหข์อ้มลูและ
นําขอ้มลูไปใชเ้พื�อการประเมนิผล
ปรบัปรุง เรยีนรูแ้ละวางแผน 
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Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

II-� สิ�งแวดล้อมในการดแูลผู้ป่วย 

�.สง่เสรมิการตรวจสอบอาคาร
จากหน่วยงานภายนอก � ครั �ง 
/ ปี    นําผลตรวจสอบมา
วเิคราะหแ์ละดําเนินการ
ปรบัปรุง 

�.�แผนตรวจสอบ โดย
กรมโยธาธกิารและผงั
เมอืง จงัหวดัสงขลา 
�.�แผนตรวจสอบ โดย
สาํนักงานสนับสนุน
บรกิารสขุภาพเขต �� 
�.� การสาํรวจและคน้หา
ความเสี�ยงดา้นอาคาร 
สถานที� ส ิ�งแวดลอ้ม โดย
คณะกรรมการ ENV 
Round 

 
 
 
 
 
 
 

น.ส.สภุาวด ีนิลปักษ ี
 
 
น.ส สภุาวด ีนิลปักษ ี
 
 
 คณะกรรมการ ENV 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

� ครั �ง / ปี 
(ดําเนินการเมษายน) 
 
1 ครั �ง/ปี 
(ดําเนินการพฤษภาคม) 
 
�. ทุก � เดอืน (พื�นที�
ใหบ้รกิารผูป่้วย) 
ครั �งที� � วนัที� � มนีาคม 
2565 
ครั �งที� � เดอืนมถิุนายน 

2565 
�) ทุก � ปี  
(อาคารเจา้หน้าที� และ
บรเิวณโดยรอบ รพ.) 
ครั �งที� � เดอืนมถิุนายน 
2565 
� ครั �ง/ปี 

�.รอ้ยละความเสี�ยงดา้น
สิ�งแวดลอ้มที�ไดร้บัการ
แกไ้ข 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการตรวจสอบโครงสรา้งอาคาร
สถานที�และนําผลตรวจสอบ 
มาวเิคราะห ์ปรบัปรุง แกไ้ข 
 
 
 
1) ENV Round จดัทํารายงานความ
เสี�ยงที�ตอ้งแกไ้ขเร่งด่วนใหผู้บ้รหิาร
ทราบ เพื�อดําเนินการปรบัปรุงแกไ้ข
ทนัท ีและมแีผนบรหิารความเสี�ยง
นําไปปรบัปรุง พฒันาเพื�อลดความ

เสี�ยงที�พบ 
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�.�จดัอบรมพฒันาองค์
ความรูเ้ร ื�องการสรา้ง
สิ�งแวดลอ้มที�ปลอดภยั
และเอื�อต่อการทํางาน 

นางสาวจรรจริา งามขํา 
 

พฤษภาคม 2565 1.บคุลากรในโรงพยาบาล
สามารถคน้หาความเสี�ยง
ทางโครงสรา้งอาคารและ
สิ�งแวดลอ้มเบื�องตน้ได ้

 
 

�.จดัทําแผนอคัคภียั เพื�อ
รองรบัโรงพยาบาลสนามโดย
คาํนึงถงึการอพยพอย่าง
ปลอดภยัและไมใ่หม้กีาร
แพร่กระจายเชื�อ 

�.� จดัอบรมและฝึกซอ้ม
แผนป้องกนัและระงบั
อคัคภียั การใชอุ้ปกรณ์ 
การเคลื�อนยา้ยผูป่้วย  
�.� จดัใหม้แีผนป้องกนั
และระงบัอคัคภียัทั �งใน
ระดบัโรงพยาบาล 

หน่วยงาน  
2.3 กรณโีรงพยาบาล
สนาม กําหนดจดุรวมพล
เฉพาะ เพื�อการอพยพ
อย่างปลอดภยัและ
ป้องกนัการแพร่กระจาย
เชื�อ 
�.�ตรวจสอบความพรอ้ม
ใชข้องระบบและเครื�องมอื
ในการป้องกนัอคัคภียั 
 

น.ส.สภุาวด ีนิลปักษ ี
 
 
 
คณะกรรมการ ENV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
นายกฤตธิ ีทองใหญ ่

� ครั �ง / ปี 
ดําเนินการเดอืนมถิุนายน 
2565 
 
ทบทวนแผนปีละครั �ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
� ครั �ง / เดอืน 

�) รอ้ยละเจา้หน้าที�เขา้ร่วม
ฝึกอบรมการดบัเพลงิขั �นตน้
และการฝึกซอ้มอพยพหนี
ไฟ 
 
 
 

 
�)บคุลากรใน รพ.สามารถ
ปฏบิตัติามแนวทางการ
ซอ้มแผนอคัคภียัไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
�) รอ้ยละความพรอ้มใช้
อุปกรณป้์องกนัอคัคภียั 

แผนการอพยพ เคลื�อนยา้ย 
ผูป่้วยปลอดภยั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ผลการตรวจสอบเครื�องมอืและ
อุปกรณแ์ละดําเนินการแกไ้ขปรบัปรุง 
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�.จดัทําแผนการตรวจสอบ
เครื�องมอืแพทย ์เพื�อใหม้คีวาม
พรอ้มในการใชง้านตลอดเวลา 

�.จดัใหม้คีณะกรรมการ
เครื�องมอืแพทย ์
�.จดัทําแผนการสอบ
เทยีบเครื�องมอืแพทยต์าม
ระยะเวลาที�กําหนด 
�.หน่วยงานมกีาร
ตรวจสอบความพรอ้มใช้
ตามเวลาที�กําหนดและ
บนัทกึผลการตรวจสอบ 

นางกาญจนา รตันพนัธุ ์
นางวรนิดา หมดัเจะเร๊ะ 
 
 

� ครั �ง / ปี 
ผลการตรวจสอบความ
พรอ้มใช ้(ดําเนินการ
กรกฎาคม-สงิหาคม 
2565) 
 
 

1.เครื�องมอืแพทยม์คีวาม
พรอ้มใชแ้ละไดร้บัการสอบ
เทยีบตามเวลาที�กําหนด 

ผลการตรวจสอบความพรอ้มใช ้ 

�.จดัทําบญัชวีสัดุของเสยี
อนัตราย และอบรมผูท้ี�

เกี�ยวขอ้ง 

�.� อบรมมาตรการ แนว
ทางการป้องกนัวสัดแุละ

ของเสยีอนัตรายอย่าง
ปลอดภยั 
4.2 จดัทําแนวทางปฏบิตัิ
เกี�ยวกบัวสัดแุละของเสยี
อนัตราย 
�.� ตดิตามประเมนิตาม
แนวทางที�กําหนดและ
รวบรวมอุบตักิารณ ์
 
 
 

�)น.ส จรรจริา งามขํา  
�)น.ส.อรณชิา ตนัตพิลา

นนท ์
�)น.ส.อนุสรา รกัไทรทอง 

� ครั �ง / ปี 1.การปฏบิตัติามแนว
ทางการจดัการวสัดุและของ

เสยีอนัตรายถูกตอ้ง 
 

ผลการประเมนิตามแนวทางที�กําหนด 
และรวบรวมอุบตักิารณท์ี�เกดิขึ�น เพื�อ

การทบทวนอย่างตอ่เนื�อง 
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�.จดัทําแผนปฏบิตักิารฉุกเฉนิ
เมื�อระบบสาธารณูปโภคไม่
สามารถใชง้านได ้เช่น เครื�อง
กําเนิดไฟฟ้า 

�.� จดัทําแผนรองรบั
ภาวะฉุกเฉนิที�อาจเกดิขึ�น
เมื�อเกดิเหตุไฟฟ้าดบั และ
ฝึกซอ้มแผนตามที�วางไว้
ร่วมกบัหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง 
�.�มแีผนการบาํรุงรกัษา
เครื�องกําเนิดไฟฟ้า 

คณะกรรมการ ENV 
 
 
 
 
 
นายกฤตธิ ีทองใหญ ่

� ครั �ง / ปี  
 
 
 
 
 
ตามแผนการบาํรุงรกัษา 

1.เครื�องกําเนิดไฟฟ้ามี
ความพรอ้มใช ้เมื�อเกดิ
เหตุการณ์ไฟฟ้าดบั และ
สามารถทํางานตามเวลา 
ที�กําหนด 
 
 

สรุปผลการฝึกซอ้มและปรบัปรุง 
พฒันาตามแผน 

�.ตรวจสอบผลนํ�าเสยีประจาํวนั
และนําขอ้มลูมาวเิคราะห์
แนวโน้มเพื�อใหบ้อ่บาํบดัมี

ความเสถยีร 

�.�ทบทวนคูม่อืระบบ
บาํบดันํ�าเสยีโรงพยาบาล 
�.� อบรมการดแูลระบบ

บาํบดันํ�าเสยีแก่ผูร้บัผดิ- 
ชอบระบบบาํบดันํ�าเสยี 
�.� กําหนดแผนการดูแล 
บาํรุงรกัษาระบบ และการ
ตรวจคณุภาพนํ�าที�ผา่น
การบาํบดั (ประจาํวนั) 
�.�กําหนดแผนการตรวจ
คณุภาพนํ�าทิ�งที�ผา่นการ
บาํบดั จากหน่วยงาน
ภายนอกตามกฎหมาย/
มาตรฐานของราชการ 

นางสาวจรรจริา งามขํา 
 
 

 
 
 
นายกฤตธิ ีทองใหญ ่
 
 
 
นางสาวจรรจริา งามขํา 
 
 
 

� ครั �ง/ปี 
 
 

 
 
 
แผนการบาํรุงรกัษา 
 
 
 
� ครั �ง/ปี 
 
 
 

นํ�าทิ�งที�ผ่านการบาํบดั ผ่าน
ตามมาตรฐานของราชการ
กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการตรวจสอบคณุภาพนํ�าทิ�งที�ผ่าน
การบาํบดัตามมาตรฐานของราชการ
กําหนด และสามารถแกไ้ขปัญหาได ้
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�.�ตดิตามการดําเนินงาน
ตามแผนอยา่งต่อเนื�อง 
และบนัทกึผลการ
ตรวจสอบเพื�อวเิคราะห ์
แกไ้ขปัญหาที�อาจทําให้
ระบบบาํบดัไมม่ ี
ประสทิธภิาพ 
 
 

 
นางสาวจรรจริา งามขํา 
 
 
 
 
 

 
� ครั �ง /ปี 
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Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

II-� การป้องกนัและควบคมุการติดเชื�อ 

�.ทบทวนการออกแบบระบบ
การป้องกนัและการควบคมุ
การตดิเชื�อ การเฝ้าระวงัโรค
สาํคญัของโรงพยาบาล/การ
ทํางานร่วมกบัชุมชนในการ
ดูแลผูป่้วย HIV ตบัอกัเสบบี
และซ ี

�.จดัทมีในการใหบ้รกิาร
ใหค้าํปรกึษา ก่อนเจาะ
เลอืดเพื�อตรวจหาเชื�อ 
HIV ในโรงพยาบาล ใน
กรณทีี�มผีูป่้วย Admitted 
และมคีวามสมคัรใจที�จะ
เขา้รบัการตรวจหาเชื�อ
HIV หรอืในกรณทีี�เคย
บาํบดัและรบัยามาอย่าง 
ต่อเนื�องแลว้ 
�.ประสานงานโดยมี

เครอืข่ายโรงพยาบาล 
จะนะ (CARE TEAM) 
เพื�อบาํบดัรกัษาอย่าง
ต่อเนื�อง เฉพาะทาง 
�.ใชห้ลกั Standard 
Precaution เพื�อป้องกนั
การแพร่กระจายเชื�อ- 

ทมีใหค้าํปรกึษา (แพทย/์
พยาบาล/ICWN ประจาํ
ตกึ) 

ตลอดทั �งปีงบประมาณ 
2565 

ผูป่้วย HIV/ไวรสัตบัอกัเสบ 
บ/ีซ ีไดร้บัการดูแลอย่าง
ต่อเนื�อง ปลอดภยั ���% 

มแีนวทางการดแูลผูป่้วย HIV/ไวรสั
ตบัอกัเสบ บ/ีซ ีร่วมกบัชุมชน 
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ในผูป่้วยทุกรายที�สามารถ
ตดิต่อไดโ้ดยทางเลอืด
และสารคดัหลั �ง จาก
ร่างกายทุกชนดิ 
�.ใชห้ลกั Transmission 
based precaution 
ป้องกนัตามกลวธิกีาร
ตดิต่อ เพิ�มเตมิจากการ
ดูแลผูป่้วยดว้ย 
Standardprecautions 

ไดแ้ก่ Airborne 
Precautions, Droplet 
Precautions โดยมี
มาตรการต่าง ๆ เช่น  
(�) การลา้งมอืใหส้ะอาด
และถูกตอ้งทั �งก่อนและ
หลงัทําหตัการและสมัผสั
ผูป่้วย (� moment/7 
ขั �นตอน)  
(�) การทําลายเชื�อและ

การทําใหป้ราศจากเชื�อใน
อุปกรณท์างการแพทย ์
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(3) การใชอ้ปุกรณ์ป้องกนั
ที�เหมาะสม 
(�) การแยกผูป่้วย เพื�อมิ
ใหเ้ชื�อแพร่กระจาย (จดั 
Zoning) 
(�) การแยกขยะใหถู้ก
ประเภท 
(�) การจดัการผา้เปื�อน 
(�) การจดัส ิ�งแวดลอ้ม
อาคาร สถานที�ให้

ปลอดภยั 

�.บรูณาการงานกบัมาตรฐาน
ความจาํเป็นในงานป้องกนัและ
ควบคมุการตดิเชื�อตามบรบิท
ของโรงพยาบาล 

(�) มแีผนการป้องกนั 
การปฏบิตังิานเพื�อลด
ความเสี�ยงและการตดิเชื�อ
ในโรงพยาบาล เช่น มี
อุบตักิารณ์เขม็ทิ�ม/ตํา : มี
คูม่อืหรอืแนวทางปฏบิตัิ
ในการดแูลเจา้หน้าที�ที�ถูก
เขม็ทิ�ม ตํา 
(�) มกีารจดัอบรมให้
ความรูก้บับคุลากรใน
โรงพยาบาลทุกคน 

ทมี IC ของโรงพยาบาล 
ประกอบดว้ย ICN, ICWN  

ตลอดทั �งปีงบประมาณ �.อตัราการปฏบิตัติาม
แนวทางที�สรา้งไว ้(100%) 
�.จาํนวนของบคุลากรที�
ไดร้บัความรู ้(100%) 
�.อตัราการใชอ้ปุกรณ์
ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) 
ตามแนวทาง (���%) 

มาตรฐานการป้องกนัและควบคมุการ
ตดิเชื�อของโรงพยาบาลธญัญารกัษ์
สงขลา 
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 เพื�อป้องกนัความเสี�ยง
หรอืการตดิเชื�อของโรค
อุบตัใิหม ่โควดิ �� และมี
แนวทางในการปฏบิตังิาน
ดา้น IC ของเจา้หน้าที�/
การดแูลผูป่้วย โควดิ �� 
ตามมาตรฐานของงาน IC 

�.สื�อสารและสรา้งความเขา้ใจ
มาตรการป้อง กนัและควบคมุ
การตดิเชื�อที�ออกแบบสูก่าร
ปฏบิตั ิ

�.มแีผนการสื�อสารใหก้บั
บคุลากรและผูป่้วยอย่าง
ต่อเนื�อง โดยผ่านทาง
ระบบเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศของ
โรงพยาบาล,สื�อสารทาง
กลุม่ไลน์โรงพยาบาล และ
ทาง Web box IC ใน 
เวปไซดข์องโรงพยาบาล 

คณะกรรมการ ICC 
งาน IT 
นักวชิาการสาธารณสขุ 

ตลอดทั �งปี �.จาํนวนครั �งการสื�อสาร 
�.แผนงาน/มาตรการที�
ปฏบิตัไิดจ้รงิ (���%) 
 

มแีผนงานมาตรการป้องกนัและ
ควบคมุการตดิเชื�อที�ปฏบิตัไิดจ้รงิ 

�.ควบคมุกํากบัการปฏบิตัิ
อย่างสมํ�าเสมอ 

�.มแีผนนิเทศ กํากบัและ
ตดิตามทุก � เดอืน โดย
ให ้ICWN ตดิตามใน 
แต่ละตกึ โดยการสุม่
ตรวจ เช่น การลา้งมอืถูก
ขั �นตอน/การปฏบิตั-ิ

คณะกรรมการ ICWN 
คณะกรรมการ ICC 
คณะกรรมการ ENV 
 

ทุก � เดอืน �.อตัราการปฏบิตัติาม
แนวทางที�สรา้งไว ้(100%) 

-มแีผนกํากบัตดิตามสมํ�าเสมอ  
-โรงพยาบาลสามารถควบคมุ 
การแพร่กระจายเชื�อโรคไดด้ ี
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กจิกรรมต่าง ๆ เพื�อ
ป้องกนัการตดิเชื�อ พรอ้ม
สง่รายงานแก่ ICN เพื�อ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
วางแผนควบคมุการแพร่
ระบาดของเชื�อโรคใน
โรงพยาบาลอย่างตอ่เนื�อง  
�.การสุม่ตรวจกจิกรรม
ทางการพยาบาล เช่น 
การลา้งมอื � ขั �นตอน

ก่อนและหลงัทําหตัถการ
ต่าง ๆ,การสวมอปุกรณ์
ป้องกนัอยา่งถกูตอ้งและ
เหมาะสม,การจดัการขยะ
ตดิเชื�อ,การจดัการผา้
เปื�อน และการแบง่โซนใน
การดแูลผูป่้วย รวมทั �ง
การจดัการอาคารสถานที�
และสิ�งแวดลอ้มรอบๆตวั
ผูป่้วย ตลอดจนถงึการสง่

ต่อเครอืข่าย 
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�.วเิคราะหค์วามเสี�ยงหรอื
โอกาสที�จะเกดิความเสี�ยงต่อ
การตดิเชื�อใหค้รอบคลมุทุก
พื�นที�บรกิาร สิ�งแวดลอ้มใน
โรงพยาบาล เช่น ผูป่้วยนอก 
หอผูป่้วยซกัฟอก จา่ยกลาง 
หอ้งแยกโรค 

(1.)มแีผนเฝ้าระวงัเชงิรุก 
โดยการตดิตามขอ้มลูการ
ตดิเชื�อในทุกหน่วยบรกิาร 
เพื�อวเิคราะหข์อ้มลูเฝ้า
ระวงัและควบคมุการตดิ
เชื�อในโรงพยาบาล โดย
ใชว้ธิ ีSurveillance 
Survey (2.)ตดิตาม
รายงานประจาํเดอืน ตาม
แบบฟอรม์ทุกเดอืน 

คณะกรรมการ ICC -Survillance Survey ทุก 
� สปัดาห ์
-ตดิตามรายงานทุก � 
เดอืน  
-ICC round เมษายน �� 

�.รอ้ยละของการลงขอ้มลู
ความเสี�ยงดา้นIC  
�.จาํนวนครั �งของการ
ปรบัปรุงพฒันาขอ้มลูที�ผ่าน
การวเิคราะห ์
 

มกีารเฝ้าระวงัในเชงิรุกในทุก
หน่วยงานบรกิาร 

�.สนับสนุนดา้นความรูว้ชิาการ 

ทรพัยากรที�เหมาะสมและ
เพยีงพอเพื�อลดการ
แพร่กระจายเชื�อทั �งในกลุม่
ผูป่้วยและบคุลากร 

�.มแีผนอบรมใหค้วามรู้

กบับคุลากรและผูป่้วย 
โดยการสื�อสารทางไลน์
กลุม่ของโรงพยาบาล,
สื�อสารผ่านระบบงานIT 
เช่นweb box เวปไซดร์พ. 

คณะกรรมการ ICC เมษายน  65 บคุลากรไดร้บัการอบรม

อย่างน้อยปีละ � ครั �ง 

 

�.สง่เสรมิการอบรม หลกัสตูร 
� เดอืน นําขอ้มลูวชิาการที�
ทนัสมยัมาจดัทําแผนพฒันา
งาน จดัระบบสารสนเทศ 
กําหนดมาตรการการตดิเชื�อที� 
Update 

�.จดัทําแผนการสง่ 
บคุลากรเขา้รบัการอบรม
หลกัสตูร � เดอืน จาํนวน 
� คน 

คณะกรรมการ ICC ปีงบประมาณ ���� จาํนวนบคุลากรที�ผ่านการ
อบรมหลกัสตูร � เดอืน 
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Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

II-� ระบบเวชระเบยีน 

�.สง่เสรมิตดิตามความ
ครบถว้นของการสแกน 
ขอ้มลู เช่น ขอ้มลูหอ้ง 

ปฏบิตักิารที�สง่ภายนอก 
ขอ้มลูรงัสรีกัษา 

�.สุม่เวชระเบยีน�ใน� 
ของทุกเดอืน เพื�อตดิตาม
ความครบถว้นของขอ้มลู

ผูป่้วย (จากระบบ Hosxp) 

นางอมราลกัษณ์ อุณทร-ี
จนัทร ์
จพง.เวชระเบยีนและสถติ ิ

ปีงบประมาณ ���� �.อตัราความครบถว้น 
สมบรูณ์ของขอ้มลูที�สง่
ตรวจหน่วยงานภายนอก 

(ตรวจสอบขอ้มลูการ
สแกน) 

ความครบถว้น ถูกตอ้งของขอ้มลูผูป่้วย 

�.แพทยแ์ละทมีผูดู้แลผูป่้วย
ควรร่วมกนัทบทวนความ
สมบรูณ์ของเวชระเบยีนเชงิ
คณุภาพ เพื�อใหม้ขีอ้มลูที�
เพยีงพอสาํหรบัการสื�อสาร
และการดแูลต่อเนื�อง แสดง
ถงึมาตรฐานของการดแูล
รกัษา 

�.ทบทวนคณะกรรมการ
เวชระเบยีน  
�.ประชุมทบทวนปัญหา
จากการสื�อสารในเวช
ระเบยีนและกําหนดแนว
ปฏบิตัใินการสื�อสาร
ของสหวชิาชพี 
�.สุม่ทบทวนเวชระเบยีน 
� ใน � ของทุกเดอืน 
 

นางอมราลกัษณ์ อุณทร-ี
จนัทร ์
จพง.เวชระเบยีนและสถติ ิ

ปีงบประมาณ ���� �.รอ้ยละการปฏบิตัติาม
แนวทางในการสื�อสาร 
เวชระเบยีน 
�.รอ้ยละความสมบรูณ์
ของเวชระเบยีน 

เวชระเบยีนที�สมบรูณ์ มขีอ้มลูเพยีงพอ 
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Recomendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

II-� ระบบการจดัการ ด้านยา 

�.คณะกรรมการ PTC ควรมี
ระบบการคน้หา medication 
error ใหค้รบถว้นมากยิ�งขึ�น 
โดยการคน้หาจากการ
ทบทวนเวชระเบยีน 

�.เพิ�มเตมิการคน้หา 
Prescribing error 
เนื�องจากขอ้มลู Under 
report และลงรายงาน
ตามความเป็นจรงิ โดย
เกบ็จาก (�.�) การสั �งยา
ซํ�าซอ้น (�.�) ลายมอืไม่
ชดัเจน (�.�) การสั �งยาผดิ
ความถี� 

�.เพิ�มการรายงานการรบั 
order ที�ผดิพลาดจากหอ
ผูป่้วย ช่วยเพิ�ม
อุบตักิารณ์ความเสี�ยง 
�.สุม่หาจากเวชระเบยีนที�
มยีาทางจติเวช 
 
 
 

นางสาวชวศิา ไชยมงคล 
เภสชักรชํานาญการ 

เกบ็ขอ้มลูทุกเดอืน 
เริ�ม � ตุลาคม ����  
ถงึ �� กนัยายน ���� 

�.พบอตัรา prescribing 
error ผูป่้วยในที�แทจ้รงิ 
นําไปใชป้ระโยชน์ในการ
วเิคราะหค์วามเสี�ยง 
(< � ครั �ง/���� วนันอน) 

เมื�อไดข้อ้มลู prescribing error แยก
ตามความเสี�ยงและหาวธิจีดัการลด
ความเสี�ยงใหล้ดลงตามเป้าหมาย  
คอื < � ครั �ง/���� วนันอน 
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�.ออกแบบปรบัปรุง 
กระบวนการใชย้าตามสาเหตุ
ที�วเิคราะหไ์ดอ้ย่างต่อเนื�อง/
harm level และ side effect 

�.ออกแบบการเฝ้าระวงั
การเกดิ EPS side effict 
ในผูป่้วยใน เนื�องจาก
อุบตักิารณ์การเกดิมี
แนวโน้มเพิ�มขึ�น แตย่งัไม่
มวีธิจีดัการความเสี�ยง 
�.จดัทําแบบฟอรม์ความ
เสี�ยงที�จะเกดิ EPS จากผู้
ที�ไดร้บั antipsychotic 
หลายตวัร่วมกนัและการ 

monitor อาการทาง EPS 
บนหอผูป่้วย 

นางสาวชวศิา ไชยมงคล 
เภสชักรชํานาญการ 

เกบ็ขอ้มลูทุก�เดอืน 
เริ�ม �ตุลาคม ���� ถงึ 
�� กนัยายน ���� 

1.ลดอตัราการเกดิ EPS 
ในผูป่้วยที�ใช ้
antipsychotic รวมถงึลด
ความรุนแรงของอาการ 
การรายงานและการรกัษา
ไดท้นัท่วงท ี

�.ผูป่้วยมคีวามปลอดภยัในการใชย้า 
ไมพ่บ side effect ระดบั E up 
�.รกัษาไดโ้ดยไมต่อ้งสง่ตอ่ 

�.ตดิตาม high alert drug 
และตามรอยระบบ 

�.ตามรอยระบบที�วางไว ้
โดยเมื�อมกีารใชย้า High 
alert drug ตดิตาม
แบบฟอรม์การใชย้าทุก
รายเพื�อเกบ็เป็นขอ้มลู 
�.นิเทศ กํากบัตดิตาม 
เมื�อมปัีญหาการใช้
แบบฟอรม์ 

นางสาวชวศิา ไชยมงคล 
เภสชักรชํานาญการ 

เกบ็รวบรวมขอ้มลูทุก � 
เดอืน 
เริ�ม � ตุลาคม ���� ถงึ 
�� กนัยายน ���� 

1.ทําตามระบบที�วางไวไ้ด ้
��� เปอรเ์ซน็ต ์

ผูป่้วยมคีวามปลอดภยัจากการใชย้า 
High alert drug 100 เปอรเ์ซน็ต ์
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Recommendation แผน/กิจกรรมพฒันา ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

II-� การตรวจทดสอบเพื�อการวินิจฉัยโรค และบริการที�เกี�ยวข้อง 

�.ควรจดัการออกแบบการ
เกบ็ขอ้มลูที�สาํคญั เช่น อตัรา
การปฏเิสธสิ�งสง่ตรวจ ฯลฯ 

�.กําหนดและตดิตาม
ตวัชี�วดัหลกั(KPI)และ
ตวัชี�วดัรอง(QI)ในการ
จดัเกบ็ขอ้มลูสาํคญั 

น.ส.ธดิารตัน์ ประ-
ทุมวรรณ นักเทคนิค
การแพทยช์ํานาญการ 

เกบ็รวบรวมขอ้มลูทุก
เดอืน เริ�มตั �งแต่ � ตุลาคม 
���� - �� กนัยายน 
2565 

�.�อตัราการประกนั
คณุภาพครบถว้นถูกตอ้ง 
-IQC ครบถว้น ถูกตอ้ง 
100% 

-EQA ครบถว้น ถูกตอ้ง 
100% 
�.� อตัราการเกบ็สิ�งสง่
ตรวจไมถู่กตอ้ง <�% 
-จดัเกบ็ตวัอย่างที�ไม่
ถูกตอ้ง ไมม่คีณุภาพ 
<1% 
-การระบตุวัผูป่้วย
ผดิพลาด < �% 
�.�อตัราการรายงานผล
ผดิพลาด �% 

�.� อตัราเครื�องมอืพรอ้ม
ใชง้าน 
-เครื�องมอืไดร้บัการสอบ
เทยีบตรงตามแผน 100% 

ผูร้บับรกิารไดร้บัผลที�ถูกตอ้ง รวดเรว็ 
แมน่ยํา ตามมาตรฐานวชิาชพี 
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-การเกดิอุบตักิารณ์
เครื�องมอืขดัขอ้ง < � ครั �ง
ต่อเดอืน 
�.� อตัราการรายงานผล
ตามเวลาที�กําหนด 
-รายงานผลตามเวลา 
ที�กําหนด ��% 
-รายงานผลคา่วกิฤตใิน
เวลาที�กําหนด ���% 
�.�อตัราขอ้รอ้งเรยีนของ

ผูร้บับรกิารทางหอ้ง 
ปฏบิตักิาร (ไมเ่กดิ) 

�.นําขอ้มลูที�ไดร้บัมา
วเิคราะหร์ว่มกบั
คณะกรรมการที�เกี�ยวขอ้ง 
เช่น PCT เพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพการบรกิาร 

�.วางแผนนําขอ้มลูหลงั
การวเิคราะหต์วัชี�วดั
สาํคญั เขา้รปูประชุมกบั
ทมี PCT เพื�อร่วมแกไ้ข 
วเิคราะหส์าเหตุ และการ
ป้องกนัในภาพรวมของ
องคก์ร เพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพของงาน 
 
 

น.ส.มทุติา ไชยธาดา  นัก
เทคนิคการแพทย์
ปฏบิตักิาร 

�เดอืนครั �ง /ทุกครั �งที�ม ี
การประชุมPCT เริ�ม
ตั �งแต่ � ตุลาคม ���� - 
�� กนัยายน ���� 

ตวัชี�วดัที�มปัีญหา หรอื
เกดิอุบตักิารณ์ไดร้บัการ
แกไ้ขอย่างมปีระสทิธภิาพ 
100% 

ผูป่้วยไดร้บัการบรกิารที�มคีณุภาพ 
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�.ควรพจิารณาตดิตามระบบ
การรายงานคา่วกิฤต ิจดั
กระบวนการใหต้อบ
เป้าหมาย ที�ตอ้งการ เพื�อให้
มั �นใจว่าผล lab วกิฤตจิะถูก
รายงานใหแ้พทยท์ราบ
ทนัเวลา เพื�อใหผู้ป่้วยไดร้บั
การรกัษาอยา่งทนัท่วงท ี

1.ทบทวนคา่วกิฤตอิย่าง
น้อยปีละครั �ง และสื�อสาร
ผูเ้กี�ยวขอ้ง 
�.เมื�อตรวจพบคา่วกิฤติ
จะทําการทดสอบซํ�าทนัที
และรายงานพยาบาล
ผูเ้กี�ยวขอ้งทางโทรศพัท ์
�.ตดิตามผลการรายงาน
แพทย ์และบนัทกึการ
รายงานเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 
 

นางสาวมทุติา ไชยธาดา 
นักเทคนิคการแพทย์
ปฏบิตักิาร 

ปีงบประมาณ ���� 
ทุกเดอืน 

1.แพทยนํ์าผลการตรวจ
คา่วกิฤตทิางหอ้งปฏบิตั ิ
ไปใชป้ระโยชน์แก่ผูป่้วย
ทนัเวลา (���%) 

ผูป่้วยไดร้บัการรกัษาทนัเวลา 
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Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

II-� การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ  

คาํแนะนํา(Suggestion) 
�.ควรสง่เสรมิใหท้มีประสาน
และทํางานร่วมกบัทมีอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง เชื�อมโยงขอ้มลูเชงิ
ระบาดวทิยาที�มอียู่ทั �งใน
บรบิทชุมชนในจงัหวดัหรอื
เครอืข่ายในเขตบรกิาร
สขุภาพ 

 
�.วเิคราะหข์อ้มลูการเกดิ
โรคและภยัสขุภาพ ที�ม ี
อุบตักิารณ์ในรพ.และ
โรคตดิต่อที�ตอ้งเฝ้าระวงั
ตาม พรบ.โรคตดิตอ่ 
 �.นําขอ้มลูจากการ
วเิคราะหม์าจดัแนวทาง
และแจง้ทมีเฝ้าระวงัโรค
และสอบสวนโรคในรพ.
เมื�อม ีCase เขา้ข่ายโรคที�

ตอ้งเฝ้าระวงั เป็นตน้ 

 
นักวชิาการสาธารณสขุ 

 
ปีงบประมาณ ���� 

 
�.รอ้ยละความสาํเรจ็ของ
การเฝ้าระวงัและสอบสวน
โรคไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง 
ทนัเวลา 
�.รอ้ยละความสาํเรจ็ของ
การจดัทํารายงานการเฝ้า
ระวงัและสอบสวนโรค 
(รง.���) ไดค้รบถว้น 
ถูกตอ้ง ทนัเวลา 

 
สามารถอ้งกนัควบคมุโรคและภยั
สขุภาพไดท้นัท่วงท ีเพื�อป้องกนัการ
ระบาดของโรค 

�.นําขอ้มลูที�ไดม้าจดัทาํแผน

ระวงัโรคและภยัสขุภาพยา
เสพตดิในเชงิรุกตามความ
เหมาะสมของปัญหาในพื�นที� 
สรา้งเครอืข่ายดา้นวชิาการ 
ผลกัดนัใหเ้กดิ Smart 

1.จดัทําแผนป้องกนัโรค

และภยัสขุภาพจากการใช้
ยาและสารเสพตดิในเชงิ
รุกในเชงิรุก สื�อสารทั �ง
ภายในรพ. /เวทเีครอืข่าย
ประชุมดา้นวชิาการและ

นักวชิาการสาธารณสขุ ปีงบประมาณ ���� �.จาํนวนครั �งของสื�อสาร 

�.รอ้ยละของเขา้ถงึขอ้มลู
เพื�อนําไปใชใ้นการเฝ้า
ระวงัโรคและภยัสขุภาพ
จากการใชแ้ละสารเสพตดิ 

มเีครอืข่ายในการเฝ้าระวงัโรคและภยั

สขุภาพจากการใชย้าและสารเสพตดิ 
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Hospital ดา้นยาและสารเสพ
ตดิในภูมภิาค 

การตรวจเยี�ยมนิเทศงาน
ดา้นยาเสพตดิ 

 

Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

ตอนที� III กระบวนการดแูลผู้ป่วย 

III-� การเข้าถึงและรบับริการ 

�.ทบทวนผูป่้วยสง่ต่อโดย
ไมไ่ดว้างแผนใน �� ชั �วโมง

หลงั Admit /จดัทําเกณฑส์ง่
ต่อผูป่้วยไวบ้าํบดัฟื�นฟูที�
เหมาะสม และป้องกนัเหตุไม่
พงึประสงคจ์ากการบง่ชี�ตวั 
ผูป่้วยผดิ  

(1.)ปรบัปรุง Criteria ใน
การรบัผูป่้วย และกําหนด

เกณฑท์ี�เกนิศกัยภาพ 
(ทางกาย/จติ)  
(2.) จดัทําแนวทางปฏบิตัิ
ในการจดัการผูป่้วยที�เกนิ
ศกัยภาพ  
(3.)จดัทําแนวทางปฏบิตั ิ
การสง่ต่อ (ก่อน/ ระหว่าง
refer ตลอดจนการเตรยีม
ความพรอ้มของอปุกรณ์
และบคุลากรในการสง่ต่อ) 
 

คณะกรรมการ PCT ปีงบประมาณ ���� �.ผูป่้วยไดร้บัความ
ปลอดภยั ���% 

 
 
 
 
 
 

Criteria/เกณฑเ์หมาะสม ในการรบั/สง่
ต่อผูป่้วย 
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�.ทบทวนการปฏบิตัติามแนว
ทางการบง่ชี�ตวัผูป่้วยตามที�
โรงพยาบาลกําหนดไว ้เช่น 
ผูป่้วยทั �วไป ผูป่้วยที�มปัีญหา
เรื�องการสื�อสาร 

�.วเิคราะหแ์ละวางแผน 
พรอ้มทั �งออกแบบการ 
Identify ผูป่้วยของรพ. 

คณะกรรมการ PCT ปีงบประมาณ ���� �.อุบตักิารณ์การระบตุวั
ผดิพลาด 

มแีนวทางการบง่ชี�ตวัผูป่้วย 

 

Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

III-� การประเมินผู้ป่วย 

�.ทมีPCT ทบทวนความถูก
ตอ้งของการวนิิจฉยัโรค จาก
การเปรยีบเทยีบการวนิิจฉยั
เมื�อแรกรบั(provisional 
diagnosis) กบัจาํหน่ายผูป่้วย 
กลุม่ที�ใหก้ารวนิิจฉยัตาม 
อาการ 

�.ประสานกบัทมี 
เวชระเบยีนในการจดัทํา
รายงานการวนิิจฉยัโรค
แยกกลุม่อาการกบัยาเสพ
ตดิ 
�.ตรวจสอบโรคร่วม 
�.ตรวจสอบRefer case 
และกําหนดผูร้บัผดิชอบ

ตดิตาม พรอ้มทั �ง
วเิคราะหข์อ้มลู(วางแผน
เกบ็ขอ้มลู) เพื�อพฒันา
โรงพยาบาล 

คณะกรรมการ PCT 
เวชระเบยีน 

ปีงบประมาณ ���� �.รอ้ยละการวนิิจฉยั
คลาดเคลื�อน  
(Diagnostic error 0%) 

รายงานการวนิิจฉยัโรคแยกกลุม่อาการ
กบัยาเสพตดิ 
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�.นําผลการทบทวนกรณกีาร
วนิิจฉยัผดิหรอืลา่ชา้ สูก่าร
ปรบัปรุงระบบการซกัประวตั ิ
ตรวจร่างกาย การเขา้ถงึLab 
เพื�อวนิิจฉยั เพื�อใหก้ารวนิิฉยั
โรคและการดแูลรกัษาที�
ถูกตอ้ง รวดเรว็ยิ�งขึ�น 

�.แนวทางการปฏบิตังิาน
แลปนอกเวลาราชการและ
กรณฉุีกเฉนิเร่งด่วน 
�.กําหนดโรคที�วนิิจฉยั
ลา่ชา้ 
�.ทบทวนแนวทางการ
ดูแลผูป่้วยสรุา 
�.กําหนดแนวทางการ 
Contact out lab  

คณะกรรมการ PCT 
หอ้งปฏบิตักิารทาง
การแพทย ์

ปีงบประมาณ ���� 1.Turn around  time 
นอกเวลาราชการ  
�.ผูป่้วยกลุม่เป้าหมาย
เขา้ถงึผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร (100%) 

�.แนวทางปฏบิตัทิี�เหมาะสม ในการสง่
แลปนอกเวลาราชการและกรณฉุีกเฉนิ
เร่งด่วน 
�.ผูป่้วยกลุม่เป้าหมายไดร้บัการดแูลที�
ถูกตอ้ง รวดเรว็ 

 

Recommendation แผน/กิจกรรมพฒันา ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

III-� การวางแผน 

�.ทมีดแูลผูป่้วยควรร่วมกนั
วางแผนการดแูลผูป่้วยให้
ครอบคลมุปัญหาสขุภาพและ
ความตอ้งการของผูป่้วยที�ได้
จากการประเมนิ(Problem 
list) โดยใช ้CPG หรอื 
evidence based ที�เหมาะสม 
 

�.สง่เสรมิการใช ้Problem 
list สูก่ารปฏบิตั ิ
(ระบปัุญหาผูป่้วย/แกไ้ข
ปัญหา) 
�.นิเทศตดิตาม 

คณะกรรมการ PCT ปีงบประมาณ ���� �.อตัราผูป่้วยยาและสาร
เสพตดิไดร้บัการปฏบิตัิ
ตาม CPG 100% 

มกีารปฏบิตัติาม CPG หรอื Evidence 
base ที�เหมาะสม 
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�.กําหนดเป้าหมายการดแูล
ทั �งระยะสั �นและระยะยาวโดย
ผูป่้วยและครอบครวัมสีว่น
ร่วมเพื�อใหผ้่านแต่ละช่วงของ
การบาํบดัฟื�นฟูไดส้าํเรจ็  

�.ประเมนิความตอ้งการ
ผูป่้วยและครอบครวั 
คน้หาปัญหาตั �งแต่แรกรบั 
 
�.การบนัทกึการมสีว่น
ร่วมของครอบครวัและ
ผูป่้วยใน Nurse notes,
ประวตัผิูป่้วย 
 

คณะกรรมการ PCT ปีงบประมาณ ���� �.รอ้ยละการมสีว่นรว่ม
ของครอบครวัในการมี
สว่นร่วม (มากกว่า ��%) 
 
�.ความสมบรูณ์ของเวช
ระเบยีน (รอ้ยละ80) 
 

ผูป่้วยไดร้บัการดูแลสภาพปัญหาตั �งแต่
แรกรบัจนกระทั �งจาํหน่าย 

�.ตดิตามประเมนิ
ผลการรกัษาและปรบัแผนเมื�อ

การรกัษาไมไ่ดผ้ล และเมื�อ
อาการแสดงเปลี�ยนไป 

�.กําหนด EWS ในแต่ละ
กลุม่โรค 

�.ออกแบบ Problem list 
�.วางแผนการรกัษาและ
ประเมนิซํ�า 
�.กําหนดเกณฑท์ี�
สามารถบอกไดว้่าผูป่้วยมี
อาการ/พฤตกิรรมอะไรที�
แสดงถงึอาการที�
เปลี�ยนแปลงไป 
 

คณะกรรรมการ PCT ปีงบประมาณ ���� �.อตัราผูป่้วยกลุม่เสี�ยง
ไดร้บัการประเมนิและเฝ้า

ระวงัอย่างเหมาะสม 
(100%) 
�.รอ้ยละของผูป่้วยที�ม ี
การปรบัเปลี�ยนแผนการ
รกัษา 
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Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

III-4 การดแูลผู้ป่วย 

�.ทบทวนการกําหนด กลุม่
ผูป่้วยที�มคีวามเสี�ยงสงูให้
ครอบคลมุผูป่้วยฉุกเฉนิ 

�.กําหนดกลุม่ผูป่้วยที�ม ี
ความเสี�ยงสงูและแนวทาง 
การดแูล เช่น ผูป่้วยสรุาที�
มภีาวะ DTS/ภาวะกา้ว- 
รา้ว/ทํารา้ยตนเองฯลฯ  

คณะกรรมการ PCT ปีงบประมาณ ���� �.อุบตักิารณ์ผูป่้วยสรุา
เกดิภาวะ DTS เกนิ �� 
ชั �วโมง (���%) 
�.อุบตักิารณ์ผูป่้วยกา้ว 
รา้ว/ทํารา้ยตนเอง(< 1%) 

มแีนวทางการดแูลผูป่้วยเสี�ยงสงู 

�.นําผลการทบทวน
กระบวนการดแูลรกัษาและ
ขอ้มลูทางวชิาการมารว่มกนั
ออกแบบการดูแลรกัษา 
(CPG) 

�.ปรบัปรุง CPG ให้
ทนัสมยั 
�.เพิ�มเตมิ CPG 
�.ทบทวนและ Update 
พรอ้มนําขอ้มลูทาง
วชิาการมาทํา CPG 

คณะกรรมการ PCT ปีงบประมาณ ���� �.จาํนวน CPG ที�
ครอบคลมุตามกลุม่โรค 
2.CPG ไดร้บัการทบทวน
อย่างน้อยปีละ � ครั �ง 

 

�.วางระบบ Fast Track ในแต่
ละกลุม่โรค โดยประสานกบั
โรงพยาบาลที�มศีกัยภาพสงู
กว่า เพื�อใหส้ามารถสง่ผูป่้วย

ไดท้นัท่วงทแีละปลอดภยั 
(กรณ ีrefer) 

�.ทบทวนกลุม่โรคที�จะนํา 
มาวางระบบ Fast track 
�.เพิ�มเตมิกลุม่โรคใหท้นั
สถานการณ์ เช่น  

โควดิ �� 

คณะกรรมการ PCT 
องคก์รแพทย ์

ปีงบประมาณ ���� �.ผูป่้วย Case Fast 
Track ไดร้บัการสง่ต่อ
ภายในเวลา �� นาท ี
  

 

ผูป่้วยปลอดภยั 
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Suggestion 
�.ควรสง่เสรมิการทํางานเป็น
ทมีของสหวชิาชพี เน้นผูป่้วย
เป็นศูนยก์ลาง รว่มกนัจดัทํา
เป้าหมาย จดัทําแผนกจิกรรม
ฟื�นฟูฯตามบทบาทหน้าที�ของ
แต่ละวชิาชพีใหส้อดคลอ้งกบั
ระยะเวลาและปัญหาผูป่้วย 
เพื�อลดความซํ�าซอ้นของ
กจิกรรม และฟื�นฟูฯมี

ประสทิธภิาพ 
 

 
�.ทบทวนหน้าที�ของสห
วชิาชพีและกําหนด
บทบาทการดแูลตามชนดิ
ของ กลุม่ยาและสารเสพ
ตดิใหส้อดคลอ้งกบัปัญหา 
�.ประชุมทบทวนกจิกรรม
การดแูลเพื�อลดความ
ซํ�าซอ้น โดยเน้น
ประสทิธภิาพ 

 
คณะกรรมการสหวชิาชพี 

 
ปีงบประมาณ ���� 

 
�.รอ้ยละความสมบรูณ์
ของเวชระเบยีน 
�.แบบประเมนิความพงึ
พอใจของผูป่้วย 
 

 
แผนงานกจิกรรมการฟื�นฟูที�เหมาะสม
ในการดแูลผูป่้วย 
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Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

III-� การดแูลต่อเนื�อง 

Suggestion 
�.สง่เสรมิการรวบรวม จดัทาํ
ขอ้มลูนัดหมายผูป่้วยสง่ตอ่ 
เชื�อมโยงขอ้มลูทั �งในรายที�
กลบัมารกัษาต่อเนื�องที�แผนก
ผูป่้วยนอก การสง่ต่อ
เครอืข่ายการตดิตามผลการ
ดูแลตอ่เนื�องรวมถงึประเมนิ 
ผลการใชช้่องทางในการสง่
ต่อขอ้มลู เช่น Line OA 
ธญัญารกัษ์ �+� ประเมนิ

ศกัยภาพของเครอืข่าย 
เพื�อใหก้ารสนับสนุนสง่เสรมิ 
ศกัยภาพในการดแูลต่อเนื�อง
ไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นตน้ 
 

 
�.พฒันาระบบสง่ต่อ
ขอ้มลูผูป่้วยโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 �.ทดลองและประเมนิ
ประสทิธภิาพช่องทางการ
สื�อสารผ่าน Application 
เช่น Line 

 
คณะกรรมการ PCT 
กลุม่งานสงัคมสงเคราะห ์
งาน IT 

 
�.จาํนวนผูป่้วยที�สง่ต่อ
เครอืข่ายในการตดิตาม
ผลการดแูลต่อเนื�อง 
�.จาํนวนผูป่้วยที�ไดร้บั
การสง่ต่อจากเครอืข่ายใน
การบาํบดั 
�.ผลการประเมนิ
ประสทิธภิาพช่องทาง 
การสื�อสาร 

 
ปีงบประมาณ ���� 

 
ขอ้มลูแสดงประสทิธภิาพการบาํบดั 
รกัษา เช่น การเสพซํ�า 
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Part IV ผลการดาํเนินการ 

Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

IV-� ผลด้านการดแูลสุขภาพ 

��.ผลลพัธก์ารดแูล 

ผู้ป่วยในภาพรวม 

�.ทมีนํา PCT, IM ควร
ทบทวนการกําหนดตวัชี�วดั 
ระดบัองคก์รที�เพยีงพอ 

สะทอ้นถงึการดแูลผูป่้วย ใน
ภาพรวม ตั �งคา่เป้าหมายที� 
ทา้ทาย (ไมค่วรเป็น ���% 
หรอื � เนื�องจากบรรลยุาก  
ไมค่วรตํ�ากว่าคา่ที�ทาํไดอ้ยู่
แลว้ เพราะขาดแรงจงูใจ) ใน
การทบทวนหรอืประเมนิ ควร
วเิคราะหห์าสาเหตทุี�แทจ้รงิ 
เช่น ตวัชี�วดั re-admission 
rate ปี 2563-2564 ลดลงตํ�า
กว่าเป้าหมาย ควรหาสาเหตุ

ที�แทจ้รงิที�ทําใหม้กีารจาํหน่าย

 
 
�. ทบทวนตวัชี�วดัในกลุม่

ที�กําหนดเป้าหมาย
เท่ากบั � หรอื ��� 
เปอรเ์ซน็ต ์
2. RCA ผูป่้วยถอนพษิ
ยาไมเ่ขา้รบัการฟื�นฟูฯ 
�.นําขอ้มลูจากการทํา 
RCA มากําหนด 
ทศิทางการพฒันา 

 
 
คณะกรรมการ PCT 

คณะกรรมการ IM 
 
 

 
 
เริ�มดําเนินการทบทวน

ตวัชี�วดัเดอืน มนีาคม 
2565 

 
 
ระหว่างการทบทวน

ตวัชี�วดั 
 
 

 
 
ผลลพัธท์ี�แสดงถงึการดแูลผูป่้วย 

ในภาพรวมของโรงพยาบาล 
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ในกระบวนการถอนพษิยา ไม่
เขา้รบัการฟื�นฟูสภาพ นํา
สาเหตุเหลา่ นั �นมาจดัลาํดบั
ความสาํคญัเพื�อกําหนด
ทศิทางในการพฒันาต่อไป 
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Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมายตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

��.ผลลพัธด้์านความ

ต่อเนื�องในการดแูล (IV-

1,III-5, 6) 
��.ผลลพัธด้์าน

กระบวนการและผลลพัธใ์น

การดแูลผู้ป่วยโรคสาํคญั 

(มติคิวามเหมาะ สมและ
ประสทิธผิล) (IV-1,III-2,3,4) 
��.ผลลพัธด้์านการใช้

ทรพัยากรอยา่งมี

ประสิทธิภาพในการดแูล

ผูป่้วย (IV-1,III-2,3,4) 

     

�.ควรกําหนดตวัวดัและ
ออกแบบการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู ถอดบทเรยีนเพื�อ

วเิคราะหห์าจดุแขง็ อปุสรรค
ในการดแูลต่อเนื�องเป็นราย
ชุมชน และรายเครอืข่ายในแต่
ละจงัหวดั เช่น ระบบนัด/

�.กําหนดชุมชนที�ชดัเจน 
และกําหนดตวัวดัชุมชน 
�.ประสานเครอืข่าย เพื�อ

ตดิตามผลลพัธก์ารสง่ต่อ
ผูป่้วย 
�.กจิกรรมถอดบทเรยีน
วเิคราะหห์าจดุแขง็ชุมชน 

คณะกรรมการ PCT 
คณะกรรมการทํางาน
ร่วมกบัชุมชน 

ปีงบประมาณ ���� 
เริ�มดําเนินการมนีาคม 
2565 

�.ผลลพัธใ์นภาพรวมของ
การตดิตามผล เชน่ 
-ผลลพัธด์า้นสขุภาพกาย 

จติ สงัคม ของผูป่้วยที�
ไดร้บัการตดิตามผล 
-ระยะเวลาการเลกิเสพ/
ไมเ่สพซํ�า 
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ระบบตดิตาม ระบบสง่ต่อ 
ผลลพัธส์ขุภาพดา้นสขุภาพ
กาย จติใจ สงัคม ระยะเวลา
การเลกิเสพ การไมก่ลบัมา
เสพซํ�า เป็นตน้ นําสูก่ารใช้
ประโยชน์ในการสนับสนุน
ดา้นวชิาการ พฒันาศกัยภาพ
ใหชุ้มชนเครอืข่ายอื�น ๆ เพื�อ
สรา้งการเรยีนรู ้และขยายผล
การดแูลต่อเนื�องที�เหมาะสม 
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Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

��.ผลลพัธด้์านความ

ปลอดภยัในการควบคมุและ

ป้องกนัการติดเชื�อ (II-4) 

�.ควรกําหนดเป้าหมาย ตวัวดัที�
ตรงประเดน็ในแต่ละบรบิท เชน่ 
โรคตดิเชื�อสาํคญั ระบบงานที�ม ี
การควบคมุความเสี�ยงต่อการ
ตดิเชื�อในแต่ละพื�นที�มา

ออกแบบ การเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูเน้นการวดัผลเชงิ
กระบวนการ (process 
indicator) เช่น การทาํให้
ปราศจากเชื�อ การลา้งมอื การ
ปฏบิตัติามมาตรการที�ออกแบบ
ไว ้เป็นตน้ 
 
 

 
 
 
ดําเนินการตาม
กจิกรรมในหวัขอ้ II-4 
การควบคมุและป้องกนั
การตดิเชื�อ 
 
 
 
 

 
 
 
 
คณะกรรมการ ICC 

 
 
 
 
เริ�มดําเนินการมนีาคม 
2565 

 
 
 
 
�.อตัราการปฏบิตัติาม
แนวทางกจิกรรมการ
ป้องกนัการตดิเชื�อ
ถูกตอ้ง (���%) 

 
 
 
 
ขอ้มลูการวดัเชงิกระบวนการ (Process 
indicator) ตามบรบิท 
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Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

��.ผลลพัธร์ะบบบริหาร

จดัการด้านยา และด้าน

ความปลอดภยัในการใช้ยา 

�.ทมีนํา ทมีดูแลผูป่้วย ระบบ
ยาควรตดิตาม รวบรวมขอ้มลู
ความคลาดเคลื�อนทางยาให้
ครบถว้นมากขึ�น นําผลการ
วเิคราะหปั์จจยัสาเหตุมา

จดัลาํดบัความสาํคญัเพื�อ
วางแผนปรบัปรุง สูก่ารปฏบิตั ิ
ประเมนิการบรรลเุป้าหมาย 

 
 
 
�.เพิ�มเตมิการคน้หา
จากขอ้มลู under 
report เช่น 
Prescribing error และ
ลงรายงานตามความ
เป็นจรงิ 
2.จากขอ้มลูการรบั 
order ที�ผดิพลาดจาก

หอผูป่้วย 
�.สุม่หาจาก 
เวชระเบยีนที�มยีาทาง 
จติเวช 
�.ตามรอยระบบ และ
นิเทศ กํากบัตดิตาม 
 

 
 
 
คณะกรรมการ PTC 

 
 
 
ปีงบประมาณ 2565 
เกบ็ขอ้มลูทุกเดอืน 

 
 
 
ขอ้มลูความคลาด
เคลื�อนทางยาครบถว้น 
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Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

��.ผลลพัธด้์านความ

ปลอดภยัในกระบวน การ

ดแูลผู้ป่วย (P) 

�.ทมีนํา ทมีดูแลผูป่้วยควร
ทบทวน กําหนดตวัชี�วดัที�
เพยีงพอ เป็นตวัแทนให้
ครอบคลมุความปลอดภยัจาก
กระบวนการดแูลผูป่้วย 

(patient safety goal) เช่น 
อตัราการปฏบิตัติามนโยบาย
การบง่ชี�ผูป่้วยที�กําหนดไว ้
รวมทั �งการใชป้ระโยชน์จากผล
การวเิคราะหปั์จจยัสาเหตุนํามา
จดัลาํดบัความ สาํคญัเพื�อการ
พฒันาอย่างต่อเนื�อง 
 
 
 

 
 
 
�.กําหนดตวัชี�วดัจาก 
นโยบาย Patient 
safety goal ของ
โรงพยาบาล 
2.กําหนดระยะเวลา
กํากบั ตดิตามตวัชี�วดั 
 
 

 

 
 
 
คณะกรรมการ PCT 
ทมีนํา 

 
 
 
เริ�มดําเนินการมนีาคม 
2565 

 
 
 
�.อตัราการปฏบิตัติาม
แนวทางนโยบาย 
Patient safety goal 
โรงพยาบาล (���%) 

 
 
 
ผูป่้วยปลอดภยั 
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Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

��.ผลลพัธด้์านความ

ปลอดภยัในการดแูลภาวะ

ฉุกเฉิน (E) 

�.ทมีนํา ทมีดูแลผูป่้วย ควร
ทบทวนและตดิตามประสทิธผิล
ของการคดัแยกผูป่้วย(Under-
triage, over-triage) การเกดิ
อุบตักิารณผ์ูป่้วยกา้วรา้ว 

ทะเลาะววิาท นําขอ้มลูมา
รวบรวม แจกแจง จาํแนกตาม
ประเดน็ที�เกี�ยวขอ้ง จดัลาํดบั
ความสาํคญั นําสูก่ารพฒันา
อย่างต่อเนื�อง 
 
 

 
 
 
�.วเิคราะหก์ารเกดิ
อุบตักิารณผ์ูป่้วย
กา้วรา้ว ทะเลาะววิาท 
และทบทวนการปฏบิตัิ
ตามแนวทางเกณฑก์าร
คดัแยกผูป่้วย(Under-
triage, over-triage) 
 

 
 

 
 
 
คณะกรรมการ PCT 

 
 
 
ปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
�.การปฏบิตัติาม
แนวทางเกณฑก์ารคดั
แยกผูป่้วย(Under- 
triage, over-triage) 
(100%) 
2.เกณฑก์ารคดัแยก
ผูป่้วย(Under-triage, 
over-triage) ไดร้บัการ

ทบทวนสมํ�าเสมออย่าง
ต่อเนื�อง  
 

 
 
 
จาํนวนครั �งการเกดิอุบตักิารณผ์ูป่้วย
กา้วรา้ว ทะเลาะววิาทลดลง/ความ
รุนแรงลดลง 
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�.ตวัชี�วดัด้านการสร้างเสริมสขุภาพ 

Recomendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

��.ผลลพัธด้์านการส่งเสริม

สุขภาพของผู้รบับริการ  

��.ผลลพัธด้์านการ 

สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

�.ควรสง่เสรมิการกําหนดตวัวดั
ที�สอด คลอ้งกบัเป้าหมายการ
จดักจิกรรม บาํบดัแก่ผูป่้วย 

และกจิกรรมบาํบดัในแต่ชุมชน
เครอืข่าย ใหค้รอบคลมุตวัวดั
ดา้นกระบวนการและผลลพัธ์
สขุภาพที�สาํคญั เช่น จาํนวน
ครั �งของผูป่้วยที�เขา้ร่วมครบ
ตามโปรแกรม ฯลฯ การปรบั 
เปลี�ยนพฤตกิรรมหรอืความคดิ 
การสนับ สนุนใหม้งีานหรอื
อาชพี การตดิตามผลหลงัเลกิ
เสพหรอืใชย้าเสพตดิในแต่ละ

ช่วงเวลา การกลบั มาเสพซํ�า 
เป็นตน้ รวบรวมและวเิคราะห์

 
 
 

1.ทบทวนกจิกรรมการ
ดูแลผูป่้วย และ
วเิคราะหค์วามตอ้งการ
ตามบรบิทของชุมชน
เครอืข่าย และออกแบบ
การเกบ็ขอ้มลูตวัชี�วดั
ใหค้รอบคลมุดา้น
สขุภาพ/พฤตกิรรม/การ
ประกอบอาชพี และการ
เสพซํ�า ฯลฯ 

 
 
 

คณะกรรมการ PCT 
คณะทํางานร่วมกบัชุมชน 

 
 
 

ปีงบประมาณ ���� 

 
 
 

1.Retention rate 
2.จาํนวนครั �งของผูป่้วย
ที�เขา้ร่วมครบตาม
โปรแกรม 
�.รอ้ยละของผูป่้วยที�ม ี
อาชพี/สามารถกลบัไป
ใชช้วีติไดป้กตสิขุใน
สงัคม 
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ขอ้มลูตวัชี�วดัมาออกแบบหรอื
ปรบัปรุงกจิกรรม บาํบดัให้
เหมาะสม 

 

IV -� ผลด้านกาํลงัคน 

Recommendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

��.ผลด้านกาํลงัคน 

1.มผีลลพัธด์า้นกําลงัคนในดา้น
ความพอใจและความผูกพนั มี
การวเิคราะหแ์ละนําไปใช ้
 
 
 
 

2.ควรสง่เสรมิการนําผลการตรวจ
สขุภาพประจาํปีมาวเิคราะห ์
ตั �งแต่จาํนวนการตรวจร่างกาย
ของเจา้หน้าที� เพื�อเสรมิสรา้งให้
เจา้หน้าที�มสีขุภาพร่างกายที�
แขง็แรงมากขึ�น 

 
�.จดัทําแบบสาํรวจ

ดา้นความพอใจและ
ความผูกพนั ปีงบ 
ประมาณ ���� และ
นํามาขอ้มลูวเิคราะห์
ในเชงิลกึ 
 
�.จดักจิกรรม �อ.ลด
พงุลดโรค  ตดิตามผล 
� เดอืน และนําผล
การตรวจสขุภาพ
ประจาํปีมาวเิคราะห์

รายกลุม่ 

 
HR 

 
 
 
 
 
 
นักวชิาการสาธารณสขุ 

 
ปีงบประมาณ ���� 

 
 
 
 
 
 
ตั �งแต่เดอืนเมษายน 
2565 

 
�.รอ้ยละความไมพ่งึ

พอใจของบคุลากรต่อ
บรรยากาศการทํางาน 
�.รอ้ยละความผูกพนั
ของบคุลากรต่อ
บรรยากาศการทํางาน 
(รอ้ยละ �� ขึ�นไป) 
�.รอ้ยละของบคุลากรที�
มคีา่ BMI อยู่ในเกณฑ์
ปกต ิ(รอ้ยละ ��) 
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IV-� ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการทาํงานสาํคญั 

 

Recomendation แผน/กิจกรรมการ

พฒันา 

ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาดาํเนินการ เป้าหมาย/ตวัชี�วดั ผลลพัธ ์

��.ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของ
กระบวนการทํางานสาํคญั เช่น 
IM,BCM,Supply chain,RM,ENV 
�.ทมีนํา ทมีนําระบบ ควร
คดัเลอืกตวัชี�วดัที�เพยีงพอของ 

แต่ละระบบงานสาํคญัต่าง ๆ 
นําขอ้มลูมารวบรวม แจกแจง 
แจกแจง จาํแนกตามประเดน็ 
ที�เกี�ยวขอ้ง จดัลาํดบัความสาํคญั 
นําสูก่าร พฒันาอย่างต่อเนื�อง 
 

 
 
 
�.จดัทําตวัชี�วดั โดย
เน้นการตดิตาม

ประสทิธผิล โดยการ
ทําแบบประเมนิความ
พงึพอใจผูใ้ชบ้รกิาร
ทุก � เดอืน 

 
 
 
ทมีนํา 
RM 

ENV 
คณะกรรมการจดัทําTOR
จดัซื�อจดัจา้ง 
IM 
 
 
 
 
 

 
 
 
มนีาคม /มถิุนายน/
กนัยายน ���� 

 
 
 
�.ระดบัความพงึใจของ
ผูร้บับรกิาร 

(รอ้ยละ ��ขึ�นไป) 

 
 
 
ขอ้มลูที�เป็นประโยชน์ในการคดัเลอืก
ผูร้บัจา้งในครั �งต่อไป 

 


