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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

ตอนที IV ผลการดาํเนินงานขององคก์ร 

 

IV-1 ผลด้านการดแูลผู้ป่วย (PCR)   

ตวัชีวดั เป้าหมาย 2557 2558 2559 

2560 

(ต.ค.-มี.ค.) 

การเสียชีวิต      

. จาํนวนการเสยีชวีติใน

โรงพยาบาลทุกประเภท (ราย) ลดลง 43 ราย 32 ราย 

 

28 ราย  

- จาํนวนการเสยีชวีติทหีอ้ง

อุบตัเิหตุฉุกเฉิน (ราย) 
ลดลง 19 ราย 3 ราย 

 

11 ราย  

-  จาํนวนการเสยีชวีติใน

หอผูป้ว่ยใน (ราย)  
ลดลง 24 ราย 29 ราย 16 ราย  

2. จาํนวนอุบตักิารณ์การตายอยา่ง

ไม่คาดคดิ  1 ราย 3 ราย   ราย   

3. จาํนวนการเสยีชวีติของมารดา 

(ราย) 0 ราย  ราย  ราย 

 

0 ราย  

4. อตัราส่วนการตายของมารดาต่อ

การเกดิมชีพีแสนคน (MMR per 

100,000 live birth) 

< : 

100,000  ราย  ราย 

 

0 ราย  

5. อตัราตายปรกิาํเนิด (Perinatal 

mortality rate per 1,000 LB) <9:1,000  ราย  ราย 

 

0 ราย  

6. Neonatal mortality rate (per 

1,000 LB) <8:1,000  ราย  ราย 

 

0 ราย  

7. อตัราการ Re-admission 

ภายใน 28 วนั โดยมไิดว้างแผน <2% 0.79% 

0.55% 

(24x100/4,

356) 

0.39% 

(18x100/4,53

9)  

Patient Safety Goal      

8. อุบตักิารณ์ใหเ้ลอืดผดิพลาด 0 0 1 ราย 0  

ตวัชีวดัเฉพาะโรค      

กลุ่มโรคฉุกเฉิน      

1. AMI      
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

ตวัชีวดั เป้าหมาย 2557 2558 2559 

2560 

(ต.ค.-มี.ค.) 

จาํนวนผูป้ว่ย MI และกลุ่มเสยีงเกดิ

ภาวะ Cardiac arrest (เสยีชวีติ) 0  ราย  ราย 

 

6 ราย  

2.  Stroke      

อตัราผูป้ว่ย  Stroke เขา้ถงึ

โรงพยาบาลภายใน 2 ชวัโมง Fast 

Track stroke (Onset to Door)   > 80% 22.22 47.37 56.94  

อตัราผูป้ว่ย  Stroke ไดร้บัการ

วนิิจฉยัและส่งต่อภายใน  นาท ี > 80% 77.44 84.21 94.44  

3. Head injury      

จาํนวนผูป้ว่ย เสยีชวีติจาก Head 

injury 

< 16 ต่อ

แสน

ประชากร 17 ราย 10 ราย 13 ราย  

กลุ่มโรคเรือรงั      

4. DM      

อุบตักิารณ์ผูป้ว่ย DM เกดิภาวะ 

Diabetic coma  ลดลง NA 2 ราย 1 ราย 0 ราย 

รอ้ยละของผูป้ว่ยเบาหวานทมีรีะดบั 

HbA1C ตาํกวา่ 7 (นิยามหมายถงึ 

รกัษาเกนิ 1 ปี ต่อเนืองท ีรพ.เขา

พนม) > 40% 28.58 25.62 

20.44  

(305 ราย) 

6.31 

(102 ราย) 

5. Hypertension      

รอ้ยละของผูป้ว่ยความดนัโลหติสงู

ทคีวบคุมระดบัความดนัโลหติไดต้าํ

กวา่ 140/90 mmHg  > 60% 

 

62.71 

 

46.9 

 

.   

6. CKD      

อตัราการลดลงของ eGFR < 4 ml/ 

min/ 1.73 m3/ปี  > 50% NA NA 64.78 58.69 

7. COPD      

อุบตักิารณ์ผูป้ว่ย COPD เสยีชวีติ

ดว้ยภาวะ Respiratory failure  0 

 

 ราย 

 

 ราย 

 

 ราย  
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

ตวัชีวดั เป้าหมาย 2557 2558 2559 

2560 

(ต.ค.-มี.ค.) 

8. Asthma      

อุบตักิารณ์การเสยีชวีติดว้ยภาวะ 

Respiratory failure / 

Ac.Asthmatic Attack 

 

0 ราย 

 

0 ราย 

 

 ราย 

 

 ราย 

 

กลุ่มโรคติดเชือ      

9. Sepsis      

-อุบตักิารณ์การเสยีชวีติในผูป้ว่ย  

Severe sepsis   0    ราย 

 

 

10. TB      

- อตัราผลสาํเรจ็ของการรกัษา

ผูป้ว่ยวณัโรค ( TB Success rate)  >95% 96.6% 78.79% 93%  

11. HIV      

- อตัราผูป้ว่ย HIV/AIDS ประสบ

ความสาํเรจ็ในการรกัษาดว้ยยา

ตา้นไวรสั (Viral Load 

undetectable) >95% 77.54% 90% 90%  

12. DHF      

-  อตัราการเสยีชวีติดว้ย

ไขเ้ลอืดออก 
     

-     อุบตักิารณ์ผูป้ว่ย DHF เกดิ

ภาวะ Profound shock       

กลุ่มแม่และเดก็      

. PPH      

-รอ้ยละของการเกดิ PPH c Shock ≤ 1% 0.31% 1.18% 

 

. %                                      

14. Birth Asphyxia      

- อตัราการเกดิ Birth Asphyxia 

(per 1,000 LB) 

< 25 : 

1,000 19.04 11.8 . %  

 

IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รบัผลงานอืน (CFR)  
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

ตวัชีวดั เป้าหมาย 2557 2558 2559 

 

(ต.ค.-

มี.ค.) 

รอ้ยละของความพงึพอใจผูป้ว่ยนอก  ≥ 85% 85.72% 81.95% . %  

รอ้ยละของความพงึพอใจผูป้ว่ยใน  ≥ 85 % 91.66% 85.97% %  

จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะจาก

ผูร้บับรกิาร ลดลง 46 เรอืง 17 เรอืง 15 เรอืง  

 

IV-3 ผลด้านการเงิน (FNR)  

ตวัชีวดั เป้าหมาย 2557   

 

(ต.ค.-มี.ค.) 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Current 

ratio) ≥ 1.5 6.31% 5.16 % 4.52 %  

อตัราส่วนสนิทรพัยค์ล่องตวั (Quick ratio) ≥ 1.0 % 6.15 % .  % 4.39 %  

อตัราส่วนเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ

สดต่อหนีสนิหมุนเวยีน  (Cash ratio) ≥ 0.8 % 7.15 % .  % 4.18 %  

ทุนสาํรองสุทธ ิ ≥ . %  

.  

% .  % . %  

อตัรากาํไรสุทธ ิ ≥ . % 9.4 % 4.76 % 2.93 %  

 

IV- 4 ผลด้านทรพัยากรบคุคล (HR)  

ตวัชวีดั เป้ าหมาย 2557 2558 2559 

25560 

(ต.ค.-มี.ค.) 

ความผกูพนัและความพึงพอใจ      

ความพงึพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพ 80% 75.05% 71.60% NA  

บุคลากรมคีวามผกูพนัต่อองคก์าร >85% NA 75.92% NA  

รอ้ยละของ turnover rate (การยา้ย, ลาออก)      

   -อตัราการโอนยา้ย ไม่เกนิ 2% 0% 0% 3.5%  

   -อตัราการลาออก ไม่เกนิ 1% 0% 1.82% 14.28%  

ขีดความสามารถ/สมรรถนะ      

บุคลากรมสีมรรถนะหลกัผ่านเกณฑ ์ >85% NA 80.45% 80.5%  

อาชีวอนามยั      

รอ้ยละของบุคลากรไดร้บัการตรวจสุขภาพประจาํปี 100% 94.50% 98.80% . %  
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

ตวัชวีดั เป้ าหมาย 2557 2558 2559 

25560 

(ต.ค.-มี.ค.) 

รอ้ยละของบุคลากรทไีดร้บัอุบตัเิหตุ สมัผสัเลอืด 

สารคดัหลงัถูกเขม็/ของมคีมทมิตาํ 
< 2% 

1.9% 

(3 คน) 

1.8% 

(3 คน) 

2.35 

(  ราย) 

. % 

(4 ราย) 

 

IV- 5 ผลด้านระบบงานและกระบวนการสาํคญั (SPR)  

ตวัชีวดั เป้าหมาย 2557 2558 2559 

2560 

(ต.ค.-

มี.ค.) 

1. ระบบความเสียง ความปลอดภยั 

คณุภาพ      

- จาํนวนอุบตักิารณ์ความเสยีงระดบั G H I 

ซาํ  0 1 2  1  

2. ระบบสิงแวดล้อมในการดแูลผู้ป่วย      

ระบบบาํบดันําเสยีผ่านเกณฑท์ุก 

Parameter 

ผ่าน

เกณฑ์

มาตรฐาน 

 

ไม่ผ่าน

เกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ NA 

อตัราการจดัการขยะตดิเชอืและขยะ

อนัตรายในโรงพยาบาลและเครอืขา่ยได้

ตามเกณฑม์าตรฐาน ≥ 90% 86.2 79.54 85.8  

3. ระบบ IC       

อตัราการตดิเชอืในโรงพยาบาลต่อ 1,000 

วนันอน ≤ 0.3% 0% 0.28% 0.32%  

4. ระบบเวชระเบียน       

รอ้ยละความสมบรูณ์ของเวชระเบยีนผูป้ว่ย

นอก > 80% 

93.60 93.07 99.08 

 

รอ้ยละความสมบรูณ์ของเวชระเบยีนผูป้ว่ย

ใน > 80% 

91.66 98.89 99.75 

 

5. ระบบจดัการด้านยา      

อุบตักิารณ์ Adverse Drug Event ระดบั E-

I (ครงั) 0 1 0   

อุบตักิารณ์การเกดิแพย้าซาํในโรงพยาบาล

และเครอืขา่ย (เป้ าหมาย = 0 ) 0 

รพ. 0 ครงั 

(รพ.สต.4) 

รพ. 0 ครงั 

 (รพ.สต.3) 

รพ. 0 ครงั 

 (รพ.สต.3) 
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

ตวัชีวดั เป้าหมาย 2557 2558 2559 

2560 

(ต.ค.-

มี.ค.) 

6. ระบบบริการตรวจทางรงัสีวิทยา      

- รอ้ยละของฟิลม์เสยี X-ray ซาํ 

(เนืองจากแพทยไ์ม่สามารถอ่านฟิลม์ได ้ 

ฟิลม์มองไมช่ดั) <1% 

 

 

0.24 

 

0.09 

(35 ครงั) 

 

1.29 

(60 ครงั)  

7. ระบบบริการห้องปฏิบติัการทาง

การแพทย ์      

- อตัราการรายงานค่าวกิฤตในเวลาที

กาํหนด % 98.05% 100% 100%  

8. การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ      

- อตัราปว่ยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออก  

(ลดลงจากค่ามธัยฐานยอ้นหลงั 5 ปี) ปี

ปฏทินิ 

ลดลง > 

รอ้ยละ 16 

 327.05 (ปี 

55) 56.30  160.28 74.96  

- อุบตักิารณ์การระบาดเกดิโรคทป้ี องกนัได้

ดว้ยวคัซนีพนืท ี    

 ราย  

(คอตบี

เสยีชวีติ)  

 

IV- 6 ผลด้านการนํา (LDR)  

ตวัชวีดั เป้ าหมาย 2557 

 

 

2558 2559 

2560 

(ต.ค.-มี.ค.) 

รอ้ยละการบรรลุผลการปฏบิตัติามคาํรบัรอง

การปฏบิตัริาชการ 90% 89% 

 

71.03% 51.64% 
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

IV- 7 ผลด้านการส่งเสริมสขุภาพ (HPR)  

ตวัชวีดั 

เป้ าหมาย 2557 2558 2559 2560 

(ต.ค.-

มี.ค.) 

ด้านบคุลากร       

.สภาวะสุขภาพของบุคลากร 

     -กลุ่มสุขภาพด ี

     -กลุ่มเสยีง 

     -กลุ่มปว่ย  

มแีนวโน้มที

ด ี

-เพมิขนึ 

-ลดลง 

-ลดลง 

 

 

76.3% 

14.1% 

9.6% 

 

 

. % 

18.2% 

14.5% 

 

 

78.3% 

17.4% 

8.18% 

 

ด้านผู้รบับริการ       

รอ้ยละเดก็อาย ุ -  ปีไดร้บัวคัซนีครบตาม

เกณฑม์าตรฐาน (เขตุ PCU) 100% 47.71% 56.67% 67.37% 100% 

อตัราประชากรกลุ่มเสยีงไดร้บัการคดักรอง

โรคเบาหวาน 

> 90% .  95.02 97.02 
 

อตัราประชากรกลุ่มเสยีงไดร้บัการคดักรองโรค

ความดนัโลหติสงู 

> 90% .  93.21 95.85 
 

อตัราการเกดิผูป้ว่ยเบาหวานรายใหม่  < % 15.93 13.16 14.88  

อตัราการเกดิผูป้ว่ยความดนัรายใหม่  < 10% 6.99 19.58 23.25  

ทารกแรกเกดิจนถงึอายตุาํกวา่  เดอืนแรก 

กนินมแม่อยา่งเดยีว (เขตุ PCU รพ.) >50% 54.32% 33.17% 56.97%  

รอ้ยละของเดก็นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา

ปราศจากฟนัผุ  
>60% 64.87% 76.82% 78.75%  

รอ้ยละของสตรอีาย ุ30-60 ปี ไดร้บัการตรวจ

คดักรองมะเรง็ปากมดลกู 

 

เพมิขนึ 

20% 

 

17.03% 

 

18.94% 

 

21.17% 

 

รอ้ยละของสตรอีาย ุ -  ปีมกีารตรวจเตา้นม

ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

>80% 88.00 88.67 84.24  

รอ้ยละของผูป้ว่ย COPD ทสีามารถเลกิบุหรไีด ้ 50% 17.88% 

(  ราย) 

19.00% 

(  ราย) 

42.35% 

(36 ราย) 
 

ด้านชุมชน       

-การพฒันาตาํบลจดัการสุขภาพผ่านเกณฑ์

ระดบัดขีนึไป 
 ตาํบล  ตาํบล  ตาํบล  ตาํบล  
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

ตวัชวีดั 

เป้ าหมาย 2557 2558 2559 2560 

(ต.ค.-

มี.ค.) 

-จาํนวนหมู่บา้นปรบัเปลยีนพฤตกิรรมสุขภาพ  หมู่บา้น  หมู่บา้น  หมู่บา้น  หมู่บา้น  

-รอ้ยละของ อปท.มสี่วนร่วมในการดาํเนินงาน

ดา้นสุขภาพ 
% % % 100%  

 

 

 

IV-1 ผลด้านการดแูลผู้ป่วย (PCR) 

 

ตวัชีวดั : จาํนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท 

 

 
 

5 อนัดบัการเสียชีวิตทีหอผู้ป่วยใน 

ปี 2557 

(ทงัหมด 24 ราย) 

5 ลาํดบัโรค ดงัน ี

ปี 2558 

(ทงัหมด 29 ราย) 

5 ลาํดบัโรค ดงัน ี

ปี 2559 

(ทงัหมด 16 ราย) 

5 ลาํดบัโรค ดงัน ี

1.CA 5 ราย 

   -ESRD 5 ราย 

2.HIV  ราย 

3.Cardiac arrest  ราย 

   -Stroke  ราย 

4.Cirrhosis 1 ราย 

   -CHF 1 ราย 

1. CA 6 ราย 

2. MI 2 ราย 

3. Respiratory Failure 2 

ราย ,Old CVA  ราย 

4.Septic shock 1 ราย 

   -Pneumonia 1 ราย 

   -HIV 1 ราย 

1. CA Lung  3 ราย CA 

Stomach 1 ราย 

2. Septic shock = 3 ราย 

3. CHF = 2 ราย 

4. Pneumonia = 2 ราย 

5. AIDS c Pulmonary TB 

=2 ราย  

18
25

43

17

0
10
20
30
40
50

จํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลทกุประเภท (ราย)
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

   -COPD 1 ราย 

   -Pneumonia 1 ราย 

   -AMI  ราย 

   -Pulmonary TB  ราย 6. Hypoglycemia c coma 

= 1 ราย 

7. Atrial fibrillation and 

flutter = 1 ราย 

8. Stroke = 1 ราย 

 

 

จากการทบทวนการเสยีชวีติในตกึผูป้ว่ยในตงัแต่ปี 7- 9 พบวา่แนวโน้มการตายผูป้ว่ยในปี 2559 

ลดลง โดยสาเหตุการเสยีชวีติอนัดบัแรก เป็นกลุ่มผูป้ว่ยโรคมะเรง็และไตวายเรอืรงัระยะสุดทา้ย ซงึเป็นผูป้ว่ยท ี

ตอ้งการดแูลระยะสุดทา้ยแบบประคบัประคอง โรงพยาบาลจงึไดพ้ฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง 

(Palliative care) ทงัในโรงพยาบาลและเชอืมโยงการดแูลอยา่งต่อเนืองสู่ชุมชนอยา่งต่อเนือง ร่วมกบัทมีดแูล

ต่อเนืองทบีา้นและเครอืขา่ย รพ.สต. ส่วนอุบตักิารณ์ทเีป็น Case AE ปี  เป็น Case AMI เสยีชวีติ กรณ ี

Unexpected dead 1 ราย และปี  เป็น Case AMI เสยีชวีติกรณี Unexpected dead 3 ราย (Delay 

Diagnosis  ราย และ Miss Diagnosis  ราย) ทมี PCT จงึไดพ้ฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ยโรค MI โดยมแีบบ

ประเมนิการตรวจวนิิจฉยัตงัแต่แรกรบัท ีER ต่อเนืองไปจนถงึตกึผูป้ว่ยใน ปรบัปรุงแบบคดักรองและจาํแนกกลุ่ม

เสยีงต่อการเกดิภาวะหวัใจขาดเลอืด เพอืใหป้ระเมนิผูป้ว่ยไดร้วดเรว็ขนึ ผลลพัธ ์พบวา่ปี 2559 การเสยีชวีติทหีอ

ผูป้ว่ยใน ไม่พบอุบตักิารณ์เสยีชวีติในผูป้ว่ย AMI แต่ส่วนใหญ่เป็นการเสยีชวีติในกลุ่ม Palliative care ส่วน

จาํนวนการเสยีชวีติของมารดา การตายปรกิาํเนิด เป็นศนูยม์าอยา่งต่อเนือง 

 

5  อนัดบั ผู้ป่วยเสียชีวิตใน ER 

ปี 2557 

(ทงัหมด 19 ราย) 

ปี 2558 

(ทงัหมด 3 ราย) 

ปี 2559 

(ทงัหมด 11 ราย) 

1.Cardiac arrest c MI, R/O 

MI 8 ราย 

2.Cadiopulmonary c 

Cardiac arrest 3 ราย3.Gun 

shot wound 3 ราย 

4.Accident c head injury  1 

ราย, UGIB  ราย, Unknow 

case 1 ราย, Electric shock 

 ราย, CA 1 ราย  

1. MCA 2 ราย 

2. AMI 1 ราย 

 

 

1.AMI 5 ราย 

2.Cardiac arrest 2 ราย 

3.อุบตัเิหตุจราจร/Unknow 

caused, Sepsis,CHF 1/1/1/1 

ราย 

 

จากการวเิคราะห ์การเสยีชวีติใน ER พบวา่สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจาก Cardiac arrest c MI ในกลุ่มทมีโีรค

ประจําตวั เช่น เบาหวาน ความดนัโลหติสูง อยู่เดมิแต่ขาดการรกัษาต่อเนือง ผู้ป่ วยหรอืญาตไิม่ทราบอาการ
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

เรมิแรกของโรคทตี้องมาโรงพยาบาล ทําให้ผู้ปว่ยบางรายมาโรงพยาบาลด้วยอาการไม่รู้สกึตวั หรอืญาตนํิาส่ง

โรงพยาบาลล่าช้าและไม่ทราบระยะเวลาทเีป็น รวมทงัระบบ Fast track ทไีม่สมบูรณ์ โรงพยาบาลจงึได้มกีาร

พฒันาระบบการดูแลผูป้ว่ย MI โดยเน้นการประชาสมัพนัธก์ารใชร้ะบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน ( ) มกีารขนึ

ทะเบยีนผูป้ว่ย Member club และจดัทาํ Mapping เพอืใหท้มีบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินสามารถเขา้ไปรบัผูป้ว่ยมา

โรงพยาบาลได้อย่างรวดเรว็และทนัเวลา มกีารคน้หาผูป้ ่ วยกลุ่มเสยีงต่อการเกดิโรคในคลนิิก NCD พฒันาแบบ

ประเมนิการตรวจวนิิจฉัยผู้ป่ วยโรคหวัใจขาดเลอืด พฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการอ่าน EKG 

และรายงาน EKG ให้แพทยท์างระบบ Line Application นอกจากนีได้มกีารพฒันาศกัยภาพแพทยแ์ละพยาบาล

ในการใหย้าละลายลมิเลอืด (SK) ตามแผนพฒันา Service plan ของจงัหวดักระบ ี 

ตวัชีวดั : จาํนวนอบุติัการณ์การตายอย่างไม่คาดคิด (เป้าหมาย 0) 

 

การทบทวนอุบตักิารณ์เสยีชวีติ    ปี  

พบวา่แผนกผูป้ว่ยใน มผีูป้ว่ย AMI เสยีชวีติ กรณ ี

Unexpected dead 1 ราย และปี  มผีูป้ว่ย AMI 

เสยีชวีติกรณี Unexpected dead 3 ราย (Delay 

Diagnosis  ราย และ Miss Diagnosis  ราย) จาก

การทาํ RCA ในกลุ่มผูป้ว่ยท ีMiss Diagnosis AMI 

พบวา่มกีารประเมนิหรอืวนิิจฉยัผูป้ว่ยไม่ครอบคลุม

กลุ่มอาการทตีอ้งเฝ้ าระวงัต่อการเป็นโรค MI ตงัแต่

แรกรบัท ีER จนถงึการดแูลต่อทตีกึผูป้ว่ยใน  ทาํให้

เกดิการ Miss Diagnosis ส่วนกรณที ีDelay Diagnosis พบวา่ผูป้ว่ยทมีาดว้ยอาการหรอืภาวะแทรกซอ้นของโรค

ทเีป็นอยูเ่ดมิ เช่น โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู แต่ตรวจวนิิจฉยัไม่พบตงัแต่แรกรบัทมีาโรงพยาบาล เมอื 

Admit ต่อทตีกึผูป้ว่ยใน มกีารตรวจประเมนิซาํพบว่ ามอีาการของโรค AMI จงึทาํใหเ้กดิการ Delay Diagnosis 

ทมี PCT จงึไดพ้ฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ยโรค AMI โดยมแีบบประเมนิการตรวจวนิิจฉยัตงัแต่แรกรบัท ีER 

ต่อเนืองไปจนถงึตกึผูป้ว่ยใน ปรบัปรุงแบบคดักรองและจาํแนกกลุ่มเสยีงต่อการเกดิภาวะหวัใจขาดเลอืด เพมิเตมิ 

เพอืใหไ้ดร้บัการตรวจ EKG ทนัเวลาและรายงานแพทยไ์ดท้นัท ีผลลพัธพ์บวา่ ปี 2559 ไม่พบอุบตักิารณ์เสยีชวีติ

ดว้ย AMI ใน Ward ซาํ ปี 2559 พบอุบตักิารณ์ ระดบั I ในผูป้ว่ยเดก็ Sepsis 1 ราย จากการ RCA พบวา่ 

กระบวนการประเมนิ (Assessment) ผดิพลาด ทาํใหส้่งต่อไดล้่าชา้ และผูป้ว่ยเสยีชวีติใน ER ทมี PCT จงี

กาํหนดเป้ าหมายการดแูล Sepsis คอื Early detection ,Early Diagnosis and Early Treatment  จุดเน้นใน

ผูป้ว่ย Sepsis shock จงึพฒันาระบบคอื PCT กาํหนดเกณฑก์ารประเมนิ และวนิิจฉยั Sepsis ใหม้ ีLab CBC 24 

ชวัโมง ทมี PTC เพมิยา HAD Norepinephrine แนวทางการ Monitoring ยา HAD ทมี NSO พฒันา 

Competency การประเมนิ Sepsis shock และ Re-assessment แก่พยาบาล MSO ระบบ Consult Staff ผลการ

ดาํเนินงานหลงัการวางระบบ ยงัไม่พบอุบตักิารณ์เสยีชวีติใน Sepsis 

 

 

1

3

1
0 0 0

0
1
2
3
4
5

จํา
นว

น 
(ร

าย
)

จาํนวนอุบติัการณ์การตายอยา่งไม่คาดคิด

เป้าหมาย 0

จํานวน เป้าหมาย



11 
 

โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

ตวัชีวดั : อตัราการ Re-admission ภายใน 28 วนั โดยมิได้วางแผน (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 2) 

 

จากการวเิคราะหพ์บวา่  อตัราการ Re-

admit ภายใน 28 วนั มแีนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่

เกดิในกลุ่มผูป้ว่ย DM Re-admit ดว้ยภาวะ Hyper 

– Hypoglycemia สาเหตุจากผูป้ว่ยและญาตหิยดุ

การใชย้าฉีด Insulin เองทบีา้นจงึมาดว้ย 

Hyperglycemia ปรบัปรุงการวางแผนจาํหน่าย

โดยสหสาขายงัขาดการวเิคราะหป์ญัหาสาํคญัไม่

ครอบคลุมและสง่ต่อขอ้มลูกบัทมี COC อยา่งเป็น

ระบบ ปี 2558 ทมี PCT ศนูย ์COC จงึวเิคราะห์

ปญัหาผูป้ว่ย ใหค้รอบคลุมดว้ย Kaopanom DM 

Chart เช่น ปญัหาการใชย้าทบีา้น ส่วน COPD Re-admit ดว้ยภาวะ Acute Exacerbation  ซงึพบในกลุ่ม Poor 

controlled ซงึปญัหาขาดนดั มกีารสง่ต่อขอ้มลูศนูย ์COC ในจดัการปจัจยัสงิแวดลอ้มทบีา้น การเสรมิพลงัการใช้

ยาพ่นและมารกัษาอยา่งต่อเนือง มกีารตดิตามนดัทางโทรศพัทใ์นกลุ่มขาดนดั ผลลพัธ ์พบวา่ อตัรา Re-

admitted, exacerbation เรมิมแีนวโน้มลดลงแต่ยงัพบในกลุ่ม Palliative care เช่น ESRD กลุ่มผูส้งูอายทุมีโีรค

เรอืรงัร่วมหลายโรค 

 

ตวัชีวดั : อบุติัการณ์ให้เลือดผิดพลาด เท่ากบั  

ในปีงบประมาณ 558 อุบตักิารณ์ให้เลอืดผดิหมู่ จาํนวน 1 ราย ระดบั F ได้มกีารวเิคราะห์ RCA หลงั

ปรบัปรุงแนวทางและวางมาตรการในการใหเ้ลอืดเพมิขนึ ผลลพัธ ์ยงัไม่พบอุบตักิารณ์ใหเ้ลอืดผดิพลาดซาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 2558 2559
2560(ต.ค.-

มี.ค.)

จํานวน 0.79 0.55 0.39
เป้าหมาย 2 2 2

0.79 0.55 0.39

2 2 2

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3

อัต
รา

อตัราการ Re- admit ภายใน 28 วนั โดยไม่ไดว้างแผน

ล่วงหนา้ 

(เป้าหมาย < 2%)
ด ี
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

ตวัชีวดักลุ่มโรค 

กลุ่มโรคฉุกเฉิน 

. โรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั  

ตวัชีวดั : จาํนวนผู้ป่วย MI และกลุ่มเสียงเกิดภาวะ Cardiac arrest (เสียชีวิต) 

 

จากาการทบทวนกระบวนการดแูลผูป้ว่ย AMI 

พบวา่รอ้ยละของผูป้ว่ย AMI ไดร้บัการวนิิจฉยัและส่ง

ต่อทนัเวลาภายใน 30 นาท ีมแีนวโน้มเพมิขนึ ปี 

2557-2558 พบอุบตักิารณ์ผูป้ว่ยเสยีชวีติขณะ Admit 

1 ราย และ 3 ราย ตามลาํดบั ซงึพบวา่เกดิจาก 

Delayed diagnosis จากการประเมนิอาการของผูป้ว่ย

และการทาํ EKG ยงัไม่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 

และพบอุบตักิารณ์ผูป้ว่ย Admit ดว้ยโรคอนื เกดิภาวะ 

AMI ขนึในแผนก IPD แลว้เกดิการ Delayed 

diagnosis ทบทวนพบวา่ทมียงัไม่ไดก้าํหนดกลุ่ม

ผูป้ว่ยเสยีงสงูต่อ AMI และแนวทางการเฝ้ าระวงัและการรายงานแพทยข์องพยาบาลเพอืประเมนิ EKG ทรีวดเรว็ 

แนวทางปฏบิตัไิม่ชดัเจน จงึไดป้รบัปรงุระบบการประเมนิผูป้ว่ยทคีรอบคลุมกลุ่มอาการทงั  Typical และ Atypical 

chest pain การระบุกลุ่มเสยีงสงู ในการวนิิจฉยัภาวะ AMI ใหไ้ดร้บัการตรวจ EKG และผูป้ว่ยทสีงสยัภาวะ AMI 

การพฒันาสมรรถนะพยาบาลในการอ่าน EKG เบอืงตน้ มผีลใหแ้นวโน้มผูป้ว่ย AMI ไดร้บัการวนิิจฉยัอยา่ง

ถูกตอ้ง และไดร้บัการสง่ต่อตามเวลาภายใน  นาท ีเพมิขนึ 

 

. โรคหลอดเลือดสมอง Stroke 

ตวัชีวดั: อตัราผู้ป่วย Stroke เข้าถึงโรงพยาบาลภายใน 2 ชวัโมง Fast Track stroke (Onset to Door)  

เป้าหมาย > 80% 

 

 จากการทบทวนอุบตกิารณ์ พบวา่ ผูป้ว่ย 

Stroke การเขา้ถงึบรกิารเกนิระยะ  Golden period 

ทมีไดป้ระสานกบัทมีโรคเรอืรง้ การใหค้วามรูเ้รอืงโรค

หลอดเลอืดสมอง และอาการเตอืนใหร้ะวงัการเป็น

โรค ในผูป้ว่ยกลุ่มเสยีง เชน่ โรคเบาหวาน , ความดนั

โลหติสงู คลนิิกโรคหอบหดื และญาตผิูด้แูลในคลนิิก

ของโรงพยาบาลเขาพนม ใหเ้บอรต์ดิต่อในสมุด

ประจาํตวัระบบ EMS  และเพมิการ

ประชาสมัพนัธ ์การเขา้ถงึระบบ Fast track stroke 

6
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6
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จาํนวนผูป่้วย MI และกลุ่มเสียงเกิดภาวะ 

Cardiac arrest (เสียชีวิต)

จํานวน เป้าหมาย
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Door) เป้าหมาย > 80% 

อตัรา ร้อยละ
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

ดา้นการเขา้รบับรกิารปรบัแบบประเมนิคดักรองในผูป้ว่ยกลุ่มเสยีงใหค้รอบคลุมและชดัเจนมากขนึ เพอืใหไ้ดร้บั

การวนิิจฉยัทรีวดเรว็และสง่ต่อทนัเวลาใหย้าละลายลมิเลอืด rt-PA ผลลพัธท์าํให ้Onset to Door มแีนวโน้มสงูขนึ 

 

ตวัชีวดั: อตัราผู้ป่วยได้รบัการวินิจฉัยและส่งต่อภายใน  นาที เป้าหมาย > % 

 

จากการวเิคราะหพ์บวา่ อตัราการส่งต่อ

ผูป้ว่ยท ี stroke fast track ภายใน  นาท ีมี

แนวโน้มเพมิสงูขนึ เนืองจากมกีารวางระบบการ

ดแูลร่วมกบัโรงพยาบาลกระบใีนการประสานงาน

กบัหอ้งฉุกเฉิน เพอืเขา้ระบบ CT Fast Track 

ผลลพัธ ์การส่งต่อทนัเวลาตามเป้ าหมาย  นาท ี

สงูขนึ 

 

 

3. Head injury 

ตวัชีวดั: จาํนวนผู้ป่วย Head injury เกิด ภาวะ Severe Head injury เสียชีวิต เป้าหมาย ลดลง 

 

แนวโน้มการเสยีชวีติ Head injury ยงัเป็น

สาเหตุการตายลาํดบั -  ในแผนกฉุกเฉิน ได้

พฒันาดา้นการเขา้ถงึบรกิาร พฒันาระบบ EMS 

การคดักรองและช่วยเหลอืผูป้ว่ย ณ จุดเกดิเหตุ  

พฒันาศกัยภาพบุคลากรทเีกยีวขอ้งการคดักรอง

และประเมนิ และประเมนิซาํก่อนจาํหน่ายผูป้ว่ย  

และการประสานงานกบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้งดา้น

การป้ องกนั โดยคนืขอ้มลูจุดเสยีงกลบัหน่วยงานที

เกยีวขอ้ง เพอืปรบัปรุง เช่น จุดโคง้อนัตราย ไฟส่องสวา่ง ป้ ายเตอืน เป็นตน้ ดา้นผลลพัธ ์การส่งต่อผูป้ว่ย ยงัไม่

พบภาวะแทรกซอ้นระหวา่งการส่งต่อผูป้ว่ย  
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กลุ่มโรคเรือรงั 
4.โรคเบาหวาน 

ตวัชีวดั : ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานทีมีระดบั HbA1C < 7% มากกว่าร้อยละ 5  

 

จากการวเิคราะห ์พบวา่ผูป้ว่ยเบาหวานทมีี

ระดบั HbA1C < 7% ยงัมแีนวโน้มลดลง สาเหตุ

จากปจัจยัดา้นพฤตกิรรม การใชย้าไม่ตรงตาม

แผนการรกัษาไมส่มัพนัธม์อือาหาร  ทมี PCT 

ปรบัปรุงกระบวนการดแูลโดยกาํหนดเป้ าหมาย 

การแบ่งกลุ่มใหม่ใหช้ดัเจนยงิขนึ ปรบัปรงุแนวทาง

การรกัษาแต่ละกลุ่ม การ Empowerment แต่ละ

กลุ่ม เพอืประเมนิผลลพัธใ์หช้ดัเจนขนึ กลุม่ทมีี

ภาวะแทรกซอ้น  ไดร้บัการดแูลภาวะแทรกซอ้น

โดยทมีสหวชิาชพี ประเมนิผลการรกัษา 

 

5. โรคความดนัโลหิตสงู  

ตวัชีวดั : ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูทีควบคมุระดบัความดนัโลหิตได้ตาํกว่า 140/90 mmHg 

มากกว่าร้อยละ  

รอ้ยละ 62.71 , 46.9 , 51.71 

  จากการวเิคราะห ์ พบวา่  ผูป้ว่ยความดนั

โลหติสงูส่วนใหญ่พบในกลุ่มผูส้งูอาย ุและมภีาวะโรค

ร่วมอยูแ่ลว้ ทาํใหไ้มส่ามารถควบคุมระดบัความดนั

โลหติใหใ้กลเ้คยีงปกต ิไดก้าํหนดเป้ าหมายการ

จดัการแต่ละกลุ่ม และปรบัปรงุกระบวนการดดูแล

รกัษา คน้หาปญัหาเรอืงเฝ้ าระวงัภาวะแทรกซอ้น  

การประเมนิพฤตกิรรมความเสยีง และการใชย้า ใน

ผูป้ว่ยทไีม่สามารถควบคุมระดบัความดนัโลหติได้

ตามเกณฑ ์การใหค้าํปรกึษารายบุคคลโดยพยาบาล

ผูจ้ดัการรายกรณี   และการ Consulting โดยเภสชั

กร   ทาํใหก้ารควบคุมระดบัความดนัในเลอืดมี

แนวโน้มสงูขนึ   
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

6. โรคไตวายเรือรงั CKD  

ตวัชีวดั: อตัราการลดลงของ eGFR < 4 ml/ min/ 1.73 m3/ปี 

 

 หลงัเปิดดาํเนินการคลนิิกไต ผลลพัธ ์อตัราการลดลง

ของ  รอ้ยละผูป้ว่ยมอีตัราการลดลงของ  eGFR < 4 

ml/min/1.73m2/year ดาํเนินงานไดต้ามเป้ าหมาย แต่

มแีนวโน้มทลีดลงเลก็น้อย ทมีมแีผนการพฒันาอยา่ง

ต่อเนือง 

 

7. โรคปอดอดุกนัเรือรงั COPD 

ตวัชีวดั: จาํนวนอบุติัการณ์ผู้ป่วย COPD เสียชีวิตเกิดภาวะ Respiratory failure 

จากจากวเิคราะห ์พบผูป้ว่ยเสยีชวีติ  ปี 

2557-2558 ปีละ 1 ราย เนืองจากเป็นผูป้ว่ยทยีงัไม่

เขา้รบับรกิารในคลนิิก COPD และปี 2558 เสยีชวีติ 

1 ราย เป็นผูป้ว่ยยา้ยมาจากทอีนืซงึไม่ไดร้บับรกิาร

ในคลนิิก และปี นอกจากนียงัพบปญัหาผูป้ว่ย 

COPD c exacerbation c respiratory failure 

จาํนวน 6 ราย, 3 ราย และ 11 ราย ตามลาํดบั แต่

ไม่เสยีชวีติซงึตอ้ง Refer จากการทบทวนพบวา่

ปญัหาส่วนใหญ่เกดิในกลุ่มผูป้ว่ย กลบัม าสบูบุหรซีาํ 

ไม่เลกิสบูบุหร ีจากการหยดุยาเอง ไม่มาต่อเนืองตามนดั และปญัหาการ Re-admit ส่วนใหญ่เกดิจากพยาธสิภาพ

ของโรคและในผูป้ว่ยทมีโีรคร่วม ทมี PCT จงึไดพ้ฒันากระบวนการดแูลผูป้ว่ยตามมาตรฐานต่อ และเพมิช่อง

ทางการเขา้ถงึบรกิารใหผู้ป้ว่ยไดเ้ขา้รบับรกิารใน คลนิิก COPD และเน้นในกระบวนการ การสรา้งเสรมิพลงั  

Empowerment โดยเฉพาะในผูป้ว่ ย Poor controlled ใหเ้ลกิสบูบุหร ีและตดิตามผลทุกครงัทมีาตามนดั การการ

ฟืนฟูสมรรถภาพปอดโดยสหวชิาชพี 

 

8. โรคหอบหืด Asthma 

ตวัชีวดั: จาํนวนอุบตักิารณ์ผูป้ว่ย Asthma เกดิภาวะ Ac. Asthmatic attack 
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

 

จากการวเิคราะห ์พบวา่ หลงัการเปิด

ใหบ้รกิาร Asthma clinic พบวา่อตัราการกลบัมา Re-

visit ER ดว้ย Asthma ภายใน 48 ชม มแีนวโน้มลดลง จากปี 

2557-2559 รอ้ยละ 5.55, 1.49 และ 0.66 ตามลําดบั และยงั

ไมพ่บอุบตักิารณ์เสยีชวีติใน Asthma ปี 2557-2559 พบ

ผูป้ว่ยเกดิ  Acute asthmatic attack ใส่ Tube Refer 

จาํนวน 3 ราย, 0 ราย และ 1 ราย ตามลาํดบั จากการ

ทบทวนกระบวนการดแูลผูป้ว่ย พบวา่ เป็นในกลุม่ที

หยดุยาเอง ใชย้าไม่ต่อเนืองสมาํเสมอ มปีจัจยักระตุน้

จากสงิแวดลอ้มทบีา้น ททีาํงาน และไมใ่ชอุ้ปกรณ์ป้ องกนัขณะทาํงานในโรงงาน ทาํใหเ้กดิอาการกาํเรบิรุนแรง 

ทมี PCT จงึพฒันากระบวนการดแูลผูป้ว่ยในกระบวนการรกัษาใชย้าตามแนวเวชปฏบิตั ิ GINA Guideline 

ต่อเนืองและประเมนิผลการสงัใชย้าแก่ผูป้ว่ยตามจาํนวนทสีอดคลอ้งการนดัแต่ละครงั  การสรา้งเสรมิพลงั 

Empowerment โดยเฉพาะในกลุ่ม Poor controlled ใหใ้ชย้า Controller ทถีูกตอ้งต่อเนืองตามแผนการรกัษา 

ผลลพัธท์าํใหแ้นวโน้มผูป้ว่ยมารกัษาท ี ER ดว้ยภาวะ และมา Re-visit ซาํดว้ย Acute asthmatic attack ลดลง 

  

กลุ่มโรคติดเชือ 

9. ตวัชีวดั : Sepsis 

ตวัชีวดั : อบุติัการณ์การเสียชีวิตในผู้ป่วย Severe sepsis (เป้าหมาย  ) 

 

จากการวเิคราะหพ์บวา่ ปี  พบอุบตักิารณ์ 

ระดบั I ในผูป้ว่ยเดก็ Sepsis 1 ราย ช่วงเวลา เวรเชา้ต่อ

บ่าย ในหน่วยงาน  ER จากผลการทบทวน พบความเสยีง

ในกระบวนการประเมนิผดิพลาด (Delay Assessment) ทมี 

PCT จงึเรมิพฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ย Sepsis โดยกาํหนด

เป้ าหมายในผูป้ว่ย Severe Sepsis / Septic shock ให้

สามารถ Early detection , Early Diagnosis and Early 

Treatment ไดร้วดเรว็ โดยทมี PCT พฒันาระบบโดย 

กาํหนดเกณฑก์ารประเมนิ และวนิิจฉยั Severe sepsis  ทมี PTC เพมิยา HAD Norepinephrine แนวทางการ 

Monitoring ยา HAD ทมี NSO พฒันา Competency การประเมนิ Sepsis shock และ Re-assessment แก่ NA 

พยาบาล ใน รพ.และใน รพ.สต. MSO ระบบขอคาํปรกึษาแพทย ์Staff ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหม้ ีLab และ X-Ray 

ตลอด 24 ชวัโมง และมรีะบบการกาํกบัตดิตามผลลพัธท์กุเดอืน ผลลพัธ ์พบวา่ ยงัไม่เกดิอุบตักิารณ์เสยีชวีติซาํ 

 

10. วณัโรค 
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ตวัชีวดั : TB Success rate  มากกว่าร้อยละ 90 

อตัราการหาย Success rate TB มแีนวโน้มที

สงูขนึ  เนืองจากทมีสหวชิาชพี และเครอืขา่ยบรกิาร

สุขภาพ มรีะบบการ ดแูลตาม CPG การตดิตามนดั  

ระบบ DOT และการวางแผนจาํหน่าย และระบบการ

รายงานขอ้มลูดว้ยสารสนเทศตามโปรแกรม สคร. ช่วย

ในการกาํกบัตดิตาม และมรีะบบประสานขอ้มลูกบั รพ.

สต. ทุกราย ทาํใหส้ามารถตดิตามผูป้ว่ยทาํใหผ้ล

สาํเรจ็การรกัษาไดส้าํเรจ็สงูขนึ 

 

11. เอดส ์ 

ตวัชีวดั : ผู้ป่วยเอดสป์ระสบความสาํเรจ็ในการรกัษาด้วยยาต้านไวรสั (Viral Load undetectable) 

มากกว่าร้อยละ  

   จากการทบทวน พบปญัหาทสีาํคญั

คอื การตรวจตดิตามระดบั CD4และ VL ผูป้ว่ยขาดนดั 

และความเสยีงต่อการเกดิภาวะแทรกซอ้นกรณทีไีดร้บั

ยาตา้นไวรสัขณะทมี ีCD4 ตาํมาก  และมผีูป้ว่ย

เสยีชวีติทมีไดป้รบัปรุงระบบตดิตามระดบั CD4 และ 

VL และ DR ปรบัระบบการนดัตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร ผูป้ว่ยในพฒันากระบวนการดแูลผูป้ว่ย 

Palliative care 

 

12.ไข้เลือดออก  

ตวัชีวดั : อตัราการผูป้ว่ยไขเ้ลอืดออกเสยีชวีติ  

ตวัชีวดั : อุบตักิารณ์ผูป้ว่ย DHF เกดิภาวะ Profound shock 

 จากการวเิคราะหใ์นระยะ  ปีทผี่าน ( -  ) พบวา่ ยงัไมอ่ตัราการผูป้ว่ยไขเ้ลอืดออกเสยีชวีติ  และ

อุบตักิารณ์ผูป้ว่ย DHF เกดิภาวะ Profound shock  

 

 

 

 

 

กลุ่มแม่และเดก็ 

13.  ตกเลอืกหลงัคลอด PPH c Shock 
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ตวัชีวดั : ร้อยละของการเกิด PPH c Shock (เป้าหมาย < 1%) 

 

จากการทบทวน พบวา่ PPH c Shock ปี 2557-2559                           

พบวา่ เกดิในมารดาทมีภีาวะเสยีง คอื รกคา้ง  มดลกู

หดรดัตวัไม่ด ี มารดาอายนุ้อย กระบวนการ  ส่วนใหญ่

เป็นการตกเลอืดภายใน 24 ชม.หลงัคลอด Care 

Process ทพีบปญัหาคอื การประเมนิ PPH c Shock 

และการประเมนิซาํล่าชา้ ระยะ 2 ชวัโมงหลงัคลอด 

และการส่งต่อขอ้มลูกลุ่มเสยีงเพอืสอืสารเฝ้ าระวงัไม่

เพยีงพอทชีดัเจน ทมี PCT มกีารปรบัระบบงานโดย 

กาํหนดให ้early warning sign เรว็ขนึ กลุ่มเฝ้ าระวงั 

Total blood loss จากเดมิ 400 ml เป็น 300 ml. กาํหนดใหม้กีารรายงานแพทยเ์พอืเฝ้ าระวงั การรายงานปรมิาณ

เลอืดจรงิโดยใชถุ้งตวงเลอืดทุกราย การชงันําหนกั Pad เพอืประเมนิปรมิาณเลอืดใหช้ดัเจน  

 

ตวัชีวดั : อตัราทารกขาดออกซิเจนแรกคลอด (Birth Asphysia) เป้าหมายไม่เกิน 25:1,000 การเกิดมีชีพ  

จากวเิคราะหพ์บวา่ Birth  Asphyxia มี

แนวโน้มทลีดลง สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจากมารดามี

ภาวะ Thick meconium และภาวะ Preterm labor  

จงึมกีารพฒันาระบบการดแูลหญงิตงัครรภต์งัแต่ขณะ

ฝากครรภจ์นถงึ ระยะคลอด ช่วยลดอตัราการเกดิ

ภาวะ  Birth Asphyxia มาอยา่งต่อเนืองตามาตรฐาน 

ตงัแต่กระบวนการ ANCโดยสง่เสรมิตดิตามการฝาก

ครรภเ์รว็ ประเมนิและจดัการความเสยีงรายบุคคล มี

มาตรการการแกไ้ขภ้าวะทุพโภชนาการในหญงิ 

ตงัครรภใ์หม้กีารดาํเนินการป้ องกนัและควบคุมความเสยีงต่อการคลอดก่อนกาํหนดตามมาตรฐาน WHO  จ่ายยา

เมด็เสรมิไอโอดนี ธาตุเหลก็ กรดโฟลคิในหญงิตงัครรภ ์มาตรการลดการคลอดก่อนกาํหนดและ ลด

ภาวะแทรกซอ้นคอืการเสนอใชย้า Nefedipine และใชย้า Corticosteroid ในระยะคลอด มกีารใช ้Admission 

Record ในการประเมนิความเสยีง Birth Asphyxia ปี 2558 ใหม้กีารใช ้NST ในการประเมนิผูป้ว่ยแรกรบัทุกราย  

และการป้ องกนัการดาํเนินการคลอดผดิปกตจิากการประเมนิดว้ย Partograph ผลลพัธ ์ทาํใหอ้ตัรา Birth 

Asphysia ลดลง 

 

 

IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รบัผลงานอืน 

ตวัชีวดั : 1 ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยนอก มากกว่าร้อยละ  
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จากการวเิคราะหพ์บวา่ความพงึ

พอใจผูป้ว่ย มแีนวโน้ม สงู ตาํ แต่ละปี

แตกต่างกนั ปจัจยัทเีกยีวขอ้งอาจเป็น

ช่วงเวลาการเกบ็ขอ้มลู ช่วงเวลา

ผูร้บับรกิารมากน้อยแตกต่างกนั ประเดน็

ความพงึพอใจน้อยมากทสีุดคอื เรอืงคอย

รบับรกิารนานในแผนกผูป้ว่ยนอกนาน 

จากปญัหาสาํคญัคอืจาํนวนบุคลากรแพทย์

ทไีม่คงท ีในแต่ละปีเพอืใหบ้รกิารอยา่ง

รวดเรว็ โดยเฉพาะวนัทมีคีลนิิกพเิศษ

หลายคลนิิก ระยะเวลารอคอยจะนานขนึ 

ทมีไดป้รบัปรุงระบบงานไดแ้ก่ การพฒันาจุดคดักรอง ลดความแออดัในกลุ่มโรคเรอืรงัโดยแยกคลนิิกพเิศษทุก

คลนิิกจากผูป้ว่ยนอก สหวชิาชพีออกใหบ้ริ การตรวจคลนิกิเบาหวานในเขตุ  PCU โรงพยาบาล และรพ.สต.ขนาด

ใหญ่ การกาํกบัตดิตามนโยบายใหแ้พทยต์รวจตรงเวลาโดยผูอ้าํนวยการ  และวางแผนระบบนดัทเีหมาะสม การ

พฒันาระบบเรยีกควิบรกิารเพอืความสะดวกเละรวดเรว็  

 

ตวัชีวดั : 2.ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยใน มากกว่าร้อยละ  

                                                                           

การประเมนิความพงึพอใจ

ผูป้ว่ยใน  พบวา่แนวโน้มความพงึพอใจ

เพมิขนึ ประเดน็ความพงึพอใจมากทสีุด

คอื  หวัขอ้ความตงัใจของพยาบาลทจีะ

ใหบ้รกิาร การใหข้อ้มลูและคาํแนะนํา

เกยีวกบัการรกัษาพยาบาล ความใส่ใจ 

ความสะอาดเป็นระเบยีบ  ส่วน

ขอ้เสนอแนะทพีงึพอใจน้อย  ไดแ้ก่ 

ความรวดเรว็ของพยาบาลในการให้

ความช่วยเหลอื สอืแผ่นพบั ขอ้มลู

เกยีวกบักฎระเบยีบการพกัรกัษาใน

โรงพยาบาล การเตรยีมพรอ้มเรอืงการดแูลสุขภาพก่อนกลบั  และการมสี่วนร่วมตดัสนิใจเกยีวกบัการ

รกัษาพยาบาล องคก์รพยาบาลร่วมกบัทมีนําต่างๆ ไดป้รบัปรุงพฒันาเชงินโยบายและตดิตามกาํกบั  เช่น ดา้น

พฤตกิรรมบรกิาร การใหข้อ้มลู การวางแผนจาํหน่าย กจิกรรม 5 ส ทาํใหแ้นวโน้มความพงึพอใจสงูขนึ 
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ตวัชีวดั : 3 จาํนวนข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้รบับริการ ลดลง 

 

จากการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ขอ้รอ้งเรยีนส่วน

ใหญ่อนัดบัแรกเป็นเรอืง การรอคอยบรกิารตรวจ

ผูป้ว่ยนอกนาน ล่าชา้ เนืองจากโรงพยาบาลมี

ขอ้จาํกดัดา้นบุคลากรแพทยใ์นช่วงบางวนัทไีม่

สามารถจดัแพทยไ์ดทุ้กหอ้งตรวจ  ส่วนดา้นความ

สะอาดของอาคารสถานท ีหอ้งนํา ปีทผี่านมามผีล

การรอ้งเรยีนลดลง เนืองจากโรงพยาบาลได้

ปรบัปรุงเรอืงหอ้งนําทเีพยีงพอและสะอาดใน

แผนกผูป้ว่ยนอก แผนกอุบตัเิหตุ และมแีผน

ปรบัปรุงหอ้งนําแผนกผูป้ว่ยในปี 2560  ดา้น

ระบบบรกิารและพฤตกิรรมบรกิารเชน่ ไม่พบเจา้หน้าในบางแผนก สหีน้าไม่ยมิแยม้ มรีะบบตดิตามนิเทศใน

ระดบัหน่วยงาน ดา้นระบบสงิแวดลอ้มปรบัปรุงลานจอดรถและจดัระบบสญัจรในโรงพยาบาล ในภาพรวมไดร้บั

คาํชนืชมจากผูร้บับรกิาร เนืองจากมกีารจดัระบบการจราจรภายในใหส้ะดวก ปลอดภยั เพมิขนึ 

ปี 2556 อุบตักิารณ์ขอ้รอ้งเรยีนการรกัษาพยาบาล เกดิอุบตักิารณ์ระดบั I จาํนวน  เรอืง คอืกรณีทารก

คลอดเสยีชวีติ มกีารฟ้ องรอ้งและเขา้สู่คณะกรรมการไกลเ่กลยีตามาตรา 41 จากการวเิคราะห ์RCA พบวา่เกดิ

จากการประเมนิส่วนนําผดิพลาด เกดิการทบทวนกระบวนการเรยีนรู ้มาพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทแีพทยแ์ละ

พยาบาลในการประเมนิผูป้ว่ยคลอดในระยะต่างๆ เช่น การประเมนิส่วนนํา การพฒันากระบวนการบนัทกึที

สมบรูณ์มคีวามต่อเนืองสอดคลอ้งกนัในการดแูลผูป้ว่ย  การปรบัปรุงกระบวนการใหข้อ้มลูผูค้ลอดและญาตใิน

ระยะต่างๆ การพฒันาใหม้อุีปกรณ์เครอืงมอื เช่น อลัตราซาวด ์ NST เพอืประเมนิความเสยีงทารกในครรภ ์ 

ผลลพัธใ์นปี 2558 ยงัไม่พบอุบตักิารณ์การประเมนิส่วนนําทารกผดิพลาด ดา้นมารดาและทารก 

ปี 2559 พบอุบตักิารณ์ รอ้งเรยีนเดก็เสยีชวีติดว้ยภาวะ Severe sepsis ครอบครวัรอ้งเรยีนดว้ยวาจา 

ทมีโรงพยาบาลเจรจาไกล่เกลยี และ PCT ไดพ้ฒันาระบบบรกิารการดแูลผูป้ว่ย Severe sepsis ปี  เกดิการ

เกดิอกัเสบหลงัฉีดวคัซนีตอ้งนอนรกัษาในโรงพยาบาล  ราย ไดไ้ม่เขา้สู่มาตรา 41  

 

 

 

 

 

 

IV-3 ผลด้านการเงิน  

.สภาพคล่องทางการเงิน/ความสามารถในการทํากาํไร 

ตวัชีวดั: .อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Current ratio)  ≥  1.5       
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  2.อตัราส่วนสนิทรพัยค์ล่องตวั (Quick ratio) ≥  1.0      

  3.อตัราส่วนเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต่อหนีสนิหมุนเวยีน (Cash ratio) ≥ 0.8  

  4.อตัรากาํไรสุทธติอ้งเป็นบวก  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากกราฟแสดงประสทิธภิาพความมนัคงทางการ

เงนิ  ตงัแต่ปีงบประมาณ  –     มค่ีาลดลง ใน

ปีงบประมาณ  และปีงบประมาณ    เมอื

เปรยีบเทยีบกบัปีงบประมาณ   เนืองจาก

โรงพยาบาลมกีารขยายการใหบ้รกิารเพมิมากขนึเพอื

รองรบักบัจาํนวนผูร้บับรกิาร จงึมอีาคารสงิก่อสรา้ง 

ครุภณัฑ ์และบุคลากรเพมิขนึ  ทาํใหต้อ้งรบัภาระค่าใชจ้า่ย

ดา้นบุคลากร ค่าบาํรุงรกัษา และค่าเสอืมราคาจาํนวนมาก  ซงึมผีลกระทบกบัค่าใชจ้่ายในการ คณะกรรมการ

บรหิารโรงพยาบาล ไดก้าํหนดนโยบายและวเิคราะหส์ถานการณ์ดา้นการเงนิการคลงัอยา่งชดัเจนทุกเดอืน  มี

การบรหิารงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ วเิคราะหถ์งึแหล่งทมีาของเงนิบาํรงุโรงพยาบาลเขาพนม ทสีาํคญั

ไดแ้ก่ รายไดเ้งนิเหมาจ่ายรายหวัผูป้ว่ยนอก รอ้ยละ .  รายไดเ้งนิเหมาจ่ายรายหวัผูป้ว่ยใน รอ้ยละ .  

และรายไดเ้งนิเหมาจ่ายรายหวัสง่เสรมิและป้ องกนัโรค รอ้ยละ .  ทงันีเนืองมาจากการดาํเนินงานขนึทะเบยีน

หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้ามคีวามครอบคลุมถงึรอ้ยละ .  สงูทสีุดในจงัหวดักระบ ีนอกจากนียงัมรีายไดม้า

จากการเรยีกเกบ็ค่ารกัษาเบกิจ่ายตรงกรมบญัชกีลาง ประกนัสงัคม และผูป้ว่ยทชีาํระเงนิเอง โดยปจัจยัแหง่

ความสาํเรจ็ทสีาํคญัคอืการบนัทกึรายงานเรยีกเกบ็ไดถู้กตอ้ง ครบถ้วน และทนัเวลา ใหค้วามสาํคญัในการ

ตรวจสอบความสมบรูณ์เวชระเบยีนผูป้ว่ยในและการพฒันาศกัยภาพบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัแผน Service plan มี

ผลใหค่้า CMI เพมิขนึอยา่งต่อเนือง 
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 นโยบายทีสําคญัของผู้อํานวยการและทีมคณะกรรมการบริหารในการควบคุมค่าใช้จ่ายตาม

แผนปฏบิตัริาชการ การจ้างคนให้พอเหมาะกบังานไม่เกนิกรอบ FTE และจ่ายค่าตอบแทนทเีหมาะสม มาตรการ

ประหยดัพลงังาน การบรหิารคลงัยาและเวชภณัฑท์ุกประเภท คลงัพสัดุ ตามนโยบายลดตน้ทุน มกีารบาํรุงรกัษา

ครุภณัฑเ์พอืคงสภาพการใชง้าน การจา้งเหมาบรกิารตามสภาพความเป็นจรงิ  ส่งผลใหม้สีภาพคล่องทางการเงนิ

สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานอยา่งต่อเนือง และมสีนิทรพัยห์มุนเวยีนเรว็เพยีงพอกบัหนีสนิหมุนเวยีน ทําให้สามารถ

ชาํระหนีสนิหมุนเวยีนไดท้นัตามกาํหนด  และสถานการณ์การเงนิการคลงัยงัมคีวามคล่องตวัในการพฒันาองคก์ร 

ส่งผลใหม้คีวามสามารถในการทาํกาํไรเพมิขนึ 
 
IV- 4 ผลด้านทรพัยากรบคุคล 

1.ความผกูพนัและความพึงพอใจ 

ตวัชีวดั : .ความพึงพอใจในงานของบคุลากรสขุภาพมากกว่าร้อยละ  

   .บคุลากรมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าร้อยละ  

    
 ผลการสํารวจความพงึพอใจบุคลากร ปี -  ร้อยละ 71.88, 78.60, 75.05 และ .  

ตามลําดบั ซึงมีแนวโน้มลดลง จากการวเิคราะห์พบว่าบุคลากรมีความกงัวลและรู้สกึว่าภาระงานเพมิขนึ

เนืองจากต้องมีการพฒันาคุณภาพงานให้สอดคล้องแต่ผ่านมาตรฐานด้านต่างๆ อีกทงัความคาดหวงัของ

ผูร้บับรกิารเพมิสงูขนึ ประกอบกบัในยคุทมีกีารพฒันาของเทคโนโลย ีSocial network ผูป้ ่ วยและญาตมิคีวาม

นิยมถ่ายภาพและโพสตข์อ้ความทงัในดา้นบวกและดา้นลบ บุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มพยาบาลจงึมคีวามรูส้กึว่า

โดนจอ้งจบัผดิอยูต่ลอดเวลา ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลจงึได้มนีโยบายให้บุคลากรใช้โทรศพัท์ส่วนตวัเฉพาะ

กรณีทจีาํเป็นเท่านนั หา้มมใิห้บุคลากรเปิดเล่น Social media ต่างๆ ในขณะปฏบิตังิาน รวมทงัในปี  ได้

จดัโครงการอบรมพฤตกิรรมบรกิารทเีป็นเลศิ โดยเชญิบุคลากรผู้เชยีวชาญมาสอนในเรอืงทกัษะการแกป้ญัหา

กรณีทตีอ้งเผชญิกบัผูป้ว่ยและญาต ิเพอืหลกีเลยีงขอ้รอ้งเรยีนดา้นพฤตกิรรม  

 ในปี  ไดม้กีารสาํรวจความผูกพนัต่อองค์การ พบว่าบุคลากรโรงพยาบาลเขาพนมมคีวาม

ผูกพนัต่อองค์การโดยรวมร้อยละ .  ปจัจยัทมีคีวามผูกพนัมากทสีุดคอื ปจัจั ยด้านลกัษณะงาน ร้อยละ 

.  ในประเดน็ลกัษณะงานททีาํมกีารพบปะและประสานงานกบัผูอ้นืมมีากทสีุดถงึรอ้ยละ .  ส่วนปจัจยั

ทมีคีวามผกูพนัน้อยทสีุด คอืปจัจยัดา้นการบรหิารงาน รอ้ยละ .  ส่วนทศันคตคิวามผกูพนัต่อองคก์ารของ

บุคลากรผลการสาํรวจพบวา่ บุคลากรมคีวามภมูใิจทไีดท้าํงานในโรงพยาบาลแห่งนีมากทสีุดถงึรอ้ยละ .  
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ส่วนขอ้ทน้ีอยทีสุดคอืจะไม่ไปทํางานทีอนืเมือมขี้อเสนอทีดกีว่า แสดงว่าหากทอีืนมขี้อเสนอทดีีก็จะไม่ไป

ทาํงานทอีนือย่างแน่นอน  ดงันันทมีพฒันาทรพัยากรบุคคลร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล จงึได้

ร่วมกนัวเิคราะห์และจดัทําแผนการเสรมิสร้างความผูกพนัของบุคลากร ได้แก่ การจดัคนให้ตรงกบัความรู้

ความสามารถและขอ้จาํกดั  ระบบการมอบหมายงานและการประเมนิผลสมัฤทธขิองงานและสมรรถนะในการ

ปฏบิตังิาน การจดัสวสัดกิารต่างๆ , นโยบายไม่คา้งจ่ายค่าตอบแทน, การยกย่องชมเชย/การให้รางวลั, การ

แก้ไขปญัหา /ขอ้ร้องเรยีน ให้โอกาสทีเท่าเทียมกนั จดัสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการปฏบิตังิานและป้ องกนั

อนัตรายต่อการปฏบิตังิาน  จดัสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าทํางาน  จดัมุมพกัผ่อนสําหรบัเจ้าหน้าท,ี จดัทํา

แนวทางการเรยีกอตัรากาํลงัเสรมิในหน่วยงานทมีคีวามเสยีงสงู, จดัโครงการศกึษาดงูาน/ OD นอกสถานทปีี

เวน้ปีอยา่งต่อเนืองทาํใหเ้จา้หน้าทเีกดิความรกัและความผกูพนั 

 

 

.ร้อยละของ turnover rate (อตัราการโอนย้ายน้อยกว่าร้อยละ , อตัราการลาออกน้อยกว่าร้อยละ ) 

 
 

 จากการวเิคราะห ์พบวา่อตัราการลาออก/โอนยา้ย พบวา่การโอนยา้ยมน้ีอย เนืองจากบุคลากร

ส่วนใหญ่เป็นคนในพนืท ีและมกีารโอนยา้ยในกรณีตดิตามครอบครวั หรอืกลบัภมูลิาํเนา และเป็นนโยบายระดบั

จงัหวดัและนโยบายของผูบ้รหิารองคก์รในเรอืงการพจิารณาการยา้ยตามความจาํเป็นทเีหมาะสม ส่วนการลาออก

มสีถติทิสีงูกวา่การโอนยา้ย เนืองจากบุคลากรทลีาออกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลกูจา้งชวัคราว เช่น ผูช้่วยเหลอืคนไข ้

คนงาน เพราะไดร้บังานทกีา้วหน้ากวา่และมคีวามมนัคงและรายไดด้กีวา่ ส่วนสาขาวชิาชพีหลกั เช่น แพทย ์มกั

โอนยา้ยหมุนเวยีนเนืองจากการศกึษาต่อ 

 

 

2.ขีดความสามารถและสมรรถนะ 

ตวัชีวดั : บคุลากรมีสมรรถนะหลกัผา่นเกณฑม์ากกว่าร้อยละ  
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 เป้ าหมายของการประเมนิสมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ ของ กพ. ในรอบการประเมนิทผี่านมา 

โดยตงัเป้ าหมายให้ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 85 ของ เกณฑ์การประเมนิ พบว่า สมรรถนะการยดึมนัใน

ความถูกต้องชอบธรรม และจรยิธรรม มผีลการประเมนิสูงเป็นอนัดบั 1 คอื ร้อยละ 85.22 รองลงมาสมรรถนะ

บรกิารทดี ีไดร้อ้ยละ 82.47 สมรรถนะทอีงคก์ารตอ้งใหค้วามสาํคญัและจาํเป็นตอ้งวางแผนในการพฒันา ซงึมผีล

การประเมนิตาํกว่าเกณฑ ์คอื สมรรถนะการสงัสมความเชยีวชาญในงานอาชพี และสมรรถนะการทาํงานเป็นทมี 

ไดร้้อยละ 74.46 และร้อยละ 78.36 ตามลาํดบั ทมีพฒันาทรพัยากรบุคคลจงึไดจ้ดัทาํแผนการพฒันาในภาพรวม

เพอืยกระดบัพฤตกิรรมทดี ี“เขาพนม”  

 

 

 

 

 

.อาชีวอนามยั 

ตวัชีวดั : ร้อยละของบคุลากรได้รบัการตรวจสขุภาพประจาํปี  (เป้าหมาย %) 
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 จากการวเิคราะหพ์บวา่ บุคลากรไดร้บัการ

ตรวจสุขภาพประจาํปี มแีนวโน้มทสีงูขนึต่อเนือง มี

การตดิตามผลการปรบัเปลยีนพฤตกิรรม และ

รกัษากลุ่มเสยีงกลุ่มปว่ย ส่วนกลุ่มบุคลากรทยีงั

ตรวจไม่ไดต้ามเป้ าหมายคอื กลุ่มแพทยไ์ดแ้จง้

ขอ้มลูคนืกลบัองคก์รแพทย ์เพอืประสานตดิตามให้

ไดร้บัการตรวจใหไ้ดต้ามเป้ าหมาย 

 

 

ตวัชีวดั : ร้อยละของบคุลากรทีได้รบัอบุติัเหต ุสมัผสัเลือดสารคดัหลงัถกูเขม็/ของมีคมทิมตาํน้อยกว่า

ร้อยละ     

  จากการวเิคราะห์พบว่า  ปี 2558-2559 บุคลากร

ทไีด้รบัอุบตัเิหตุสมัผสัเลอืด สารคดัหลงั ถูกเขม็/

ของมคีมทมิตํามแีนวโน้มสูงขนึ พบอุบตักิารณ์ใน

หน่วยงานทีต้องปฏิบตัิงานรวดเร็ว เช่น ER, LR  

เป็นกลุ่มบุคลากรพยาบาลและแพทย ์สาเหตุจาก 

   อนัดบั1. การไม่ปฏิบตัิตามแนวทางมาตรฐาน

พนืฐานในเรอืงการใช ้PPE   

            2. ความรีบเร่งในการปฏิบัติงาน ขาด

ความระมดัระวงั 

           3. ผู้ ป่ ว ย ไ ม่ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ  ดิ น 

เคลือนไหวแขน-ขากะทนัหนั   จากการทบทวน

ของหน่วยงานร่วมกบัอาชวีอนามยัและIC พบว่า PPE ทไีม่ใส่มากทสีุด คอืแว่นตาหรอื Face shield ทําใหเ้ลอืด

และสารคดัหลงักระเดน็เขา้ตา ไดม้กีารกําหนดการใส่ PPE ในหตัถการทคีวามเสยีงสูง คอื CPR , Suture ,การ

ฉีดลา้งแผล โดยมหีน่วยงานเป็นผูค้วบคุมกาํกบั และตดิตามประเมนิการปฏบิตั ิ 

  

 

 

 

 

 

IV- 5 ผลด้านระบบงานและกระบวนการสาํคญั (SPR)  

ตวัชีวดั : อบุติัการณ์ความเสียงระดบั G H I ซาํ 
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เลือดสารคดัหลงัถกูเข็ม/ของมีคมทิมตาํ

นอ้ยกว่า ร้อยละ 2
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ร้อยละ เป้าหมาย
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ตวัชวีดั เป้ าหมาย 2557 2558 2559 

- จาํนวนอุบตักิารณ์ความเสยีงระดบั G H I ซาํ  0 1 2  1 

 

 ระบบการบรหิารความเสยีง หน่วยงานมกีารรายงานความเสยีง Near Miss Clinical Risk และ

Specific Clinical Risk เพิมขนึเนืองจากทมีบรหิารความเสยีงทํางานเชอืมประสานกบัทมีนํา  การทบทวนหา

สาเหตุทแีท้จรงิของความเสยีงระดบั E ขนึไป เพอืนําไปสู่การแก้ปญัหาเชงิระบบในการจดัการและการป้ องกนั

อยา่งครอบคลุม ในปี 2558 ความเสยีงสําคญัทางคลนิิกทพีบความรุนแรงระดบั I เป็นความเสยีงผู้ปว่ยกลุ่ม AMI 

เสยีชวีติทตีกึผูป้ว่ยใน จาํนวน 3 ราย จากการทบทวนหาสาเหตุทแีทจ้รงิ พบวา่เกดิจากการประเมนิ การคดักรอง

ผูป้ ่ วยทมีอีาการไม่จําเพาะ (Atypical) การ Miss Diagnosis จงึทบทวน ปรบัปรุงแนวทางการคดักรองการดูแล

ผู้ป่ วย เน้น Early Sign / Warning sign และวางมาตรการเพือป้ องกนัการเกิดความเสียงซําในปี2559 ไม่พบ

อุบตักิารณ์เสยีชวีติในผูป้ว่ย AMI ในแผนกผูป้ว่ยใน     

 

2. ระบบสิงแวดล้อมในการดแูลผู้ป่วย 
 

ตวัชีวดั : ระบบบาํบดันําเสียผ่านเกณฑ์ทุก Parameter   

ตวัชวีดั เป้ าหมาย 2557 2558 2559 

2560 

(ต.ค.-ม.ีค.) 

ระบบบาํบดันําเสยีผ่านเกณฑ์

ทุก Parameter 

ผ่านเกณฑท์ุก 

Parameter 

ไม่ผ่าน

เกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ NA 

 

ระบบบําบดันําเสยีของโรงพยาบาลประกอบดว้ย ถงัเกรอะกรองไรอ้ากาศ (Septic anaerobic filter) ถงั

เตมิอากาศ (Aerobic tank) และระบบบงึประดษิฐ ์(Constructed wetland) และกาํหนดให้นําทงิเขา้สู้ระบบบาํบดั

นําเสยีทงัหมด 100% โดยก่อสร้างระบบใหม่และเปิดใช้ระบบฯ เมอืวนัท ีวนัท ี4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 มกีาร

ควบคุมระบบถงัเตมิอากาศ (Aerobic tank) ทจีะต้องเตมิอากาศตงัแต่เวลา 08.00 – 11.00 และ เวลา 14.00 – 

17.00 น. จาํนวน 3 เครอืง โดยควบคุม PH ปรมิาณออกซเิจนละลายในนํา จุลนิทรยีใ์นระบบ และปรมิาณคลอรนี

อสิระ ติดตงัระบบฆ่าเชือแบบประดิษฐ์เอง (ถังหยดคลอรีน) โดยใช้คลอรีนอดัเม็ดอตัราส่วน คลอรีน 0.6 

กโิลกรมัต่อนํา 100 ลติร บนัทกึ และจดัทาํตารางการควบคุมระบบประจาํวนั และรายงานผลตามมาตรา 80 มกีาร

ให้คาํปรกึษาในการควบคุมระบบและตรวจวเิคราะห์นําเสยีจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น ผลการบาํบดัน้าเสยีผ่าน

เกณฑท์ุก Parameter ตงัแต่ปี 2558-2559 

 

 

ตวัชีวดั : อตัราการจดัการขยะในโรงพยาบาลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมาย ≥ 90%) 
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 จากการวเิคราะหพ์บวา่ ผลการประเมนิการ

จดัการขยะในโรงพยาบาล ในในปี 2558 การจดัการ

ขยะถูกตอ้งลดลงเหลอืรอ้ยละ 80.9 เนืองจากมกีาร

ใชเ้กณฑม์าตรฐานการประเมนิการคดัแยกขยะใหม่ 

เพอืใหเ้ป้ าหมายตอ้งการใหค้ดัแยกขยะและการ

กาํจดัขยะใหถู้กตอ้ง ซงึพบวา่แผนกทมีกีารคดัแยก

ขยะไม่ถูกมากทสีุดคอื งานเภสชักรรม งานซกัฟอก 

และงานรงัสกีารแพทย ์ไดร้อ้ยละ 50 ส่วนหน่วยงาน

ทคีดัแยกไดถู้กตอ้งทสีุดคอื งานจ่ายกลางและหอ้ง

ผ่าตดัเลก็ รอ้ยละ 100 รองลงมาคอื งานผูป้ว่ยใน 

รอ้ยละ 94.74 และ งานผูป้ว่ยนอก รอ้ยละ 87.50 และในปี 2559 ผลการประเมนิการจดัการขยะถูกตอ้งเพมิขนึ  

คดิเป็นรอ้ยละ 85.8 เนืองจากทมี ENV มกีจิกรรมรณรงคก์ารคดัแยกขยะ การอบรมใหค้วามรู ้ในกลุ่มเจา้หน้าที

ทวัไป กลุ่มแม่บา้น/คนงาน และกลุม่การพยาบาล การตดิป้ ายประเภทของถงัขยะ และการควบคุมกาํกบัทหีน้า

งาน โดยเฉพาะในหน่วยงานทปีฏบิตัไิดน้้อยอยู ่ 

 ส่วนทยีงัเป็นปญัหาการจดัการขยะ คอื เสน้ทางการเคลอืนยา้ยและจุดรบัส่งขยะ บรเิวณอาคารอุบตัเิหตุ

และอาคารผูป้ว่ยในทยีงัไม่ไดม้าตรฐานการเคลอืนยา้ยขยะ และมกีารดาํเนินการปรบัปรงุแผนปีงบประมาณ 

2560  

  

 จากการวเิคราะหพ์บวา่ ทมี ENV จาก รพ. มี

การลงประเมนิการจดัการขยะของโรงพยาบาล

ส่งเสรมิสุขภาพอาํเภอเขาพนม เนืองจากขยะตดิ

เชอืและขยะอนัตรายส่งมารวบรวมในการกาํจดั

ร่วมกบัโรงพยาบาล ผลพบวา่ปี 2558 รพ.สต. 8 

แห่ง จดัการขยะถูกตอ้ง รอ้ยละ 61.9 และปี 2559 

เพมิขนึรอ้ยละ 80.2 เนืองจากทมีในโรงพยาบาลมี

การส่งเสรมิใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าทรีพ.สต. หน้า

งาน  ดา้นมาตรฐานการจดัการขยะของ

โรงพยาบาลซาํ แต่ยงัพบปญัหาเรอืงการ

เคลอืนยา้ยขยะทยีงัไม่ไดม้าตรฐานคอื รถขนส่งและภาชนะทใีชใ้นการขนสง่ขยะเคลอืนยา้ยมาโรงพยาบาล ทาง

รพ.จงึสนบัสนุนถงัขยะทเีป็นระบบปิดมาหมุนเวยีนเพอืสง่กาํจดัขยะ 

 

 

ตวัชวีดั เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 

อุบตักิารณ์ความไม่เพยีงพอของเครอืงมอื < 5 ครงั 1 1 1  
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อุบตักิารณ์ความไม่พรอ้มใชข้องเครอืงมอื < 10 ครงั 2 3 9  

 

จากบทเรยีนททีมีไดส้ํารวจความตอ้งการเครอืงมอืเพอืกําหนดปรมิาณเครอืงมอืขนัตําทแีต่ละหน่วยงาน

ควรมีและใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาจดัซือเครอืงมือแพทย์เพือความเพยีงพอของเครอืงมือในแต่ละ

หน่วยงาน  และการใช้โปรแกรมซ่อมออนไลน์ (RMC) ช่วยประมวลขอ้มลูเครอืงมอืใหจ้ดัทาํแฟ้ มประวตัเิครอืงมอื

เป็นปจัจุบนั แต่ละหน่วยงาน ทมีกีารคนืขอ้มลูกลบัแก่ทุกหน่วยงานในการร่วมควบคุมเครอืงมอื พบวา่ ปี 2559 

พบอุบตักิารณ์ความไม่เพยีงพอของเครอืงมอืแพทย ์1 ครงัในเดอืนสงิหาคม 2559 คอืเครอืง NST (เครอืงตรวจ

สุขภาพทารกในครรภ์) ชํารุดต้องส่งซ่อม 1 เดือน ทําให้มีผู้ป่ วยไม่ได้รบัการตรวจมากกว่า 10 ราย ทาง

โรงพยาบาลแก้ปญัหาด้วยการส่งต่อผู้ป่ วยไปสถานพยาบาลอนื จากการทบทวนในหน่วยงานพบว่าเกดิจาก

บริษัททีรบัเครืองไปซ่อม ไม่มีเครืองสํารองให้ใช้เนืองจากเครืองสํารองหมด นอกจากนันยงัพบอุบตัิการณ์

เครอืงมอืแพทยไ์ม่พร้อมใชง้าน 9 ครงัในปีงบประมาณ 2559 ซงึส่วนใหญ่เกดิจากเครอืงมอืทํางานผดิปกตแิละ

ไดร้บัการแกไ้ขตามแนวทางการส่งซ่อมเครอืงมอืไม่เกดิผลกระทบต่อผูป้ว่ยในระดบัรุนแรง  

 

3. ระบบการป้องกนัและควบคมุการติดเชือในโรงพยาบาล 

ตวัชีวดั : อตัราการติดเชือในโรงพยาบาล  (เป้าหมาย ≤ 0.3% ต่อ 1,000 วนันอน) 

  

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ อตัรา

การตดิเชอืโดยรวมมแีนวโน้มเพมิขนึ ทงันี

อาจเนืองมาจากไดม้กีารกาํหนดTargeted 

Surveillanceเพมิในปี 2559 คอื Sepsis, VAP 

และไดก้าํหนด trigger tool มาใชใ้นการสุ่ม

ทบทวนเวชระเบยีนทอีาจมกีารตดิเชอื ทาํให้

สามารถเฝ้ าระวงัและคน้หาผูป้ว่ยตดิเชอืได้

ครอบคลุมมากขนึ : ปี 2559 มตีดิเชอืCAUTI  

1 ราย พบปญัหาการนิเทศควบคุมกาํกบัผู้

ปฏบิตั ิ มกีารนํา CAUTI Bundle Care มา

ประเมนิผลการปฏบิตักิารดแูลผูป้ว่ยคาสาย

สวนปสัสาวะโดย ICWN ทุกราย , Neonatal 

sepsis  1 ราย พบวา่มกีารลา้งมอืก่อนสมัผสัทารกแรกคลอดอยูใ่นระดบัตาํ งานหลงัคลอดมกีารกระตุน้การลา้ง

มอืเฉพาะกลุ่มบุคคลและตดิตามประเมนิการลา้งมอืในmomentท1ี   

                      ปี 2557 อตัราการติดเชือ = 0 ปี 2558 พบ Infected at local IV site 1 ราย ผลการทบทวน

พบวา่ กลุ่มผูป้ ่ วยให้สารนําทตี้องเฝ้ าระวงัใกลช้ดิ คอื กลุ่มผู้สงูอายทุมี ีunderlying เช่น DM และเดก็เลก็อายุตํา

กว่า 1 ปี มกีารปรบักระบวนการดูแลโดยเพมิการให้คําแนะนําแก่ผู้ดูแลทุกรายและการประเมนิโดยพยาบาล

เจา้ของassign ผลการตดิตาม ปี 2559 พบ Phlebitis (Grade 3) 1 ราย Infected at local IV site 1 ราย เนืองจาก
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2560(ต.ค.-

มี.ค.)

จํานวน 0 0.28 0.32
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ขาด IV Round  ตามแนวทาง  และพบแผลฝีเยบ็ตดิเชอื 1 ราย จาก RCA พบว่าการทาํความสะอาดแผลฝีเยบ็

ไม่สะอาดเนืองจากมารดาคลอดเรว็ และขาดการประเมนิแผลฝีเยบ็ก่อนกลบับ้าน องคก์รพยาบาลและหน่วยงาน

หอ้งคลอดจงึไดก้าํหนดใหม้กีารประเมนิแผลฝีเยบ็แรกรบัทตีกึหลงัคลอดและก่อนจาํหน่ายมารดากลบับา้นทุกราย 

ปี 2559 ไม่พบการตดิเชอื  

 

4. ระบบเวชระเบียน 

ตวัชีวดั : อตัราความสมบรูณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอกมากกว่าร้อยละ  

 จากการวเิคราะหค์วามสมบรูณ์ของ

เวชระเบยีนผูป้ว่ยนอกโดยใชเ้กณฑ ์สปสช.

ตงัแต่ปี พบวา่ความสมบรูณ์ของเวชระเบยีน

มแีนวโน้มสงูขนึ  เนืองจากไดม้กีารทบทวน

เชงิระบบตามเกณฑ ์ในระบบ Hospital Os 

แฟ้ มขอ้มลูต่างๆตงัแต่จุดเวชระเบยีน การ

ออกแบบระบบสารสนเทศทคีรบถ้วนตาม

เกณฑ ์และสามารถนําขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ย การ

วเิคราะหป์ญัหาสุขภาพ การพฒันาบุคคลากรทเีกยีวขอ้งทุกแผนกในการบนัทกึขอ้มลู ใหเ้ขา้ใจเกณฑ ์ผลลพัธ ์ 

จงึทาํใหแ้นวโน้มความสมบรูณ์ของเวชระเบยีนเพมิขนึอยา่งต่อเนือง   

 

ตวัชีวดั : อตัราความสมบรูณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยในมากกว่าร้อยละ    

 

จากการตรวจสอบความสมบรูณ์ของ

เวชระเบยีนผูป้ว่ยใน ตามแนวทางการบนัทกึ

และตรวจประเมนิคุณภาพการบนัทกึเวช

ระเบยีน (Medical Record Audit)  โดย

คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบยีนภายนอก

และภายในหน่วยงานใน  ผลการสุ่มเวช

ระเบยีน พบวา่ อตัราความสมบรูณ์น้อยทสีุด

คอื Progress note คณะกรรมการเวช

ระเบยีนไดป้ระชุมเจา้หน้าทเีรอืงการบนัทกึ

เวชระเบยีนผูป้ว่ยในอยา่งต่อเนือง  ประสานองคก์รแพทยเ์รอืงความครบถ้วน สมบรูณ์ของการบนัทกึและมกีาร

ตรวจสอบเป็นประจาํทุกเดอืน  ปรบัปรุงแบบฟอรม์ การบนัทกึ ใหม้คีวามต่อเนืองและเนือหาครอบคลุมแบบ S O 

A P (subjective, objective, assessment, plan) ใน  วนัแรก ผลลพัธท์าํใหค้วามสมบรูณ์ของการบนัทกึเวช

ระเบยีนดา้นคุณภาพตามเป้ าหมายทกีาํหนด  

2557 2558 2559 2560(ต.ค.-มี.ค.)
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5. ระบบยา 

5.1 ตวัชวีดั: จาํนวนอุบตักิารณ์ Adverse Drug Event ระดบั E-I (เป้าหมาย = 0 ครงั) 

ตวัชวีดั เป้ าหมาย  2557 2558 2559 

2560 

(ต.ค.-

ม.ีค.) 

อุบตักิารณ์ Adverse Drug Event ระดบั E-I (ครงั) 
0 ครงั 

1 1 0  
 

 

ในปี งบประมาณ 2556  พบความคลาดเคลอืนทางยาระดบั E ในผูป้ว่ย  1 ราย คอื ผูป้ว่ยไดร้บัยาลด

ความดนัโลหติ (Losartan) ซงึไม่เคยมปีระวตัเิป็นโรคความดนัโลหติสงูมาก่อน สง่ผลใหผู้ป้ว่ยมอีาการวงิเวยีน

ศรีษะ(สามารถคน้พบความเสยีงได ้เนืองจากผูป้ว่ยมารบับรกิารทกีลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืกดว้ยอาการวงิเวยีน พรอ้มกบันํายาทไีดร้บัมาดว้ย)  สาเหตุ เนืองจากการสงัจ่ายยาในระบบ Hos-OS มี

ความผดิพลาด ผูส้งัใชย้า (พยาบาลเวชปฏบิตั)ิ ตอ้งการสงัยา Omeprazole(Losec) ในระบบคอมพวิเตอรซ์งึ

สามารถพมิพช์อืการคา้ของยาในการสงัใชย้าได ้ทาํใหเ้ลอืกยาผดิชนิดเป็นยา Losartan จงึมกีารทบทวนและปรบั

ระบบ Hos-OS ใหพ้มิพค์าํสงัใชย้าดว้ยชอืสามญัเท่านนั พรอ้มปรบัปรุงระบบ Tall man letter อยา่งสมาํเสมอ 

เพอืป้ องกนัความคลาดเคลอืน 

ในปี งบประมาณ  2557พบความคลาดเคลอืนทางยาระดบั E ในผูป้ว่ย  1 รายเป็นผูป้ว่ยมารบัยาจติเวช

ต่อเนือง ณ วนัทมีารบับรกิารผูป้ว่ยมอีาการกลา้มเนือเกรง็ นําลายไหล ( Extrapyramidal symptoms (EPS) 

ประวตัยิาเดมิครงัล่าสุดทผีูป้ว่ยไดร้บัคอืยา dipotassium chlorazepate 5 mg ซงึแพทยเ์ขยีนสงัใชย้าใน  OPD 

card โดยใชส้ญัลกัษณ์  T5ทบทวนประวตัยิอ้นหลงักลบัไปพบวา่ ยาทผีูป้ว่ยควรจะไดร้บั คอืยา trihexyphenidyl  

5 mg ดาํเนินการแกไ้ขโดยแจง้ใหแ้พทยส์งัใชย้าโดยไม่ใชต้วัยอ่และควรสงัใชย้าดว้ยชอืสามญัทางยา (generic 

name) ทุกครงั หลงัจากดาํเนินการแกไ้ขระบบยาขนึใหม ่ปีประมาณ  2558-2559 ยงัไม่พบความคลาดเคลอืน

ทางยาเหล่านีซาํ 
 

5.2 อบุติัการณ์การเกิดแพ้ยาซาํในโรงพยาบาลและเครอืข่าย (เป้าหมาย = 0 ) 

ตวัชีวดั เป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 

- อุบตักิารณ์การเกดิแพย้าซาํใน

โรงพยาบาลและเครอืขา่ย (ครงั) 

0 ครงั 0 รพ. 0 ครงั 

(รพ.สต.4) 

รพ. 0 ครงั 

 (รพ.สต.3) 

รพ. 0 ครงั 

 (รพ.สต.3) 

 

 จากบทเรยีนในปี 2553 พบผูป้ว่ยแพย้าซาํ ในรพ. 1 ราย เนืองจาก ผูป้ว่ยมปีระวตัแิพย้าและบตัรแพย้า

ระบุชอืสามญัทางยาจากสถานพยาบาลอนืมารบับรกิารทหีอ้งฉุกเฉิน แพทยม์กีารสงัใชย้าดว้ยชอืทางการคา้ 

ร่วมกบัผูป้ว่ยยงัไม่เขา้สู่ระบบการป้ องกนัการแพย้าในโรงพยาบาลเขาพนม  ทาํใหผู้ป้ว่ยไดร้บัยาทแีพ ้และเกดิ

อาการแพย้าซาํ ทมี PTC ไดพ้ฒันาระบบการประเมนิระดบัการแพย้าโดยบนัทกึในแบบบนัทกึอาการไม่พงึ
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ประสงคจ์ากการใชย้าสอืสารดว้ยสตกิเกอรส์เีขยีวเฝ้ าระวงัการใชย้า ท ีOPD card หรอืกรณีมบีตัรแพย้าจาก

หน่วยงานอนื หรอืมขีอ้มลูน่าเชอืถอือาจประเมนิเป็นระดบั Possible ใชแ้บบประเมนิ Naranjo algorithm เปลยีน

ปก OPD Card เป็นสเีหลอืง ใชส้ารสนเทศช่วย เป็นตน้ ผลลพัธท์าํใหไ้ม่เกดิอุบตักิารณ์แพย้าซาํในโรงพยาบาล 

ในปี 2557-2559 ส่งเสรมิใหม้กีารรายอุบตักิารณ์ จาก รพ.สต. พบมกีารรายงาน จาํนวน 4 ราย,  ราย 

และ  ราย ตามลาํดบั มกีารส่งต่อขอ้มลูแพย้าในระบบเครอืขา่ย จาก รพ. กลบัสู่ รพ.สต. เช่น ผูป้ว่ยแพย้าเดมิ

ประมาณ ,  ราย ไดส้่งขอ้มลูกลบัสู่ รพ.สต.เพอื ดาํเนินการบนัทกึขอ้มลู ผูป้ว่ยรายใหม่ทไีดร้บัการวนิิจฉยัแพ้

ยา สรุปส่งรายงานเป็นรายเดอืนเพอืเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขแก่ รพ.สต. 

 

6. ระบบบริการตรวจทางรงัสีวิทยา 

ตวัชีวดั : ร้อยละของฟิลม์เสียน้อยกว่าร้อยละ 1 

 

 จากการวเิคราะห ์พบวา่ ปญัหาสาํคญัคอืเทคนิคการ

ตงัค่า KVP การจดั Position ไม่เหมาะสม เนืองจากใน

ระยะหลายปีทผี่านมาหน่วยงานขาดนกัรงัสกีารแพทย ์ 

มกีารรายงานความเสยีงน้อย แกป้ญัหาโดยมกีารฝึก

บุคลากรมาปฏบิตัหิน้าทเีอกเรย ์ปี 2559 มนีกัรงัสี

การแพทยป์ระจาํหน่วยงาน   จงึไดป้รบัปรุงโดยจดัทาํ

ตารางการตงัค่าเครอืงเอกเรยแ์ก่ผูป้ฏบิตังิานและการ

ทบทวนเทคนิคต่างๆโดยผูช้าํนาญการกวา่ จดัทาํ 

Exposure technique chart  ทกัษะพนืฐานการถ่ายภาพ 

X-Ray การตงัค่าปรมิาณรงัสทีเีหมาะสมกบัแต่ละอวยัวะทตีรวจทาํใหคุ้ณภาพฟิลม์ไดม้าตรฐานลดฟิลม์เสยี  และ

ปี 2560 พฒันาเป็นระบบเอ๊กเรยค์อมพวิเตอร ์(PACS : Picture Archiving and Communication System) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ระบบบริการห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์
 ตวัชีวดั : อตัราการรายงานค่าวิกฤตในเวลาทีกาํหนด (เป้าหมาย 100%) 

0.24
0.09

1.29
1 1 1

0

0.5

1

1.5

2557 2558 2559 2560 (ต.ค.-มี.ค.)

ร้อยละของฟิลม์เสียนอ้ยกว่าร้อยละ 1

ร้อยละของฟิล์มเสีย เป้าหมาย
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จากการสุ่มตามรอยเวชระเบยีน ปี 2557 ระบบยงัการ

ประสานงานยงัออกแบบการรายงานค่าวกิฤตกบั

หน่วยงานทเีกยีวขอ้งยงัไมไ่ดต้ามเป้ าหมาย 100% จงึ

ร่วมกบัทมีองคก์รแพทย ์องคก์รพยาบาล ใหม้กีาร

รายงานค่าวกิฤตทางโทรศพัท ์ มกีารบนัทกึการแจง้/ผู้

แจง้และผูร้บัแจง้ไวใ้นระบบ LIS ของหอ้งปฏบิตักิาร   

และในกรณีททีาํการตรวจซาํเพอืยนืยนั หรอืพบความ

ผดิปกตเิกดิขนึ จดบนัทกึการตรวจซาํ โดยกาํหนดให้

รายละเอยีดขนัตอนการรายงานผลการทดสอบใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตังิานเรอืง การรายงานผล การตรวจ

วเิคราะห ์และมกีารกาํหนดค่าวกิฤตสิาํหรบัการรายงานผล ซงึเป็นค่าทไีดผ้่านการตกลงระหวา่งทมี PCT ที

เกยีวขอ้ง ผลลพัธท์าํใหก้ารรายงานค่าวกิฤตดาํเนินการไดต้ามเป้ าหมาย 

 

8. การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 
            8.1 ตวัชีวดั : อตัราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (ลดลงจากค่ามธัยฐานย้อนหลงั 5 ปี)  

 
 จากการวเิคราะหอ์ตัราปว่ยดว้ยโรค

ไขเ้ลอืดออกตามการระบาดของโรคพบวา่ สถาณ

การณ์การระบาดอาํเภอเขาพนม เฉลยีอตัราปว่ยอยูใ่น

ลาํดบั 4 ของจงัหวดักระบ ี ลกัษณะการระบาด ปีเวน้ปี 

เนืองจากบรบิทพนืทเีป็นปา่ เขา อาชพีการทาํสวนยาง 

ปาลม์ มแีหล่งนําขงั ฝนชกชุก ชุมชนมเีหลง่ขยะ ทมี 

SRRT ไดว้างระบบการตอบสนองต่อการระบาดของ

โรค โดยผูบ้รหิารสงูสุดกาํหนดเป็นนโยบายสาํคญัของ

หน่วยงาน ร่วมวางแผนและตดิตามประเมนิสถานการณ์ประจาํวนั ประจาํเดอืนในกรรมการบรหิาร ใหท้มีมกีาร

เกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูการเฝ้ าระวงัอยา่งทนัท่วงทผี่านโปรแกรมเฝ้ าระวงัทางระบาดวทิยา ใชม้าตรการใหท้มี 

SRRT เฝ้ าระวงัควบคุมโรคโดยร่วมภาคเีครอืขา่ย เช่น เทศบาล อสม.โรงเรยีน ชุมชน และร่วมวางแผนควบคุม

โรคในคณะกรรมระดบัอาํเภอโดยนายอาํเภอเป็นประธาน  จดัใหม้ชี่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูทหีลากหลาย  

สนบัสนุนนโยบาย มาตรการ 3 เกบ็ เกบ็บา้น เกบ็นํา เกบ็ขยะ ใหเ้ป็นนโยบายสาธารณะ และใหบุ้คลากรใน

โรงพยาบาลและทมีเครอืขา่ยออกควบคุมโรคใหร้วดเรว็โดยสนบัสนุนงบประมาณนอกเวลาราชการ รถ

ประชาสมัพนัธแ์ละควบคุมโรค และผูบ้รหิารลงพนืทดีว้ยตนเองเพอืสรา้งความร่วมมอื  ส่วนระบบบรกิารใน

โรงพยาบาลกาํหนดใหม้แีพทยร์บัผดิชอบหลกัในการ Audit เวชระเบยีนเพอืพฒันาระบบบรกิารรกัษาพยาบาล  

ผลลพัธ ์อตัราปว่ยดว้ยไขเ้ลอืดออกยงัไม่ไดต้ามเป้ าหมายแต่มแีนวโน้มควบคุมได ้ไม่มรีายงานการเสยีชวีติใน

ระยะ 5 ปีทผี่านมา 

98.05
100 100100 100 100

96
98

100

อตัราการรายงานค่าวิกฤตในเวลาทีกาํหนด 

(เป้าหมาย 100%)

อตัรา เป้าหมาย

175.05
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160.28
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0

200

400
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อัต
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อตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก 

(ลดลงจากค่ามธัยฐานยอ้นหลงั 5 ปี)

2555-2559  

อตัราป่วย เป้าหมาย
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8.2 ตวัชีวดั: อบุติัการณ์การระบาดเกิดโรคทีป้องกนัได้ด้วยวคัซีนพืนที (เป้าหมาย 0 ) 

ตวัชีวดั เป้าหมาย 2557 2558 2559 

2560 

(ต.ค.-มี.ค.) 

อุบตักิารณ์การระบาดเกดิโรคทป้ี องกนั

ไดด้ว้ยวคัซนีพนืที    

 ราย  

(คอตบีเสยีชวีติ) 0 

  

ปี 2559 เกดิอุบตักิารณ์ผูป้ว่ยเดก็โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์ 37 ซงึเป็นโรงเรยีนพเิศษ มจีาํนวน

ประชากรแฝงมาก เดก็เสยีชวีติดว้ยโรคคอตบี 1 ราย เป็นเดก็ทยีา้ยมาจากทอีนืประวตัวิคัซนีไม่แน่นอน ทมี 

SRRT อาํเภอร่วมกบั SRRT จงัหวดักระบ ีดาํเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ศกึษาปจัจยัเสยีงของการเกดิโรค 

คน้หาผูป้ว่ยรายใหม่  การกาํหนดมาตรการในการป้ องกนัและควบคุมโรค กาํหนดกลุ่มผูส้มัผสัโรค  กลุม่ คน้หาผู้

สมัผสั คน้หาผูป้ว่ยเพมิเตมิในชุมชน ดาํเนินการเมอืเป็นผูป้ว่ยเขา้ขา่ยหรอืผูป้ว่ยยนืยนั ตามนิยาม   เกบ็ตวัอยา่ง 

Throat swab ก่อน-หลงัใหย้าปฏชิวีนะในกลุ่มสมัผสัใกลช้ดิ และการตดิตามการรบัประทานยาและเฝ้ าระวงัอาการ

อยา่งเคร่งครดั มาตรการดา้นการควบคุมการระบาด ในพนืทรีะบาด พนืทเีสยีง  ตดิตามใหว้คัซนีโรคคอตบีให้

ครบตามเกณฑ ์รณรงคก์ารใหว้คัซนีโรคคอตบีในเดก็กลุม่เสยีง ใหว้คัซนีdT ในกลุ่มเป้ าหมายการฉีดวคัซนี คอื

ประชากรตาํบลเขาพนมอาย ุ12- 50 ปี ไดร้บัวคัซนี dTเพอืเพมิระดบัภมูคุิม้กนัโรคของแต่ละบุคคล และสรา้ง 

Herd immunity ผลการรณรงคใ์หว้คัซนี dT ความครอบคลุม รอ้ยละ133.10 ผลลพัธ ์ยงัไม่เกดิโรคระบาดที

สามารถป้ องกนัไดด้ว้ยวคัซนีจากบทเรยีนไดป้ระสานกบัครกูรณีรบัเดก็ไวก้าํหนดใหม้กีารรวบรวมประวตัดิา้น

สุขภาพ การไดร้บัวคัซนี และมกีารประสานงานโรงพยาบาล  

 

IV- 6 ผลด้านการนํา (LDR)  

ตวัชีวดั : 1.ร้อยละการบรรลผุลการปฏิบติัตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการ (เป้าหมาย ≥ร้อยละ ) 

 จากการวเิคราะห ์ พบวา่  การบรรลผุลการ

ปฏบิตัติามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ มแีนวโน้ม

ลดลง กรรมการบรหิารโรงพยาบาลและ

คณะกรรมการ คปสอ. และตดิตามตวัชวีดั

ยทุธศาสตรท์ไีม่ผ่านเกณฑท์ุกเดอืน ดา้นคุณภาพ

บรกิาร มอบหมายใหม้กีารทบทวนเวชระเบยีน

ผูป้ว่ยเสยีชวีติ โดยองคก์รแพทยแ์ละผูเ้กยีวขอ้ง 

การมเีวท ีMorning brief ทุกสปัดาห ์ทาํให้

ผูบ้รหิารไดร้บัทราบปญัหาอุปสรรคและเขา้มาช่วย

แกไ้ขปญัหา   

IV- 7 ผลด้านการส่งเสริมสุขภาพ (HPR)  
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ร้อยละ เป้าหมาย
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ด้านบคุลากร 

ตวัชีวดั : สภาวะสขุภาพของบคุลากร  (เป้าหมายกลุ่มสขุภาพดีเพิมขึน กลุ่มเสียงลดลง กลุ่มป่วยลดลง) 

จากการวเิคราะห ์พบวา่ สภาวะ

สุขภาพของบุคลากรในภาพรวมมแีนวโน้มดี

ขนึตามเป้ าหมายใน 2 กลุ่ม คอื กลุ่มด ีและ

กลุ่มปว่ย  เนืองจากผูบ้รหิารสงูสุดและทมีนํา 

HPH มนีโยบายใหบุ้คลากรสาธารณสุขเป็น

แบบอยา่งดา้นการสรา้งสุขภาพ มกีจิกรรม

สรา้งแรงจงูใจทชีดัเจนเพอืปรบัเปลยีน

พฤตกิรรมสุขภาพ เช่น กจิกรรมใหส้วสัดกิาร

เมมนูอาหารสลดัผกัฟรแีก่เจา้หน้าทกีลุ่ม BMI 

และกลุ่มปว่ย กจิกรรมออกกาํลงักายก่อนเลกิ

งาน ใหค้วามรูแ้ละสรา้งเสรมิพลงัการปรบัเปลยีนพฤตกิรรมสุขภาพโดยผูอ้าํนวยการแก่เจา้หน้าทกีลุ่ม BMI และ

กลุ่มปว่ยดว้ยตวัเอง และตดิตามผลลพัธ ์มอบรางวลับุคค ลตน้แบบในการปรบัเปลยีนพฤตกิรรม ผลลพัธ ์กลุ่ม

สุขภาพด ีจากปี 2558-2559 เพมิขนึขนึ 6%  กลุ่มปว่ยลดลง 6%  กลุ่มเสยีงคงท ีและมบุีคคลตน้แบบดา้นออก

กาํลงักายต่อเนือง สมาํเสมอ ผ่านการคดัเลอืก เป็น Role model จาํนวน 3 คน 

 

ด้านผู้รบับริการ 

ตวัชีวดั : ร้อยละเดก็อาย ุ -  ปีได้รบัวคัซีนครบตามเกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมาย %) 

 

จากการวเิคราะห ์พบวา่ ผลการตดิตาม

ประมวลขอ้มลูการไดร้บัวคัซนีครบตามเกณฑ์

มาตรฐานในเดก็ -  ปี  มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูการ

ไดร้บัวคัซนีในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ฟล ์(43 

แฟ้ ม) เพอืวเิคราะหค์วามครอบคลุม ปญัหา

พบวา่การบนัทกึขอ้มลูไม่ครบถ้วน ขาดการ

ตดิตาม และคนืขอ้มลูการรายงานความ

ครอบคลุมการไดร้บัวคัซนี การประมวลผล

ฐานขอ้มลูยงัไมส่มบรูณ์  มปีจัจยัดา้นอนืๆ เช่น การยา้ยถนิจากฐาน ปญัหาครอบครวัของเดก็ทขีาดผูป้กครอง

ดแูล ทาํใหก้ระทบการไดร้บัวคัซนีไม่ครบตามเกณฑ ์ในปี  จดัทาํระบบการประมวลผลระบบรายงานแบบ

เชงิลกึ ทาํใหว้เิคราะหข์อ้มลูไดเ้พมิมากขนึ ใชเ้ครอืขา่ย อสม.ในการตดิตามกลุ่มเป้ าหมาย ในปี  พบ

เหตุการณ์สาํคญั เกดิผูป้ว่ยเดก็เสยีชวีติจากโรคคอตบีในเดก็โรงเรยีนการศกึษาพเิศษในพนืท ี  ราย ซงึย้ ายถนิ

มาจากทอีนืประวตัวิคัซนีไม่ชดัเจน ซงึเป็นนกัเรยีนกลุม่เป้ าหมาย ป.1 และ ป.  ไดป้รบัปรุงการประสานงาน

ร่วมกบัโรงเรยีนโดยการตรวจสอบประวตัวิคัซนี จดัทาํหนงัสอืราชการแจง้ไปยงัสถานศกึษา หากมนีกัเรยีน

47.71 56.67 67.37
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สมคัรเขา้รบัการศกึษาใหต้รวจสอบประวตัวิคัซนีทุกครงัก่อนรบันกัเรยีนเขา้ศกึษา ผลลพัธ ์ปี  สามรถ

ดาํเนินการได ้ % 

 

ตวัชีวดั : อตัราประชากรกลุ่มเสียงได้รบัการคดักรองโรคความโรคเบาหวาน (เป้าหมาย > ร้อยละ 90) 

 

ตวัชีวดั : อตัราประชากรกลุ่มเสียงได้รบัการคดักรองโรคความดนัโลหิตสงู  

(เป้าหมาย > ร้อยละ 90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการวเิคราะหพ์บวา่ แนวโน้มของประชากรกลุ่มเสยีงไดร้บัการคดักรองโรคเบาหวานและความดนั

โลหติสงูเชงิรุกครอบคลุมเป้ าหมายสงูขนึ เนืองจากเพมิการประชาสมัพนัธใ์นชุมชนโดยผ่าน อ.ส.ม.ในช่วงรณรงค์

โดยใหค้วามรูเ้กยีวกบัโรคทจีะคดักรอง จดัอบรมเพอืใหม้ ีอสม.เชยีวชาญในแต่ละงาน ประจาํหมู่บา้นเพอืเป็น

ผูร้บัผดิชอบและเป็นแกนนําในการตรวจคดักรอง ผลลพัธ ์ทาํใหแ้นวโน้มการคดักรองและไดร้บัการตดิตามผูป้ว่ย

เขา้สู่กระบวนการปรบัเปลยีนพฤตกิรรมและการรกัษาเรว็ขนึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  ตวัชีวดั อตัราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ ) 
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.  ตวัชีวดัอตัราการเกิดผู้ป่วยความดนัรายใหม่ (เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ ) 

 

กลุ่มเสยีงเบาหวาน และความดนัมแีนวโน้มเพมิสูงขนึ ทงัสองกลุ่ม เนืองจากกลุ่มเสยีงขาดการควบคุม

พฤติกรรมการกิน และขาดการออกกําลงักายอย่างต่อเนือง ทีมชุมชนจึงได้มีการดําเนินงานปรับเปลียน

พฤตกิรรมสุขภาพตามหลกั อ ส  มทีงัรายกลุ่มและรายบุคคล มกีารจดัทาํเวทปีระชาคมเพอืร่วมกนัหาแนวทาง

ลดเสยีงลดโรค โดยได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. และกองทุนสุขภาพตําบล  ได้มกีารดําเนินงาน

หมู่บา้นลดเสยีงลดโรคเพอืขบัเคลอืนกา้วสู่การเป็นตาํบลจดัการสุขภาพ  

 

ตวัชีวดั : อตัราทารกแรกเกิดจนถึงอายตุาํกว่า  เดือนแรก กินนมแม่อย่างเดียว  เป้าหมายมากกว่าร้อย

ละ  

การดําเนินงานส่งเสรมิการเลยีงลกูดว้ย

นมแม่อย่างเดียวแก่ทารกแรกเกิดถึง  เดือน 

เรมิจากคลนิิกฝากครรภ์จดักจิกรรมโรงเรยีนพ่อ

แ ม่  โ ด ย ใ ห้ พ่ อ มี บ ท บ า ท  ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

คุณประโยชน์ของนมแม่ โดยมีหลักในการ

ดําเนินงานคือ ดูดเร็ว ดูดบ่อย ดูดถูกวิธี ใน

แผนกห้องคลอดจะมกีารกระตุ้นให้มกีารดูดเรว็

หลังคลอด แผนกหลังคลอดจะมีมิสนมแม่ให้

ความรู้และสาธติการอุ้มให้นมและแก้ไขปญัหา

เต้านมร่วมกบังานการแพทย์แผนไทย ในการ

ประคบเต้านมเพอืกระตุ้นการไหลของนํานม มี

นโยบายห้ามนําขวดนมมาใช้ในโรงพยาบาล 

หลงัจากจําหน่ายมารดาสู่ชุมชน มกีารส่งขอ้มูล

ใหต้ดิตามโดยเจ้าหน้าทแีละ อสม.นมแม่ หากมปีญัหามชี่องทางในการสอืสารผ่านโทรศพัทแ์ละ social network 

2557 2558 2559 2560(ต.ค.-มี.ค.)

ร้อยละ 54.32 33.17 56.97
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หลงัจากนันจะคืนข้อมูลกลบัมายงังานอนามยัแม่และเด็กเพอืวเิคราะห์ขอ้มูลและแก้ไขปรบัปรุง ผลลพัธ์การ

ดาํเนินงาน ทาํใหแ้นวโน้มทดีขีนึ 

 

ตวัชีวดั :  ร้อยละของเดก็นักเรียนระดบัประถมศึกษาปราศจากฟันผ ุ(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ ) 

 

 จากกราฟ พบว่า แนวโน้มการเกดิโรคฟนัผุใน

เดก็ประถมศกึษามแีนวโน้มทีจะเพิมขนึ กลุ่ม

งานทนัตกรรม กําหนดเป้ าหมายลดปญัหาฟนั

ผุในเดก็ประถมศกึษาป.1 โดยจดัใหม้หีน่วยทนั

ตกรรมเคลอืนทอีอกใหบ้รกิารรกัษาทางทนัตก

รรมในเด็กนักเรียนทีพบปญัหา ให้บริการอุด

ฟนั  ขดูหนินําลายและเคลือบปิดหลุมร่องฟนั 

การถอนฟนัให้ผู้ปกครองพาเด็กมาทําการ

รกัษาทีโรงพยาบาล โดยร่วมมือการส่งเสริม 

ป้ องกนัการเกดิโรคฟนัผุในเดก็กบัโรงเรยีนทุกแห่งในการ งดจาํหน่ายนําอดัลม และขนมกรุบกรอบในโรงเรยีน 

และจดัใหม้กีจิกรรมการแปรงฟนัหลงัอาหารกลางวนัทุกวนั  สนับสนุนงบประมาณจากองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล

ในการจดัซอือุปกรณ์แปรงฟนัใหก้บัเดก็นกัเรยีนทุกคน  

 ในแผนปี  กลุ่มงานทนัตกรรม เป้ าหมาย ได้มุ่งเน้นการดแูลสุขภาพช่องปากในกลุ่มเดก็  –  

ปี เนืองจากการสาํรวจสภาวะทนัตสุขภาพตามกลุ่มวยั จงัหวดักระบ ีพบวา่ในปี  เดก็อาย ุ  ปี ปราศจากฟนั

ผุ รอ้ยละ .  และปี  เดก็อายุ  ปี ปราศจากฟนัผุ ร้อยละ .   ซงึจะเหน็ว่าแนวโน้มการเกดิโรคฟนัผุใ น

เดก็ประถมศกึษาชนัปีท ี  จะมแีนวโน้มทสีงูขนึได ้ กลุ่มงานทนัตกรรมจงึไดจ้ดักจิกรรมหน่วยทนัตกรรมเคลอืนที

ใหบ้รกิารรกัษาในกลุ่มเดก็  –  ปี โดยการอุดฟนันํานม  ทาฟลูออไรดว์านิชปีการศกึษาละ  ครงั เพอืลดการ

เกดิโรคฟนัผุ  พร้อมทงัสอนการแปรงฟนัทถีูกวธิใีห้กบัผู้ดแูลเดก็ รณรงค์ใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็จดักจิกรร มการ

แปรงฟนัหลงัอาหารกลางวนั  และเป็นศนูยป์ลอดขวดนม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัชีวดั :  ร้อยละสตรีอาย ุ30-60 ปี ได้รบัการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู  
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(เป้าหมาย เพิมขึน ≥ ร้อยละ 20) 

 จากการวเิคราะห ์พบวา่ การคดักรองมะเรง็

ปากมดลกูยงัดาํเนินงานไมไ่ดต้ามเป้ าหมาย  ซงึ

วเิคราะหพ์บวา่ เนืองจากกลุ่มเป้ าหมายยงัเหน็

ความสาํคญัน้อย จะมาตรวจเมอืพบวา่มคีวามผดิปกติ

เท่านนัและเดมิเป็นการใหบ้รกิารในเชงิรบัในคลนิิก 

ทมีจงึปรบัเปลยีนวธิกีารใหม่ โดยการ Empowerment 

ในชุมชน และทมีเรยีนรูก้บัหน่วยงานอนืททีาํผลงาน

การคดักรองไดด้ ีโดยออกไปคน้หาและตรวจในชุมชน

โดยพาชุดอุปกรณ์ออกไปตงัจุดตรวจในชุมชน และเคาะประตบูา้น และเพมิเจา้หน้าทเีป็นทมี ใชเ้ครอืขา่ย รพ.สต.

ใน CUP มาช่วย และใหร้างวลัแรงจงูใจ โดยกาํหนดให ้อสม. 1 คน ตอ้งนํากลุ่มสตรเีป้ าหมายมาตรวจคดักรอง

มะเรง็ปากมดลกูอยา่งน้อย 4 ราย สรา้งแรงจงูใจและสรา้งกระแสประชาสมัพนัธ ์จงึทาํใหแ้นวโน้มผลการคดักรอง

มะเรง็ปากมดลกูสะสมเพมิขนึจาก ปี -  เท่ากบั 9.62 % เป็น . % แต่ยงัไม่ไดต้ามเป้ าหมาย ทตีอ้ง

เพมิขนึปีละ % 

 

 

ตวัชีวดั : ร้อยละของการตงัครรภใ์นมารดาอายนุ้อยกว่า  ปี (Teenage pregnancy) 

 

จากการวเิคราะหป์ญัหา Teenage pregnancy 

พบว่าอุบตักิารณ์มารดาตงัครรภ์ อายนุ้อยกว่า  ปีมี

เพิมขนึเรือยๆ ซงึรวมถึงอุบตัิการณ์การตงัครรภ์ใน

วยัรุ่นทไีม่พงึประสงคด์ว้ย   จงึดําเนินการปรบักลยทุธ์

เพือแก้ปญัหาเรืองดังกล่าว  มีการดําเนินงานเชิง

ป้ องกนัครอบคลุมพนืทบีรกิารเครอืขา่ยสุขภาพอําเภอ

เขาพนมแบบบูรณาการ เพือสร้างความเข้าใจและ

สนับสนุนให้ลดการตงัครรภ์ก่อนอายุ 20 ปี เป้ าหมาย

สาํคญัในกลุ่มนกัเรยีนมธัยม กรณีเกดิตงัครรภ์แล้วมกีารการคุมกาํนิดโดยบรกิารวางแผนครอบครวัในวยัรุ่น ใช้

มาตรการดแูลเชงิรุก โดยการคุมกําเนิดกงึถาวร (Norplant,ใส่ห่วงอนามยั)หลงัคลอดก่อนจาํหน่ายกลบับา้น เพอื

ลดโอกาสการตงัครรภซ์าํในวยัรุ่น 

 

 

 

 

ตวัชีวดั : ร้อยละของผู้ป่วย COPD ทีสามารถเลิกบหุรีได้ (เป้าหมาย > 50%) 

2557 2558 2559 2560(… 

จํานวน 18.94 9.62 11.72
เป้าหมาย 20 20 20

18.94 9.62 11.7220 20 20

02040

ร้อ
ยล

ะ

กราฟแสดงร้อยละประชากรสตรี อาย ุ30-60 

ปีไดรั้บการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู 

(เป้าหมาย เพิมขึนปีละ 20%)

18.8 14.86 18.68
10 10 10

-20

30

ร้อยละของการตงัครรภ์ในมารดาอายนุ้อยกว่า 20 

ปี (Teenage pregnancy)

เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10

ร้อยละ เป้าหมาย คอลมัน์1
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

 

 เป้ าหมายของการดแูลผูป้ว่ย COPD ทสีบูบุหร ีเพอื

สรา้งสุขภาพ มแีนวโน้มการ ลด และ เลกิไดส้งูขนึ 

เนืองจากทมีมกีารคดักรองผูป้ว่ยสบูบุหร ีและให้

คาํปรกึษาการเลกิบุหรใีนคลนิิก COPD โดยพยาบาล 

เพอืเขา้รบัการบาํบดัตามแนวทางของคลนิิกอดบุหรแีละ

ส่งเขา้คลนิิกอดบุหร ีมกีารตดิตามผูป้ว่ยอยา่งต่อเนือง 

จากระบบ Hos OS เพอืประเมนิผลลพัธก์ารให้

คาํปรกึษา แต่ยงัพบวา่ผูป้ว่ยประสบความสาํเรจ็ในการ

เลกิบุหรมีน้ีอยมาก การไม่มาพบเจา้หน้าทตีามนดั เมอืมกีารโทรตดิตามผูป้ว่ยแจง้วา่กลบัไปสบูบุหรเีหมือนเดมิ

แลว้เพราะมสีงิแวดลอ้มคอยกระตุน้ใหม้อีาการอยากสบูหรทีสีาํคญัคอื เพอืนบา้น เพอืนร่วมงาน นอกจากนีสภาพ

จติใจไมม่คีวามเขม้แขง็พอ แผนพฒันา คอืการตดิตามประเมนิและสรา้งเสรมิพลงัแต่กลุ่มเป้ าหมายทยีงัเลกิบุหรี

ไม่ได ้จาํนวน 45 คน โดยการใหค้าํปรกึษาในวนัคลนิิก การตดิตามเฉพาะราย สรรหา Role Model ทสีามารถ

เลกิบุหรไีดด้ว้ยตนเองมา Empowerment ในคลนิิก และการตดิตามผูป้ว่ยทเีขา้คลนิิกอดบุหรทีางโทรศพัทอ์ยา่ง

ต่อเนือง เพอืกระตุน้ใหผู้ป้ว่ยสามารถ ลด และเลกิสบูบุหรไีดเ้พมิขนึ  

   

ด้านชุมชน 

 

ตวัชีวดั เป้าหมาย 2556 2557 2558  

-จาํนวนหมู่บา้นปรบัเปลยีนพฤตกิรรมสุขภาพ 9 หมู่บา้น  หมู่บา้น  หมู่บา้น 9 หมู่บา้น 9 หมู่บา้น 

-การพฒันาตาํบลจดัการสุขภาพผ่านเกณฑ์

ระดบัดขีนึไป 
 ตาํบล  ตาํบล  ตาํบล  ตาํบล  ตาํบล 

-รอ้ยละของ อปท.มสี่วนร่วมในการดาํเนินงาน

ดา้นสุขภาพ 
% % % % % 

 

 เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอาํเภอเขาพนมมเีป้ าหมายให้สถานบรกิารแต่ละแห่ง (รพ.สต. 8 แห่ง, PCU 

รพ. 1 แห่ง) มกีารดําเนินงานหมู่บา้นปรบัเปลยีนพฤตกิรรมสุขภาพ ลดเสยีง ลดโรค ตามเกณฑ์มาตรฐานของ

สาํนกังานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ อยา่งน้อยสถานบรกิารละ 1 หมู่บา้น และพฒันาจากระดบัหมู่บา้นเป็นระดบัตาํบล

โดยใช้เกณฑ์ตาํบลจดัการสุขภาพของกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ซงึปจัจยัแห่งความสําเรจ็ทสีําคญัคอืความ

ร่วมมอืของทุกภาคเีครอืข่ายในชุมชน โดยเฉพาะ อสม. แกนนําชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถินทชี่วย

สนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานดา้นสาธารณสุขอยา่งต่อเนือง ส่วนบุคลากรสาธารณสุขเป็นเพยีงพเีลยีงที

คอยสนับสนุนขอ้มลูความรูด้า้นวชิาการและช่วยจดัหาวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ทไีม่มใีนชุมชน เช่น เครอืงวดัความดนั

โลหติสงู เครอืงเจาะนําตาลทปีลายนิว กระบวนการขบัเคลอืนจงึเป็นหน้าทขีองสมาชกิทุกคนในชุมชน เป้ าหมาย

ทสีาํคญัคอื ชุมชนมกีารพงึตนเองและประชาชนมสีุขภาวะทพีงึประสงค ์

17.88 19
42.3550 50 50
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ร้อยละของผู้ ป่วย COPD ทีสามารถเลกิบหุรีได้

ร้อยละ เป้าหมาย
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IV-1 ผลด้านการดแูลผู้ป่วย (PCR) 

ตวัชีวดั : จาํนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท 

 

 
 

5 อนัดบัการเสียชีวิตทีหอผู้ป่วยใน 

ปี 2557 

(ทงัหมด 24 ราย) 

5 ลาํดบัโรค ดงัน ี

ปี 2558 

(ทงัหมด 29 ราย) 

5 ลาํดบัโรค ดงัน ี

ปี 2559 

(ทงัหมด 16 ราย) 

5 ลาํดบัโรค ดงัน ี

1.CA 5 ราย 

   -ESRD 5 ราย 

2.HIV  ราย 

3.Cardiac arrest  ราย 

   -Stroke  ราย 

4.Cirrhosis 1 ราย 

   -CHF 1 ราย 

   -COPD 1 ราย 

   -Pneumonia 1 ราย 

   -AMI  ราย 

1. CA 6 ราย 

2. MI 2 ราย 

3. Respiratory Failure 2 

ราย ,Old CVA  ราย 

4.Septic shock 1 ราย 

   -Pneumonia 1 ราย 

   -HIV 1 ราย 

   -Pulmonary TB  ราย 

1. CA 5 ราย 

2. ESRD 2 ราย 

3. CHF 2  ราย 

4. Septic shock 1 ราย 

5. HIV c TB 1 ราย 

 

 

จากการทบทวนการเสยีชวีติในตกึผูป้ว่ยในตงัแต่ปี 7- 9 พบวา่แนวโน้มการตายผูป้ว่ยในปี 2559 

ลดลง โดยสาเหตุการเสยีชวีติอนัดบัแรก เป็นกลุ่มผูป้ว่ยโรคมะเรง็และไตวายเรอืรงัระยะสุดทา้ย ซงึเป็นผู้ ปว่ยที

ตอ้งการดแูลระยะสุดทา้ยแบบประคบัประคอง โรงพยาบาลจงึไดพ้ฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง 

(Palliative care) ทงัในโรงพยาบาลและเชอืมโยงการดแูลอยา่งต่อเนืองสู่ชุมชนอยา่งต่อเนือง ร่วมกบัทมีดแูล
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

ต่อเนืองทบีา้นและเครอืขา่ย รพ.สต. ส่วนอุบตักิารณ์ทเีป็น Case AE ปี  เป็น Case AMI เสยีชวีติ กรณ ี

Unexpected dead 1 ราย และปี  เป็น Case AMI เสยีชวีติกรณี Unexpected dead 3 ราย (Delay 

Diagnosis  ราย และ Miss Diagnosis  ราย) ทมี PCT จงึไดพ้ฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ยโรค MI โดยมแีบบ

ประเมนิการตรวจวนิิจฉยัตงัแต่แรกรบัท ีER ต่อเนืองไปจนถงึตกึผูป้ว่ยใน ปรบัปรุงแบบคดัก รองและจาํแนกกลุ่ม

เสยีงต่อการเกดิภาวะหวัใจขาดเลอืด เพอืใหป้ระเมนิผูป้ว่ยไดร้วดเรว็ขนึ ผลลพัธ ์พบวา่ปี 2559 การเสยีชวีติทหีอ

ผูป้ว่ยในไม่พบอุบตักิารณ์เสยีชวีติในผูป้ว่ย AMI แต่ส่วนใหญ่เป็นการเสยีชวีติในกลุ่ม Palliative care ส่วน

จาํนวนการเสยีชวีติของมารดา การตายปรกิาํเนิด เป็นศนูยม์าอยา่งต่อเนือง 

 

5  อนัดบั ผู้ป่วยเสียชีวิตใน ER 

ปี 2557 

(ทงัหมด 19 ราย) 

ปี 2558 

(ทงัหมด 3 ราย) 

ปี 2559 

(ทงัหมด 11 ราย) 

1.Cardiac arrest c MI, R/O 

MI 8 ราย 

2.Cadiopulmonary c 

Cardiac arrest 3 ราย3.Gun 

shot wound 3 ราย 

4.Accident c head injury  1 

ราย, UGIB  ราย, Unknow 

case 1 ราย, Electric shock 

 ราย, CA 1 ราย  

1. MCA 2 ราย 

2. AMI 1 ราย 

 

 

1.AMI 5 ราย 

2.Cardiac arrest 2 ราย 

3.อุบตัเิหตุจราจร/Unknow 

caused, Sepsis,CHF 1/1/1/1 

ราย 

 

จากการวเิคราะห ์การเสยีชวีติใน ER พบวา่สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจาก Cardiac arrest c MI ในกลุ่มทมีโีรค

ประจําตวั เช่น เบาหวาน ความดนัโลหติสูง อยู่เดมิแต่ขาดการรกัษาต่อเนือง ผู้ป่ วยหรอืญาตไิม่ทราบอาการ

เรมิแรกของโรคทตี้องมาโรงพยาบาล ทําให้ผู้ปว่ยบางรายมาโรงพยาบาลด้วยอาการไม่รู้สกึตวั หรอืญาตนํิาส่ง

โรงพยาบาลล่าช้าและไม่ทราบระยะเวลาทเีป็น รวมทงัระบบ Fast track ทไีม่สมบูรณ์ โรงพยาบาลจงึได้มกีาร

พฒันาระบบการดูแลผูป้ว่ย MI โดยเน้นการประชาสมัพนัธก์ารใชร้ะบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน ( ) มกีารขนึ

ทะเบยีนผูป้ว่ย Member club และจดัทาํ Mapping เพอืใหท้มีบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินสามารถเขา้ไปรบัผูป้ว่ยมา

โรงพยาบาลได้อย่างรวดเรว็และทนัเวลา มกีารคน้หาผูป้ ่ วยกลุ่มเสยีงต่อการเกดิโรคในคลนิิก NCD พฒันาแบบ

ประเมนิการตรวจวนิิจฉัยผู้ป่ วยโรคหวัใจขาดเลอืด พฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการอ่าน EKG 

และรายงาน EKG ให้แพทยท์างระบบ Line Application นอกจากนีได้มกีารพฒันาศกัยภาพแพทยแ์ละพยาบาล

ในการใหย้าละลายลมิเลอืด (SK) ตามแผนพฒันา Service plan ของจงัหวดักระบ ีผลการพฒันาพบว่า แนวโน้ม

การเสยีชวีติของผูป้ว่ย AMI ในแผนก ER มแีนวโน้มลดลง 
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โรงพยาบาลเขาพนม  จงัหวดักระบี  (มกราคม  2560) 

 

 

ตวัชีวดั : จาํนวนอบุติัการณ์การตายอย่างไม่คาดคิด (เป้าหมาย 0) 

 

การทบทวนอุบตักิารณ์เสยีชวีติ    ปี  

พบวา่แผนกผูป้ว่ยใน มผีูป้ว่ย AMI เสยีชวีติ กรณ ี

Unexpected dead 1 ราย และปี  มผีูป้ว่ย AMI 

เสยีชวีติกรณี Unexpected dead 3 ราย (Delay 

Diagnosis  ราย และ Miss Diagnosis  ราย) จาก

การทาํ RCA ในกลุ่มผูป้ว่ยท ีMiss Diagnosis AMI 

พบวา่มกีารประเมนิหรอืวนิิจฉยัผูป้ว่ยไม่ครอบคลุม

กลุ่มอาการทตีอ้งเฝ้ าระวงัต่อการเป็นโรค MI ตงัแต่

แรกรบัท ีER จนถงึการดแูลต่อทตีกึผูป้ว่ยใน  ทาํให้

เกดิการ Miss Diagnosis ส่วนกรณที ีDelay Diagnosis พบวา่ผูป้ว่ยทมีาดว้ยอาการหรอืภาวะแทรกซอ้นของโรค

ทเีป็นอยูเ่ดมิ เช่น โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู แต่ตรวจวนิิจฉยัไม่พบตงัแต่แรกรบัทมีาโรงพยาบาล เมอื 

Admit ต่อทตีกึผูป้ว่ยใน มกีารตรวจประเมนิซาํพบวา่มอีาการของโรค AMI จงึทาํใหเ้กดิการ Delay Diagnosis 

ทมี PCT จงึไดพ้ฒันาระบบการดแูลผูป้ว่ยโรค AMI โดยมแีบบประเมนิการตรวจวนิิจฉยัตงัแต่แรกรบัท ีER 

ต่อเนืองไปจนถงึตกึผูป้ว่ยใน ปรบัปรุงแบบคดักรองและจาํแนกกลุ่มเสยีงต่อการเกดิภาวะหวัใจขาดเลอืดเพมิเ ตมิ 

เพอืใหไ้ดร้บัการตรวจ EKG ทนัเวลาและรายงานแพทยไ์ดท้นัท ีผลลพัธพ์บวา่ ปี 2559 ไม่พบอุบตักิารณ์เสยีชวีติ

ดว้ย AMI ใน Ward ซาํ ปี 2559 พบอุบตักิารณ์ ระดบั I ในผูป้ว่ยเดก็ Sepsis 1 ราย จากการ RCA พบวา่ 

กระบวนการประเมนิ (Assessment) ผดิพลาด ทาํใหส้่งต่อไดล้่าชา้ และผูป้ว่ยเสยีชวีติใน ER ทมี PCT จงี

กาํหนดเป้ าหมายการดแูล Sepsis คอื Early detection ,Early Diagnosis and Early Treatment  จุดเน้นใน

ผูป้ว่ย Sepsis shock จงึพฒันาระบบคอื PCT กาํหนดเกณฑก์ารประเมนิ และวนิิจฉยั Sepsis ใหม้ ีLab CBC 24 

ชวัโมง ทมี PTC เพมิยา HAD Norepinephrine แนวทางการ Monitoring ยา HAD ทมี NSO พฒันา 

Competency การประเมนิ Sepsis shock และ Re-assessment แก่พยาบาล MSO ระบบ Consult Staff ผลการ

ดาํเนินงานหลงัการวางระบบ ยงัไม่พบอุบตักิารณ์เสยีชวีติใน Sepsis 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัชีวดั : อตัราการ Re-admission ภายใน 28 วนั โดยมิได้วางแผน (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 2) 
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จากการวเิคราะหพ์บวา่  อตัราการ Re-

admit ภายใน 28 วนั มแีนวโน้มลดลง ซงีเดมิส่วน

ใหญ่เกดิในกลุ่มผูป้ว่ย DM Re-admit ดว้ยภาวะ 

Hyper – Hypoglycemia สาเหตุจากผูป้ว่ยและ

ญาตหิยดุการใชย้าฉีด Insulin เองทบีา้นจงึมาดว้ย 

Hyperglycemia ซงึอาจเกดิจากการวางแผน

จาํหน่ายโดยสหสาขายงัขาดการวเิคราะหป์ญัหา

สาํคญัไม่ครอบคลุมและส่งต่อขอ้มลูกบัทมี COC 

อยา่งเป็นระบบ ปี 2558 ทมี PCT ละศนูย ์COC 

จงึปรบักระบวนการดแูลและการวางแผนจาํหน่าย 

ทสีามารถวเิคราะหป์ญัหาผูป้ว่ยไดต้รงประเดน็และครอบคลุมดว้ย Kaopanom DM Chart เช่น ปญัหาการใชย้าที

บา้น ส่วน COPD Re-admit ดว้ยภาวะ Acute Exacerbation  ซงึพบในกลุ่ม Poor controlled ซงึปญัหาขาดนดั 

มกีารส่งต่อขอ้มลูศนูย ์COC ในจดัการปจัจยัสงิแวดลอ้มทบีา้น การเสรมิพลงัการใชย้าพ่นและมารกัษาอยา่ง

ต่อเนือง มกีารตดิตามนดัทางโทรศพัทใ์นกลุ่มขาดนดั ผลลพัธ ์พบวา่ อตัรา Re-admitted, exacerbation เรมิมี

แนวโน้มลดลงแต่ยงัพบในกลุ่ม Palliative care เช่น ESRD กลุ่มผูส้งูอายทุมีโีรคเรอืรงัร่วมหลายโรค 

 

Patient Safety Goal 

ตวัชีวดั : อบุติัการณ์ให้เลือดผิดพลาด เท่ากบั  

ในปีงบประมาณ 558 อุบัติการณ์ให้เลือดผิดหมู่ จํานวน 1 ราย ระดับ F ได้มีการวิเคราะห์ RCA 

ปรบัปรุงแนวทางและวางมาตรการในการใหเ้ลอืดเพมิขนึ ผลลพัธ ์ยงัไม่พบอุบตักิารณ์ใหเ้ลอืดผดิพลาดซาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัชีวดัเฉพาะโรค 

กลุ่มโรคฉุกเฉิน 

2557 2558 2559
2560(ต.ค.-

มี.ค.)

จํานวน 0.79 0.55 0.39
เป้าหมาย 2 2 2
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. โรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั  

ตวัชีวดั : อบุติัการณ์ผู้ป่วย MI และกลุ่มเสียงเกิดภาวะ Cardiac arrest (เสียชีวิต) 

 

จากาการทบทวนกระบวนการดแูลผูป้ว่ย 

AMI พบวา่รอ้ยละของผูป้ว่ย AMI ไดร้บัการวนิิจฉยั

และส่งต่อทนัเวลาภายใน 30 นาท ีมแีนวโน้ม

เพมิขนึ ปี 2557-2558 พบอุบตักิารณ์ผูป้ว่ยเสยีชวีติ

ขณะ Admit 1 ราย และ 3 ราย ตามลาํดบั ซงึพบวา่

เกดิจาก Delayed diagnosis จากการประเมนิ

อาการของผูป้ว่ยและการทาํ EKG ยงัไม่เป็นไปใน

แนวทางเดยีวกนั และพบอุบตักิารณ์ผูป้ว่ย Admit 

ดว้ยโรคอนื เกดิภาวะ AMI ขนึในแผนก IPD แลว้

เกดิการ Delayed diagnosis ทบทวนพบวา่ทมียงั

ไม่ไดก้าํหนดกลุ่มผูป้ว่ยเสยีงสงูต่อ AMI และแนวทางการเฝ้ าระวงัและการรายงานแพทยข์องพยาบาลเพอื

ประเมนิ EKG ทรีวดเรว็ แนวทางปฏบิตัไิม่ชดัเจน ดงันนัทมีดแูลผูป้ว่ยจงึไดพ้ฒันาระบบ โดยใชแ้นวทางการ

ประเมนิผูป้ว่ยทคีรอบคลุมกลุม่อาการทงั  Typical และ Atypical chest pain รวมถงึระบุกลุ่มเสยีงสงู ในการ

วนิิจฉยัภาวะ AMI และใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการตรวจ EKG ในผูป้ว่ยทุกคน  จดัทาํแนวทางการระบุกลุ่มเสยีง การเฝ้ า

ระวงั และระบบการรายงานแพทยใ์นผูป้ว่ยทสีงสยัภาวะ AMI และพฒันาสมรรถนะพยาบาลในการอ่าน EKG 

เบอืงตน้ การพฒันาทกัษะการใหย้า SK กบัแพทยแ์ละพยาบาลผูด้แูล มผีลใหแ้นวโน้มผูป้ว่ย AMI ไดร้บัการ

วนิิจฉยัอยา่งถูกตอ้ง ไดใ้หย้า SK 2 ราย อยา่งปลอดภยัและส่งต่อตามเวลาภายใน  นาท ีเพมิขนึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.โรคหลอดเลือดสมอง Stroke 

ตวัชีวดั:ร้อยละของผู้ป่วย Stroke ได้รบัการวินิจฉัยและส่งต่อทนัเวลาภายใน  นาทีมากกว่าร้อยละ  
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จํานวน เป้าหมาย
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จากการทบทวนอุบตกิารณ์ความ

เสยีงและการส่งต่อผูป้ว่ย Stroke พบประเดน็ 

Delayed diagnosis พบวา่  ทกัษะการตรวจ

ร่างกายและการประเมนิอาการของพยาบาล

ยงัไมถู่กตอ้ง ปญัหาผูป้ว่ยทสี่งต่อดว้ย Stroke 

มกัมาเกนิระยะ Golden period เนืองจากไม่

ทราบอาการทตีอ้งมารบัการรกัษา  PCT จงึ

กาํหนดกลุ่มเสยีงสงูต่อ stroke ในคลนิิกโรค

เรอืรงั เสรมิพลงัขอ้มลูสาํคญัเรอืง stroke 

ประชาสมัพนัธ ์ระบบ Fast track stroke ใช้

บรกิาร 669 เพมิสมรรถนะในการดแูลผูป้ว่ย

Stroke ผลลพัธใ์นปี  อตัราผูป้ว่ย 

Stroke ไดร้บัการวนิิจฉยัและส่งต่อทนัเวลาภายใน  นาท ีเพมิขนึเป็นรอ้ยละ .  จากรอ้ยละ .  ในปี 

  อตัราผูป้ว่ยไดเ้ขา้ระบบ Fast track stroke ปี -  มแีนวโน้มเพมิขนึเป็นรอ้ยละ . , 39.53, 

22.22 และ .  ตามลาํดบั และเจา้หน้าทมีทีกัษะในการประเมนิและตรวจร่างกายผูป้ว่ย Stroke ถงึรอ้ยละ 

.   

 

3. Head injury 

ตวัชีวดั : จาํนวนผูป้ว่ย Head injury เกดิภาวะ Severe Head injury เสยีชวีติ (เป้าหมาย < 16 ต่อแสน

ประชากร) 

 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ Head injury 

เป็นสาเหตุการตายลาํดบั 1 - 2 ของหน่วยงาน

อุบตัเิหตุ สาเหตุจากไม่สวมหมวกกนัน๊อค และเมา

สุรา ผลการทบทวนกระบวนการดแูล พบวา่ ปี 2558 

พบการ  Re-visit ใน  ชวัโมงดว้ย Coma Score 

Drop 1 ราย ไดพ้ฒันากระบวนประเมนิซาํก่อน

จาํหน่าย และการใหข้อ้มลู ดา้นผลการประสทิธภิาพ

การดแูลผูป้ว่ย  Head Injury ณ จุดเกดิเหตุถูกตอ้ง 

โดยทมีกูช้พีเบอืงตน้ผลการประเมนิพบวา่  ปี 2557-

2559 มปีระสทิธภิาพดขีนึ 93.75% , 94.11% และ 96.92% ตามลาํดบั เนืองจากทมีมกีารพฒันาศกัยภาพทมีกู้

ชพีอยา่งต่อเนือง 

กลุ่มโรคเรือรงั 

 

2555 2556 2557
2558(ต.ค.-

มี.ค.)

ร้อยละของผู้ป่วย 

Stroke ได้รับการ

วินิจฉัยและส่งต่อ

ทนัเวลาภายใน 30 นาที 

63.33 67.44 74.44 84.21
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4.โรคเบาหวาน 

ตวัชีวดั : ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานทีมีระดบั HbA1C < 7% มากกว่าร้อยละ 5  

จากการวเิคราะหแ์ละทบทวนเวชระเบยีน พบวา่    

ผูป้ว่ยเบาหวานทมีรีะดบั HbA1C < 7% มแีนวโน้ม

ลดลง  สาเหตุส่วนใหญ่เนืองจากพฤตกิรรมการ

รบัประทานอาหาร ผลไมท้มีรีสหวาน  รบัประทาน

อาหารไม่เป็นเวลา การรบัประทานยาไม่ตรงตาม

แผนการรกัษา  จงึไดป้รบัปรุงแนวทางการ 

Empowerment จากเดมิแบบรวมกลุ่มใหญ่ ไมไ่ด้

แยกกลุ่มเสยีงสงู มาเป็นการจดัการรายกรณีโดยสห

วชิาชพี ไดแ้ก่ Case manager มกีารซกัประวตัิ

พดูคุยกบัผูป้ว่ยเพอืการคน้หาสาเหตุรายกรณี  ใน

ผูป้ว่ ยทมีปีระวตัริะดบั FBS ไม่คงทใีหเ้ขา้โครงการตรวจระดบันําตาลในเลอืดดว้ยตนเองทบีา้น (SMBG) ซงึอยูร่ะ

วา่งประเมนิผลโครงการ เภสชักรสอนเรอืงการใชย้าอยา่งถูกวธิตีามแผนการรกัษาของแพทย ์ส่วนในรายทมีี

ปญัหาซบัซอ้นสง่ทมี HHC ตดิตามเยยีมบา้นเพอืคน้หาสาเหตุปจัจยัหรอืสภาพแวดลอ้มทเีกยีวขอ้ง  

 

5. โรคความดนัโลหิตสงู  

ตวัชีวดั : ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสงูทีควบคมุระดบัความดนัโลหิตได้ตาํกว่า 140/90 mmHg 

มากกว่าร้อยละ  

  จากการวเิคราะห ์ พบวา่  ผูป้ว่ยความดนั

โลหติสงูส่วนใหญ่พบในกลุ่มผูส้งูอาย ุและมภีาวะโรค

ร่วมอยูแ่ลว้ มพีฤตกิรรมในการดแูลตวัเองไม่

เหมาะสม เช่น พฤตกิรรมการบรโิภค ขาดการออก

กาํลงักาย การรบัประทานยาไม่ต่อเนือง ทาํใหไ้ม่

สามารถควบคุมระดบัความดนัโลหติใหใ้กลเ้คยีงปกต ิ

ไดป้รบัปรุงการการคน้หาปญัหาเรอืงเฝ้ าระวงั

ภาวะแทรกซอ้น  การประเมนิพฤตกิรรมความเสยีง 

และการใชย้า ในผูป้ว่ยทไีม่สามารถควบคุมระดบั

ความดนัโลหติไดต้ามเกณฑ ์เป็นใหค้าํปรกึษา

รายบุคคลโดยพยาบาลผูจ้ดัการรายกรณี   และการ 

Consulting โดยเภสชักร   ทาํใหก้ารควบคุมระดบัความดนัในเลอืดมแีนวโน้มสงูขนึ   

 

6. โรคปอดอดุกนัเรือรงั COPD 

ตวัชีวดั: จาํนวนอบุติัการณ์ผู้ป่วย COPD เสียชีวิตเกิดภาวะ Respiratory failure 
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จากจากวเิคราะห ์พบผูป้ว่ยเสยีชวีติ  

ปี 2557-2558 ปีละ 1 ราย เนืองจากเป็น

ผูป้ว่ยทยีงัไม่เขา้รบับรกิารในคลนิิก COPD 

และปี 2558 เสยีชวีติ 1 ราย เป็นผูป้ว่ยยา้ย

มาจากทอีนืซงึไม่ไดร้บับรกิารในคลนิิก และ

ปี นอกจากนียงัพบปญัหาผูป้ว่ย COPD c 

exacerbation c respiratory failure จาํนวน 

6 ราย, 3 ราย และ 11 ราย ตามลาํดบั แต่ไม่

เสยีชวีติซงึตอ้ง Refer จากการทบทวน

พบวา่ปญัหาส่วนใหญ่เกดิในกลุ่มผูป้ว่ย กลบัมาสบูบุหรซีาํ ไม่เลกิสบูบุหร ีจากการหยดุยาเอง ไม่มาต่อเนืองตาม

นดั และปญัหาการ Re-admit ส่วนใหญ่เกดิจากพยาธสิภาพของโรคและในผูป้ว่ยทมีโีรคร่วม ทมี PCT จงึได้

พฒันากระบวนการดแูลผูป้ว่ยตามมาตรฐานต่อ และเพมิช่องทางการเขา้ถงึบรกิาร ใหผู้ป้ว่ยไดเ้ขา้รบับรกิารใน

คลนิิก COPD และเน้นในกระบวนการ การสรา้งเสรมิพลงั  Empowerment โดยเฉพาะในผูป้ว่ย Poor controlled 

ใหเ้ลกิสบูบุหร ีและตดิตามผลทุกครงัทมีาตามนดั การการฟืนฟูสมรรถภาพปอดโดยสหวชิาชพี 

 

7. โรคหอบหืด Asthma 

ตวัชีวดั: จาํนวนอุบตักิารณ์ผูป้ว่ย Asthma เกดิภาวะ Ac. Asthmatic attack 

 

จากการวเิคราะห ์พบวา่ หลงัการ

เปิดใหบ้รกิาร Asthma clinic พบวา่อตัรา

การกลบัมา Re-visit ER ดว้ย Asthma 

ภายใน 48 ชม มแีนวโน้มลดลง จากปี 

2557-2559 รอ้ยละ 5.55, 1.49 และ 0.66 

ตามลาํดบั และยงัไม่พบอุบตักิารณ์เสยีชวีติ

ใน Asthma ปี 2557-2559 พบผูป้ว่ยเกดิ  

Acute asthmatic attack ใส่ Tube Refer 

จาํนวน 3 ราย, 0 ราย และ 1 ราย 

ตามลาํดบั จากการทบทวนกระบวนการ

ดแูลผูป้ว่ย พบวา่ เป็นในกลุ่มทหียดุยาเอง ใชย้าไม่ต่อเนอืงสมาํเสมอ มปีจัจยักระตุ้ นจากสงิแวดลอ้มทบีา้น ที

ทาํงาน และไม่ใชอุ้ปกรณ์ป้ องกนัขณะทาํงานในโรงงาน ทาํใหเ้กดิอาการกาํเรบิรุนแรง ทมี PCT จงึพฒันา

กระบวนการดแูลผูป้ว่ยในกระบวนการรกัษาใชย้าตามแนวเวชปฏบิตั ิ GINA Guideline ต่อเนืองและประเมนิผล

การสงัใชย้าแก่ผูป้ว่ยตามจาํนวนทสีอดคลอ้งการนดั แต่ละครงั การสรา้งเสรมิพลงั Empowerment โดยเฉพาะใน

กลุ่ม Poor controlled ใหใ้ชย้า Controller ทถีูกตอ้งต่อเนืองตามแผนการรกัษา ผลลพัธท์าํใหแ้นวโน้มผูป้ว่ยมา

รกัษาท ีER ดว้ยภาวะ และมา Re-visit ซาํดว้ย Acute asthmatic attack ลดลง 
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กลุ่มโรคติดเชือ 

8. ตวัชีวดั : Sepsis 

ตวัชีวดั : อบุติัการณ์การเสียชีวิตในผู้ป่วย Severe sepsis (เป้าหมาย  ) 

 

จากการวเิคราะหพ์บวา่ ปี  พบ

อุบตักิารณ์ ระดบั I ในผูป้ว่ยเดก็ Sepsis 1 

ราย ช่วงเวลา เวรเชา้ต่อบ่าย ในหน่วยงาน : 

ER จากผลการทบทวน พบความเสยีงใน

กระบวนการประเมนิผดิพลาด (Delay 

Assessment) ทมี PCT จงึเรมิพฒันาระบบ

การดแูลผูป้ว่ย Sepsis โดยกาํหนดเป้ าหมาย

ในผูป้ว่ย Severe Sepsis / Septic shock ให้

สามารถ Early detection , Early Diagnosis and Early Treatment ไดร้วดเรว็ โดยพฒันาระบบงานโดย ทมี 

PCT กาํหนดเกณฑก์ารประเมนิ และวนิิจฉยั Severe sepsis  ทมี PTC เพมิยา HAD Norepinephrine แนว

ทางการ Monitoring ยา HAD ทมี NSO พฒันา Competency การประเมนิ Sepsis shock และ Re-assessment 

แก่ NA พยาบาล ใน รพ.และใน รพ.สต. MSO ระบบขอคาํปรกึษาแพทย ์Staff ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหม้ ีLab และ 

X-Ray ตลอด 24 ชวัโมง และมรีะบบการกาํกบัตดิตามผลลพัธท์ุกเดอืน  ผลลพัธ ์พบวา่  ยงัไม่พบการเสยีชวีติซาํ

ใน Severe sepsis 

 

9. วณัโรค 

ตวัชีวดั : TB Success rate  มากกว่าร้อยละ 90 

อตัราการหาย Success rate TB มี

แนวโน้มทสีงูขนึ  เนืองจากทมีสหวชิาชพี และ

เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพ มรีะบบการ ดแูลตาม 

CPG การตดิตามนดั  ระบบ DOT และการ

วางแผนจาํหน่าย และระบบการรายงานขอ้มลู

ดว้ยสารสนเทศตามโปรแกรม สคร. ช่วยในการ

กาํกบัตดิตาม และมรีะบบประสานขอ้มลูกบั 

รพ.สต. ทุกราย ทาํใหส้ามารถตดิตามผูป้ว่ยทาํ

ใหผ้ลสาํเรจ็การรกัษาไดส้าํเรจ็สงูขนึ 

 

10. เอดส ์ 
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ตวัชีวดั : ผู้ป่วยเอดสป์ระสบความสาํเรจ็ในการรกัษาด้วยยาต้านไวรสั (Viral Load undetectable) 

มากกว่าร้อยละ  

   จากการทบทวน พบปญัหาทสีาํคญั

คอื การตรวจตดิตามระดบั CD4และ VL ผูป้ว่ย

ขาดนดั และความเสยีงต่อการเกดิ

ภาวะแทรกซอ้นกรณีทไีดร้บัยาตา้นไวรสัขณะที

ม ีCD4 ตาํมาก  และมผีูป้ว่ยเสยีชวีติทมีได้

ปรบัปรุงระบบตดิตามระดบั CD4 และ VL และ 

DR ปรบัระบบการนดัตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

ผูป้ว่ยในพฒันากระบวนการดแูลผูป้ว่ย 

Palliative care 

 

11.ไข้เลือดออก  

ตวัชีวดั : อตัราการผูป้ว่ยไขเ้ลอืดออกเสยีชวีติ   (เป่าหมาย 0 ) 

ตวัชีวดั : อุบตักิารณ์ผูป้ว่ย DHF เกดิภาวะ Profound shock (เป้าหมาย 0 ) 

ตวัชวีดั เป้ าหมาย 2557 2558 2559 

2560 

(ต.ค.-ม.ีค.) 

อตัราการผูป้ว่ยไขเ้ลอืดออกเสยีชวีติ       

อุบตักิารณ์ผูป้ว่ย DHF เกดิภาวะ 

Profound shock       

 จากตาราง พบว่า การดแูลผูป้ว่ยไขเ้ลอืดออก ยงัไม่พบอุบตักิารณ์ผูป้ว่ยไขเ้ลอืดออกเสยีชวีติ  และผูป้ว่ย 

DHF เกดิภาวะ Profound shock ในระยะ 3 ปีทผี่านมา 

 

กลุ่มแม่และเดก็ 

13.  ตกเลอืกหลงัคลอด PPH c Shock 

ตวัชีวดั : ร้อยละของการเกิด PPH c Shock (เป้าหมาย < 1%) 
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จากการทบทวน พบวา่ PPH c                                                                            

Shock ปี 2557-2559 พบวา่ เกดิในมารดาทมีี

ภาวะเสยีง คอื รกคา้ง  มดลกูหดรดัตวัไม่ด ี 

มารดาอายนุ้อย กระบวนการ  ส่วนใหญ่เป็น

การตกเลอืดภายใน 24 ชม.หลงัคลอด Care 

Process ทพีบปญัหาคอื การประเมนิ PPH c 

Shock และการประเมนิซาํล่าชา้ ระยะ 2 

ชวัโมงหลงัคลอด และการสง่ต่อขอ้มลูกลุ่ม

เสยีงเพอืสอืสารเฝ้ าระวงัไม่เพยีงพอทชีดัเจน 

ทมี PCT มกีารปรบัระบบงานโดย กาํหนดให ้early warning sign เรว็ขนึ กลุ่มเฝ้ าระวงั Total blood loss จาก

เดมิ 400 ml เป็น 300 ml. กาํหนดใหม้กีารรายงานแพทยเ์พอืเฝ้ าระวงั การรายงานปรมิาณเลอืดจรงิโดยใชถุ้ง

ตวงเลอืดทุกราย การชงันําหนกั Pad เพอืประเมนิปรมิาณเลอืดใหช้ดัเจน  

 

ตวัชีวดั : อตัราทารกขาดออกซิเจนแรกคลอด (Birth Asphysia) เป้าหมายไม่เกิน 25:1,000 การเกิดมีชีพ  

 

จากวเิคราะหพ์บวา่ Birth  Asphyxia มี

แนวโน้มทลีดลง สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจากมารดา

มภีาวะ Thick meconium และภาวะ Preterm 

labor  จงึมกีารพฒันาระบบการดแูลหญงิ

ตงัครรภต์งัแต่ขณะฝากครรภจ์นถงึ ระยะคลอด 

ช่วยลดอตัราการเกดิภาวะ  Birth Asphyxia มา

อยา่งต่อเนืองตามาตรฐาน ตงัแต่กระบวนการ 

ANCโดยส่งเสรมิตดิตามการฝากครรภเ์รว็ 

ประเมนิและจดัการความเสยีงรายบุคคล มี

มาตรการการแกไ้ขภ้าวะทุพโภชนาการในหญงิ ตงัครรภใ์หม้กีารดาํเนนิการป้ องกนัและควบคุมความเสยีงต่อการ

คลอดก่อนกาํหนดตามมาตรฐาน WHO  จ่ายยาเมด็เสรมิไอโอดนี ธาตุเหลก็ กรดโฟลคิในหญงิตงัครรภ ์

มาตรการลดการคลอดก่อนกาํหนดและ ลดภาวะแทรกซอ้นคอืการเสนอใชย้า Nefedipine และใชย้า 

Corticosteroid ในระยะคลอด มกีารใช ้Admission Record ในการประเมนิความเสยีง Birth Asphyxia  

ปี 2558 ใหม้กีารใช ้NST ในการประเมนิผูป้ว่ยแรกรบัทกุราย  และการป้ องกนัการดาํเนินการคลอดผดิปกตจิาก

การประเมนิดว้ย Partograph ผลลพัธ ์ทาํใหอ้ตัรา Birth Asphysia ลดลง 
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