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โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

Service Profile  
องค์กรแพทย์  โรงพยาบาลแก่งคอย 

1. บริบท  (Context) 
ก. ความมุ่งหมาย  (Purpose) : 

องคก์รแพทย ์ มีหนา้ท่ีใหบ้ริการทางสาธารณสุข ในดา้นส่งเสริม  ดา้นป้องกนั ดา้นการรักษาและดา้น
การฟ้ืนฟู ท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชน   ดว้ยความเสมอภาค  ธรรมรงคซ่ึ์งมาตรฐานและจริยธรรมวชิาชีพ   เพื่อ
สุขภาพท่ีดีของประชาชน 

มีเป้าหมาย  ใหผู้รั้บบริการไดรั้บการบริการท่ีปลอดภยัและพึงพอใจ เนน้บริการท่ีตรงต่อเวลา การให้
ขอ้มูลการเจบ็ป่วยและแผนการรักษาแก่ผูป่้วย 

เป็นผูน้ าและเป็นท่ีปรึกษาแก่ทีมงานแนวราบ และงานการพฒันาโรงพยาบาล 
             ใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะและร่วมวางแผนกบัคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
ข. ขอบเขตการใหบ้ริการ  (Scope of Service)  : 

องคก์รแพทยใ์หบ้ริการดา้นการรักษาพยาบาลผูป่้วยในและผูป่้วยนอกทุกคนท่ีมารับบริการโดยเท่า
เทียมกนั  รวมถึงการป้องกนัโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟ้ืนฟูสุขภาพ แก่ประชาชนทัว่ไปในเขต
รับผดิชอบตามมาตรฐานวชิาชีพ      
ค. ความตอ้งการของผูรั้บผลงานส าคญั  :  

- ผูรั้บบริการตอ้งการไดรั้บการรักษาท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  มีความเสมอภาค ไดรั้บขอ้มูล 
     เก่ียวกบัโรคท่ีเป็นอยู ่ รวมทั้งไดรั้บการส่งต่อท่ีเหมาะสม 
- ผูรั้บบริการตอ้งการหายจากโรคหรืออาการท่ีเป็นอยู ่ตามมาตรฐานและจริยธรรมวชิาชีพ 
- ผูรั้บบริการตอ้งการไดรั้บการบริการท่ีสะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว   สุภาพ   และเป็นกนัเอง 

ง. ความตอ้งการในการประสานงานภายในท่ีส าคญั  : 
- ทีมผูรั้กษาไดรั้บขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 
- ทีมผูรั้กษามีความรู้   ความสามารถในการดูแลรักษาผูป่้วย 
- ทีมผูรั้กษาไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นวชิาการ 
- ทีมผูรั้กษามีความร่วมมือในการท างานเป็นทีม   มีความสุภาพ   และเป็นกนัเอง 
- ในกรณีฉุกเฉิน ผูเ้ก่ียวขอ้งไม่สามารถตามผูรั้กษาท่ีมีหนา้ท่ี สามารถตามผูอ่ื้นได ้ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ  
      แพทยอ์าวโุส หรือแพทยอ่ื์นๆท่ีสามารถติดต่อไดใ้นเวลานั้น 

 
จ. ลกัษณะส าคญัของงานบริการและปริมาณงาน  : 
     งานดา้นการรักษา ประกอบดว้ยผูป่้วยนอกเฉล่ีย             630 คนต่อวนั 
                              ผูป่้วยในเฉล่ีย  54 คนต่อวนั 
     ผูป่้วยทนัตกรรมเฉล่ีย  32      คนต่อวนั 
งานดา้นป้องกนั  ส่งเสริม และฟ้ืนฟู   ประกอบดว้ย 
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- งานดูแลผูป่้วยตั้งครรภเ์ฉล่ีย  70  คนต่อสัปดาห์ 
- ส่งเสริมใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคท่ีพบบ่อยแก่เจา้หนา้ท่ีประจ าสถานีอนามยัต่างๆ 
- ส่งเสริมใหค้วามรู้เก่ียวกบั การดูแลโรคเร้ือรังแก่เจา้หนา้ท่ีประจ าสถานีอนามยั 
- การก ากบัดูแลงานดา้น รพ.สต. โดยมีการส่งเจา้หนา้ท่ีไปออกหน่วยตาม รพ.สต. ส่วนในกรณีท่ี

เจา้หนา้ท่ีไม่ไดไ้ปออกหน่วย  หากเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยท่ีเก่ียวกบัการรักษา   เจา้หนา้ท่ี รพ.สต.สามารถ
โทรปรึกษากบัแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลทางโทรศพัทไ์ดโ้ดยตรงหรือ SKYPE 
    งานดา้นบริการทนัตกรรม 

- ตรวจสุขภาพช่องปากผูป่้วยตั้งครรภเ์ฉล่ีย   10   คนต่อสัปดาห์ 
- เคลือบฟลูออไรด ์เฉล่ีย     26   คนต่อสัปดาห์ 
- เคลือบหลุมร่องฟัน      30   ซ่ีต่อสัปดาห์ 
- ท าฟันเทียม                          166   ช้ินต่อปี  

      ทรัพยากรดา้นบุคคล  ประกอบดว้ย 
- แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป                            10    คน 
- แพทยแ์ผนจีน                                                                                                        1    คน 
- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว                                                           1    คน 
- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นกุมารเวชกรรม                                                                     1    คน 
- ทนัตแพทยเ์ฉพาะทางหลกัสูตรประกาศนียบตัรสาขาทนัตกรรมทัว่ไป                5    คน 
- ทนัตแพทยท์ัว่ไป               2     คน 

ฉ. ประเด็นคุณภาพท่ีส าคญั  (Key Quality Issues)  : 
คุณภาพด้านวชิาการและมาตรฐานการรักษา   เนน้การรักษาท่ีมีคุณภาพ ถูกตอ้ง รวดเร็ว ตาม

มาตรฐานและจริยธรรมวชิาชีพ โดย 
- ใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยทุกคนแบบองคร์วม  มีความถูกตอ้ง ปลอดภยัและเหมาะสมกบัโรคของ

ผูป่้วย ส่วนกรณีท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีมีความรุนแรงเกินขีดความสามารถท่ีโรงพยาบาลจะดูแลได ้ทีมผูรั้กษาจะ
ติดต่อและปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทาง ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งส่งผูป่้วยต่อไปยงัโรงพยาบาลอ่ืน ทีมผูรั้กษาจะดูแล
ผูป่้วยเบ้ืองตน้พร้อมท่ีจะส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพสูงข้ึน 

- องคก์รแพทยร่์วมกบัทีม PCTไดมี้การจดัท า CPG 11  อนัดบัโรคพบบ่อย โรคท่ีมีความเส่ียงสูง  
ไดแ้ก่   1)เบาหวาน                       7)โรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน   

2) ความดนัโลหิตสูง   8)โรคติดเช้ือทางเดินลมหายใจส่วนล่าง 
3)เจบ็หนา้อก                     9)โรคติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะ   
4)ทอ้งเสีย                          10)ภาวะหวัใจลม้เหลว   
5)ปวดหลงั                        11)หอบหืด  
 6)โรคเครียด 
เพื่อเป็นมาตรฐานในการดูแลรักษาผูป่้วย   
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- มีระบบการจ าแนกผูป่้วยตามอาการส าคญั และตามความฉุกเฉิน เพื่อความถูกตอ้งและความรวดเร็ว  
    ในการรักษา  
- มีการทบทวนเวชระเบียนโดยทีมรักษาท่ีมิใช่แพทยทุ์กวนั เนน้ท่ีความถูกตอ้งและความเหมาะสม 
- ทีมโรงพยาบาลไดรั้บการเยีย่มส ารวจจากโรงพยาบาลจงัหวดัโดยแพทยเ์ฉพาะทาง และมีการให้

ความรู้โดยเฉพาะโรคท่ีพบบ่อยในสาขานั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ท าใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาท่ีดี 
- มีการพฒันาระบบส่งต่อผูป่้วยใหไ้ดม้าตรฐาน รวดเร็ว โดยเฉพาะโรคท่ีมีความเส่ียงสูง  
- พฒันาปรับปรุงวชิาการทางการแพทยใ์หท้นัสมยัอยูเ่สมอ เนน้ใหแ้พทยไ์ปประชุมวชิาการใน

โรงเรียนแพทย ์10 วนัต่อปี 
คุณภาพด้านจริยธรรม แพทย์ 

- ใหบ้ริการโดยปฏิบติัตามสิทธิผูป่้วย 10 ประการ(อยูใ่นธรรมนูญองคก์รแพทย)์  เนน้การใหข้อ้มูล
เจบ็ป่วยและแผนการรักษาแก่ผูป่้วยและญาติ และใหญ้าติมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการรักษาผูป่้วย   และ
สามารถใหบ้ริการไดโ้ดยไม่มีขอ้ร้องเรียน  
ช. ความทา้ทายและความเส่ียงท่ีส าคญั จุดเนน้  : 

- ขอ้ร้องเรียนดา้นการรักษาพยาบาลจากผูป่้วยหรือผูเ้ก่ียวของ 
- การขาดแคลนแพทยท์ัว่ไปและแพทยเ์ฉพาะทาง 
- การบนัทึกขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการรักษาผูป่้วยในเวชระเบียนไม่ครบถว้น 

 
ซ. ศกัยภาพและขอ้จ ากดัในดา้นผูป้ฏิบติังาน เคร่ืองมือ เทคโนโลย ี : 

ดา้นผูป้ฏิบติังาน    
- มีขอ้จ ากดัเร่ืองปริมาณแพทยมี์จ านวนนอ้ยเทียบต่อผูรั้บบริการ 
- มีขอ้จ ากดัเร่ืองไม่มีแพทยเ์ฉพาะทางครบทุกสาขาในโรงพยาบาล 
- ขอ้จ ากดัเร่ืองโอกาสของแพทยท่ี์จะไดศึ้กษาเพิ่มเติมในระหวา่งปฏิบติังานท่ีโรงพยาบาลชุมชน   

เน่ืองจากงานมีปริมาณมากและแพทยมี์จ านวนนอ้ย 
ทรัพยากรดา้นเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือ   
- โรงพยาบาลมีเคร่ืองมือการแพทยใ์นการดูแลผูป่้วยฉุกเฉินครบ 
- โรงพยาบาลมีเคร่ืองมือการแพทยใ์นการตรวจผูป่้วยเพื่อวินิจฉยัโรคท่ีOPDครบ 
- แพทยส์ามารถส่งตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการเบ้ืองตน้, X ray เบ้ืองตน้ได ้
- มีการใชโ้ปรแกรม Hos-xp ,การดูขอ้มูลผูป่้วย ผา่นระบบ internet  และใชร้ะบบrefer online 

ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง  : 
ดา้นเจา้หนา้ท่ี 
- มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแพทย ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อเป็นตวัอยา่งในการ

ดูแลส่งเสริมป้องกนัแก่บุคลากรและผูป่้วย 
- องคก์รจดักิจกรรมใหส้มาชิกออกก าลงักายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ1คร้ัง 
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- สมาชิกตรวจสุขภาพทุก 12 เดือน 
            -    รณรงคก์ารใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัโรค ขณะปฏิบติังาน เช่น หนา้กากอนามยั 
              ดา้นผูป่้วย 

- มีการใหค้วามรู้ทัว่ไปในการปฏิบติัตวั เก่ียวกบัโรค โดยเนน้เร่ืองการปฏิบติัตวัและการรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะกบัโรค  การใชย้า     ในผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล    

- มีการใหค้วามรู้และส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ของผูป่้วยความดนั
โลหิตสูง  ไขมนัในเลือดสูง  เบาหวาน  โดยการประสานงานผา่นคลินิกเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 

- ใหก้ารดูแลแบบองคร์วม ดา้นจิตใจ สังคม  โดยร่วมกบัทีม ใหค้  าปรึกษา(counseling) 
- รณรงคส์วมหมวกนิรภยัโครงการลดอุบติัเหตุ  วางแผนร่วมกบัชุมชนในการลดอุบติัเหตุ  
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โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

ญ.แผนปฏิบติัการ จุดเนน้  : 
                 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560-2561 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ก. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

เร่ือง  การอบรมวชิาการทางการแพทย ์            
วตัถุประสงค์ – แพทยไ์ดรั้บการอบรมวชิาการทางการ
แพทย ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูป่้วย 
กจิกรรม 

1. แพทยเ์ขา้อบรมวชิาการทางการแพทย ์ใน
โรงพยาบาลแก่งคอย 

2. แพทยเ์ขา้อบรมวชิาการทางการแพทย ์ท่ี
โรงพยาบาลสระบุรี 

3. แพทยเ์ขา้อบรมวชิาการทางการแพทย ์นอก
จงัหวดัสระบุรีตามท่ีแพทยมี์ความสนใจ 

1.แพทยเ์ขา้อบรมวชิาการทางการ
แพทย ์100% (คน) 
2.แพทยเ์ขา้อบรมวชิาการทางการ
แพทย ์ ≥10 วนั/คน (แพทย์
ทั้งหมด 12 ท่าน) 
 
 
 
 
 
 

>80% 
 

>80% 
 8

0
% 

0 
 

0 

8% 

 
1 
 
 
 
 
 
 

16.% 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

 
หมายเหตุ : เน่ืองจากแพทยโ์รงพยาบาลชุมชน มีการสับเปล่ียนทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปี ทางองคก์รแพทย ์จึงเร่ิมการบนัทึกขอ้มูลตั้งแต่ พฤษภาคม ถึง เมษายน 
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โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

ฎ.วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดั  การพฒันา  : 
ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/
วตัถุประสงค์ 

ตัวช้ีวดัและ
ผลลพัธ์ 

กจิกรรมพฒันา 

1.ผูป่้วยดว้ยโรคท่ีอาการ
รุนแรงไดรั้บการส่งต่อ
ดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

-ไม่พบผูป่้วยรุนแรง
เสียชีวติโดยไม่
เหมาะสม 
 

-ขอ้ร้องเรียน
เก่ียวกบัปัญหาการ
ส่งต่อการรักษานอ้ย
กวา่0.5% 

-มีการปรึกษาระหวา่งแพทย์
เจา้ของไขแ้ละแพทยอ่ื์นๆ รวมทั้ง
มีการส่งเวรแก่แพทยเ์วร กรณีมี
ผูป่้วยหนกั 
-กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัคนไขห้นกั 
มีการโทรปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทาง 
 -แพทยเ์จา้ของไขแ้ละแพทยเ์วร
มาดูผูป่้วยเม่ือไดรั้บแจง้จาก
พยาบาล 

2.ผูป่้วยไดรั้บการรักษา
ดว้ยความถูกตอ้งและได้
มาตรฐาน 

-ผูป่้วยท่ีเขา้รับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาล
หายจากโรค 
-องคก์รแพทย์
ร่วมกบัPCT จดัท า 
CPGโรคท่ีพบบ่อย 

-ขอ้ร้องเรียนดา้น
การรักษาผูป่้วย
นอ้ยกวา่0.5% 

-มีการทบทวนเวชระเบียนโรคท่ี
พบบ่อยของโรงพยาบาลท่ีผา่นมา
เพื่อมาท าCPG 
-มีการประชุมแพทยเ์พื่อจดัCPG
โรคท่ีพบบ่อย 
-มีการทบทวนCPGเดิมให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
-มีการทบทวนเวชระเบียนผูป่้วย
เพื่อจดัท าCPGโรคใหม่เพิ่มเติม 

3 แพทยเ์ป็นผูมี้ความรู้ได้
มาตรฐาน 
 

-ผูป่้วยไดรั้บการ
รักษาจากแพทยท่ี์มี
ความรู้ 

-แพทยต์อ้งเป็นผู ้
ไดรั้บปริญญาบตัร
รับรองวฒิุ
การศึกษาจาก
โรงเรียนแพทยท่ี์
ไดม้าตรฐาน 
 

-แพทยไ์ดมี้โอกาสอบรมทาง
วชิาการอยา่งสม ่าเสมอ และ
ต่อเน่ือง 
-มีการก าหนดจ านวนวนัต่อปีท่ี
แพทยต์อ้งไปอบรมวชิาการ
ทางการแพทย ์
-มีการแบ่งแพทยผ์ูส้นใจสาขา
เฉพาะดา้น เลือกไปอบรมตามท่ี
ตนสนใจเพื่อดูแลคนไขเ้ฉพาะ
ดา้น 
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โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

ฏ.ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน  (Performance Indicator)  :   

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 

1) ขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลท่ีไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 

0% 0 0 0 0 0 

2) ขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัความไม่เสมอภาคของการรักษา 0% 0 0 0 0 0 
3) การออกตรวจ OPD ในเวลา  08.30 น.อยา่งนอ้ย 1 คน >80% 100 100 100 100 100 
4) อตัราความพึงพอใจของผูม้ารับบริการต่อองคก์รแพทย ์
      4.1   ผูป่้วยนอก 
      4.2   ผูป่้วยใน 

 
>80% 
>80% 

 
80.20 
83.60 

 
83.87 
83.13 

 
82.68 
83.80 

 
79.73 
84.93 

 
79.93 
84.92 

5)  ความสมบูรณ์ของการลงบนัทึกเวชระเบียน >80% 87.03 85.04 87.51 88.77 82.89 
6)  อตัรา Readmit ภายใน 28 วนัส าหรับทุกโรค <0.5% 0.21 0.20 0.17 0.21 0.20 
7) อตัรา Readmit  ภายใน 28 วนั ส าหรับโรค COPD <10% 13.89 13.88 16.43 31.99 16.67 
8) อตัรา Readmit  ภายใน 28 วนั ส าหรับโรค Asthma <10% 20.69 20.69 14.16 12.50 8.94 
9) อตัราการเกิดภาวะน ้าเกินจากโรคไขเ้ลือดออก   < 5 % - - - - 0.7 
10) อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัการถอนฟัน < 1% 0.08 0 0 0 0 
11) อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัหตัถการทางทนัตกรรม < 1% 0.05 0 0 0 0 
12) อตัราผูป่้วย STEMI ไดรั้บยาละลายล่ิมเลือดไดท้นัภายใน
เวลา 30 นาที 

>70% - - - 100 100 

13) อตัราผูป่้วย STROKE ไดรั้บการดูแลตาม CPG   >80% 100 100 100 100 100 
 
ข้อร้องเรียนทีเ่กีย่วกบัการรักษาพยาบาลทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลลพัธ์  

000
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2555 2556 2557 2558 2559

ข้อร้องเรียน

เป้าหมาย 0%
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โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

ผลลพัธ์ มาตรฐานวชิาชีพแพทย ์ เป็นบรรทดัฐานท่ีส าคญัในการดูแลผูป่้วย การรักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลชุมชน มีขอ้จ ากดัดว้ยผูป่้วยท่ีมีจ  านวนมากและแพทยเ์ป็นแพทยร์ะดบัปฏิบติัการ จึงมี

โอกาสท่ีจะเกิดปัญหาในขอ้น้ีไดง่้าย การก าหนดขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลท่ีไม่

เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพ ถือเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัมากตวัหน่ึง ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้

 
ข้อร้องเรียนทีเ่กีย่วกบัความไม่เสมอภาคของการรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลลพัธ์ 
            เป้าหมายขององคก์รแพทย ์ก็คือ ใหบ้ริการทางสาธารณสุขในดา้นส่งเสริม ดา้นป้องกนั ดา้นการ
รักษาและดา้นฟ้ืนฟูท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชน ดว้ยความเสมอภาค ซ่ึงตวัช้ีวดัน้ีไดผ้ลลพัธ์เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
การออกตรวจ OPD ในเวลา  08.30 น.อย่างน้อย 1 คน 
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โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

 
 

ผลลพัธ์ 

การตรงต่อเวลาในการออกตรวจผูป่้วยนอกเป็นเร่ืองส าคญัในการรักษาพยาบาลผูป่้วย องคก์ร

แพทยมี์การจดัล าดบัแพทยท่ี์ออกตรวจ OPD ท่ีแน่นอน โดยจะจดัแพทยอ์อกตรวจ OPD ในช่วงเชา้ 

2 คน เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาท่ีรวดเร็วข้ึน ซ่ึงผลลพัธ์เป็นตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 
อตัราความพงึพอใจของผู้มารับบริการต่อองค์กรแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลลพัธ์ 

ผูป่้วยนอก    : มีอตัราพึงพอใจใกลเ้คียงกนัทุกปี คือประมาณ 80-83%  แต่ในปี 2558-2559 

ไดผ้ลต ่ากวา่เป้าหมาย เน่ืองจากผูป่้วยมีจ านวนมากข้ึนและมีโรคท่ีซบัซอ้นมากข้ึน แมจ้ะไดรั้บการ

ตรวจท่ีเร็วข้ึนจากการท่ีแพทยอ์อกตรวจตั้งแต่ 8.30 น. ผูป่้วยแต่ละคน ตอ้งกลบัเขา้หอ้งตรวจหลาย

คร้ัง จากการส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เอก็เรย ์ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ จึงตอ้งมีการวางแผนในการ

ดูแลผูป่้วยส่วนน้ีต่อไป  

 ผูป่้วยใน : มีอตัราความพึงพอใจใกลเ้คียงกนัทุกปี คือ 80-83 % แต่ในสองปีล่าสุด พบวา่

สูงข้ึนกวา่เดิม เกิดจากการท่ีแพทยมี์เวลาในการดูแลผูป่้วยแต่ละคนมากข้ึน โดยแพทยม์าตรวจ

ผูป่้วยในก่อนเวลา 8.30 น.และแพทยแ์ต่ละท่านดูแลผูป่้วยจ านวนลดลง จึงมีเวลาแก่ผูป่้วยแต่ละคน

มากข้ึน 

0
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OPD เป้าหมาย > 80%

IPD เป้าหมาย > 80%



Service Profile  องคก์รแพทย ์  10 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

 
ความสมบูรณ์ของการลงบันทกึเวชระเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ์   
ความสมบูรณ์ของการลงบนัทึกเวชระเบียน พบวา่ มีความสมบูรณ์อยูใ่นช่วง 85-88% แต่ในปี 2559 

กลบัพบวา่ ลดลงอยา่งมากเหลือ 82.89%   จากการวเิคราะห์ พบวา่มีปัญหามากในส่วนของแพทย ์
1) ความสมบูรณ์ส่วน admission note ส่วนประวติั 
2)  ความสมบูรณ์ส่วน admission note ส่วนตรวจร่างกาย 
3)  การลง Progress note ส่วนของแพทย ์

โดยทั้งสามขอ้น้ีแพทยก์รอกขอ้มูลแต่ไม่สมบูรณ์ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
ไดมี้การช้ีแจงแก่แพทยทุ์กท่านในการลงขอ้มูลในเวชระเบียนถึงขอ้ท่ีมีปัญหานั้นนั้น 
แนวทางแกไ้ข 
ไดมี้การปรึกษาทีม IM กบัองคก์รแพทย ์ถึงปัญหา ดงักล่าว มีการเปล่ียนแนวทางการ Audit จาก
เดิมใหแ้พทยท์่านเดียว Audit chart เป็นการใหแ้พทยทุ์กท่านช่วยกนั Audit ทุกเดือน เพื่อทราบ
ปัญหาในการลงขอ้มูลในเวชระเบียน เป็นการแกปั้ญหาน้ี 
 

อตัรา Readmit ใน 28 วนัส าหรับทุกโรค 
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โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

 
 

 
ผลลพัธ์ : พบวา่อตัรา Re-admit ภายใน 28 วนั ส าหรับทุกโรค ต ่าลงกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้เพราะมี

การ admit เร็วข้ึน และมีมาตรฐาน CPG ในโรคท่ีพบบ่อย 10 โรค ท่ีใชป้ระเมินไดดี้และเร็วข้ึน 
 
อตัรา Readmit ใน 28 วนัส าหรับโรค COPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ์  
- มีแนวโนม้คงท่ี (พ.ศ.2555-2559) แต่ยงัสูงกวา่ค่าท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก 

 1) ข้ึนกบัฤดูกาลในแต่ละปี ถา้ฝนตกชุกโอกาสท่ีจะ admit จะสูง 
 2) ผูป่้วยท่ี admit ส่วนหน่ึงยงัสูบบุหร่ี ท าใหโ้อกาสท่ีจะหอบสูงข้ึน 
 3) ผูป่้วยกลุ่มหน่ึง ไม่ค่อยไดม้า F/U เน่ืองจากผูป่้วย COPD มกัเป็นผูป่้วยอายมุาก เม่ือมา
โรงพยาบาลตอ้งมีผูพ้ามา ซ่ึงผูพ้ามาตอ้งหยดุงานเพื่อผูป่้วยพามา 
 - ส าหรับในปี 2559 พบวา่สูงข้ึน จึงไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลปี 2559 พบวา่ 
 ผูป่้วยท่ีมาRe-admit เน่ืองจากเป็นคนไขท่ี้มีอาการรุนแรง เคยไดรั้บการส่งท่อหายใจ และส่งต่อไป
ยงัโรงพยาบาลสระบุรี เม่ืออกจากโรงพยาบาลสระบุรีแพทยก์็ไม่ไดน้ดัเพื่อไปรักษาต่อ แต่ใหม้าตรวจต่อท่ี
โรงพยาบาลแก่งคอย โดยไม่มีแนวทางการรักษาในผูป่้วยเฉพาะรายมาให ้ซ่ึงผูป่้วยเหล่าน้ีเกินความสามารถ
ท่ีแพทยโ์รงพยาบาลแก่งคอยจะดูแลได ้
            ในปี 2558-2559 ผูป่้วย COPD ประมาณ 50% เท่านั้นท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 
 แนวทางแกไ้ข :  

1. รณรงค ์ใหผู้ป่้วยกลุ่มน้ีไดรั้บการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ทุกคน โดยเจา้หนา้ท่ีของคลินิก COPD 

จะเป็นผูด้  าเนินการและน าวคัซีนมาฉีดให้ 
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2. รณรงคโ์ครงการ COPD เลิกบุหร่ี 100 % โดยผูป่้วยท่ีคลินิก COPD ตอ้งเขา้รับการ Counselling 

จากคลินิกเลิกบุหร่ีทุกคน 

3. นดัผูป่้วยกลุ่มน้ีใหน้านข้ึน ก าชบัใหผู้ท่ี้น าผูป่้วยมา ดูแลผูป่้วยใหม้ากข้ึน 

4. วางแผนจะมีการท า CPG โรค COPD เพื่อเป็นแนวทางให้แพทยใ์นการดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ีท่ี OPD 

5. จดัใหมี้แผนการดูแลผูป่้วย COPD ทั้งจงัหวดั โดยเฉพาะผูผู้ป่้วยท่ีมีความรุนแรงมาก ใหอ้ายรุ

แพทยเ์ฉพาะทางดา้นปอดของโรงพยาบาลสระบุรีเป็นแกนน า 

อัตรา Readmit ใน 28 วันส าหรับโรค Asthma 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ์  
ตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้มา จะเห็นไดว้า่แนวโนม้ผูป่้วยหอบหืดท่ีRe-admit ใน 28 วนัลดลงมาทุกปี จน

ปีน้ีสามารถลดอตัราผูป่้วยไดต้ามเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อไม่เกิน 10% ซ่ึงน่าจะเกิดจากหลายแนวทางประกอบกนั 
1)มีการตั้งเป้าใหผู้ป่้วยท่ีเขา้มาในคลินิกหอบหืดไดรั้บการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ได ้100 % 
2) มีการวางแนวทางใหแ้พทยทุ์กท่านสามารถส่งคนไขท่ี้ป่วยดว้ยโรคหอบหืดท่ีเขา้เกณฑท่ี์ตอ้ง

ไดรั้บยาป้องกนั เขา้มาในคลินิกได ้ผูป่้วยจึงเขา้มารับการดูแลในคลินิกไดเ้ร็วข้ึน 
3) ท่ีคลินิกหอบหืดจะมีการจดัตารางให้เจา้หนา้ท่ีหมุนเวยีนมาพูดคุยเร่ืองหอบหืดให้ผูป่้วยเขา้ใจถึง

เหตุผลการรักษา แนวทางการรักษา ความจ าเป็นในการรักษา วธีิการใชย้าพน่ เพื่อใหผู้ป่้วยมารักษาในคลินิก
ต่อเน่ือง รู้จกัดูแลตนเอง 

4) ผูป่้วยท่ีสูบบุหร่ีทุกราย ตอ้งเขา้คลินิกอดบุหร่ี 
5)เพิ่มพูนความรู้แพทย ์มีการรักษาโรคท่ีเป็นร่วมกบัหอบหืดมากข้ึน เช่น Allergic rhinitis. 
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อตัราการเกดิภาวะน า้เกนิจากโรคไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลลพัธ์  
                         ตวัช้ีวดัน้ีเป็นตวัช้ีวดัใหม่ท่ีไดท้  าเป็นปีแรก ท่ีเกิดจากการพบโรคไขเ้ลือดออกในพื้นท่ีสูงกวา่
ค่าเฉล่ียของประเทศถึง 6 เท่า พบวา่ผลลพัธ์ท่ีได ้ต ่ากวา่เปาหมาย 
 
 อตัราการเกดิภาวะภาวะแทรกซ้อนหลงัการถอนฟัน 
 
 
 
 
 
 
  
  
     
      
  ผลการด าเนินงานภาวะแทรกซอ้นหลงัการถอนฟันนอ้ยกวา่ค่าเป้าหมาย 
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 อตัราภาวะแทรกซ้อนหลงัหัตถการ  (เป้าหมาย <1%) 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
               ผลการด าเนินงานภาวะแทรกซอ้นหลงัหตัถการนอ้ยกวา่ค่าเป้าหมาย 
 
อตัราผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิม่เลือดได้ทนัภายในเวลา 30 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลลพัธ์  

โรคน้ีเป็นโรคท่ีส าคญั และมีอตัราตายสูง จ าเป็นตอ้งรีบวินิจฉยั และส่งต่อผูป่้วย ซ่ึงการส่งต่อตอ้ง
ใชเ้วลาในการเดินทาง แม่ข่ายคือโรงพยาบาลสระบุรี จึงมีขอ้ตกลงท่ีจะใหโ้รงพยาบาลชุมชน สามารถใหย้า
ละลายล่ิมเลือดได ้ มีการอบรมเจา้หนา้ท่ี มีการท า CPG ส าหรับโรคน้ี และมีการประเมินอาการผูป่้วยโดย
แพทยโ์รงพยาบาลแก่งคอยและโรงพยาบาลสระบุรีก่อนการใหย้าละลายล่ิมเลือด ซึงพบวา่ผูป่้วยไดรั้บยา
ตามเป้าหมาย 
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อตัราผู้ป่วย STROKE ได้รับการดูแลตาม CPG   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลพัธ์  
เน่ืองจากการดูแลผูป่้วย STROKE ไดมี้การวางแนวทางการดูแลรักษาท่ีชดัเจน จึงพบวา่อตัราผูป่้วย 

STROKE ไดรั้บการดูแลตาม CPG เกินอตัราท่ีก าหนดทุกปี 
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2. กระบวนการส าคัญ  (Key Processes) 
กระบวนการท างานแสดงระบบและขั้นตอนการท างาน 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                        
      
                              
 

 
                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผูป่้วยนอก  ทนัตกรรม 

 -  แพทยอ์อกตรวจ 8.30น               
 - ซกัประวติั ตรวจร่างกาย ส่ง
ตรวจเพ่ิมเติม 
-. การวนิิจฉยั 
- แจง้ผลการตรวจและ
แผนการรักษาให ้ผูป่้วยและ
ญาติทราบ 

-ทบทวนการ revisit 

                     

ผูป่้วยใน 
-  แพทยดู์แลผูป่้วยตอนเชา้ทุกวนั 
- ซกัประวติั ตรวจร่างกาย ส่งตรวจเพ่ิม 
- การวนิิจฉยั 
- การรักษาและใหค้ าแนะน าแบบสห
สาขาวชิาชีพ 
-การติดตามผลการรักษาและ  การเฝ้า
ระวงัอาการเปล่ียนแปลง 
 - ก าหนดขอ้บ่งในการตามแพทย ์เม่ือ
ผูป่้วยมีอาการเปล่ียนแปลง 
                                                                                                                                   

              Refer 
-  โทรติดต่อส่งcase  /ระบบ refer online                                                               
 - ทบทวนค าแนะน าจาก รพ.สระบุรี  
-ทบทวนวนิิจฉยักบั รพ.สระบุรี                                                   

Discharge 
-เตรียมความพร้อมผูป่้วยก่อนกลบั 
-.ใหค้วามรู้เร่ืองโรค และการรักษา 
-วางแผนการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น 
-นดัติดตามผล 
 

ผูรั้บบริการ 
 

ผูป่้วยฉุกเฉิน                              
-แพทยเ์วร,แพทยท์ัว่ไป                                
-ก าหนดแนวทางดูแลผูป่้วย
ขั้นตน้ท่ีส าคญั 
-มีแนวทางในการคดักรอง
ผูป่้วย                                                                
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กระบวนการท างานแสดงความเส่ียงและตัวช้ีวดั     (ดังแผนภูมิ) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                        
      
                              
 

 
                                          
 

 

 

  

 

 

 

 

ผูป่้วยนอกและทนัตกรรม 
ความเส่ียง                               ตวัช้ีวดั 

1).ผูป่้วยรอคอย
นาน   
2).ผุป่้วยไดรั้บการ
ดูแลไม่เหมาะสม 
3) ขอ้ร้องเรียนดา้น
การรักษาพยาบาล 
4) การขาดแคลน
แพทย ์
5) การบนัทึกขอ้มูล
ท่ีจ าเป็นในการ
รักษาผูป่้วย 
 
 
  

1) การออกตรวจ OPD ในเวลา  08.30 น.อยา่งน้อย 
1 คน 
2) ขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลท่ีไม่
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3) ขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัความไม่เสมอภาคของการ
รักษา 
4) อตัราความพึงพอใจของผูม้ารับบริการต่อองคก์ร
แพทย ์
5)  ความสมบูรณ์ของการลงบนัทึกเวชระเบียน 
6) แพทยมี์การใชย้าปฏิชีวนะท่ีเหมาะ 
สมในโรค URI 

 

ผูป่้วยใน 
ความเส่ียง                               ตวัช้ีวดั 
1).ผุป่้วยไดรั้บ
การดูแลไม่
เหมาะสม  
2)ผูป่้วยขาดความ
เขา้ใจโรคและ
แผนการรักษา  
3) เหมือนขอ้    
3)-4)ของผูป่้วย
นอก 
 

2) -5)เหมือน ผูป่้วยนอก 
 

 

ผูรั้บบริการ 
 

ผูป่้วยฉุกเฉิน 
ความเส่ียง                               ตวัช้ีวดั 

1).ผูป่้วยไดรั้บการ
ดูแลไม่เหมาะสม 
2) ขอ้ร้องเรียนดา้น
การรักษาพยาบาล 
3)เวชระเบียนไม่
สมบูรณ์ 
 
 

1) ขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาลท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2) ขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัความไม่เสมอ
ภาคของการรักษา 
3)  ความสมบูรณ์ของการลงบนัทึกเวช
ระเบียน 
4)ผูป่้วย STEMIไดรั้บยาละลายล่ิมเลือด
ภายใน 30 นาที 
     

                        

Refer 
ความเส่ียง                               ตวัช้ีวดั 
1).ผุป่้วยไดรั้บการ
ดูแลไม่เหมาะสม  
2).ผูป่้วยขาดความ
เขา้ใจโรคและ
แผนการรักษา  
 

2) -5)เหมือน ผูป่้วยนอก 
6)อตัราการดูแลผูป่้วยก่อนและ
ระหวา่งการน าส่งต่ออยา่ง
เหมาะสม >80%(stroke ) 

 

Discharge 
ความเส่ียง                               ตวัช้ีวดั 
1).ผุป่้วยไดรั้บ
การดูแลไม่
เหมาะสม   

2)-5)  เหมือนผูป่้วยนอก 
6)   อตัรา readmit  ภายใน 28 วนั 
ส าหรับทุกโรค  
7)อตัรา readmit  ภายใน 28วนั
ส าหรับโรคหอบหืด   
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กระบวนการส าคัญ  ส่ิงทีค่าดหวงัจากกระบวนการ  ความเส่ียงส าคัญ และตัวช้ีวดั 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงัจาก
กระบวนการ 

(Process Requirement) 
ความเส่ียงทีส่ าคัญ 

ตัวช้ีวดัส าคัญ 
(Performance Indicator) 

1.งานบริการผู้ป่วยนอก   
ทนัตกรรมและฉุกเฉิน 
1.1)  แพทยอ์อกตรวจ 
08.30 น. อยา่งนอ้ย 1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2)  การประเมินผูป่้วย
การซกัประวติั 
การตรวจร่างกาย 

 
 
 

1.3) การส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ 
 
 
 
1.4) การวนิิจฉยั 
 
 
 
 

 
 
-        ผูป่้วยไดรั้บบริการ
รวดเร็วและมีเวลาในการ
รับการตรวจเพิ่มข้ึน 
- กรณีมีผูป่้วยฉุกเฉินท่ีโอ
พีดีหรือหอ้งฉุกเฉิน 
เจา้หนา้ท่ีสามารถแจง้
แพทยไ์ดท้นัที 
 
 
 
-เพื่อน าไปสู่การวนิิจฉยั
และการรักษา และได้
ขอ้มูลเพื่อดูแลผูป่้วยอยา่ง
องคร์วม 
- เพื่อจ าแนกผูป่้วยตาม
ระดบัความรุนแรง 
- เพื่อน าไปสู่การวินิจฉยั
และการรักษาท่ีถูกตอ้ง 
- เพื่อประเมินความ
รุนแรงของโรคและให้
การรักษาท่ีเหมาะสม 
- วนิิจฉยัโรคถูกตอ้ง 
- มีการวางแผนการ
รักษาอยา่งเหมาะสม 
 
 

 
 
-ผูป่้วยรอตรวจนาน 
(แพทยอ์อกตรวจ ชา้ )   
-    ผูป่้วยฉุกเฉินอาจไดรั้บ
การดูแลไม่ทนัท่วงที 
 
 
 
 
 
 
-ประเมินความรุนแรงผดิ
ประเภท 
- ซกัประวติัและตรวจ
ร่างกายไม่ครบถว้น 
 
 
- ขาดการบนัทึกผล
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  
- -การส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการไม่
เหมาะสม 
-วนิิจฉยัคลาดเคล่ือน
น าไปสู่  การรักษาท่ีท าให้
เกิดอนัตรายต่อผูป่้วยหรือ
การรักษาท่ีไม่เหมาะสม 
 

 
 
- มีแพทยอ์อกตรวจ 
OPD 8.30น ทุกวนั 
- ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
การรักษาพยาบาล  
- ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
ความไม่เสมอภาคในการ
รักษา  
- อตัราความพึงพอใจ
ของผูม้ารับบริการต่อ
องคก์รแพทย ์
- ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผูป่้วยนอก 
- ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนทนัตกรรม 
- ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
การรักษาพยาบาล 
- ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผูป่้วยนอก 
- ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
การรักษาพยาบาล 
 
- ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผูป่้วยนอก 
- ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
การรักษาพยาบาล 
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กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงัจาก
กระบวนการ 

(Process Requirement) 
ความเส่ียงทีส่ าคัญ 

ตัวช้ีวดัส าคัญ 
(Performance Indicator) 

1.5) สั่งการรักษาและให้
ค  าแนะน า 
 
 
 
 
 
 
1.6) แจง้โรค  แผนการ
รักษา  และใหก้ารรักษา
consult สหสาขาวชิาชีพ 
(กายภาพ เภสัชกร 
โภชนาการ) 
 
1.7) การรับไวรั้กษาใน
โรงพยาบาล 
 
 
 
1.8) การส่งต่อ 
 
 
 
 
1.9)  กลบับา้นและนดั
ติดตามอาการ 

- เพือ่ใหห้ายจากโรค 
- เพื่อบรรเทาอาการจาก
ความเจบ็ปวด 
 
 
 
 
 
-เพื่อใหผู้ป่้วยและญาติมี
ความรู้  ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัโรคท่ีเป็น และ
ปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้ง 
- ใหเ้อกสารแนะน าการ
ปฏิบติัตวัส าหรับผูป่้วย 
- เพื่อใหก้ารดูแลรักษา
ในกรณีท่ีผูป่้วยมีขอ้บ่งช้ี
ในการนอนโรงพยาบาล  
เช่น  มีอาการรุนแรง
หรือไม่มีผูดู้แลผูป่้วย  
- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บ
การรักษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะเน่ืองจากโรคมี
ความรุนแรง 
-เพื่อการวนิิจฉยัท่ีถูกตอ้ง 
-ผูป่้วยหายจากโรคหรือ
อาการหรือไดรั้บการ
ควบคุมโรค 
 

 
- การรักษาท่ีท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อชีวิต และ
ทุพลภาพ 
- การท าหตัถการท่ีท า
ใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้น 
 
 
 
- ผูป่้วยและญาติ
ร้องเรียนเน่ืองจากไม่
ทราบ ไม่เขา้ใจโรคและ
การรักษาของแพทย ์
 
 
-การประเมินโรคผิดพลาด
ตั้งแต่ขั้นวนิิจฉยัท าให้
ผูป่้วยมีอาการรุนแรง 
-ผูป่้วยอาจติดเช้ือใน
โรงพยาบาล 
-ผูป่้วยไดรั้บการดูแล
เบ้ืองตน้ไม่เหมาะสม 
- ผูป่้วยไดรั้บอนัตราย 
พิการ  หรือเสียชีวติ
ระหวา่งการส่งต่อ 
- ผูป่้วยกลบับา้นขณะท่ี
อาการยงัไม่ดี 
- อาการกลบัมาเป็นอีก 

- อตัรา revisit หรือ 
readmit 
- อตัราการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นหลงัการ
ถอนฟัน 
- อตัราการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นหลงั
หตัถการ 
- ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
การรักษาพยาบาล 
 
 
 
 
- ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผูป่้วยนอก 
- ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
การรักษาพยาบาล 
 
- ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
การรักษาพยาบาล 
- อตัราการดูแลผูป่้วย
ก่อนและระหวา่งการ
น าส่งอยา่งเหมาะสม 
- ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
การรักษาพยาบาล 
 
 
 



Service Profile  องคก์รแพทย ์  20 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงัจาก
กระบวนการ 

(Process Requirement) 
ความเส่ียงทีส่ าคัญ 

ตัวช้ีวดัส าคัญ 
(Performance Indicator) 

2.งานบริการผู้ป่วยใน 
2.1. การประเมินผูป่้วย  
การซกัประวติั  การตรวจ
ร่างกาย 
2.2. การส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ 
2.3. การวนิิจฉยั 
2.4. การรักษาและให้
ค  าแนะน า 
2. 5. การติดตาม
ผลการรักษาและ  การเฝ้า
ระวงัอาการเปล่ียนแปลง 
- ใหก้ารรักษาและ
ปรึกษาสหสาขาวชิาชีพ 
 
 
2.6. การส่งต่อ 
2.7กลบับา้นและนดั
ติดตามอาการ 
 
 
 

 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
 
 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
 
- ประเมินผลการรักษา
และป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้น 
- สามารถดูแลผูป่้วยได้
ก่อนเกิดภาวะแทรกซอ้น
หรือแกไ้ขภาวะ แทรกซอ้น
ไดท้นัท่วงที 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
 
 

 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
 
 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
 
- เกิดภาวะแทรกซอ้น
จากการรักษา 
 
- ไม่สามารถประเมิน
อาการ การเปล่ียนแปลง
ของผูป่้วย  ท าใหเ้กิด
ภาวะแทรกซอ้น 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
  

 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
 
 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
 
- ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
การรักษาพยาบาล 
 
 
 
 
 
เหมือนงานผูป่้วยนอก 
 
- อตัรา re-admit  ภายใน 
28 วนั ส าหรับทุกโรค โรค
หอบหืด COPD 
- ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาล 
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3. กจิกรรมทบทวนคุณภาพ   
การทบทวนข้างเตียง 

วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : การประชุมระหวา่งแพทย ์พยาบาลและเภสัชกร เม่ือเกิดเหตุการณ์ส าคญั ท่ี
ตึกผูป่้วยใน 

ความครอบคลุม  :   ผูป่้วยในทุกคนท่ีตอ้งใชย้าในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน: เกิดแนวทางการดูแลผูป่้วย ท่ีตอ้งใชย้าในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง มีการวาง

แนวทางในการดูแลผูป่้วยแต่ละคน ยาแต่ละชนิด ระยะเวลาในการดูแลท่ี
ชดัเจน 

กรณีตวัอยา่ง  :  ผูป่้วยท่ีไดรั้บยา Dopamine ใชเ้คร่ือง infusion pump คนไขถ้อดเคร่ืองเอง
เพื่อเขา้หอ้งน ้า ไม่แจง้เจา้หนา้ท่ี กลบัมาก็ไม่ไดใ้ส่สายน ้าเกลือกลบัเขา้ไป
ใน Infusion pump ผลลพัธ์กคื็อ คนไขไ้ดย้าเกิน หนา้แดง หวัใจเตน้เร็ว เม่ือ
มีการประชุมจึงเกิดแนวทาง คือ 

                                                          มีการแขวนป้าย High drug alert มีการติดตามดูแลคนไขเ้ป็นระยะ 
ระยะ เพื่อป้องกนัคนไขไ้ดรั้บยาเกินท่ีก าหนด 

การทบทวนเม่ือส่งต่อ   
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : มีการรวบรวมใบส่งกลบัจากโรงพยาบาลสระบุรีในคนไขท้ารกแรกเกิดท่ี

ถูกส่งตวัไปรักษาต่อท่ี รพ. สระบุรี โดยแพทยร่์วมกบัพยาบาลประจ าตึก
หญิงท่ีดูแลทารกแรกเกิด 

ความครอบคลุม  :                  ผูป่้วยเด็กทารกแรกเกิดทุกคนท่ีถูกส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลสระบุรี 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  : มีการต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลาในการดูแลผูป่้วยทารกแรกเกิดท่ีจะถูกส่งต่อไปยงั

โรงพยาบาลสระบุรี มีการกรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ี รพ. แก่งคอย เพื่อจะไดรั้บ
การประเมินจาก รพ. สระบุรี เช่น ในรายท่ีถูกใส่  ET tube  ตอ้งมีการกรอก
ขนาดหลอดคอ ความลึก อุณหภูมิของทารกก่อนถูกส่งต่อ ความเร็วของ
น ้าเกลือ      

กรณีตวัอยา่ง  :  ผูป่้วยทารกแรกเกิดมีปัญหา Birth Asphyxia ท าการแกเ้ด็กแลว้ ยงัไม่ได ้
ตอ้งใส่หลอดคอ เบอร์ 3 ลึก 8.5 เซนติเมตร ให้น ้าเกลือ ห่อตวัเด็ก ก่อน
ส่งไป หลงัจากส่งไปแลว้ ทาง รพ. สระบุรีแจง้ในใบตอบกลบัวา่ เด็กใส่ท่อ
หลอดคอลึกไป อยูท่ี่ ต  าแหน่ง 10 เซนติเมตร (One Lung) น ้าเกลือไม่ไหล 
เด็กตวัเยน็ 36 องศาเซลเซียส จากขอ้มูลทั้งหมด จึงมีการปรับปรุงท่ี รพ.แก่ง
คอย 
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การทบทวนเม่ือ ขอย้าย  ปฏิเสธการรักษา 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : มีการทบทวนเม่ือเกิดเหตุการณ์ปฏิเสธการรักษา โดยผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น แพทย ์

, พยาบาล  ท่ีประชุมสภาพฒัน์และท่ีประชุมความเส่ียง 
ความครอบคลุม  :   ครอบคลุมทุกรายแบบองคร์วม   
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน : 

- ออกแบบให้แพทยเ์ซ็นช่ือการใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยตั้งแต่ก่อน admit เพื่อกระตุน้แพทยมิ์ให้
ลืมการใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วย    

- มีแนวทางใหผู้ป่้วยเซ็นรับทราบขอ้มูล  ขอ้เสียจากการไม่ยินยอมรักษา  หากยงัยนืยนั
ปฏิเสธการรักษา 

- ถา้ผูป่้วยมีปัญหาเร่ืองความสะดวกเช่นบา้นใกลส้ระบุรี จะใหแ้พทยร่์วมกบัผูป่้วยพิจารณา
เร่ืองท่ีรักษา 

กรณีตวัอยา่ง  :   
- ผูป่้วยสิทธิบตัรทองรพ.สระบุรี มารับการรักษาดว้ยเร่ืองไข ้ไดรั้บการวินิจฉยัวา่เป็นปอด

บวมจากเช้ือแบคทีเรีย เร่ิมการรักษาดว้ยยาปฏิชีวนะแลว้ ไขย้งัสูงอยู ่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนยา
ปฏิชีวนะ แต่ทางญาติกงัวล และขอยา้ยไปรักษาต่อท่ี รพ. สระบุรี แพทยผ์ูดู้แลไดป้รึกษา
แพทยอ์าวโุส จึงไดร่้วมกนัคุยกบัญาติผูป่้วย ใหค้วามมัน่ใจและบอกถึงแนวทางการรักษา 
ใหญ้าติซกัถามจนญาติพอใจและมัน่ใจ และยนิยอมใหก้ารรักษาต่อ จนสุดทา้ยจนคนไข้
หายจากโรคปอดบวมและกลบับา้นในท่ีสุด 
 

     
   การทบทวนโดยผู้ช านาญกว่า 

วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : แพทยป์ฏิบติัการท่ีวนมาดูแลผูป่้วยใน เด็กท่ีอายุต  ่ากวา่ 15 ปี 
ความครอบคลุม  : ผูป่้วยในเด็กท่ีอายุต  ่ากวา่ 15 ปีท่ีรักษาท่ี รพ.แก่งคอย 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  : แพทยป์ฏิบติัการท่ีมีหนา้ท่ีดูแลผูป่้วยใน เด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปีจะท าหนา้ท่ี

ตรวจผูป่้วยเด็กก่อน จากนั้นกุมารแพทยจ์ะท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของการวินิจฉยัและการรักษา 

กรณีตวัอยา่ง  :  
- พบวา่มีการสั่งน ้าเกลือท่ีจะใหแ้ก่ผูป่้วยเด็กผดิไปจากท่ีควรใหใ้นช่วงอายนุั้น 
- พบวา่มีปัญหาการใหย้าในเด็ก ท่ีมีน ้าหนกัเกิน  หรือต ่ากวา่เกณฑ ์จึงได ้วางแนวทาง 

ปรับปรุงการใหย้าในเด็ก 
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- มีการออกแบบตารางยาท่ีใชบ้่อยส าหรับเด็ก ขนาดยาตามน ้าหนกัตวั เพื่อสะดวกในทาง
ปฏิบติั 

- มีคู่มือการดูแลผูป่้วยเด็กท่ีพบบ่อย เพื่อใหแ้พทยป์ฏิบติัการประจ าตึกไดใ้ชเ้ป็นแนวทางใน
การรักษา 

      

การทบทวนการใช้ข้อมูลวชิาการ 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  :   มีการทบทวน CPG ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้โดยแพทยทุ์กท่าน  ใหใ้ชป้ฏิบติัไดจ้ริง  

และทนัสมยั  
ความครอบคลุม  : CPG ท่ีใชปั้จจุบนั    
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  : ปรับปรุง CPG ทุก 2ปี หรือเม่ือเกิดปัญหา  
 มีการทบทวนโรคท่ีพบบ่อยและเป็นปัญหาของโรงพยาบาลเพื่อท าCPG 
 กรณีตวัอยา่ง  :                     โรงพยาบาลแก่งคอยเป็นโรงพยาบาลชุมชน มีการยา้ยหมุนเวยีนของแพทย์

บ่อย  แพทยจ์บมาจากหลายสถาบนั  พบวา่มีความหลากหลายในแนว
ทางการรักษา จึงไดท้บทวนปรับปรุงแนวทาง ให้ตรงกนั และ ถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการ เช่น โรคหอบหืด 

การทบทวนตัวช้ีวดั 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  :  มีการประชุมทบทวนตวัช้ีวดั  ในท่ีประชุมองคก์รแพทย ์ 
ความครอบคลุม  : ทุกตวัช้ีวดัขององคก์ร 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :   มีการประชุมในองคก์รแพทย ์ท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัการปรับตวัช้ีวดัให้เขา้

กบัเขม็มุ่งของโรงพยาบาลแก่งคอย 
กรณีตวัอยา่ง                          -ใน ปี 2559 พบวา่อุบติัการณ์ของโรคไขเ้ลือดออกสูงข้ึนอยา่งมากถึง 317    
                                                 รายต่อประชากรหน่ึงแสนคน องคก์รแพทยจึ์งก าหนดตวัช้ีวดั อตัราการ   
                                                 เกิดภาวะน ้าเกินจากโรคไขเ้ลือดออก  
                                              -โรคหวัใจขาดเลือดเป็นโรคท่ีส าคญั จึงมีการก าหนดตวัช้ีวดั อตัราผูป่้วย   
                                                STEMI ไดรั้บยาละลายล่ิมเลือดไดท้นัภายใน 30 นาที       
การทบทวนการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : ประชุม IC โดยแพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ความครอบคลุม  : ผูป่้วยทารกแรกเกิดท่ีคลอดท่ี รพ.แก่งคอย ท่ีหลงัคลอดพบวา่มีไข ้
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :   ผูป่้วยทารกแรกเกิดท่ีหลงัคลอดพบวา่มีไข ้จะมีแนวทางการดูแลวา่ จะ

สงสัยวา่ผูป่้วยรายนั้นติดเช้ือในกระแสเลือดหรือไม่ โดยการCheck List ใน
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แบบฟอร์มท่ีร่วมกนัท าข้ึนโดยองคก์รแพทย ์แลว้จึงตดัสินใจวา่สมควรจะ
ใหย้าปฏิชีวนะหรือไม่ พบวา่โดยวธีิน้ีผูป่้วยจะถูกรักษาไม่เกิน 10 % 

กรณีตวัอยา่ง  :      -ผูป่้วยทารกแรกเกิดท่ีคลอดท่ีโรงพยาบาลแก่งคอย(โดยเฉพาะในเดือน
เมษายน) จะพบวา่เด็กเหล่าน้ีเม่ือวดัไข ้พบบ่อยวา่จะมีไขสู้งเกิน 38 องศา
เซลเซียส เม่ือวดัซ ้ าก็ยงัมีไขสู้ง ส่งตรวจเลือดจะพบวา่จ านวนเม็ดเลือดขาว
สูงเกินกวา่ค่าปกติ คนไขเ้หล่าน้ีเกินกวา่ 90%จะถูกใหย้าปฏิชีวนะเน่ืองจาก
ถูกสงสัยวา่ติดเช้ือแบคทีเรียในกระแสเลือด แลว้รอผลการเพาะเช้ือจาก
กระแสเลือด เม่ือทราบผลการเพาะเช้ือ จึงค่อยตดัสินอีกคร้ังวา่จะท าอยา่งไร
ต่อไป ซ่ึงเสียเวลาและค่าใช่จ่ายมาก  

การทบทวนความคลาดเคล่ือนทางยา/ผลไม่พงึประสงค์จากยา 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : การทบทวนเดือนละ 2 คร้ัง ในท่ีประชุมคณะกรรมการจดัการระบบยา   
 ความครอบคลุม  :     ขอ้มูลความคลาดเคล่ือนทางยาและผลไม่พึงประสงคจ์ากยา ( ช่ือผูป่้วย/HN, 

ชนิดยา, ความแรง, รูปแบบยา, วธีิการรับประทานยา, จ านวน(เม็ดยา), 
จ านวนรายการยา, การไดรั้บยาท่ีผูป่้วยมีประวติัแพ,้ การเกิดปฏิกิริยา
ระหวา่งยา )    

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :  
- มีการวางระบบ drug Alert แจง้เตือนในคอมพิวเตอร์ วา่ผูป่้วยแพย้า ซ่ึงจะปรากฏ ทุก

ขั้นตอนในการตรวจรักษา  เพื่อลดความคลาดเคล่ือนในการสั่งยาท่ีผูป่้วยท่ีมีประวติัแพ ้  
- มีการก าหนด แนวทางการใชย้า High Alert Drug   
- แนบ OPD card มาพร้อมการสั่งยาทุกคร้ังในคลินิกเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง   เพื่อให้

เภสัชกรช่วยทบทวนประวติัการใชย้า 
- มีการนดัผูป่้วยมาซกัประวติัเพิ่มเติมกรณีท่ีผูป่้วยแพย้ามานอกเวลาราชการ 
- มีกระดาษก๊อบป้ีค าสั่งแพทยใ์นผูป่้วยใน  เพื่อให้เภสัชกรช่วยตรวจสอบความคลาดเคล่ือน

จากการคดัลอกค าสั่งแพทย ์ 
- ใชร้ะบบ คอมพิวเตอร์ลดความคลาดเคล่ือนในการสั่งยาจากการอ่านลายมือแพทย ์
- มีการวางระบบการส ารองยาในหอผูป่้วยใหม่เพื่อใหก้ารเบิกยาไปใชส้ามารถตรวจสอบได ้

ป้องกนัการบริหารยาคลาดเคล่ือน 
- วางระบบใหเ้ภสัชกรมีส่วนร่วมกนัในการตรวจสอบความคลาดเคล่ือนจากการบริหารยา  
- มีระบบการตรวจสอบการจ่ายยานอกเวลาราชการท่ีหอ้งอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน  
- วางแนวทางระบบการใหบ้ริการผูป่้วยในคลินิกวณัโรคและผูป่้วยเอดส์     
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- มีการปรับลด ชนิดยานอกเวลา และ ยาในหอ้งฉุกเฉิน เพื่อลดความคลาดเคล่ือนในการใช้
ยาโดยผูมิ้ใช่แพทย ์

  กรณีตวัอยา่ง  :   
จากการพบ มีการสั่งยาท่ีแพ ้ซ ้ า  จึงไดก้ าหนดใหมี้การ เตือนการใชย้าในคอมพิวเตอร์ Hos xp เพื่อ

ลดการสั่งยาท่ีแพ ้แพทย ์พยาบาล และเภสัชกร จะไดท้ราบขอ้มูลการแพย้า การเกิดผลขา้งเคียงจากยาทุกคร้ัง
ท่ีมีการสั่งใชย้า ความคลาดเคล่ือนในดา้นน้ีจึงลดลง 

       มีการสั่งจ่ายยา จ านวน ไม่ตรงกบัวนันดั ในคลินิกเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง รวมทั้งโรคเร้ือรัง 
จึงไดมี้การวางมาตรการในคลินิก ในการก าหนดวธีิค านวณเมด็ยา  มีการทบทวนโดยเภสัชกรซ ้ าจาก
ใบสั่งยาและในคอมพิวเตอร์ 

 

การทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : มีการทบทวนพูดคุยเม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั ในผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น แพทย ์, 

พยาบาล , เภสัชกร , นกัเทคนิคการแพทย ์
ความครอบคลุม  : ผูป่้วยทุกคนท่ีมารับการตรวจรักษานอกเวลาราชการ   
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  : มีการเปิดห้องปฏิบติัการนอกเวลาราชการเพื่อตรวจเลือด ปัสสาวะ เฉพาะท่ี

จ าเป็นเพื่อใชใ้นการรักษา 
 กรณีตวัอยา่ง  :     -นอกเวลาราชการและในวนัหยดุราชการ มีปัญหาเร่ืองการส่งเลือดหรือ

ปัสสาวะตรวจ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบการรักษาผูป่้วย มีการ
ประชุมระหวา่งผูอ้  านวยการโรงพยาบาล แพทย ์พยาบาล นกัเทคนิค
การแพทย ์ถึงความจ าเป็นในการเปิดคลินิกนอกเวลาราชการและ
วนัหยดุราชการ เน่ืองจากท่ีผา่นมาผูป่้วยส่วนหน่ึงไดรั้บการรักษาล่าชา้ มี
การรวบรวมขอ้มูล จ านวนผูผู้ท่ี้มาตรวจนอกเวลาราชการและ
วนัหยดุราชการ จ านวนผูป่้วยท่ีมานอกเวลาราชการและในวนัหยดุราชการ
และตอ้งรับขา้รักษาต่อในโรงพยาบาล มีการประเมินหลงัจากการเปิด
หอ้งปฏิบติัการไปแลว้ พบวา่มีประโยชน์มาก จึงด าเนินการต่อมา 

การทบทวนเวชระเบียน 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : แพทย ์  พยาบาล  ผูเ้ก่ียวขอ้งประสานงานกบัทีมIM ทบทวนเวชระเบียนท่ีมี

อยูว่า่มีความสมบูรณ์เพียงใด โดยการสุ่มตรวจ เดือนละ 1 คร้ัง 
ความครอบคลุม  : เวชระเบียนผูป่้วยนอก ทั้งโอพีดี และหอ้งฉุกเฉิน 
                                              เวชระเบียนผูป่้วยใน 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  :  -เวชระเบียนผูป่้วยนอก ความไม่สมบูรณ์ของเวชระเบียนเกิดจากบุคคลากร 
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                                                เวชระเบียนผูป่้วยใน ความไม่สมบูรณ์ของเวชระเบียนเกิดจากบุคลากร
และแบบฟอร์มของโรงพยาบาลท่ีท าโดยไม่ปรับตามแบบของ สปสช  

กรณีตวัอยา่ง  :  -หลงัจากใชร้ะบบ Hos-xpพบวา่เวชระเบียนผูป่้วยนอกไม่สมบูรณ์เน่ืองจาก
บุคลากรไม่ลงบนัทึกท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น หอ้งบตัร ไม่ลง ช่ือผูม้าแจง้ผูป่้วย และ
เบอร์ติดต่อ กลุ่มเลือดผูป่้วย ทั้งท่ีระบบมีอยูแ่ลว้จึงไดว้างมาตรการใหห้อ้ง
บตัรในการลงขอ้มูลใหค้รบถว้น สมบูรณ์   

 -เวชระเบียนผูป่้วยใน พบวา่ในใบตรวจร่างกายของแพทย ์ไม่มีการ review 
of system ตามแบบของ สปสช  จึงไดมี้การปรับปรุงใหม่ 

การทบทวนค าร้องเรียน 
วธีิการ/ความถ่ี/ผูเ้ขา้ร่วม  : ทบทวนขอ้ร้องเรียนในท่ีประชุมสภาพฒัน์และท่ีประชุมความเส่ียง 1-2 คร้ัง

ต่อสัปดาห์ 
ความครอบคลุม  : ทุกขอ้ร้องเรียน   
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  : ในแต่ละปี จะมีการวางแผนจ านวนแพทยข์ั้นต ่าท่ีสมควรมี ระหวา่ง

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลและแพทยผ์ูป้ฏิบติังาน เพื่อใหก้ารท างานของ
องคก์รแพทย ์ราบร่ืน มีการออกขอ้ก าหนดในองคก์รแพทยว์า่ในหน่ึงวนัจะ
มีแพทยล์าไดไ้ม่เกินหน่ึงท่าน แต่ถา้มีปัญหาจ าเป็นตอ้งลาหยดุฉุกเฉินให้
แพทยท์่านนั้นรีบแจง้แพทยอ์าวโุสเพื่อบริหารจดัการ จ านวนแพทยแ์ต่ละ
จุดใหเ้หมาะกบัจ านวนงาน 

                                                          – ลดขอ้ร้องเรียนในการออกตรวจล่าชา้ 
                                                                   ลดขอ้ร้องเรียนผูป่้วยรอคอยนาน 
                                                                   ลดขอ้ร้องเรียนตรวจผูป่้วยไม่ทนัในช่วงเชา้  

กรณีตวัอยา่ง  :  แพทยท่ี์ออกตรวจโอพีดีตอนเชา้ ไม่สามารถมาตรวจไดเ้น่ืองจากป่วย ไม่ได้
แจง้แพทยอ์าวุโส จึงไม่มีแพทยต์รวจโอพีดีช่วง 8.30 น.ในวนันั้น พยาบาล
ท่ีโอพีดี กวา่จะทราบก็ล่วงเวลาไม่ต ่ากวา่ 30 นาที ท าใหมี้ปัญหาแพทยท่ี์
ออกตรวจโอพีดีในวนันั้น 

 
  
4. กลุ่มประชากรทางคลินิกทีส่ าคัญ  (Key Clinical Population) 

- ผูป่้วย โรคเร้ือรัง (High  Volume)   ไดแ้ก่  DM ,  HT , DLD 
- ผูป่้วย วกิฤต (High  risk)   ไดแ้ก่  Trauma (HI) ,  MI ,Stroke  
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5  บทเรียนจากการพฒันา  (CQI,  QA) 
เร่ือง  :   ระบบการจดัสรรองคก์ร  
ปัญหา/โอกาสพฒันา  :    ผูป่้วยตอ้งรอตรวจนาน  

                                              มีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการตรวจท่ีโอพีดี    
วตัถุประสงค ์ :                ลดขอ้ร้องเรียนและใหผู้ป่้วยไดรั้บการตรวจท่ีเร็วข้ึน 
การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง  :  แพทยอ์อกตรวจผูป่้วยนอกในวนัเวลาราชการอยา่งนอ้ย 2 ท่านในเวลา 
                                              08.30 น.  (QA) 

                                                   ปรับปรุงระบบการตรวจผูป่้วยใน ก าหนดจ านวนแพทยท่ี์สามารถลาไดใ้น 
                                                   แต่ละวนั ถา้จ าเป็นตอ้งลาเกินจ านวนนั้น ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งแจง้แพทยอ์าวุโส 
                                                   เพื่อบริหารจดัการใหมี้แพทยอ์อก ตรวจเวลา 8.30ทุกวนั  

ผลลพัธ์  :                          ผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อองคก์รแพทยม์ากกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
                                         80%  และไม่พบขอ้ร้องเรียน 
 
เร่ือง  :   ผูป่้วยท่ีคลินิกหอบหืดรักษาแลว้อาการไม่ดีข้ึน  
ปัญหา/โอกาสพฒันา  : ท่ีคลินิกหอบหืด ผูป่้วยทั้งเด็กและผูใ้หญ่อาการไม่ดีข้ึน แมจ้ะอยูใ่นคลินิกหอบ         
หืดท่ีมีสหสาขาวชิาชีพดูแล 
วตัถุประสงค ์ :   เพื่อใหผู้ป่้วยหอบหิดท่ีคลินิกหอบหืด รักษาแลว้ดีข้ึน 
การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง  :    

- มีการประชุมสหสาขาวชิาชิพ เพื่อหาสาเหตุวา่ท าไมผูป่้วยไม่ดีข้ึน   วา่เกิดจากปัจจยัใด 
แพทย ์ยาท่ีใช ้หรือ ผูป่้วย                                  

- ในวนัท่ีมีคลินิกหอบหืด แต่ละสาขาวชิาชีพตอ้งมาใหค้วามรู้ผูป่้วย ก่อนแพทยม์าตรวจ 
- เทคนิคการพน่ยา MDI ตอ้งมีการประชุมวา่ควรท าอยา่งไรใหผู้ป่้วยท าไดแ้ละง่าย โดย

ค านึงถึงผลลพัธ์ คือผูป่้วยดีข้ึน 
- ประเมินวา่ผูป่้วยรายใดสามารถพน่ยาไดเ้อง รายใดตอ้งใช ้Spacer  
- สร้างแบบฟอร์มการบนัทึกเก่ียวกบัผูป่้วยใหดู้ง่าย ดูไดต่้อเน่ือง 

ผลลพัธ์  :   ตวัช้ีวดั อตัราReadmit ภายใน 28 วนัส าหรับโรคหอบหืดดีข้ึนอยา่งชดัเจน   
 
เร่ือง  :   ผูป่้วยคลินิกโรคเบาหวานไดรั้บการตรวจและรักษาล่าชา้ 
ปัญหา/โอกาสพฒันา  :   หลงัจากมีการเปิดคลินิกเบาหวาน พบวา่จ านวนผูป่้วยในคลินิกมีจ านวนมาก                   
เม่ือเทียบกบัแพทยท่ี์ออกตรวจ ผูป่้วยท่ีมาตรวจท่ีคลินิกไดรั้บการตรวจท่ีล่าชา้ จึงมีการปรับปรุงให ้   
ไดรั้บความรวดเร็วมากข้ึน 
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วตัถุประสงค ์ :     ผูป่้วยท่ีมาตรวจท่ีคลินิกเบาหวานไดรั้บการตรวจและรักษาดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง 
และไดม้าตรฐาน 
การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง  มีการแบ่งกลุ่มผูป่้วยเป็นกลุ่มๆ กลุ่มท่ีควบคุมน ้าตาลไดดี้ตามเกณฑท่ี์ก าหมด  
สามารถไดรั้บการตรวจโดยพยาบาลได ้ ท าใหผู้ป่้วยไดรั้บการตรวจท่ีรวดเร็วข้ึน         ผูป่้วยมีควากระตือ 
รือร้นท่ีจะปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน เพราะเกิดกลุ่มเปรียบเทียบ 
เร่ือง  :   พฒันาความย ัง่ยนืของระบบภายในองคก์ร 
ปัญหา/โอกาสพฒันา  :  แพทยมี์จ านวนนอ้ย และเปล่ียนบ่อย  
วตัถุประสงค ์ :   เพื่อใหอ้งคก์รด าเนินเป้าหมายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง  : 

- ก าหนดธรรมนูญองคก์รแพทย ์ใหป้ฏิบติัตามธรรมนูญองคก์รและสิทธิผูป่้วยเป็นส าคญั 
- มีการปฐมนิเทศแพทยใ์หม่ โดยผูอ้  านวยการ และประธานองคก์รแพทย ์ 

ผลลพัธ์  :   
- องคก์รแพทยมี์สมาชิก อยา่งต่อเน่ือง   
- ประชุมองคก์รแพทยอ์ยา่งนอ้ย 1 คร้ัง /เดือน 

เร่ือง  :                            พฒันาส่งเสริมการดูแลสุขภาพสมาชิก(องคก์รแพทย)์ 
ปัญหา/โอกาสพฒันา  :  สมาชิกมีภาระงานมาก  เครียด อนัมีลกระทบต่อสุขภาพได ้
วตัถุประสงค ์ :                         

- ส่งเสริมคุณภาพชีวติของแพทย ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
- เป็นตวัอยา่งในการดูแลส่งเสริมป้องกนั ต่อบุคลากรและผูป่้วย 

การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง  :  
- สมาชิกออกก าลงักายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ  1 คร้ัง 

- สมาชิกตรวจสุขภาพทุก  6 เดือน 
- มีการสังสรรค ์เล้ียงตอ้นรับแพทยท่ี์มาปฏิบติังานท่ีรพ.แก่งคอยทุก 3 เดือน                               

ผลลพัธ์  :  
- สมาชิกออกก าลงักายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ1คร้ัง > 50% 
- สมาชิกท่ี BMI เกิน มี BMI  ลดลงหลงัประเมินทุก 6 เดือน (ยงัไม่ครบรอบประเมิน) 
- สมาชิกผา่นการประเมินสุขภาพ >90% 

6.กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
6.1 ระบบงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน  (รวมทั้งการพฒันาคุณภาพที่เสร็จส้ินแล้ว) 

การดูแลผูป่้วยโดยทีมสหสาขาวชิาชีพ  แพทย ์พยาบาล  เภสัชกร พยาบาลท่ีมีความรู้โภชนาการ  
นกักายภาพบ าบดั พยาบาลหอ้งศูนยข์อ้มูล       
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ระบบงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน เป้าหมาย กจิกรรม 
การตรวจรักษาผูป่้วยนอก -เพื่อใหไ้ดก้ารวนิิจฉยัและการรักษา

ท่ีถูกตอ้ง 
-สามารถวนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้งใน
เวลาท่ีรวดเร็ว 
-เสียค่าใชจ่้ายเพื่อการวินิจฉยันอ้ย
ท่ีสุด 

-  แพทยอ์อกตรวจเวลา 8.30 น.อยา่ง
นอ้ย 1 คน (QA) 
-  ซกัประวติั ตรวจร่างกาย ส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการอยา่งเหมาะสม 
-ใหก้ารวนิิจฉยัและการรักษาตามหลกั
วชิาการ 
-รับผูป่้วยเขา้รับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเม่ือมีขอ้บ่ง 
-  นดัตรวจติดตามอาการตามความ
เหมาะสม 

การตรวจรักษาผูป่้วยฉุกเฉิน -  เพื่อใหไ้ดก้ารวนิิจฉยัและการรักษา
ท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว 
-  เพื่อช่วยชีวิตและภาวะฉุกเฉิน
ผูป่้วยดว้ยความเร่งด่วนอยา่งถูกตอ้ง 
-เพื่อลดการตายและภาวะทุพลภาพ 
- เพื่อการดูแลผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรง 
เบ้ืองตน้และส่งต่อไดร้วดเร็ว
เหมาะสม 
 

-  แพทยเ์วรประจ าวนัเป็นผูรั้บผดิชอบ
ผูป่้วย 
-  ซกัประวติั ตรวจร่างกาย ส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการอยา่งเหมาะสม 
-ใหก้ารวนิิจฉยัและการรักษาตามหลกั
วชิาการ 
-  พิจารณารับรักษาในโรงพยาบาล หรือ
ใหก้ลบับา้นและนดัติดตามอาการตาม
ความเหมาะสม 

การตรวจรักษาผูป่้วยใน -เพื่อใหไ้ดก้ารวนิิจฉยัและการรักษา
ท่ีถูกตอ้ง 
-สามารถวนิิจฉยัไดถู้กตอ้งในเวลา
อนัรวดเร็ว 
- เสียค่าใชจ่้ายเพื่อการวินิจฉยันอ้ย
ท่ีสุด  

-   แพทยป์ระจ าหอผูป่้วย ตรวจและ
รักษาผูป่้วยในตอนเชา้ทุกวนั 
-   ซกัประวติั ตรวจร่างกาย ส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการอยา่งเหมาะสม 
-   ใหก้ารวนิิจฉยัและการรักษาตามหลกั
วชิาการ 
-   พิจารณาใหก้ลบับา้นและนดัติดตาม
อาการตามความเหมาะสม 

การตรวจรักษาผูป่้วยคลินิก
เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 

เพื่อใหไ้ดก้ารรักษาท่ีถูกตอ้ง ควบคุม
ระดบัน ้าตาลในเลือดอยูใ่นเกณฑดี์ 
ควบคุมความดนัโลหิตไดเ้หมาะสม 
ลดการเกิด และป้องกนั

-  แพทยป์ระจ าออกตรวจคลินิก
เบาหวานทุกวนัพุธและพฤหสับดี/ 
คลินิกความดนั ทุกวนัศุกร์ 
-  ซกัประวติั ตรวจร่างกาย ส่งตรวจทาง
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ระบบงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน เป้าหมาย กจิกรรม 
ภาวะแทรกซอ้น จากโรคเร้ือรัง หอ้งปฏิบติัการอยา่งเหมาะสม 

-  ใหก้ารวนิิจฉยัและการรักษาปรับยา 
ตามหลกัวชิาการ 
-   ใหค้  าแนะน าและนดัติดตามตามความ
เหมาะสม 

การตรวจรักษาผูป่้วยคลินิก
โรคติดเช้ือภูมิคุม้กนั
บกพร่อง 

เพื่อใหไ้ดก้ารรักษาท่ีถูกตอ้ง  
ผูป่้วยสามารถทานยาไดถู้กตอ้ง และ
เหมาะสม  ปรับยาเม่ือเกิดผล
ขา้งเคียง 
ป้องกนัโรคติดเช้ือฉวยโอกาส และ
ไดรั้บการตรวจประเมินตามหลกั
วชิาการ 
ป้องกนัการแพร่เช้ือ 

- แพทยอ์อกตรวจคลินิก วนัพุธ บ่าย 
- ซกัประวติัตรวจร่างกาย ส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการอยา่งเหมาะสม 
- ใหก้ารวนิิจฉยัและการรักษาปรับยา 
ตามหลกัวชิาการ 
-   ใหค้  าแนะน าและนดัติดตามตามความ
เหมาะสม 

การท าหตัถการ 
การผา่ตดั ท าหมนัเปียก, ขดู
มดลูก 
และหตัถการทางทนัตกรรม 

เพื่อใหไ้ดก้ารรักษาท่ีถูกตอ้ง ลด
ภาวะแทรกซอ้น 

-  เตรียมพร้อมผูป่้วย ก่อนการท า
หตัถการ 
-   อธิบายการท าหตัถการ รวมทั้งเหตุผล
และผลขา้งเคียง 
-   ใหผู้ป่้วยยนิยอมการท าหตัถการหรือ
ผา่ตดั 
-   ท าหตัถการตามหลกัวชิาการ 
ติดตามภาวะแทรกซอ้น 

การส่งต่อผูป่้วย -เพื่อใหไ้ดก้ารรักษาท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
-ใหก้ารรักษาเบ้ืองตน้อยา่งเหมาะสม
ก่อนส่งต่อผูป่้วย 

-   อธิบายสาเหตุการส่งต่อและแนว
ทางการรักษาต่อไป 
-   ดูแลผูป่้วยก่อนส่งต่อไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
-โทรศพัทติ์ดต่อโรงพยาบาลท่ีจะส่งต่อ 
-   ใหข้อ้มูลผูป่้วยแก่โรงพยาบาลท่ีจะ
รับและดูแลผูป่้วยต่อ 
 

งานบริหาร เพื่อการบริหารจดัการระบบองคก์ร
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

-   แพทยเ์ป็นประธานงาน PCT,  IC, 
INS, IM,MM 
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ระบบงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน เป้าหมาย กจิกรรม 
พฒันาประสิทธิภาพ คุณภาพ ของ
องคก์ร  และโรงพยาบาล 

- แพทยเ์ป็นกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
-   เขา้ร่วมประชุม Risk management, 
สภาพฒัน์  

งานวชิาการ -เพื่อพฒันา การดูแลผูป่้วยไดถู้กตอ้ง
ตามหลกัวชิาการ 
-มีการใหค้วามรู้แก่ทีมผูรั้กษาเพื่อ
ประโยชน์ในการดูแลผูป่้วย 
-สอนพยาบาลเวชปฏิบติัท่ีมาฝึกท่ี
โรงพยาบาล   
-สอนนิสิตแพทยท่ี์มาฝึกท่ี
โรงพยาบาล 
 

- แพทยเ์ป็นประธาน Cop  HT  DM  
CVA  CA  DM  DHF Asthma  
- แพทยเ์ป็นท่ีปรึกษาโครงการสายใยแม่
และเด็ก 
-องคก์รแพทยเ์ป็นศูนยร์วมวิชาการดา้น
การรักษา เจา้หนา้ท่ีสามารถปรึกษาดา้น
การแพทยไ์ดต้ลอดทุกเร่ือง 
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6.2การพฒันาคุณภาพทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 

ประเด็นพฒันาคุณภาพ เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 
1.  เพิ่มความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียน 

-  เพื่อผูป่้วยไดรั้บการ
ดูแลท่ีครบถว้น 
- ทีม แพทยส์ามารถดูแล
ผูป่้วยไดต่้อเน่ืองและ
ครบถว้น 
-สามารถใชเ้วชระเบียนท่ี
สมบูรณ์เพื่อใชป้ระโยชน์
ในการวจิยัได ้

ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียน > 80 % 

-  แพทยเ์ป็นประธาน IM 
-  สร้างแบบฟอร์มการ
บนัทึกผูป่้วยนอกและใน 
ตามมาตรฐาน 
-  กระตุน้แพทย ์พยาบาล
ใหเ้ห็นถึงความส าคญั
ของการลงบนัทึกเวช
ระเบียน 
-แจง้ผลความสมบูรณ์
ของเวชระเบียนใหท้ราบ
ทุกเดือน 

2.  ระบบปรึกษาแพทย์
เฉพาะทาง 

-  เพิ่มศกัยภาพแพทยใ์น
การดูแลผูป่้วย 
-  ผูป่้วยไดรั้บการดูแลท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสมมากข้ึน 
-  ผูป่้วยไดรั้บการรักษา
ก่อนส่งต่อท่ีเหมาะสมและ
ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น 

- ขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวกบั
การรักษาพยาบาลท่ีไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน
วชิาชีพ 

-  โทรศพัทป์รึกษาแพทย์
เฉพาะทางท่ีรพ.สระบุรี  
-  โทรศพัทแ์จง้ขอ้มูล 
ก่อนส่งตวัผูป่้วย 
-  มีการทบทวนขอ้มูล
การส่งต่อผูป่้วยและ
น ามาปรับปรุงในองคก์ร 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลของ
โรงพยาบาล เพื่อหาโรคท่ี
พบบ่อยและส าคญั เพื่อ
จดัท าCPG 

-  หาโรคท่ีส าคญั พบ
บ่อย และยงัไม่มีการท า
CPG 

มีCPG ใหม่ปีละ2-3เร่ือง -สร้างCPG Neonatal 
sepsis 
-มีการรวมกลุ่มแพทย์
เพื่อสร้างCPGใหม่และ
ปรับปรุงCPGเดิม 

4.  จดัคลินิกโรคความดนั
โลหิตหรือโรคไขมนัใน
เลือดสูง 

-  คน้หาผูป่้วยใหม่และ
ควบคุมระดบัความดนั
โลหิตและไขมนัให้อยูใ่น
เกณฑ ์
-  ลดอตัราการเกิด
ภาวะแทรกซอ้น 

-   ผูป่้วยมาตามนดั >80% 
-  ผูป่้วยไม่ขาดยา  >80% 
-  ผูป่้วยควบคุมความดนั
โลหิตได ้< 140/90 
     
 
 

-  จดัตั้งคลินิก HT 
ร่วมกบัCOP HT 
-  สร้างแนวทางการดูแล 
เช่น ก าหนดการส่งตรวจ
ทางปฏิบติัการ,การให้
ความรู้เร่ืองอาหาร และ
การออกก าลงักาย 
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ประเด็นพฒันาคุณภาพ เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 
-  สร้างแบบประเมิน 
CPG HT 

 
 
 
7.แผนการพฒันาต่อเน่ือง    

ประเด็นพฒันาคุณภาพ เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 
1. พฒันาศกัยภาพของ
แพทย ์  

-  แพทยมี์ความรู้ถูกตอ้ง
ตามหลกัวชิาการ 
-  แพทยมี์ความรู้ทนัสมยั 
 

-  หลงัประชุมวชิาการ  
มีการส่งบนัทึกการ
ประชุมวชิาการทุกคร้ัง  
100 % 
-มีการก าหนดใหแ้พทย์
เขา้ร่วมประชุมวชิาการปี
ละ 10 วนั 

-  ร่วมประชุมวชิาการอยา่ง
ต่อเน่ือง   และน าความรู้มา
ถ่ายทอด 
-  แพทยเ์ป็นประธาน PCT 
เม่ือมีขอ้มูลท่ีส าคญัจากการ
ประชุม แจง้องคก์รแพทย ์
-  ประเมินการปฏิบติังาน
องคก์รแพทยปี์ละ 2 คร้ัง 

2.  พฒันาคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นจริยธรรม 

-  แพทยท์  างานอยา่งมี
ศกัยภาพ 
-  แพทยท์  างานอยา่งมี
ความสุข 
-  ผูป่้วยไดรั้บการดูแล
แบบองค์รวม 

-   ขอ้ร้องเรียนจากผูป่้วย  
เก่ียวกบัความไม่เสมอ
ภาคในการรักษาเป็น 0% 

 -   สร้างความตระหนกัดา้น
จริยธรรมและ  การบริการ
แก่สมาชิกในช่วงประชุม
ประจ าเดือน 
-เขา้ร่วม กิจกรรมพฒันา
จริยธรรม 

3.  พฒันาความย ัง่ยนื
ของระบบภายในองคก์ร 

เพื่อใหอ้งคก์รด าเนิน
เป้าหมายไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง 

-  องคก์รแพทยแ์ละ
สมาชิกมีการด าเนิน
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
-  ประชุมองคก์รแพทย์
อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง /เดือน 
-ใหค้วามส าคญัแก่แพทย์
ทุกท่านท่ีเป็นสมาชิก
องคก์รแพทย ์

-   ก าหนดธรรมนูญองคก์ร 
ใหป้ฏิบติัตามธรรมนูญ
องคก์รและสิทธิผูป่้วยเป็น
ส าคญั 
- ส่งเสริมให้แพทยทุ์กท่านเขา้
ร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาล
และกิจกรรมขององคก์ร อยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
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ประเด็นพฒันาคุณภาพ เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 
4.  พฒันาส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพสมาชิก  

-  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
แพทย ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
-  เป็นตวัอยา่งในการ
ดูแลส่งเสริมป้องกนั  
ต่อบุคลากรและผูป่้วย 

-  สมาชิกออกก าลงักาย
อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1
คร้ัง > 50% 
-  สมาชิกท่ีBMI เกิน มี
BMI  ลดลงหลงัประเมิน
ทุก 6 เดือน 
-  สมาชิกผา่นการ
ประเมินสุขภาพ >80% 

-  สมาชิกออกก าลงักาย
อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ1คร้ัง 
-  สมาชิกตรวจสุขภาพทุก 6 
เดือน 
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ภาคผนวก 
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ธรรมนูญองค์กรแพทย์ 
 

สมาชิกธรรมนูญองคก์รแพทย ์ ประกอบดว้ย แพทยแ์ละทนัตแทพย ์ มีคุณสมบติัดงัน้ี 
1. สมาชิกตอ้งเป็นแพทย ์ทนัตแพทยท่ี์ไดรั้บปริญญาบตัรรับรองวุฒิการศึกษา จากคณะแพทยศ์าสตร์ 

และคณะทนัตแพทยศ์าสตร์ จากมหาวทิยาลยั ท่ีแพทยสภารับรอง 
2. แพทยห์รือทนัตแพทย ์ ท่ีรับราชการหรือเป็นเจา้หนา้ทีของรัฐ  ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลแก่งคอย 
3. ภาวะส้ินสุดการเป็นสมาชิกองคก์รแพทย ์

- ถึงแก่กรรม 
- ลาออกจากราชการ 
- ยา้ย 
- ขาดปริญญาบตัรหรือวฒิุในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

ขอ้ปฏิบติัเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสมาชิกองคก์รแพทย ์
1. เม่ือมีสมาชิกเพิ่มหรือลดลงจากสมาชิกเดิม  หรือหรือเปล่ียนสมาชิกใหม่ 
2. แจง้จ านวนสมาชิกและผลการเปล่ียนแปลงสมาชิกใหทุ้กหน่วยงานรับทราบ 
3. มีการปฐมนิเทศสมาชิกองคก์รแพทยภ์ายในระยะเวลา  15  วนั  ใหท้ราบกฎเกณฑ ์ ระเบียบของ

องคก์รแพทย ์
การลงความเห็น  มติขององคก์รแพทย ์

1. สมาชิกเขา้ร่วมประชุม  มากกวา่ 2 ใน 3 ขององคป์ระชุม 
2. การลงความเห็นมติประชุมตอ้งมีความเห็นพร้อมกนัมากกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกองคก์ร

แพทย ์ และตอ้งประกอบทั้งแพทยแ์ละทนัตแพทย ์
3. เม่ือโครงการผา่นมติประชุม และจะแถลงการณ์เป็นทางการใหค้ณะกรรมการการบริหารรับทราบ 

หนา้ทีและสิทธิสมาชิกองคก์รแพทย ์
1. มีสิทธิของขา้ราชการพลเรือน หรือ พนกังานของรัฐ 
2. มีหนา้ท่ีตรวจรักษาผูป่้วยทัว่ไป 
3. เป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร และหวัหนา้หน่วยงานองคก์รต่างๆ ในโรงพยาบาล 

ประธานองคก์รแพทย ์
1 ตอ้งเป็นสมาชิกขององคก์รแพทย ์
2 ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บการลงความเห็นจาก มติขององคก์รแพทย ์วา่มีคะแนนสูงสุดในมตินั้น ใหเ้ป็นผู ้

ไดรั้บการเลือกใหเ้ป็นประธานองคก์รแพทย ์
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โครงสร้างองค์กรแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือสมาชิกองคก์รแพทยท์ าผดิกฎเกณฑท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ปฏิบติัตาม Clinical practice guideline 

1. มีการตกัเตือนสมาชิกองคก์รแพทย ์ โดยสมาชิกองคก์รแพทย ์
2. การตกัเตือนโดยสมาชิกองคก์รแพทย ์ได ้ไม่เกิน 3 คร้ัง 
3. มีการภาคทณัฑ ์ จดบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน ไดไ้ม่เกิน 3 คร้ัง 
4. น าเร่ืองการภาคทณัฑ ์เม่ือครบ 3 คร้ัง เขา้การประชุมกรรมการบริหาร 

 
การปฏิบติัหนา้ท่ีชองแพทยใ์นเวลาราชการ 

1. แพทยต์รวจรักษาผูป่้วยท่ีพกัในโรงพยาบาลตอนเชา้ 8.00 น. ตามการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
2. เวลา 8. 30 น. จะมีแพทยแ์ละทนัตแพทย ์ใหบ้ริการผูป่้วยท่ีตึกผูป่้วยนอกและห้องทนัตกรรมอยา่ง

นอ้ย 1 คน 
3. แพทยเ์วรเวรวนันั้น  จะตรวจผูป่้วยในหอ้งอุบติัเหตุฉุกเฉินและตรวจผูป่้วยนอกดว้ย 
4. หลงัจากแพทยต์รวจผูป่้วยภายในตึกแลว้จึงออกตรวจผูป่้วยนอก 
5. แพทยเ์วรรับผดิชอบหตัถการในเวลาราชการ  เช่น  การผา่ตดั เป็นตน้ 
6. แพทยห์รือ ทนัตแพทย ์ มีหนา้ท่ีลงความเห็นในเอกสารรับรองแพทย ์ เอกสารรับรองความพิการ  

เอกสารรับรองความเห็นในผูป่้วยคดี  เอกสารของบริษทัประกนั 
7. แพทยส์รุปผลการรักษาและบนัทึกความเปล่ียนแปลง ผูป่้วยท่ีรักษาอยูใ่นโรงพยาบาล 
8. แพทยท่ี์ลงความเห็นใหผู้ป่้วยกลบับา้นตอ้งสรุปผูป่้วยในใบ discharge summary ดว้ยตนเอง 
9. การปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจผูป่้วยส้ินสุดในเวลา  16.15 น. หลงัจากนั้น จะเป็นหนา้ท่ีตรวจผูป่้วยนอก

ของแพทยเ์วร  

นายแพทยป์ระสิทธ์ิชยั  มัง่จิตร 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ประธานท่ีปรึกษา

องคก์รแพทย ์

ประธานองคก์รแพทย ์

สมาชิกฝ่ายทนัตกรรม สมาชิกฝ่ายแพทย ์

เลขาธิการองคก์รแพทย ์
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10. ตรวจชนัสูตรพลิกศพโดยแพทยเ์วร 
11. แพทยแ์ละทนัตแพทยอ์อกหน่วยใหบ้ริการนอกสถานบริการ  ไดแ้ก่  หน่วย PCU หน่วยเคล่ือนท่ี

ต่างๆ 
 
หนา้ท่ีรับผิดชอบทนัตแพทยท่ี์ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

1. เร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีเวลา 16.30-20.30 น. 
2. ตรวจรักษาผูป่้วยท่ีไดรั้บการนดัหมาย  และผูป่้วยฉุกเฉิน 

 
หนา้ท่ีรับผิดชอบของแพทยเ์วร 

1. ตรวจรักษาผูป่้วยในเวลาราชการตลอด  24 ชัว่โมง  ตั้งแต่  8.30 ถึง 8.30 น.  ของวนัถดัไป 
2. ตรวจรักษาผูป่้วยนอกเช่นเดียวกนัแพทยค์นอ่ืน 
3. ท าหตัถการ  เช่นผา่ตดั ท าหมนั   ตามแต่แพทยค์นอ่ืนใหค้วามเห็นในการรักษาไวใ้นค าสั่งแพทย ์
4. ตรวจรักษาผูป่้วยนอก  นอกเวลาราชการ เม่ือพยาบาลเวรรายงาน  หรือถา้แพทยไ์ม่ลงมาตรวจ  ตอ้ง

ใหค้วามเห็นการรักษาลงในใบค าสั่งแพทยทุ์กคร้ัง 
5. แพทยต์อ้งชนัสูตรท่ีมาในเวรวนันั้น  ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
6. แพทยต์อ้งลงความเห็นคดี  ในกรณีท่ีผูป่้วยมาตรวจในวนัท่ีอยูเ่วร 

 
กรณีตามแพทยเ์วรไม่ไดใ้นเวลาราชการ   ถา้ตามแพทยค์นแรกไม่ได ้ ตามแพทยท่ี์ตรวจผูป่้วยนอก 
เง่ือนไขในการตามแพทย ์

1. ตอ้งโทรตามทุกจุด  ดงัน้ี  ผูป่้วยในชายและหญิง  ผูป่้วยนอก  หอ้งฉุกเฉิน  หอ้งพกัแพทย ์บา้นพกั
แพทย ์ โทรศพัทมื์อถือ 

2. แบ่งตามกรณีฉุกเฉินท่ีตามแพทยเ์วรไม่ไดใ้นเวลาราชการ 
- แพทยค์นใดก็ไดท่ี้อยูใ่นบริเวณท่ีเกิดเหตุ 
- แพทยค์นใดก็ไดท่ี้ตรวจผูป่้วยนอก 
- แพทยค์นใดก็ได ้ในระหวา่งการประชุมโรงพยาบาล 

3. กรณีฉุกเฉินท่ีตามแพทยไ์ม่ได ้ นอกเวลาราชการ 
- แพทยท่ี์ไดรั้บมอบหมายงานจากแพทยเ์วร 
- แพทยท่ี์อยูใ่นบริเวณท่ีเกิดเหตุ  หรืออยูใ่นโรงพยาบาล 
- ถา้ตามแพทยแ์ลว้ไม่มีแพทยอ์ยูใ่นโรงพยาบาล  ใหต้ามแพทยท่ี์คลินิกประกนัสังคมนอกเวลา

ราชการ 
4. กรณีเป็นผูป่้วยไม่ฉุกเฉิน  สามารถรอได ้ ใหต้ามแพทยเ์วรก่อน 

- ถา้แพทยเ์วรติดธุระ  สามารถปรึกษาแพทยท์่านท่ีอยูใ่นโรงพยาบาลได ้
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หนา้ท่ีแพทยท่ี์ตรวจคลินิกประกนัสังคม  แบ่งออกเป็น  3 เวลา 

1. แพทยต์รวจคลินิกประกนัสังคมเชา้ ตั้งแต่เวลา  8.30- 16.30 น.  
2. แพทยท่ี์อยูเ่วรประกนัสังคมเชา้  ตั้งแต่เวลา  8.30-20.00 น.  
3. แพทยเ์วรท่ีอยูเ่วรประกนัสังคมเยน็  ตั้งแต่เวลา  16.30-20.00 น. 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
1. ตรวจรักษาผูป่้วยประกนัสังคมและผูป่้วยทัว่ไป 
2. ใหใ้บรับรองสุขภาพ 
3. ท าหตัถการการรักษาผูป่้วยตามศกัยภาพคลินิกประกนัสังคม 

หนา้ท่ีแพทยป์ฏิบติังานตรวจผูป่้วยนอก 
1. การตรวจรักษาทัว่ไป 
2. ใหค้  าปรึกษาและรักษาผูป่้วยท่ีตรวจหอ้งอุบติัเหตุฉุกเฉิน   กรณีตามแพทยเ์วรไม่ได ้
3. ท าหตัถการตามความเหมาะสม  กบัศกัยภาพของหอ้งตรวจผูป่้วยนอก  เช่น  การตรวจภายใน  การ

ตรวจ  Ultrasound 
4. ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการรักษาผูป่้วยในทุกหน่วยงานหรือ องคก์ร  เช่น  การลงเวชระเบียน  เป็นตน้ 
5. ใหใ้บรับรองต่างๆ  เช่น  ใบรับรองการเจบ็ป่วย  ความพิการ  เป็นตน้ 

หนา้ท่ีแพทยป์ฏิบติังานดูแลผูป่้วยในโรงพยาบาล  ประกอบดว้ย 
1. แพทยเ์วร 
2. แพทยป์ระจ าตึก  แบ่งเขตการรักษาพยาบาลเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการรักษาพยาบาล 

- แพทยป์ระจ าตึกผูป่้วยชายผูใ้หญ่ 
- แพทยป์ระจ าตึกผูป่้วยชายเด็ก 
- แพทยป์ระจ าหอ้งพิเศษ 
- แพทยห์อ้งคลอด 
- แพทยป์ระจ าตึกผูป่้วยหญิงผูใ้หญ่ 
- แพทยป์ระจ าตึกผูป่้วยหญิงเด็ก 

ในเวลาราชการ 
1. แพทยป์ระจ าตึกตรวจผูป่้วยในตอนเชา้  ยกเวน้วนัท่ีแพทยป์ระจ าตึกไม่อยูโ่รงพยาบาล 
2. เม่ือมีปัญหาหลงัจากแพทยต์รวจผูป่้วยในเสร็จแลว้จะตามแพทยเ์วรก่อน   ถา้ตามไม่ไดต้ามแพทย์

ประจ าท่ีดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง  แต่ถา้แพทยท์ั้งสองไม่ไดอ้ยูใ่นโรงพยาบาล  ใหต้ามแพทยท่ี์อยูใ่น
โรงพยาบาล 
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3. แพทยเ์วรตรวจรักษา ซกัประวติัเพิ่ม  ตรวจร่างกาย  หรือดูผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ  ทุกกรณี
ท่ี  Admit ในวนันั้น 

4. บนัทึกการเปล่ียน  สรุปการเปล่ียนแปลงและผลการเปล่ียนแปลงรวมทั้งหตัถการ   และ
ภาวะแทรกซอ้นใน  Medical  progress note  และ  Summary discharge 

5. เม่ือผูป่้วยมีอาการดีข้ึนสามารถกลบับา้นได ้ แพทยต์อ้งลงจ านวนยา  และสรุปผลการรักษาในใบ  
Summary 

6. หนา้ท่ีปฏิบติังานดูแลผูป่้วยในรงพยาบาลนอกเวลาราชการจะเป็นของแพทยเ์วรทั้งหมด  ถา้ตาม
ไม่ได ้ จะท าตามระเบียบการตามทุกอยา่ง 

 
กรณีอุบติัเหตุหมู่ 

1. มีแผนอุบติัเหตุหมู่ด าเนินการ 
2. สามารถตามแพทยไ์ดทุ้กจุดในโรงพยาบาล  ตามความเมาะสมกบัจ านวนผูป่้วย 
 

กระบวนการพฒันาคุณภาพทางคลินิกขององคก์รแพทย ์
1. มีการจดัการดูแลรักษาพยาบาล  ตามมาตรฐาน  Clinical practice guideline 
2. มีการทบทวนผลการรักษาในกรณีท่ีผูป่้วยพกัในโรงพยาบาล  ดว้ยโรคเดียวกนัมากกวา่  2 คร้ัง  ใน  

30  วนั โดยพิจารณาจากการสุ่มตวัอยา่ง  และผูป่้วยท่ีมีวนันอนเกินมาตรฐาน 
3. มีการศึกษาและติดตาม  เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพทางคลินิก 

3.1   คุณภาพบริการ รวมถึง จริยธรรม และพฤติกรรมการบริการ 
3.2   จ านวนผูป่้วย peer review ระหวา่งสาขาแพทย ์และพยาบาล 
3.3   ทบทวนการรักษาในผูป่้วยนอนนาน และ Readmit 

4. จดัใหมี้การพฒันาทรัพยากรบุคคลตามความเหมาะส ม  เช่น  การอบรมทางวชิาการ  เป็นตน้ 
  

การจดัสรรทรัพยากรบุคคลองคก์รแพทย ์
- ก าหนดสิทธิในการรักษาผูป่้วยเท่าเทียมกนั 
- แบ่งเขตการรักษาผูป่้วยตามจ านวนแพทยใ์นโรงพยาบาล  ดงัน้ี 

เขตรักษาผูป่้วยชายผูใ้หญ่ 
 เขตรักษาผูป่้วยชายเด็ก 

  เขตรักษาผูป่้วยหอ้งพิเศษ  ชายหญิง 
  เขตรักษาผูป่้วยหญิง  ผูใ้หญ่ 
  เขตรักษาผูป่้วยหญิงเด็ก 
  เขตรักษาผูป่้วยคลอดบุตร  และทารกแรกคลอด 
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การอบรมวชิาการ 
- จดัทรัพยากรบุคคลองคก์รแพทยอ์บรมวชิาการ  ตามเร่ืองท่ีแต่ละบุคคลสนใจ 
- จดัวชิาการท่ีแพทยส์นใจเผยแพร่ใหบุ้คลากรในองคก์รแพทยท์ราบ 

 
กิจกรรมพฒันาความรู้ 

- Peer Review 
- ทบทวน Clinical practice guideline 
- การท า  CME 
- อบรมวชิาการ 
- Utilization  review, Readmit ใน  30 วนั  LOS  เกินมาตรฐาน  

 
สิทธิผูป่้วย 10 ประการ 

1. ผูป่้วยทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บบริการดา้นสุขภาพตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
2. ผูป่้วยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการบริการจากผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั   

เน่ืองจากความแตกต่างดา้นฐานนะ เช้ือชาติ สัญชาติ  ศาสนา สังคม สิทธิดา้นการเมือง เพศ อาย ุ
และลกัษณะของการเจบ็ป่วย 

3. ผูรั้บบริการมีสิทธิท่ีจะไดท้ราบขอ้มูลอยา่งเพียงพอและชดัเจน  เพื่อสามารถเลือกตดัสินใจในการ
ยนิยอมและไม่ยนิยอมใหก้ารรักษาพยาบาล  

4. ผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะฉุกเฉินมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือโดยรีบด่วน ตามความจ าเป็นจากผู ้
ประกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพโดยทนัทีโดยไม่ค  านึกวา่ผูป่้วย จะขอร้องหรือไม่ 

5. สิทธิของผูรั้บบริการท่ีจะไดรั้บทราบ ช่ือสกุลและประเภทของผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพท่ีจะ
เป็นผูใ้หบ้ริการตน 

6. ผูม้ารับบริการมีสิทธิท่ีจะขอความคิดเห็นจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นอ่ืนท่ีมิไดเ้ป็นผูใ้ห้บริการแก่
ตนเอง และมีสิทธิขอเปล่ียนผูบ้ริการและสถานบริการได้ 

7. ผูรั้บบริการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการปกปิดขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองจากผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพเวน้
แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูป่้วยหรือปฏิบติัตามกฎหมาย 

8. ผูรั้บบริการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลอยา่งครบถว้นในการตดัสินในเขา้ร่วม/ถอนตวั จากการเป็นผูถู้ก
ทดลองในการท าวิจยัของผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพ 

9. ผูม้ารับบริการมีสิทธิ ท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบั การักษาพยาบาลเฉพาะของตน ทั้งน้ีขอ้มูล
ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตวัของผูบุ้คคลอ่ืน 

10. บิดา มารดา โดยชอบธรรม อาจใชสิ้ทธิแทนผูป่้วยท่ีมีอายไุม่เกิน 18 ปีบริบรูณ์ ผูบ้กพร่องทางกาย
และทางจิต ไม่สามรถใชสิ้ทธิดว้ยตนเองได ้
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แบบการประเมินการปฏิบัติงานองค์กรแพทย์ 

ช่ือ…………………………….สกุล…………………………… 
หัวข้อเร่ือง ระดบัท่ีปฏิบติัได ้

ดีมาก 
4 

ดี 
3 

พอใช ้
2 

ปรับปรุง 
1 

1. ด้านความรู้ 
1.1 การก าหนดนโยบายและปฏิบติัตามนโยบาย 
1.2 การปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพ 
1.3 การถ่ายทอดความรู้ใหผู้ร่้วมงาน 

     

2. ด้านทกัษะ 
2.1 สามารถท าหตัถการท่ีจ าเป็น 

- ใส่ ET TUBE 
- ICD 
- TR 
- Curettage 
- CPR 

2.2  การบนัทึกเวชระเบียนอยา่งสมบูรณ์ 

    

3. ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
- ดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม (holistic) 
- มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น ทั้งผูป่้วยและผูร่้วมงาน 
- รักษาและปฏิบติัตามสิทธิผูป่้วย 
- ปฏิบติังานในส่วนท่ีตนรับผิดชอบครบถว้นและตรงเวลา 

    

         
 

     ลงช่ือ…………………………………….ผูป้ระเมิน 
(……………………………………) 

ต าแหน่ง…………………………………. 
วนัท่ี………เดือน............ ปี........ 
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องคก์รแพทย ์
 

หนา้ท่ี      รับผดิชอบต่อการส่งเสริมและก ากบัดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของแพทย์
ในองคก์ร เพ่ือบรรลุพนัธกิจขององคก์ร 
1) องคก์รแพทยใ์นระดบัโรงพยาบาลเพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่จะใหบ้ริการทาง
การแพทยท่ี์มีคุณภาพสูงและดว้ยความรับผดิชอบแห่งวิชาชีพ  
            -แพทยใ์นองคก์รมีการพูดคุยปรึกษาเก่ียวกบัการรักษาผูป่้วย 
            -ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการรักษา สามารถปรึกษากบัแพทยเ์ฉพาะทาง
โรงพยาบาลสระบุรีได ้
           -มีการส่งแพทยไ์ปอบรมเก่ียวกบัสาขาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วย 
2) องคก์รแพทยใ์หค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะและร่วมวางแผนกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบัการ
จดับริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพสูง 
         -ประธานองคก์รแพทยเ์ป็นกรรมการในทีมผูบ้ริหารโรงพยาบาล ท าหนา้ท่ี
ดงักล่าว 
3) องคก์รแพทยส์ร้างความมัน่ใจวา่การใหบ้ริการทางการแพทยอ์ยูบ่นพ้ืนฐานของการ
ใชห้ลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานวิชาชีพ มีการติดตามก ากบัและการพฒันา
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เคารพในสิทธิผูป่้วยและเป็นไปตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
         -แพทยทุ์กท่านจบปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิตและผา่นการสอบจากแพทยสภา 
         -แพทยรุ่์นพ่ีดูแลแพทยรุ่์นนอ้ง 
         -เคารพสิทธิผูป่้วย 
4) มีโครงสร้างและกลไกเพ่ือส่งเสริมการติดต่อส่ือสารและการแกปั้ญหาภายใน
วิชาชีพแพทย ์ระหวา่งแพทยก์บัผูป้ฏิบติังานหรือหน่วยงานอ่ืน และระหวา่งแพทยก์บั
ผูรั้บบริการ 
         -มีธรรมนูญองคก์รแพทยเ์พ่ือแกไ้ขปัญหาของแพทยท่ี์เกิดข้ึน 
5) องคก์รแพทยท์ าหนา้ท่ีส าคญัต่อไปน้ีอยา่งไดผ้ล 
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-การตรวจสอบและประเมินคุณสมบติัของแพทย ์ประเมินโดยประธานองคก์ร
แพทยทุ์ก 6 เดือน 

-การก าหนดสิทธิการดูแลรักษาผูป่้วยของแพทยแ์ต่ละคน เพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่
แพทยป์ฏิบติังานท่ีตนเองมีความช านาญ โดยแพทยแ์ต่ละท่านจะไดรั้บการมอบหมาย
งานตามหนา้ท่ีในแต่ละเดือน เพ่ือเพ่ิมความช านาญในดา้นนั้นๆ 

- การศึกษาต่อเน่ืองของแพทยแ์ละการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แพทยอ์าวโุสจะมีการ
สอบถามแพทยใ์หม่ เพ่ือสอบถามความสนใจเฉพาะดา้น เพ่ือส่งไปอบรมในดา้นท่ี
แพทยส์นใจ 

- การก ากบัดูแลมาตรฐาน และจริยธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพ  โดยประธานองคก์ร
แพทยแ์ละแพทยอ์าวโุส  มีธรรมนูญองคก์รแพทยเ์พ่ือควบคุมมาตรฐาน 

-การก ากบัดูแลการทบทวนและพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วย แพทยท่ี์ท าหนา้ท่ี
ประธาน PCT จะมีการทบทวนและพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วย 

-การก ากบัดูแลคุณภาพเวชระเบียน แพทยท่ี์ท าหนา้ท่ีประธาน IM จะท าหนา้ท่ีน้ี 
-การส่งเสริมการตดัสินใจทางคลินิกและการใชเ้ทคโนโลยีท่ี่เหมาะสม เช่นใช ้Trop-

T 
-การก าหนดหรือรองรับนโยบายท่ีเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วย มีการเปิดคลินิกพิเศษตาม

นโยบาย เช่น คลินิกหอบหืด คลินิกจิตเวช 
-การควบคุมดูแลการปฏิบติังานของแพทยท่ี์อยูร่ะหวา่งฝึกอบรม และแพทยเ์วรท่ี

ไม่ใช่แพทยป์ระจ า ประธานองคก์รแพทยเ์ป็นผูป้ระเมิน โดยมอบหมายใหแ้พทยพ่ี์
เล้ียงเป็นผูดู้แลระหวา่งฝึกอบรม 
6) องคก์รแพทยป์ระสานความร่วมมือกบัคณะกรรมการระดบัองคก์รท่ีเก่ียวกบัการใช้
ยา การควบคุมการติดเช้ือ การส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภยั 

-องคก์รแพทยป์ระสานงานกบัประธานM&M 
-องคก์รแพทยป์ระสานงานกบัประธาน IC 
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7) มีขอ้ตกลงและแนวทางปฏิบติัในการท างานของแพทยท่ี์ทุกคนยดึถือและน าไป
ปฏิบติั ครอบคลุมเร่ืองของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประเดน็จริยธรรม/กฎหมาย/
คุณภาพ/ คุณภาพและความปลอดภยั การพฒันาความรู้ ความสามารถ บนัทึกและ
จดัท าเอกสาร 
   -มีธรรมนูญองคก์รแพทยเ์ป็นบรรทดัฐานขององคก์ร 
  -มีการท าแนวทางการรักษาโรคท่ีพบบ่อยเป็นเอกสาร 
 
A) ขอ้เด่นขององคก์รแพทย ์ 

1-องคก์รมีความกลมเกลียว ร่วมมือช่วยเหลือในงานแต่ละดา้นไดดี้ 
2-งานในองคก์รประสานไปทุกดา้นทั้ง รักษา ป้องกนั ส่งเสริมและฟ้ืนฟู 
3 -งานนอกโรงพยาบาล มีการแบ่งพ้ืนท่ีในอ าเภอแก่งคอย ใหแ้พทยดู์แลให้

ค  าปรึกษาเก่ียวกบัผูป่้วยและเจา้หนา้ท่ี รพ.สต. มีการออกเยีย่มประเมินผูป่้วยท่ีบา้นทุก
เดือนร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ 

4-แพทยทุ์กท่านเป็นประธานทีมแนวราบ ท างานร่วมกบับุคลากรในโรงพยาบาล 
 
B) ขอ้ปัญหาขององคก์รแพทย ์
1-องคก์รแพทย ์สมาชิกขององคก์รมีการเปล่ียนแปลงทุกปี ปัญหาขององคก์รในแต่

ละปีกไ็ม่เหมือนกนั ในปีน้ีท่ีเป็นปัญหากคื็อ คนไขเ้หลือคา้งในช่วงเชา้ทุกวนัท าการ 
การแกปั้ญหา กคื็อ-ก าหนดแพทยท่ี์ลาในแต่ละวนัไม่เกิน 1 ท่าน 
                         -แพทยอ์าวโุส คอยบริหารจดัการแพทยท่ี์ประจ าท่ีโอพีดี 60 เตียง

และประกนัสงัคมใหเ้หมาะสมกบัคนไข ้
                        -แพทยม์าตรวจท่ีโอพีดีใหเ้ร็วข้ึน ประกนัไวท่ี้ 9.15 น มีแพทย ์3 ท่าน 
                        -แนวทางแกไ้ขรอง อาจจะตอ้งใชพ้ยาบาลเวชปฏิบติัรักษาคนไขบ้าง

จ าพวก เช่นไขห้วดั คนไขม้ารับยาเดิมท่ีไม่มีอาการอ่ืน   



Service Profile  องคก์รแพทย ์  46 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

2-คลินิกพิเศษเร่ิมจะมีปัญหาการรองรับจ านวนผูป่้วยท่ีมากข้ึน และมีปัญหาซบัซอ้น
ข้ึน   - คลินิกเบาหวานและความดนั คนไขเ้ร่ิมมากข้ึน แพทยต์รวจไม่ทนัในช่วงเชา้ 

    -คลินิกหอบหืดและถุงลมโป่งพอง อาการหอบเร่ิมควบคุมได ้แต่แพทยต์อ้งตรวจ
โรคร่วมอ่ืนดว้ย      พบวา่80%ของคนไขพ้บวา่มีโรคอ่ืนร่วมดว้ย  
    แนวทางแกไ้ข คงตอ้งพิจารณาวา่คนไขเ้ป็นโรคทางระบบไหนรุนแรงกวา่กนั ให้

เขา้เป็นคลินิกหลกั และส่งปรึกษาโรคท่ีรุนแรงนอ้ยกวา่เป็นระยะ 
 
C) ส่ิงท่ีจะเป็นการพฒันาองคก์รแพทย ์
1-การส่งเสริมใหแ้พทยอ์บรมในสาขาแพทยท่ี์ชอบ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของแพทยแ์ละ

ความรวดเร็วในการรักษาผูป่้วย 
2-โรคท่ีพบบ่อยเช่นหอบหืด คนไขส่้วนหน่ึงไม่ยนิยอมท่ีจะเขา้คลินิก ท าใหไ้ม่

สามารถควบคุมโรคได ้คงตอ้งวางแนวทางการรักษาร่วม 
3-ศกัยภาพของแพทยมี์จ ากดั แมจ้ะบริหารจดัการอยา่งไรแลว้ จ านวนผูป่้วยท่ีคา้ง

ในช่วงเชา้ในวนัเวลาราชการ ส่วนหน่ึงเกิดจากจ านวนผูป่้วยท่ีเพ่ิมข้ึน คงตอ้งปรึกษา
ผูอ้  านวยการเพ่ือแกไ้ข 

4-การวางแพทยใ์นทีมแนวราบในฐานะประธาน แพทยต์อ้งเขา้ประชุมบ่อย ท าให้
ขาดแพทยไ์ดใ้นบางช่วง 
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