
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Profile 

งานเวชปฏิบตั(ิส่งเสรมิ) 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลแก่งคอย 

กันยายน  2560 
 



 

สารบัญ 

 หน้า 

       1.บริบท  (Context)  ......................................................................................................       3 

ก.  ความมุ่งหมาย  (Purpose) :    .........................................................................................  3 

ข.  ขอบเขตการให้บริการ  (Scope of Service)  :   .............................................................  3 

ค.  ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ  :   ...........................................................................  3 

ง.  ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ  :  .........................................................  3 

จ.  ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน  :  ............................................................  3 

ฉ.  ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ (Key Quality Issues)  :   ........................................................  4 

ช.  ความท้าทายและความเสี่ยงที่ส าคัญ จุดเน้น  :   ...............................................................  4 

ซ.  ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี  :   .................................  4 

ฌ.  ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เก่ียวข้อง  :   ..................................................................   4 

ญ.  แผนปฏิบัติการ  จุดเน้น  :   .............................................................................................   5-9 

ฎ.  วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด  การพัฒนา  :   .............................................................................   10-12 

ฏ.  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน  (Performance Indicator)   ..................................................   13-23 

     2. กระบวนการส าคัญ  (Key Processes)   ....................................................................      24-25 

     3.กิจกรรมทบทวนคุณภาพ  (12  กิจกรรม)  .......................................................................      26-32 

     4.บทเรียนจากการพัฒนา   ............................................................................................      32-33 

     5.กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ   .....................................      34 

5.1   ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว)   .................  34 

5.2   การพัฒนาคุณภาพท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ   .............................................................  35 

แผนการพัฒนาต่อเนื่อง    ....................................................................................................  36-38     

 

 

  



Service Profile   งานเวชปฏิบติั 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Service Profile 

งานเวชปฏิบัติ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลแก่งคอย 

1 บริบท  (Context) 

ก.  ความมุ่งหมาย  (Purpose) :  

งานเวชปฏิบัติมีเจตจ านงที่จะให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  รักษา โรคเอดส์ วัณโรคแก่

ประชาชนตามกลุ่มอายุ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมี เป้าหมายให้ผู้รับบริการปลอดภัยสามารถดูแลสุขภาพ

ตนเองขั้นพ้ืนฐานได้มีความพึงพอใจ โดยเน้น การส่งเสริมสุขภาพ การจัดการความเสี่ยง การตอบสนอง

ผู้รับบริการ    การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างความผาสุกในการท างาน 

 ข.   ขอบเขตการให้บริการ  (Scope of  Service)  : 

  ศักยภาพข้อจ ากัด  งานเวชปฏิบัติโรงพยาบาลแก่งคอยให้บริการแก่บุคคล  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน

โรค รักษาในโรงพยาบาล มีงานตรวจครรภ์ ตรวจหลังคลอด สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ตรวจสุขภาพเด็ก 0 – 5ป ี

งานวางแผนครอบครัว งานยาเสพติด งานเอดส์  งานวัณโรค   การให้ค าปรึกษา ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา  

08.30 - 16.30 น. ตามศักยภาพของโรงพยาบาล   ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขตอ าเภอแก่งคอย  

จังหวัดสระบุรี   อ าเภอใกล้เคียง ส่งต่อมาจากรพ.สต.ในเขตอ าเภอแก่งคอย  ส่วนผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อน

เกินศักยภาพในการดูแลรักษาจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี 

  ค.   ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ (จ าแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน) : 

- ความต้องการของผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาพยาบาล ข้อมูลการเอาใจใส่จากพยาบาลในการดูแล

ได้ถูกต้องอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย ได้รับความรู้การสร้างเสริมสุขภาพก่อนให้บริการทุกครั้ง พูดจา

ไพเราะ  เป็นกันเอง 

-    ความต้องการของญาติ ได้แก่การได้รับข้อมูลที่ต่อเนื่อง ถูกต้องและสามารถให้การดูแลช่วยเหลือ 

 ผู้รับบริการ และตนเองได้ 

-    องค์กรภายนอก ได้รับการประสานงานที่ดี  ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วนและครอบคลุม 

ง.  ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ : 

-    ความต้องการของผู้ร่วมงานภายในที่ส าคัญได้แก่ ได้รับการประสานงานที่ดี มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย

อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

จ.ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน :  

ในรอบ 5 ปี มีปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้น  ปี 60 งานบริการมีปริมาณงานเป็นงานส่งเสริมสุขภาพ ในคลินิก

บริการและงานคลินิกพิเศษต่างๆ   มีปริมาณงานดังนี้  ตรวจครรภ์ 849ราย / 3810 ครั้ง  , มีการสอนสุขศึกษา
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รายกลุ่ม( โรงเรียนพ่อ -  แม่ )   จ านวน 192 ครั้ง / 3155 คน  ,  ให้ค าปรึกษาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ก่อนเจาะ

เลือดตรวจหาโรคเอดส์ จ านวน 714 ราย , บริการเจาะเลือดตรวจ LAB  ANCรายใหม่ จ านวน 740ราย, คัด

กรองภาวะซึมเศร้า + ประเมินสุขภาพจิต หญิงตั้งครรภ์รายใหม่  จ านวน 740 ราย, ตรวจหลังคลอดครั้งที่1และ

ครั้งที่ 3   มีจ านวน 404 ราย , บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ จ านวน 482 ราย / 2605 ครั้ง, 

บริการวางแผนครอบครัว 334 ราย   ,บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในคลินิกบริการ 77 ราย, ให้ค าปรึกษา ห้อง

14   จ านวน 314  ราย , ให้ค าปรึกษาเจาะเลือด หาโรคเอดส์ ห้อง 14  จ านวน 338 ราย , ผู้มารับการบ าบัดยา

เสพติด 38 ราย   งานบริการคลินิกพิเศษดังนี้  บริการผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ กลุ่มฟ้างาม จ านวน  270 ราย / 1093 

ครั้ง , บริการผู้ป่วยวัณโรค   จ านวน 77  ราย / 536  ครั้ง  

 ฉ.   ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ  (Key Quality Issues) : 

มีความถูกต้อง  ปลอดภัย สามารถดูแลสุขภาพตนเองขั้นพ้ืนฐานได้ มีการจัดการความเสี่ยง  การดูแล

แบบองค์รวม ต่อเนื่อง ด้วยความ เสมอภาคมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานมีการสร้างเสริมสุขภาพ  และ

ผู้รับบริการพึงพอใจ  ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 

ช. ความท้าทาย และความเสี่ยงส าคัญ จุดเน้น : ได้แก่    

ความท้าทาย :         1.โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

                           2. ผู้ปว่ยวัณโรคได้รับยาต่อเนื่องทุกราย 

ความเสี่ยงส าคัญ  :  1.ความลับผู้ป่วยถูกเปิดเผย 

                           2.การจ่ายยา TB ,AIDS    (ไม่ครบ ) 

       3.ตรวจครรภ์ผิดพลาด 

       4.เวชระเบียน สูญหาย ANC , WBC , TB, AID , งานยาเสพติด 

     5.ห้องให้ค าปรึกษาไม่เป็นสัดส่วน  

จุดเน้น : ปี  2560  1. การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

      2.การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

    3.การพัฒนาความรู้ของบุคคลากร 

    4.การฝากครรภ์  ผู้พิการ อย่างมีคุณภาพ 

ซ.   ศกัยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี  : 

การปฏิบัติงานมี พยาบาลวิชาชีพ  5 คน  เจ้าพนักงานธุรการ  1 คน  ลูกจ้าง 1 คน ให้การดูแลในโรงพยาบาล  

ซึ่งศักยภาพในโรงพยาบาลยังไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ส าคัญในการให้บริการ

ได้แก่  Drop tone 2 เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 1  เครื่อง เครื่องวัดความดันโลหิต Manual 
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3  เครื่อง เครื่องชั่งน้ าหนัก  3  เครื่อง  คอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง  โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง ตู้เย็นแช่วัคซีน 1 หลัง ที.วี. 1 

เครื่อง DVD  1 เครื่อง กล้องดิจิตอล  1 ตัว  โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง 

ฌ.  ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง  : การสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  

1.การให้ความรู้ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โรงเรียน พ่อ – แม่  

2.การให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก  0-5 ปี เรื่องพัฒนาการ ,ภาวะโภชนาการ และการรับวัคซีน 

3.การให้ความรู้ในวัยเจริญพันธุ์ เรื่อง วางแผนครอบครัว, ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง,ตรวจมะเร็งปากมดลูก 

4.การให้ความรู้ในผู้ป่วย วัณโรค / โรคเอดส์ ( กลุ่มฟ้างาม ) 

5.การประเมินความเครียดของบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง 

6.ส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากร ตรวจสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง 
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ญ.    แผนปฏิบัติการ จุดเน้น  :    

1.    เรื่อง การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

งาน / กิจกรรม เครื่องชี้วัด เป้า 

หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2560 ผู้รับผิดชอบ 

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

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือป้องกันและควบคุม การติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 

2. เพ่ือให้บุคคลากรทางการแพทย์ปฎิบัติตาม

หลักการที่ก าหนดไว้ 

 

 

กิจกรรม 

1. ก าหนดแนวทางปฎิบัติเพ่ือป้องกันและควบคุมการ

ติดเชื้อในโรงพยาบาล การล้างมือ การสวมอุปกรณ์

ป้องกัน การปฎิบัติงานตามหลัก UP 

2.วางระบบก ากับติดตามหลักการที่ ก าหนดไว้เพ่ือ

ประเมินกิจกรรมและพฤติกรรมต่อการป้องกันการติด

เชื้ออย่างต่อเนื่อง 

 

1.อัตราการติดเชื้อใน 

โรงพยาบาล 

2.อุบัติการณ์การเกิดเข็มทิ่ม

ต าขณะปฎิบัติงาน 

3.อุบัติการณ์การเกิดสารคัด

หลั่งกระเด็นเข้าตาขณะ

ปฎิบัติงาน 
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2. การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

 

งาน / กิจกรรม เครื่องชี้วัด เป้า 

หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 ผู้รับผิดชอบ 

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

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

ในวัยรุ่น 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการ ที่ 

โรงพยาบาลแก่งคอย 

กิจกรรม 

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ

ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาและ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยท าดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

- อัตรา

หญิง

ตั้งครรภ์ 

อายุน้อย

กว่า 20 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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10.91 

 

24.29 

 

16.67 

 

15.39 

 

17.56 

 

24.41 

 

16.9 

 

16.16 
22.4 21.66 18.84 20.0 

นางพรปวีณ์   

ซิ้มประเสริฐ 
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งาน / กิจกรรม เครื่องชี้วัด เป้า 

หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2560 ผู้รับผิดชอบ 

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

ในสถานบริการ 

1.ให้ความรู้ หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในคลินิก ANC แก่หญิงตั้งครรภ์ 

ญาติ  

2.จัดป้ายใหค้วามรู้ ผลเสียของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

3.มีระบบเครือข่ายปัญหาต่างๆของวัยรุ่น(Teen Center) ใน

โรงเรียน ชุมชน วัด ต ารวจ รพ.สต. รพ.ชุมชน 

นอกสถานบริการ 

1.เป็นวิทยากรร่วมกับ ทีมให้ความรู้ป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่เด็ก

นักเรียน ป4-ม.3 ในโรงเรียนของ ในเขตอ าเภอแก่งคอย  

(รายละเอียดกิจกรรมอยู่ในเข็มมุ่งของโรงพยาบาลเรื่องกการ

ป้องกันวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม ) 

 

 

 

- อัตราหญิง อายุ

น้อยกว่า 20 ปี 

ตั้งครรภ์ซ้ า 

 

 

 

 

<10% 

8.33 3.22 8.16 4.91 6.75 4.65 3.77 5.05 6.0 6.66 4.34 7.1 

นางพรปวีณ์   

ซ้ิมประเสริฐ 
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3. พัฒนาความรู้ของบุคคลากร 

 

งาน / กิจกรรม เครื่องชี้วัด เป้า 

หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 ผู้รับผิดชอบ 

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

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ บุคคลากร ได้รับการฝึกอบรม, ฟ้ืนฟู

ความรู้ ระหว่างประจ าการในงานที่รับผิดชอบ 

กิจกรรม 

1.สนับสนุนให้มีการอบรม โดยการส่งบุคคลากร 

เข้ารับการอบรมทุกครั้งในงานที่เกี่ยวข้อง 

2.ประชุมเพ่ือปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับวิชาการและ

งานที่รับผิดชอบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 

 

- บุคคลากรได้รับการอบรม

ฟ้ืนฟูอย่างน้อย 10 วัน/คน/ปี 

 

100% 
 

0 

 

0 

 

2 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
3 3 3 3 

นางสาว

ไพฑูรย์ 

ลือกิจนา 
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4. โครงการ การฝากครรภ์  ผู้พิการ อย่างมีคุณภาพ 

งาน / กิจกรรม เครื่องชี้วัด เป้า 

หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 ผู้รับผิดชอบ 

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

วัตถุประสงค์ 

           เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ ที่พิการได้รับบริการ
ฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ 
 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

หญิงตั้งครรภ์ที่พิการที่มารับบริการฝากครรภ์ใน

โรงพยาบาลแก่งคอย 

กิจกรรม 

1.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่มา
ปฏิบัติงานในหน่วยงานเวชปฏิบัติทราบเกี่ยวกับ
แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่พิการ 
2.มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในเขต
รับผิดชอบของหญิงตั้งครรภ์พิการในการติดตาม
เยี่ยมและดูแลหญิงตั้งครรภ์พิการที่บ้าน  

 
 
 
อัตราหญิงตั้งครรภ์ ที่
พิการได้รับบริการฝาก
ครรภ์อย่างมีคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

นางพรปวีณ์   

ซิ้มประเสริฐ 

 

 

 

หมายเหต ุ

พิการ 

ตาบอด 2ข้าง 

1 ราย 

ตาบอด 1ข้าง  

1 ราย 
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ฏ. วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด การพัฒนา 

ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ/

ความท้าทายท่ีส าคัญ 

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ 

(ต.ค.59 – ก.ย.60) 
กิจกรรมพัฒนา 

1.ความถูกต้อง/ปลอดภัย

การดูแลแบบองค์รวม 

ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 

ได้มาตรฐาน มีการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

 

 
 

-เพ่ือให้

ผู้รับบริการทุก

กลุ่มอายุได้รับ

การดูแลอย่างมี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน ใน

ระดับท่ีคาดหวัง 

 

- อัตราทารกแรกเกิดจากมารดาฝากครรภ์ที่

โรงพยาบาลแก่งคอยน้ าหนักต่ ากว่า2,500 

กรัม < 7% ( 2.24 %) 

- อัตราหญิงตั้งครรภ์ภาวะโลหิตจางครั้งที่ 2  

10% ( 12.6 %) 

- อัตราหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ  HIV 0.65% 

(0.12%)   

-อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยา

ต้านไวรัสเอดส์ขณะตั้งครรภ์100%  (100%) 

- อัตราเด็ก 18 – 24 เดือนที่เกิดจากแม่ติด

เชื้อ HIV ได้รับการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ 

HIV  80% ( 100 %) 

- อัตราเด็ก อายุ 0 – 5 ปี 

พัฒนาการสมวัย  85% ( 98.8% ) 

-อัตราการตรวจ มะเร็งปากมดลูก,มะเร็งเต้า

นม60%  (24.52%) 

- อัตราหญิงตรวจมะเร็งปากมดลูกผลผิดปกติ

ได้รับการติดตาม พบแพทย์ 90 %(0%) 

- อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรค >  90 

% (75 %) 

- อัตราผู้แสดงตนที่ติดสารเสพติด  95 % 

(100 %) 

- อัตราผู้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูสภาพ 

75 %  ( 96.29 %) 

- อัตราบุคลากรได้รับการ   อบรมครบ10วัน/ 

คน ปี 100%( 100%) 

- QA ทารกแรกเกิด

น้ าหนัก<2,500 กรัม  

- CQI การดูแลหญิง

ตั้งครรภ์เพ่ือลดภาวะ

โลหิตจาง 

- การดูแลผู้ติดเชื้อ

อย่างครบถ้วนและ

ต่อเนื่องแบบองค์รวม 

โดยให้ผู้ติดเชื้อและ

ญาติได้รับการดูแล

แบบองค์รวม 

-โครงการANCคุณภาพ 

-ให้ค าแนะน าการตรวจ

มะเร็งปากมดลูก,การ

สอนให้ตรวจมะเร็งเต้า

นม ได้ด้วยตนเอง 

 

 

- การดูแลผู้ป่วยแบบ

One Stop Service 

- คลินิกบ าบัดยาเสพ

ติดวันจันทร์ – วันศุกร์ 

 

- การพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากร 
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ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ/

ความท้าทายท่ีส าคัญ 

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ 

(ต.ค.59 – ก.ย.60) 
กิจกรรมพัฒนา 

 

2.ผู้รับบริการพึงพอใจ 

 

 

 เพ่ือให้

ผู้รับบริการ

ได้รับการส่งต่อ

ข้อมูลอย่าง

ถูกต้องครบถ้วน 

-เพ่ือให้ผู้รับ

ผลงานมีความ

พึงพอใจ 

 

- อัตราความพึงพอใจของผู้ให้บริการ > 80 % 

(92.00 %) 

- จ านวนอุบัติการณ์  จากผู้รับผลงาน ไม่มี  

 

- อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ใน

โรงพยาบาล > 80 %    (92.86 %)    

- ตอบแบบประเมิน 2 

ครั้ง / ปี 

- การตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับริการ 

3. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

ในหญิงตั้งครรภ์ 

 

- เพ่ือให้หญิง

ต้ังครรภ์ได้รับ

บริการส่งเสริม

สุขภาพ ป้องกัน

และลดความ

เสี่ยงต่อการเกิด

ภาวะแทรกซ้อน 

 

-อัตราของการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกัน

ได้ในหญิงตั้งครรภ์ 10% ( 2.59 % ) 

Refer PIH+GDM+Preterm 22ราย 

ANCรายใหม่ 849 ราย 

 

- CQI การดูแลหญิง

ตั้งครรภ์เพ่ือลดภาวะ

โลหิตจาง 

- เข็มมุ่งการพัฒนา 

การป้องกันการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน

วัยรุ่น 

-CPG PIH GDM  

4 .งานบริการฝากครรภ์ 

4.1 การดูแลหญิงตั้งครรภ์

ที่มีภาวะเบาหวาน/ความ

ดันโลหิตสูงแบบครบวงจร 

 

 

 

 

- เพ่ือประเมิน

คุณภาพบริการ

งานตรวจครรภ์ 

-อัตราหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

(จากการท า50gGCT  50% (29.79 %) 

 -อัตราหญิงตั้งครรภ์เป็นโรคเบาหวาน(จาก

การท า100gOGTT 50% (31.14%) 

-อัตราหญิงตั้งครรภ์ความดันโลหิตเกิน

140/90mmHgได้พบแพทย์ 10%   (6.36%) 

-อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดัน 

โลหิตเกิน140/90mmHgได้รับความรู้ถูกต้อง

เหมาะสม80% (100%) 

- การพัฒนาระบบ

บริการดูแลหญิง

ตั้งครรภ์ภาวะ

เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงแบบ

ครบวงจร 

 

 

 



Service Profile   งานเวชปฏิบติั 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

13 
-อัตราหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงการเป็นเบาหวาน

ได้รับความรู้ถูกต้อง 

80 % (100% ) 

 

 

 

ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ/

ความท้าทายท่ีส าคัญ 

เป้าหมาย/

วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ 

(ต.ค.59 – ก.ย.60) 

กิจกรรมพัฒนา 

4.2 การควบคุมและ

ป้องกันโรคธาลัสซีเมีย 

 -อัตราหญิงตั้งครรภ์การคัดกรองธาลัสซีเมีย  

80% (100%) 

- อัตราสามีหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงได้รับ

การคัดกรอง  

ธาลัสซีเมีย 80% (55.9%) 

-โรงเรียนพ่อ แม่  

- ANC คุณภาพ 

4.3 การป้องกันการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

. 

-เพ่ือป้องกันการ

ตั้งครรภ์ที่ไม่

พร้อมในวัยรุ่น 

 

- อัตราหญิงตั้งครรภ์ อายุน้อยกว่า20 ปี  < 

10 % (17.1 %) 

 

- โครงการป้องกันการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน

วัยรุ่นคปสอ.แก่งคอย 

5.การดูแลหญิงตั้งครรภ์

และครอบครัวที่ติดเชื้อ 

- เพ่ือ

พัฒนาการดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์

รวม 

- อัตราหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ  

065 %  (0.11 %) 

- อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIVได้รับยา

ต้านไวรัสเอดส์ขณะตั้งครรภ์  80 % (100 %) 

- จัดกิจกรรมกลุ่มฟ้า

งามทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 

3 ของเดือน 

6.การดูแลผู้ป่วยวัณโรครับ

ยาต่อเนื่อง 

- เพ่ือการดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์

รวม 

-  อัตราความส าเร็จการรักษามากกว่าร้อยละ 

85    (75.00 %)   

- จัดคลินิกรักษาวัณ

โรคแบบ One Stop 

Service 

-ติดตามประเมินการ

กินยาต่อเนื่องเมื่อกลับ

บ้าน โดยการเยี่ยมบ้าน 
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ฎ.ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน  (Performance Indicator) 

1.  กลุ่มแม่และเด็ก 

1.1.อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนัก ต่ ากว่า 2,500 กรัม  จากมารดาฝากครรภ์ GA < 12 wks และ

คลอด ที่โรงพยาบาลแก่งคอย เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 7  

2.5

5.92

7.2 7.27

2.24

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ปี  ปี  ปี  ปี   ปี  

 

ปี 56 – 60 มารดาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแก่งคอยคลอดลูกน้ าหนักน้อยว่า 2,500 กรัม  ทบทวน

ประวัติการฝากครรภ์/การสอบถาม พบว่าสาเหตุเกิดจาก   ดังนี้ แม่คลอดก่อนก าหนด จาก vaginitis , BMI ต่ า , 

thal. Trait, น้ าหนกัแม่ข้ึนน้อยกว่าเกณฑ์ตลอดอายุการตั้งครรภ์ , แม่วัยรุ่น  ,แม่อายุ  > 35 ปี , มาฝากครรภ์ช้า

และความพร้อมและตั้งใจในการตั้งครรภ์   จึง เน้นการให้ความรู้ โรงเรียนพ่อแม่ เรื่องป้องกันภาวะซีด **อาหาร

เสริมธาตุเหล็ก /การให้ยาเม็ดเสริมธาตุไอโอดีน กินยาเสริมธาตุเหล็กให้ต่อเนื่อง** ,แนะน าการท าความสะอาด

อวัยวะเพศ, ป้องกันเบาหวานและความดันโลหิตสูง และท าโครงการป้องกันวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมร่วมกับ คป

สอ.แก่งคอยต่อเนื่อง  

15/253 

16/221 

12/165 

4/178 
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ปี 60 ปรับเปลี่ยนรายละเอียด ตัวชี้วัดโดยเน้นที่แม่ฝากครรภ์ก่อน 12 สป. ฝากครรภ์โรงพยาบาล

แก่งคอย เดือน ตค –พค.60 อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จากมารดาฝากครรภ์ที่

โรงพยาบาลแก่งคอย เป้าหมาย <7%     มี จ านวน   4 ราย คิดเป็น  2.24%    
 

สาเหตุ   เป็นมารดาวัยรุ่น ,มาฝากครรภ์ช้า,มารดาวัยรุ่นมี SI คลอดก่อนก าหนด GA 36+สป. , มารดา

ท้องแรก ติดบุหรี่ มาฝากครรภ์ช้า มีประวัติซีด ปรึกษาคลินิกอดบุหรี่แล้ว พบจนท.เพ่ือเลิกบุหรี่ทุกครั้งที่มา ANC 

สูบบุหรี่ลดลง แต่ยังเลิกไม่ได้ คลอด  GA 39+1สป. 

แนวทางการปฏิบัติงาน 

1. ปฏิบัติตาม CPG และ มาตรฐานการตรวจครรภ์คงไว้ซึ่งคุณภาพต่อเนื่อง   

2. ให้ความรู้ โรงเรียนพ่อแม่  ตอนเช้าทุกครั้งในคลินิกบริการ เน้นเรื่องป้องกันซีด,ป้องกันคลอดก่อน

ก าหนด,ป้องกันลูกนน.น้อยกว่า2,500กรัม  

3. ซักถามข้างเตียง ประเมินภาวะเสี่ยง ให้ค าแนะน า รายบุคคล 

4. ประเมินทุกครั้งที่มาฝากครรภ์ดูจากนน.แม่ ,HF,ฟัง FHS 

ปี60  พบว่า ทารกแรกเกิดน้ าหนักตามเกณฑ์  มากกว่า 2,500 กรัม  มีจ านวน 164 ราย คิดเป็น  

91.11 %  บ่งบอกถึงคุณภาพการบริการฝากครรภ์ 

1.2 อัตราหญิงตั้งครรภ์ภาวะโลหิตจาง ครั้งที่2 (32 สัปดาห์) เป้าหมาย 10 %  

  
 

 

ปี49 ปรับยาFe เป็น1X3และเปลีย่นยาFeเป็นFF 

ปี51 ท าQC เคร่ืองป่ัน Hct 

ปี52-53 เพิม่  
folic acid 

ได้ผล ตัวเลขลดลง 

ปี57,58  เพิม่ขึน้ 

แจกtriferdine/ยาเดมิ 
เพราะยาtri.มีไม่ตลอด 

ปี58,59มtีriferdine

ต่อเน่ือง เน้นแก้ที่สาเหตุ
และกนิยาถูกวธีิ 
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จากการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ ปี

2548  จนถึงปัจจุบัน พบว่า อัตราหญิงตั้งครรภ์เกิดภาวะโลหิตจาง สูงกว่าเป้าหมายตลอด ( เป้าหมายไม่เกินร้อย

ละ 10)  มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 ได้แก่  จัดท า CPG ปรับยาบ ารุงเสริม

ธาตุเหล็ก ferrous sulfate จาก 1X1  เป็น 1X3  และเปลี่ยนยาเสริมธาตุเหล็กจาก ferrous sulfate เป็น 

ferrous  fermulate เพราะมีการดูดซึมธาตุเหล็กได้มากกว่า ท าให้ ปี49-50 อัตราหญิงตั้งครรภ์ภาวะซีดครั้งที่2  

ลดลง เหลือ 9.6 % 

ต่อมาปี2551 อัตราหญิงตั้งครรภ์ภาวะซีดครั้งที่2  เพ่ิมข้ึน เป็น  38.06% ค้นหาสาเหตุ  พบว่าเครื่องปั่น

มีปัญหา  จึงมีการท าQC เครื่องปั่นHct  ส่งผลให้อัตราหญิงตั้งครรภ์ภาวะซีดครั้งที่2  ดีขึ้น แต่ยังเกินเป้า จึงมี

การปรับปรุง,ค้นหาวิธีการ,ท าCQI ต่อเนื่อง 

 ปี 2552-2553 มีการเพ่ิม Folic acid (มีวิชาการอ้างอิง) ทุกรายตลอดอายุการตั้งครรภ์ส่งผลให้อัตรา

หญิงตั้งครรภ์ภาวะซีดครั้งที่2  ดีขึ้น แต่ยังเกินเป้า จึงมีการปรับปรุง,ค้นหาวิธีการ,ท าCQI ต่อเนื่อง 

 ปี 2554 ท า R 2 R ศึกษาภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ANC โรงพยาบาลแก่งคอย   พบสาเหตุที่ท าให้ซีด  

มีดังนี้ 

1.กินไม่ได้ตามขนาดที่สั่ง จาก 1X3 เป็น 1X2  หรือ 1X1 เพราะลืม / เหม็น กินยาก  ทัศนคติที่ว่า ไม่กินครบ

ขนาด ไม่เป็นไรหรอก  

2.กินยาบ ารุง พร้อมนม หรือกินห่างกับนม น้อยกว่า 2 ชั่วโมงเพราะถ้ากินยาบ ารุงเลือดจะลดการดูดซึมยาลง 3. 

ไม่ค่อยกินอาหารเสริมธาตุเหล็ก ได้แก่ตับ เลือด นม ไข่แดง 

4. มาฝากครรภ์ไตรมาส 2 -3  ท าให้ได้รับธาตุเหล็กไม่พอดีกับความต้องการของร่างกาย ประกอบกับไม่ค่อยกิน

อาหารเสริมธาตุเหล็ก 

5.จากการประเมินความรู้การปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์พบว่า ขาดความรู้ ไม่แน่ใจ ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ช่วยใน

เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของลูกและการป้องกันโรคเลือดจางในแม่ และ เรื่องหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ

ซีดต้องกินอาหารเสริมธาตุเหล็ก เช่น เครื่องในสัตว์ ตับ ไข่แดง  และกินยาบ ารุงเลือด  วันละ 3 เวลา 

ดงันั้น ANC  จึงมีการให้สุขศึกษาตามโปรแกรมโรงเรียนพ่อแม่ ดัง ภาพตัวอย่าง ข้างล่าง  และเน้น การ
ดูแลป้องกันภาวะซีดแก่หญิงตั้งครรภ์ 
 

ปี54ท าR2R ศึกษาภาวะซีด 



Service Profile   งานเวชปฏิบติั 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

17 
�           �  

   �       

      

��������              ���������������

������         

   

นมแม่

  
��                   � 

   

การดูแลสุขภาพจิตห ิงตั้งครรภ 
  สาเหตุของความเครียด นห ิงตั้งครรภ    ดยประเมิน
ภาวะเครียด นสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

  แนวทางการป ิบัติตนเพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดี
ระหว่างตัง้ครรภ 

    มอง ลกอย่างสด ส

    ผ่อนคลายความเครียด

    เอื้ออาทรต่อกันระหว่างสามกีับภรรยา       
 

และเน้นเรื่องการกินยาที่ถูกวิธี ให้กินห่างนมอย่างน้อย 2 ชม.และกินผลไม้รสเปรี้ยวเพ่ิมขึ้นท าให้อัตรา

หญิงตั้งครรภ์ภาวะซีด ปี2555-2556 ลดลงเหลือ 16.52% - 11.69%แต่ยังเกินเป้าหมาย 

ปี2557 -2558 เริ่มใช้ยาบ ารุงTriferdine กิน 1X1 แทนสูตรเดิมที่กิน Folic,MTV,FF ซ่ึงเป็นช่วงที่ยา

Triferdine มาไม่ต่อเนื่อง ช่วงที่ยา Triferdine ขาดจะกลับไปใช้สูตรเดิม ช่วงนี้อัตราหญิงตั้งครรภ์ภาวะซีด

เพ่ิมข้ึนเป็น 22.13% และ33.89% ตามล าดับ จึงมีการคิด ทบทวน ปรับปรุงกลวิธี,ท าCQI ต่อเนื่อง พบว่ากรณี

หญิงตั้งครรภ์มีภาวะซีดได้ยาบ ารุง Triferdine อย่างเดียวไม่เพียงพอ จึงได้เพ่ิมยาFF เป็น 1X2 และเน้นการกิน

ยาถูกวิธี และ แก้ที่สาเหตุรายบุคคล ให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่ และ คุย ให้ค าแนะน าข้างเตียง  ท าให้ ปี2559 

2560  อัตราหญิงตั้งครรภ์ภาวะซีดลดลง เป็น  14.00% และ 17.1%  ตามล าดับแต่ยังตกเป้าอยู่      มีการคิด

ทบวน ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ได้แนวคิดเรื่องการใช้วิตามินซี 500mg \ วัน กิน 1X1ทุกราย กินคู่กับยา

บ ารุงเลือด เพราะวิตามินซีช่วยดูดซึมธาตุเหล็ก 

 
 
 
1.3 อัตราหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจคัดกรอง 
ธาลัสซีเมีย ( 100%)   
1.4 อัตราสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่มีผล OF DCIP
ผิดปกติ ได้รับการคัดกรองธาลัสซีเมีย (80%)  
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การเฝ้าระวังและ การคัดกรองโรค
เลือดจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ใช้การ
ตรวจ OF/ DCIP/ MCV ถ้า OF/ DCIP 
ผลบวก  MCV  <  80  ให้ค าปรึกษาโรคเลือด
จางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี เพื่อ
ตรวจเลือดคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมียให้
สามี ตรวจ OF/ DCIP ถ้า ผลบวก ส่งตรวจ 
Hb typing ทั้งคู่ ที่โรงพยาบาลศิริราช  ได้ผล 
พบแพทย์แปรผล ดูแลจัดการตาม CPG   

การคัดกรองโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย 
ของสามี ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 80%  ปี 56 - 60  ได้  66.44%,  81.75% , 60.71% , 58.33%  และ 
55.9% ตามล าดับ เน้นให้สามีมาฟังผลเลือดพร้อมภรรยาและ  ให้ค าแนะน าหญิงตั้งครรภ์ สามีเรื่องวางแผน
ครอบครัว  ให้มาฝากครรภ์ทันทีที่ตั้งครรภ์   

ส่วนการตรวจสามีและหญิงตั้งครรภ์ที่มีผล OF DCIPผิดปกติทั้งคู่  ส่งท า Hb Typing ทุกราย  พบคู่
สมรสเสี่ยงมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ในปี59 เสี่ยงเป็น Homozygous B-Thal. ปี60 ไม่มี 

 
1.5 อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ANC โรงพยาบาลแก่งคอย  <10 %  

 ปี56-58 ไม่ได้เก็บข้อมูล 

 
ปี 60 หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 849 ราย มีแม่วัยรุ่น

ทั้งหมด 145  ราย  แม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ า 45 ราย ได3้1.03 %     
แม่วัยรุ่นครรภ์แรก 100 ราย  คิดเป็น  11.77%    แม่วัยรุ่น
ทั้งหมดที่มาฝากครรภ์รพ.แก่งคอย คิดเป็น 17.1 %   พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นแม่ที่ไม่ได้เรียน และคุมก าเนิดไม่ถูกต้อง เช่น 
เริ่มฉีดยาคุม เมื่อเมนส์หมดไป1วัน เป็นแม่พร้อมที่จะท้อง  

 
แนวทางแก้ไข ด าเนินการตาม โครงการป้องกันการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น คปสอ.แก่งคอย ต่อเนื่อง โดย
การออกไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนร่วมกับคปสอ.แก่งคอย  
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวัยรุ่นครรภ์แรกรายใหม่ ****แม่
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ซ้ า เป็นแม่ที่ต้องการตั้งครรภ์,สามีหาเลี้ยง

ได้และมีคนช่วยเลี้ยง 
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                          อัตราการตั้งครรภ์วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ANC โรงพยาบาลแก่งคอย  <10 % 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.6 อัตราหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ เป้าหมาย 0.65 %   

 
  

อัตราหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ HIV ต้องน้อยกว่า 0.65 % ปี59 ได้ 0.51%  ปี60  ได้ 0.11% ซึ่งหญิง
ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อจะได้รับการดูแลตาม CPG และ เจาะ CD4 ทุกราย รวมถึงได้รับยาต้านไวรัสขณะตั้งครรภ์ทุก
ราย มีการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ  ผลการติดตามเจาะ PCR ลูก ยังไม่พบ
การติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก 
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ส าหรับประชาชนทั่วไป 

ร้อยละของผู้ที่มี VL < 50 copies/ml หลังกินยา > 12 เดือน  >  90 %  ปี 56-57- 58 -59 
ปี60 ตค – พค.60 ร้อยละของผู้ที่มี VL < 50 copies/ml หลังกินยา > 12 เดือน  >  90 %  

ได้ ร้อยละ 90.00% 

 
ปี59-60 ได้มีการรณรงค์ให้เจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอดส์มากขึ้น “Ending AIDS” ตรวจเรว็ รักษาเร็ว ยุติ

เอดส์ และเริ่มให้ยาต้านในผู้ติดเชื้อเอดส์ทุก CD4 รวมถึงมีการจัดท าเป็นรูปแบบคลินิกบริการ One Stop 
Service ชื่อ คลินิกฟ้างาม  มีการดูแลรักษา ให้ความรู้ จัดกิจกรรมโดยกลุ่ม NGO  และให้การดูแลสุขภาพตัวเอง
และคู่  การใช้ถุงยางอนามัยและได้รับการเจาะเลือด CD4,VL ทุกปี 

 
ในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อเอดส์เข้าโครงการรับยาต้านโรงพยาบาลแก่งคอย  ทั้งหมด  247  ราย (รวมทุก

สิทธิบัตร) จ าหน่ายโดยเสียชีวติ  6  ราย  เสียชวีิตด้วยโรครว่ม  5   ราย  อุบัติเหตุ  1  ราย   ย้ายไปรับยาต่อรพ.
ใกล้บ้านที่ต่างจังหวัด  14   ราย   Loss F/U 13   ราย   ตามแล้ว  ตามไม่ได้  
 

1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-6 เดือน ในคลินิกบริการกินนมแม่อย่างเดียว  เป้าหมาย >  ร้อยละ 30    
 

171/188 

116/130 
147/165 
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ปี 60ตค-พค. ร้อยละทารกแรกเกิด 0 – 6เดือน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เฉลี่ยร้อยละ 62.88 พบสาเหตุที่แม่
ไม่เลี้ยงนมแม่เพราะ  แม่มีท างาน,มีที่เป็นแม่บ้านเฉยๆ บอกว่าน้ านมไม่พอ , แม่วัยรุ่น ,เท่าที่สอบถามและดูสมุด
บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พบว่า ฝากคลินิก,มาฝากครรภ์ช้า,มาฝากครรภ์แต่ละครั้งมาสายไม่ทันฟังสอนหรือให้
ความรู้ตอนเช้า  

 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบผลส าเร็จ ขึ้นกับทัศนคติเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ได้รับการ
กระตุ้นซ้ าๆ ช่วงตั้งครรภ์  ตระหนักถึงผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อ แม่ และลูก   ในกิจกรรมโรงเรียนพ่อ
แม่ ขณะมา ANC  

 

แนวทางการด าเนินงาน 

เน้นในโรงเรียนพ่อ แม่ ให้ พ่อ แม่และคนเลี้ยง  เน้นให้เห็นความส าคัญของนมแม่ สนับสนุนให้แม่เลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน 
 

ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่งคอย  หลังคลอด 6 ราย เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 100 % เมื่อกลับมาท างานยัง

สามารถบีบน้ านมเก็บไว้ให้ลูกได้  มีจนท.กระตุ้นพัฒนาการ  ที่บีบน้ านมได้ประมาณ 9 ออนซ์ต่อถุงต่อเต้า และ

เก็บสต๊อคนมแม่ มีของเดือน ตค.59 ยังไม่ได้กินเลย สามารถเอาไปให้เด็กข้างบ้านกินด้วยเพราะนมเค้าไม่พอ ลูก

ของน้องจนท.กระตุ้นพัฒนาการ  อายุ 6 เดือน พัฒนาการเร็ว เทียบเท่าเด็ก 7-8 เดือน นั่งได้ หัดคืบคลาน จ า

หน้าแม่ได้ อารมณ์ด ี

1.8 อัตราเด็ก อายุ 0 – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย  >85%   ปี57 ได้ 99.73%   ปี 58 ได ้ 99.9%  
ปี 59  ได้ 98.27%  ปี60  ได้ 98.8% 
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ร้อยละ

ปี

อตัราเดก็   -   ปีมีพั นาการสมวัย

อตัราเด็ก   -   ปีมพีั นาการสมวยั

เ ิงเส้น  อตัราเด็ก   -   ปีมพีั นาการสมวยั 
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การด าเนินงาน  ปี 56 - 57– 59 - 60 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  นน. สส. ไม่ต่ ากว่าเป้าหมาย โดย

มีกิจกรรมตรวจพัฒนาการในคลินิก WBC แนะน าผู้ปกครองบันทึกพัฒนาการเด็กตามวัยในสมุด  ชั่งนน.และวัด
สส.เด็กทุกคน แปรผล นน./สส.  ในรายที่มีนน.ตกเกณฑ์ระดับ2  พบแพทย์    มีนักจิตวิทยามาประเมิน
พัฒนาการ  ในรายที่มีพัฒนาการผิดปกติ  ให้ค าแนะน า / ส่งพบแพทย์ /ส่ งต่อรพ.สระบุรีตามล าดับ  เด็กที่มี
พัฒนาการผิดปกติไม่เกินจากเป้าหมาย  ได้แก่ เด็กเป็นดาว์ซินโดรม  เด็กพัฒนาการช้าในด้านต่างๆ   
 

 

 

 

 

 

 

2. กลุ่มวัยท างาน และประชาชนทั่วไป 

 2.1อัตราการตรวจมะเร็งปากมดลูก  เป้าหมาย 60 %    

2.2อัตราการตรวจมะเร็งเต้านม        เป้าหมาย 60 %  

อัตราสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก / มะเร็งเต้านม ( 60%)    สตรีอายุ 35 ปีขึ้น

ไปได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก / มะเร็งเต้านม เริ่มลดลง เนื่องมาจากผู้รับบริการไปรับการตรวจที่รพสต.ใกล้

16.8 13.84 8.69 9.77 9.3
05

101520

          ตค-พค

ร้อยละ

ปี

อัตราการตรวจ ะเร งเต าน เชิงเส น  อัตราการตรวจ ะเร งเต าน  

28
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ร้อยละ

ปี
อัตราการตรวจ ะเร งปาก ดล ก

เชิงเส น  อัตราการตรวจ ะเร งปาก ดล ก 

ท าถึงน่ี 
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87.8 88.7 86.49 83.59

        
ร้อยละ

ปี

อัตราการรัก าว ัโรคส าเร จ    

บ้าน และทางหน่วยงานชุมชนไดร้ณรงคป์ระชาสัมพันธ์ให้หญิงวัยเจริญพันธุ์มาตรวจมะเร็งปากมดลูก / มะเร็ง

เต้านม ในเขตรับผิดชอบ ในเดือน      มีผู้รับบริการลดลง  ส่วนผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก ผลผิดปกติได้รับ

การติดตาม/พบแพทย์  ร้อยละ 9.77(ป6ี0) 

 
 
2.3 งานวัณโรค                                       

  
          
 
 
 
     

 
มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยTB  โดยการใช้แบบคัดกรอง   

 ไอมีเลือดปน   

 ไอตั้งแต่ 2 สป.ขึ้นไป   

 มีไข้ตั้งแต่ 2 สป.ขึ้นไป    
ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งจะจัดให้ผู้ป่วยไปอยู่ที่จุดบริการ one stop service เพ่ือรอซักประวัติ  จากนั้น
พยาบาล OPD ใช้แบบคัดกรองผู้สงสัยวัณโรค  ถ้าคะแนนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ให้ส่ง CXR ,Sputum  ได้
เลย  ผลการตรวจ Lab และผล CXR  เจ้าหน้าที่เป็นผู้น ามา โดยผู้ป่วยไม่ต้องไปรับเอง   จากนั้น
แพทย์พิจารณาโดยการ admit ผู้ป่วยทุกราย  ที่ Dx เป็น TB   เป็นเวลา 2 สป. เพื่อป้องกัน การ
แพร่กระจายเชื้อ ส่วนในรายที่ไม่นอนโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นรายๆไป  เช่น กรณีเตียงเต็ม  
ผู้ป่วยอาการดีสามารถกลับไปกินยาและดูแลไม่ให้แพร่กระจายไปยังคนใกล้ชิดได้  โดยจะ    

เน้นที่เรื่องการกินยาต่อเนื่องและเน้นการป้องกันแพร่กระจายเชื้อ 
 ส่วนในรายที่ต้อง Admit  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ TB ท าการขึ้นทะเบียนวัณโรค  ให้สุขศึกษา เกี่ยวกับ
การป้องกันแพร่กระจายเชื้อ ทุกราย   ระยะเวลาการรักษา  มีการคัดกรองผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน   ผู้ป่วยทุกราย
จะได้รับการ เจาะ LFT , BUN , Cr    ก่อน กินยา  และได้รับการให้ค าปรึกษาในการ ตรวจหาเชื้อ  HIVและ
ยินยอมให้เจาะเลือด 100 %      หลังจากนั้นนัดผู้ป่วยเข้า คลินิกวัณโรค โดยให้บริการ One Stop Service  
แบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยTB  
 ผลลัพธ์งานวัณโรค 
             ในปี 56 - 57 -58- 59 – 60(ตค.-มิย.) อัตราการรักษาส าเร็จคือ 87.8 – 88.7- 86.49- 83.59 – 
70.0% ตามล าดับ ซึ่งอัตราการักษาไม่ส าเร็จไม่คงที่เนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปี 59 - 60  มีอัตราตาย 14.00 
- 42.86 %  อัตราการรักษาล้มเหลว 1.00 – 0 % อัตราการขาดยา  8.97 - 6 %  ตามล าดับ  ผู้เสียชีวิต   ส่วน
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ใหญ่มีสาเหตุจากมีโรคร่วม เช่น โรคตับ , HIV,ติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นต้น  ส่วนผู้ป่วยที่ขาดยา ไม่สามารถ
ติดต่อได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้  อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์  จึงท าให้ไม่
สามารถติดต่อมารับยาต่อเนื่องได้  และบางรายติดต่อได้แต่ท างานต่างจังหวัดและปฏิเสธการรักษา 
แนวทางแก้ไข 
        เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคเน้นย้ าขณะเยี่ยมเมื่อผู้ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาล  ว่าถ้าจะเปลี่ยนที่อยู่หรือเบอร์
โทรศัพท์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย  และเน้นให้เจ้าหน้าที่รพสต.เยี่ยมผู้ป่วยตั้งแต่ผู้ป่วยกลับไปบ้านวันแรกๆ  เพื่อย้ า
ให้ผู้ป่วยตระหนักถึงประโยชน์ของการรับยาต่อเนื่อง   มีการพัฒนาโดยติดตามและประสานงานกับภาคีเครือข่าย  
ทั้ง  รพ.สต.,  ชุมชน,  อปท.  และ  ประชาชน  ให้มีความรู้ถึงอันตรายของการไม่มารับยาต่อเนื่อง  ผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการจัดการปัญหารายกรณี โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  ส่วนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะไปท างานต่างจังหวัด  
แนะน าและเน้นให้น าสมุดประจ าตัววัณโรคไปยื่นรับยาที่โรงพยาบาลได้ทุกแห่ง  ถ้าสถานพยาบาลมีข้อสงสัยให้
ติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ประจ าคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลแก่งคอยได้ตลอดเวลา 
 

2.4 งานยาเสพติด   

 1.อัตราผู้แสดงตนที่ติดสารเสพติด  95 % ปี60  100 %  

 2.อัตราผู้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูสภาพ  75 %  ปี60   96.29 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดน าร่องยาเสพติด  จึงมีการเคร่งครัดในการตรวจสอบจับกุมและส่งเข้ามารับ

การบ าบัดฟ้ืนฟูทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัด   ในส่วนของโรงงานก็ให้โอกาสส่งเข้ามารับการบ าบัดใน

ระบบสมัคร ปี 60  สมัครใจบ าบัด 27  ราย  มาบ าบัด 26 ราย (96.29%) ส่วนที่ไม่มาบ าบัดติดตามไม่ได้ เนื่องจากย้าย

ที่ท างาน เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่  ไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัด    ปี59 – 60 จ านวนผู้รับบริการบ าบัดสารเสพติดใน

โรงพยาบาลลดลง     เนื่องจากศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดระดับอ าเภอ ( ศตสอ.)  ได้จัดให้มีการเข้าค่ายบ าบัด  

ส่วนผู้ที่ไม่ได้ไปเข้าค่ายทางศูนย์ได้มีการประสานงานกับโรงพยาบาลให้มาบ าบัดที่โรงพยาบาลแทน   ซึ่งผู้ที่เข้ารับการ

บ าบัดสามารถมารับการบ าบัดได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ  และมีการโทรติดตามในกรณีที่ไม่มาบ าบัด 
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3.  เรื่องอ่ืนๆ 

3.1 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการในสถานบริการ 80 %    ต.ค.59 – มี.ค.60    (84.95%) 

 3.2 อัตราความพึงพอใจของผู้ให้บริการ 80 %                            ต.ค.59 – มี.ค.60   ( 81.41%) 

 

                                                                   

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 58 – ปี 60  อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการในสถานบริการ เป้าหมาย > 80 % ผลลัพธ์ 82.97% 

,83.84%  , 84.53%  และ 84 .95% ตามล าดับ  ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจข้อที่มีคะแนนนได้แก่

ระยะเวลารอคอย  ซึ่งทางหน่วยงานได้อธิบายขั้นตอนของการรับบริการ  ให้รับทราบ  ท าให้ในปี 2560  อัตรา

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในสถาน เป็น  84.95 %  ซึ่งมากกว่าเป้าหมาย 80 %  ส่วนอัตราความพึงพอใจ

ของผู้ให้บริการปี58  - ปี60  เป้าหมาย  มากว่า 80 % ผลลัพธ์  78.68%, 78.18 %  ,76.19 % และ 81.41% 

ซึ่งเป็นการประเมินในภาพรวมของโรงพยาบาลแก่งคอยซึ่ง ได้ตาม เป้าหมายที่วางไว้  80%จากการวิเคราะห์งาน

ที่ได้ น้อย ได้แก่ ในเรื่องความพึงพอใจ ในเรื่องค่าตอบแทนที่จอดรถ  ความปลอดภัยในทรัพย์สิน  เป็นต้น ซึ่งท า

ให้ใน ปี 2560 อัตราความพึงพอใจของผู้ให้บริการเพ่ิมขึ้น 81.41%   
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เปรียบเทียบผลงาน 3 ปี ย้อนหลัง 

 

ผลงาน ปี55 ปี56 ปี57 ปี58 ปี59 ปี60 ต.ค.
59- 

พ.ค.60 
ตรวจครรภ์ (ม/ครั้ง) 806/4,092 785/3,352 778/3,347 824/3,363 785/3,593 564/2,464 
ตรวจหลังคลอด  638 658 432 447 471 826 
ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ
เด็กดี   

2,414 2,419 2,147 2,390 2497 1,643 

วางแผนครอบครัว 555 531 345 276 307 213 
ตรวจมะเร็งปากมดลูก 151 128 45 24 30 40 
ตรวจมะเร็งเต้านม 229 77 19 5 6 8 
ให้ค าปรึกษา 1,940 1,826 1,988 1,900 276 80 
สอนสุขศึกษารายกลุ่ม 
ครั้ง/คน 

240/4,575 240/3,990 240/3,000 240/3,363 192/2,657 128/2,149 

เจาะเลือดหาโรคเอดส์ 
นิรนาม 

221 192 260 242 223 147 

กลุ่มฟ้างาม ม/ครั้ง 135/ND 159/ND 207/1,242 271/1,626 247/1,024 30/739 
บ าบัดสารเสพติดม/ครั้ง 76/ND 55/ND 51 22 27 119 
วัณโรค   ม/ครั้ง 59/ND 55/ND 74/444 78/468 67/669 411 
ให้ค าปรึกษาหญิง ANC 
ก่อน เจาะเลือด หาโรค
เอดส/์สามีหญิงตั้งครรภ์ 

806/ND 785/ND 778/ND 824/ND 725/202 463/134 

บริการเจาะเลือดตรวจ 
LAB ANC 

806 785 778 824 725 469 

คัดกรองภาวะซึมเศร้า + 
ประเมินสุขภาพจิต หญิง 
ANC   

806 785 778 824 785 536 

OSCC(ม+ก) ND ND ND ND ND 85 

บริการสังคม(ม+ก) ND ND ND ND ND 32 
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2.กระบวนการส าคัญ (Key Processes) / แผนภูมิขบวนการท างาน 

คลินิกบริการ 

กระบวนการส าคัญ 

(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวัง 

(Process 

Requirement) 

ความเสี่ยงส าคัญ 

(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 

(Performance 

Indicator) 

1.การประเมินภาวะ

สุขภาพ / การคัดกรอง   

 

-ผู้รับบริการได้รับการซัก

ประวัติ/ การประเมิน

ภาวะสุขภาพตั้งแต่แรก

รับอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

-  ซักประวัติ / ประเมิน

ภาวะสุขภาพไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน 

 

-  อัตราความสมบูรณ์ของ

เวชระเบียน เช่นANC, 

WCC,PP,TB,ART และ       

ยาเสพติด 

 

2.การให้บริการในคลินิก

ส่งเสริมสุขภาพ/ 

ให้ค าปรึกษา /  

รักษาโรคเอดส์ / วัณโรค 

/บ าบัดผู้ที่ติดสารเสพติด/

สุขภาพจิต 

- มีการรวบรวมปัญหา

ข้อมูลด้านสุขภาพอย่าง

ครบถ้วน 

- ให้บริการได้อย่าง

ถูกต้องตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  ปลอดภัย  มี

ประสิทธิภาพ  คุณภาพ 

อย่างต่อเนื่อง 

-  ผู้รับบริการพึงพอใจ 

-  ผู้ให้บริการมีความสุข

ในการบริการ 

1.ความลับผู้ป่วยถูก

เปิดเผย 

2.การสั่งยา TB ,AIDS    

(ผิดพลาด ) 

3.การป้องกันการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น  

4.ผู้ป่วยวัณโรคได้รับยา

ต่อเนื่อง 

5.ห้องให้ค าปรึกษาไม่เป็น 

สัดส่วน                                

 

-    จ านวนอุบัติการณ์/ ข้อ

ร้องเรียน 

 

 

-    อัตราการหญิงตั้งครรภ์

ที่อายุ <20 ปี  10 % 

 

 

 

3. การบันทึกเวชระเบียน 

 

-  เวชระเบียนบันทึก/

โปรแกรม Hos X- P 

สมบูรณ์  ถูกต้อง 

-  การดูแลต่อเนื่องและ

นัดหมายถูกต้อง 

-บันทึกเวชระเบียนไม่ 

ถูกต้องและครบถ้วน

สมบูรณ์ 

 

-  อัตราความสมบูรณ์ของ

เวชระเบียน  80%  

(99.17 %) 
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กระบวนการส าคัญ 

(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวัง 

(Process 

Requirement) 

ความเสี่ยงส าคัญ 

(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 

(Performance 

Indicator) 

4. การส่งต่อผู้รับบริการ / 

การประสานงาน / การ

เตรียมผู้รับบริการ 

-  ผู้รับบริการได้รับการ

ส่งต่อข้อมูลครบถ้วน

และพึงพอใจ 

-  แพทย์เปลี่ยนบ่อย 

-  ผู้รับบริการรอนาน 

-  จ านวนอุบัติการณ์ 

-  อัตราความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 80% 

(84.95%) 

 

 

 

 

ขบวนการคู่ขนาน 

กระบวนการส าคัญ 

(Key Process) 

 

 

สิ่งท่ีคาดหวัง 

(Process 

Requirement) 

ความเสี่ยงส าคัญ 

(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 

(Performance 

Indicator) 

คลินิกบริการ 

1.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ใน

คลินิกให้บริการ 

 

-วัสดุอุปกรณ์มีความ

พร้อมใช้มีความเพียงพอ 

 

-วัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้ 

/ ไม่เพียงพอ 

 

-ไม่พบอุบัติการณ์ความไม่

พร้อมใช้ /ความไม่เพียงพอ

ของวัสดุอุปกรณ์ 
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2.การตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

 การส่งผู้รับริการตรวจ  

Lab 

- การให้ข้อมูล 

-     พฤติกรรมบริการ 

-ผู้รับบริการและญาติพึง

พอใจ 
- การร้องเรียน 

 

- อัตราความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

 

3.การพัฒนาศักยภาพ 

- การอบรม / ประชุม 

/ สัมมนา 

-    หน่วยงานแห่งการ
เรียนรู้ 

- บุคลากรมีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
-บุคลากรได้รับการอบรม 

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับบริการและญาติพึง

พอใจ 

- ให้บริการไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน 

-  อัตราบุคลากรได้รับการ

อบรม 10 วัน / คน / ปี 

-  อัตราบุคลากรได้รับการ

ประเมินสมรรถนะ ปีละ 2 

ครั้ง 

4.การส่งเสริมสุขภาพ

และการสร้างความสุขใน

การท างานของบุคลากร 

- การตรวจสุขภาพ

บุคลากรปีละ 1 ครั้ง 

- การออกก าลังกาย 

- การทดสอบ

สมรรถภาพทางร่างกาย   

 

- เพ่ือเป็นการประเมิน

สมรรถภาพร่างกาย 

บุคลากรในหน่วยงานว่า 

อยู่ในระดับใด 

-  เพ่ือน าผลการประเมิน

ไปวิเคราะห์ และหาแนว

ทางแก้ไข  

 

- บุคลากรมีน้ าหนักเกิน 

และต่ ากว่ามาตรฐาน 

-  อัตราบุคลากรที่มีปัญหา

ด้านสุขภาพ 

2 - อัตราบุคลากรที่มีค่า BMI 

3  ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   

4 สามารถควบคุมน้ าหนัก 

5 ตนเองให้เข้าใกล้เกณฑ์ 

6 มาตรฐาน      

                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

3.กิจกรรมทบทวนคุณภาพ 

การทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ  :  เรื่อง การตรวจครรภ์ / ปรับปรุง CPG การดูแลหญิงตั้งครรภ์  
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วิธีการ/ความถี่/ ผู้เข้าร่วม : จากการประชุมทีม PCT  ทุก 1 เดือน การตรวจครรภ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติ

ตาม CPGดูแลหญิงตั้งครรภ์มีความส าคัญในการวินิจฉัยโรค  ประเมินหาภาวะเสี่ยงได้ทันท่วงทีและหญิงตั้งครรภ์

ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้มารดา ทารกปลอดภัย  

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่า 

1.หญิงตั้งครรภ์ High Risk eldery + GDM A1 GA 28-32 สัปดาห์ สิทธิ UC  มาตรวจครรภ์ + 1hr PPD ทุก

ครั้งที่ ANC พบว่า ค่า 1hr PPD > 140mg%  จึง consult แพทย์ว่า พิจารณา Refer รพ.สระบุรีพบแพทย์

เฉพาะทางเพ่ือการดูแลที่เหมาะสม 

2.หญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครั้งแรก พบ High Risk eldery ,PIH ,Anemia  พบ BP 150/110 – 160/100 

mmHg ส่งพบแพทย์ มีอาการปวดศีรษะ BPสูง บวม แพทย์ให้Hydralazine 1X1 และ Refer รพ.สระบุรีพบ

แพทย์เฉพาะทางเพ่ือการดูแลที่เหมาะสม 

3.หญิงตั้งครรภ์ High Risk Teenagepreg มีประวัติตนเองและสามีเป็นแฝด ส่งU/S เมื่อระดับสะดือ+ เพราะ

เป็นcase High Risk Teenagepreg พบ single fetus ท่า transverse นัด ANC ตามGA เมื่อGA ประมาณ 26-

28 สัปดาห์ พบ ท้องใหญ่กว่าปกติ จึงส่งพบแพทย์ ท า U/S พบ single fetus  นัด ANC ตามGA เมื่อ GA 36 -

37 สัปดาห์ ส่งพบแพทย์เพื่อ confirm ท่า แพทย์ ท า U/S พบ TWIN จึง Refer รพ.สระบุรีพบแพทย์เฉพาะทาง

เพ่ือการดูแลที่เหมาะสม 

4.หญิงตั้งครรภ์ตรวจครรภ์ ขณะซักประวัติก่อนตรวจครรภ์ พบน้ าหนักขึ้นมากกว่า 5 กก. / เดือน  อายุเกิน 35 

ปี กรรมพันธุ์เป็นเบาหวาน  จึงส่งคัดกรองเบาหวาน 50g GCT ตามข้อบ่งชี้ ก่อนรับบริการตรวจครรภ์พบ ค่า

น้ าตาลผิดปกติ จึงนัดท า 100 g OGTT อีก 1 สัปดาห์ 

5.ตรวจครรภ์ GA 38 สัปดาห์ ยังไม่คลอด ส่งพบแพทย์ประเมินเตรียมคลอด แพทย์ F/U 1 สป. ยังไม่คลอด 

ANC ส่งพบแพทย์ประเมินเตรียมคลอดอีก GA 39 สัปดาห์แพทย์ F/U 1 สัปดาห์  ยังไม่คลอด ขณะ GA 40 

สัปดาห์ กว่า ยังไม่คลอด ส่งพบแพทย์ประเมินเตรียมคลอด จึง Refer รพ.สระบุรีพบแพทย์เฉพาะทางเพ่ือการ

ดูแลที่เหมาะสม 

6.ตรวจครรภ์  GA 38 สัปดาห ์มาANC พบว่ามีน้ าเดิน ไม่ปวดท้อง ตาม CPG GA>37สป. มี sign คลอด ส่ง LR  

พบว่า LR ขอส่งพบแพทย์ เพ่ือพิจารณาน้ าเดิน แพทย์ขอส่ง LR เพราะ GA 38 สัปดาห์ เริ่มมี contraction แล้ว  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น: 

1.การเตรียมคน :  พยาบาลวิชาชีพ ได้รับการอบรม ฝึกทักษะการตรวจครรภ์  

2.การเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ  : เครื่องฟัง  FHS  ได้แก่  Stetoscope  ,  Droptone , CPG ดูแลหญิง

ตั้งครรภ์  

3.การเตรียมข้อมูลข่าวสาร: คู่มือการตรวจครรภ์ ข้อบ่งชี้ภาวะเสี่ยงHigh Risk , CPG ดูแลหญิงตั้งครรภ์  
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4.วิธีปฎิบัติงานที่รัดกุม :  

4.1  พยาบาลตรวจครรภ์   ซักประวัติ , ตรวจครรภ์ , ประเมินภาวะเสี่ยง , High Risk บันทึกประวัติ    

ใน OPD Card สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  เมื่อพบภาวะเสี่ยง ส่งพบแพทย์  ด่วน พบตอนเช้า    ไม่ด่วน พบ

ตอนบ่าย (ด่วนคืออันตรายต่อชีวิตของมารดาและทารก ไม่ด่วน หมายถึงกรณีที่ต้องท า U/S  )    

    -case high risk นัดพบอ.แพทย์สูติ ในวันศุกร์เช้า อ.มาช่วยดู case ที่มีภาวะเสี่ยง  สิ่งที่ได้ 

มารดา  high risk ได้รับการดูแลรักษาใกล้บ้าน ลดระยะเวลาเดินทาง ค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของรพแม่ข่าย เช่น 

case chronic HT,PIH,GDM,IUGR,Placenta lowlying,Hyper thyroid อ่ืนๆ  

 4.2  ส่งตรวจU/S ข้อบ่งชี้  ดังนี้ จ าL.M.Pไม่ได้ /Size # Date /GA  ±  2  สัปดาห์ขึ้นไป /case high 

risk  /ANC แนวใหม่ (ANC 8 ครั้ง )  รอให้  HF   ตั้งแต่ระดับเกือบสะดือขึ้นไป 18 -22 สัปดาห์ ถ้า มา ANC 

ครั้งแรก พบภาวะเสี่ยงที่ต้องรีบแกไ้ขด่วน ให้ส่งพบแพทย์วันนั้น    กรณีไม่แน่ใจท่า ส่งพบแพทย์ confirm ท่า 

เมื่อ GA > 36 - 37 สัปดาห์ 

   4.3 กรณเีสี่ยง GDM ปฎิบัติตาม CPG ได ้ โดย ส่ง 50g GCT พบผิดปกติ >140mg ให้ส่ง 100g OGTT 

ผิดปกติ 2 ค่าเป็นเบาหวานขระตั้งครรภ์ ให้ส่งพบแพทย์ พยาบาล นัดตรวจครั้งต่อไปพร้อม 1hr PPD กรณีผล

ผิดปกติ GDM  คุมอาหารไม่ได้ หรือ GDM A2 จะRefer 

4.4 กรณีมีภาวะซีดปฏิบัติตาม CPG  แนวทางดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ซีดถ้า Hct < 28% ต้องRepeat Hct 

ทุกเดือน และพิจารณา Refer 

   4.5 กรณี BP สูงปฏิบัติตาม CPG แนวทางดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูง เพื่อป้องกันภาวะ 

eclampcia 

4.6 กรณีตรวจครรภ์แล้วพบเด็กตัวใหญ่ ปฏิบัติตาม CPG ป้องกันภาวะคลอดติดไหล่ 

4.7 ถ้าพบ Criteria ตามนี้ ให้ส่งพบแพทย์  

          - อายุครรภ์ 38- 39 Wks แพทย์ท า  membrane stripping + พิจารณา Refer OPD case 

ก่อน 40 wks  

        - ประวัติ คลอดลูก น้ าหนัก  > 4,000 gm ขึ้นไป / เคยคลอดลูกตายคลอด / มารดาอ้วน BMI 

> 120  เคยเป็น GDM ( ตอน GA 24 – 28 wk ) / อายุมากกว่า 35 ปี / ประวัติคนในครอบครัวหรือหญิง

ตั้งครรภ์เป็น DM / น้ าหนักข้ึนมากกว่าเกณฑ์  พิจารณาท า 50 g  GCT ก่อน  

       - อายุครรภ์ 38- 39 Wks แพทย์ท า  membrane stripping + พิจารณา Refer OPD case 

ก่อน 40 wks  

       - Case previous C/S    HF เกือบสะดือ ขึ้นไป 18 - 26 wks  ส่ง U/S ทุกราย  refer รพศ. 

ตอน GA 37 wks 
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- สงสัยเด็กอยู่ผิดท่า    GA    ≥  35-36 Wks ส่งท า U/S  

- Hct < 28 % และ Repeat Hct  ทุก 1 เดือน  

- Case GDM GA ≥  38 wks ส่ง U/S , NST ,Refer รพศ. 

- กรณีมีท า NST  และ GA  ≥  28 wks ลูกไม่ดิ้น ให้ส่งท า NST ก่อนพบแพทย์ 

 4.8 เปลี่ยนจ านวนครั้งการตรวจครรภ์เป็น 8 ครั้ง เพื่อการตั้งครรภ์มีคุณภาพ 

กรณีตัวอย่าง:  G2 P1  A 0 L 0   GA    38  สัปดาห์  by U/S ตรวจครรภ์พบ BP สูง  ครั้งที ่1  150/82 

mmHg ครั้งที ่2  138/82 mmHg วัดมือได้ 140/90 mmHg  ฟัง  FHS ได้ 129 ครั้ง/นาที  ANC 6 ครั้ง urine 

albumin ปกติ ตลอด  ส่งพบแพทย์ แพทย์ Dx pre-existing essential hypertension   Refer รพ.สระบุรี 

ผลลัพธ์   - อัตราหญิงตั้งครรภ์พบว่ามีภาวะเสี่ยงขณะตรวจครรภ์ส่งพบแพทย์  45.25% 

 

ทบทวนการใช้ข้อมูลทางวิชาการ เรื่อง :  หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาที่มีธาตุ ไอโอดีน Triferdine  

วิธีการ/ความถี่/ ผู้เข้าร่วม    จากการด าเนินการ  จ่ายยาเม็ดธาตุเหล็กเสริมไอโอดีน แก่หญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่

ครั้งแรกที่มาฝากครรภ์เริ่มเมื่อปี 2555 ได้รับยาสนับสนุน เป็นจ านวน 6 เดือน ปี2556 ได้รับยาสนับสนุนทั้ง

ปี    และปี2557 ได้รับยาเป็นจ านวน  6 เดือน ปี2558 ได้ยาไม่สม่ าเสมอ  จึงท าให้อัตราหญิงตั้งครรภ์ภาวะ

โลหิตจางครั้งท่ี2 เกินเป้าหมาย  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน:อัตราหญิงตั้งครรภ์ภาวะโลหิตจางครั้งที่2 เป้าหมาย น้อยกว่า10 %  

ปี 59 – 60(ตค-พค) ได ้ 14.00% และ 8.95% ตามล าดับ  

วิธีปฏิบัติ  1.หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ฝากครรภ์ครั้งแรกยังไม่มีผลเลือด และ รายเก่าท่ีผลเลือดปกติ  และในหญิงหลัง

คลอดที่ให้นมบุตรอย่างเดียว 6 เดือน  ให้ยา Triferdine 150 1x1 pc   ถ้าไตรมาสแรก ของการตั้งครรภ์  มี

อาการ คลื่นไส้ อาเจียน ให้ B6  1x3 /  Folic acid 1x1     

2.ถ้า ผล OF/DCIP  ผิดปกติเป็นภาวะเลือดจางธาลัสซีเมีย และ ค่า Hct  < 33 %  ให้ Triferdine 150 

1x 1 pc และ FF 1x 2 pc ให้ตลอดการตั้งครรภ์  และหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน  

3.กรณี Hct ≤ 33 %  MCV > 80 fl ส่ง  CBC , Stool exam,  ถ้า Hct  ≤ 33 %  เป็นภาวะโลหิตจาง

การขาดธาตุเหล็ก จ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก เพิ่ม ให้ยาที่มีขนาดของ element iron 10-20 mg/วัน พิจารณาให้

เพ่ิม คือ FF 1x 2 pc ตลอดการตั้งครรภ์  และหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 

4.กรณี Hct ≤ 28 %  เพ่ิม FF 1x 2 pc ตลอดการตั้งครรภ์ และ F\U  Hct ทุก 1 เดือน ถ้า Stool 

exam  ผิดปกติก็ให้รักษาตามสาเหตุ 

5.หญิงหลังคลอดที่ให้นมบุตร  ถ้าเป็นพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  ผล OF/DCIP เป็นบวกทั้ง 2 ตัว 

หรือบวกตัวใดตัวหนึ่งให้ดู Clinical ของผู้ป่วยว่ามีภาวะซีดหรือมีลักษณะคล้ายโรคธาลัสซีเมีย พิจารณาส่ง 
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Hemoglobin  typing   เพ่ิมเติม  เพ่ือยืนยันว่าเป็นโรคนี้จริง ถ้ายืนยันว่าเป็นโรคนี้จริง ระดับความเข้มข้น

ของเลือด ≤ หรือ ≥  33 % กิน  ยาเม็ด Iodine GPO 1x 1 pc ตลอดหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 

6 เดือน     

Triferdine  ยาเม็ดไอโอดีนส าหรับหญิงตั้งครรภ์ มี 2 สูตรต ารับ ประกอบด้วย 

1. ยาเม็ด Iodine GPO (ยาเม็ดไอโอดีนเดี่ยว ขนาด 0.15 mg) วิธีใช้ รับประทานวันละ1 เม็ดหรือตามแพทย์สั่ง 

สรรพคุณ ป้องกันการขาดไอโอดีน   ค าเตือน 

   - หากเกิดอาการผื่นแดง ปวดท้อง อาเจียน หายใจไม่สะดวกให้หยุดใช้ยา ปรึกษาแพทย์ 

   -  ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ Iodine หรือส่วนประกอบของยานี้ 

   -  ผู้ที่มีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ 

2. ยาเม็ด Triferdine (ยาเม็ดผสมไอโอดีน 0.15 mg ธาตุเหล็ก 60.81 mg และ กรดโฟลิก 0.40 mg)วิธีใช้ กิน

วันละ 1 เม็ด หรือตามแพทย์สั่ง  สรรพคุณ ป้องกันการขาดไอโอดีน  ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์   

ค าเตือน  หากเกิดอาการผื่นแดง ปวดท้อง อาเจียน หายใจไม่สะดวกให้หยุดใช้ยา  และปรึกษาแพทย์  ห้ามใช้ใน

ผู้ที่แพ้ Iodine หรือธาตุเหล็ก หรือโฟลิก หรือส่วนประกอบของยานี้  ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้นอาจท าให้

ท้องผูก ท้องเสีย อุจจาระสีด า และจุกแน่น     เก็บท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส 

ผลลัพธ์  -อัตราหญิงตั้งครรภ์ภาวะโลหิตจางครั้งที่2  60(ตค-พค) ได้  8.95%  

แนวทางพัฒนาต่อไปปี2560 วิเคราะห์กลุ่มหญิงตั้งครรภ์เจาะ Hct ครั้งแรกที่ไม่ซีด ให้ยาสูตรปกติ ให้วิตามินซี

เพ่ิม 500 mg\วัน  จนถึงอายุครรภ์ ที่จะเจาะ Lab 2  เพ่ือดูว่ามีภาวะซีดไหม   
 

การทบทวนเวชระเบียน/ รายงาน  

เรื่อง : ทบทวนเวชระเบียน เรื่องการจัดท า OPD CARD ในผู้ป่วยเอดส์  2 ฉบับ  (ตุลาคม 55 – ปัจจุบัน) 

เหตุผลที่ท า เนื่องจากงานให้ค าปรึกษาและคณะกรรมการIM ของโรงพยาบาลแก่งคอยมีการพิทักษ์สิทธิ์ของ

ผู้ป่วยไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย จากการปฏิบัติงานเกิดปัญหามีความเสี่ยงเกิดข้ึน 2 ครั้งความลับผู้ป่วยถูก

เปิดเผย จึงได้มีการทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดข้ืนร่วมกับแพทย์ เภสัชกร คณะกรรมการ IM หาขบวนการเพ่ือแก้ไข

ปัญหาพัฒนาระบบ ขบวนการบริการเพ่ีอความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  พิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย 

กระบวนการแก้ไขปัญหาและมาตรการป้องกัน 

1 เตรียมคน: - ประชุมชี้แจงและผู้ปฏิบัติการคณะกรรมการ IM เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาได้แนวทางในการแก้ไข 

ปัญหา  พิทักษ์สิทธิ์แล้ว ประกาศเป็น WI  ให้ทุก งานที่เกี่ยวข้อง   รับทราบ  ปฏิบัติตาม 

2 เตรียมอุปกรณ์ : -  ด าเนินการแยก OPD Card เป็น 2  ฉบับ 

    ฉบบัที ่1 เป็น OPD Card ที่มีชื่อผู้ป่วยจริงจะเก็บไว้ที่ห้องบัตรและใช้รักษาโรคทั่วไป 

    ฉบับที่ 2 เป็นรหัส กค  1..2..3ไปเรื่อยๆแทนชื่อผู้ป่วย  แยกมาเก็บไว้ที่ห้องให้ค าปรึกษาและ มีบัตรประจ าตัว        
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   เป็นรหัสของตนเองและใช้เฉพาะกับการรับยาต้านไวรัสเท่านั้น   

3.วิธีปฏิบัต:ิ-เมื่อผู้ป่วยมารับยาต้านจะมารับบริการที่ห้องให้ค าปรึกษาเลยไม่ต้องไปยื่นบัตรที่ห้องบัตรและในราย

ที่มารับยาในวันมีคลินิก คีย์ข้อมูลลงในระบบ Hos XP เสร็จให้บริการเป็นแบบ one-stop service ห้องยาเภสัช

กรจะจัดยามาจ่ายให้ที่ห้องให้ที่ห้องคลินิก ซักถามให้ค าแนะน า การกินยาเมื่อเกิดปัญหาก็จะบันทึกความเสี่ยงไว้

หาแนวทางแก้ไข  
 

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา 

1. การตรวจพบปัญหา - พบว่ามี OPD card ฉบับ 2 ติดไปอยู่ที่ห้องบัตรเป็นบางราย 

- ผู้ป่วยบางรายลืมบัตรที่มีรหัสของตนเองท าให้ค้นบัตรช้า 

2. การเกิดความเสียหาย -แจ้งเภสัชกรที่จ่ายยาให้แยก OPD Card ไว้และส่งคืนให้ห้องให้ค าปรึกษา 

-แจ้งห้องบัตรถ้าพบ OPD Card ติดไปที่ห้องบัตรให้ส่งคืนให้ห้องให้ค าปรึกษา 

-ผู้ป่วยที่มารับริการให้น าบัตรที่เป็นรหัสมาทุกครั้ง 

 

 

สิ่งท่ีได้จากการปรับปรุงแก้ไข 

1.OPD card  ติดไปห้องบัตรน้อยลง 

2.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  83.50 % 
 

ทบทวนความเสี่ยงที่ส าคัญ   

1.เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น    

เหตุผลที่ท า  : ปี 54 – 60(ตค-พค)  จากการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลแก่งคอยพบว่าอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ได้ 30.17% ,31.25%  , 27.82%, 24.69 % , 19.66%, 16.82%  และ 21.85 % ตามล าดับ   

จากการคลอดในโรงพยาบาลแก่งคอย  พบว่าแม่วัยรุ่นคลอด ปี 54  - 60 (ตค-พค)   ได้ 31.64% , 27.80% , 

23.95% ,22.76% ,21.06%, 15.48% และ 19.08 %  ตามล าดับ จากปัญหาดังกล่าว  ได้จัดท าโครงการแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปี 56 – ปัจจุบัน  ซึ่งปี 57 จัดโครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน

วัยรุ่นโดยภาคีเครอืข่าย โครงการอบรมให้ความรู้แก่ครูประถมศึกษาปีที่  5-6 ที่สอนวิชาเพศศึกษา พร้อมแจก

กระเป๋าโมเดล เกี่ยวการสอนเพศศึกษา โดยวิทยากรจากศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต 2  , เป็นทีมวิทยากรให้

ความรู้ สอนนักเรียน ป.4-6 ป้องกันท้องก่อนวัยอันควร 

กระบวนการแก้ไขปัญหาและมาตรการป้องกัน  : 
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1.การเตรียมคน : - เตรียมทีมภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลแก่งคอย  รพสต. อ าเภอแก่งคอย  ต ารวจ เทศบาล

แก่งคอย  ,ทับกวาง  อปท./อบต. แกนน าครอบครัว  อสม. ผู้น าชุมชน วัด โรงเรียน เพื่อจัดอบรมภาคีเครือข่าย   

ในคลินิก ANC พยาบาลวิชาชีพให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ ในโรงเรียนพ่อแม่ / ให้ค าปรึกษารายบุคคลแก่หญิง

ตั้งครรภ์วัยรุ่น ขณะตรวจครรภ์   ถ้ามีปัญหาสุขภาพจิต ส่งพบนักจิตวิทยา และพยาบาลจิตเวช ดูแลสุขภาพจิต 

2.การเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ:-เตรียมแผ่นไวนิลให้ความรู้ เอกสารวิชาการ เนื้อหาแจกแก่ผู้เข้าร่วมอบรม  

3.การเตรียมข้อมูลข่าวสาร: -   หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรม  และเอกสารวิชาการ  

4.วิธีปฎิบัติงานที่รัดกุม -  คปสอ.แก่งคอย 

1. เตรียมทีมภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลแก่งคอย  รพสต.อ าเภอแก่งคอย  ต ารวจ  เทศบาลแก่งคอย  ทับกวาง  

อปท./อบต. แกนน าครอบครัว  อสม. ผู้น าชุมชน วัด โรงเรยีน จัดอบรมภาคีเครือข่าย 

2.ชี้แจงรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน และมีแนวทางส่งต่อปัญหาถึงกันแบบภาคีเครือข่าย  

3.รณรงคเ์พ่ือปรับทัศนคติ  ค่านิยมเรื่องเพศที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

3.มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่น ทุกเรื่อง เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิต OSCC 

ถ้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้ มีระบบส่งต่อขอความร่วมมือช่วยเหลือกัน ตั้งแต่ในชุมชน  รพ.สต. อปท. โรงเรียน 

สภ.แก่งคอย และโรงพยาบาลแก่งคอย  

4.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ไม่พร้อม   OSCC   

ผลลัพธ์ : - อัตราหญิงตั้งครรภ์ อายุน้อยกว่า 20 ปี  ปี 59 – 60(ตค-พค) ได้  16.82% และ 21.85% ตามล าดับ 

 

 

 

ทบทวนความเสี่ยงที่ส าคัญ  :  

2. เรื่องผู้ป่วยวัณโรคได้รับยาต่อเนื่อง    

 เหตุผลที่ท า :  ผู้ป่วยวัณโรคมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพ่ือให้การ

รักษาได้ผลและหายจากการเป็นโรค  ปี59 ผู้ป่วยวัณโรคขาดยาไม่มารับยาต่อเนื่อง 4 รายคิดเป็น ..8.0.... % ของ

ผู้ป่วยทั้งหมด 

ความครอบคลุม : คลินิควัณโรคจ่ายยาและตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยที่ครบก าหนดนัดแต่ไม่มาตามนัดทุกครั้ง 

แนวทางแก้ไข :  

**ที่ OPD  ***มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยTB  โดยการใช้แบบคัดกรอง   
o ไอมีเลือดปน   
o ไอตั้งแต่ 2 สป.ขึ้นไป   



Service Profile   งานเวชปฏิบติั 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

36 
o มีไข้ตั้งแต่ 2 สป.ขึ้นไป    

ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งจะจัดให้ผู้ป่วยไปอยู่ที่จุดบริการ one stop service เพ่ือรอซักประวัติ  จากนั้น
พยาบาล OPD ใช้แบบคัดกรองผู้สงสัยวัณโรค  ถ้าคะแนนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ให้ส่ง CXR ,Sputum  ได้เลย  ผลการ
ตรวจ Lab และผล CXR  เจ้าหน้าที่เป็นผู้น ามา โดยผู้ป่วยไม่ต้องไปรับเอง   จากนั้นแพทย์พิจารณาโดยการ 
admit ผู้ป่วยทุกราย  ที่ Dx เป็น TB   เป็นเวลา 2 สป. เพื่อป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ ส่วนในรายที่ไม่นอน
โรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นรายๆไป  เช่น กรณีเตียงเต็ม  ผู้ป่วยอาการดีสามารถกลับไปกินยาและดูแลไม่ให้
แพร่กระจายไปยังคนใกล้ชิดได้  โดยจะ    
เน้นที่เรื่องการกินยาต่อเนื่องและเน้นการป้องกันแพร่กระจายเชื้อ 
 ***ในรายที่ต้อง Admit  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ TB ท าการขึ้นทะเบียนวัณโรค  ให้สุขศึกษา เกี่ยวกับ
การป้องกันแพร่กระจายเชื้อ ทุกราย   ระยะเวลาการรักษา  มีการคัดกรองผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน   ผู้ป่วยทุกราย
จะได้รับการ เจาะ LFT , BUN , Cr    ก่อน กินยา  และได้รับการให้ค าปรึกษาในการ ตรวจหาเชื้อ  HIVและ
ยินยอมให้เจาะเลือด 100 %      หลังจากนั้นนัดผู้ป่วยเข้า คลินิกวัณโรค โดยให้บริการ One Stop Service  
แบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยTB  

ทั้ง 2 กลุ่ม ขึน้ทะเบียนผู้ป่วยใหม่ทุกราย เจ้าหน้าที่เน้นกับผู้ป่วยและญาติถึงผลดีของการมารับยาตาม

นัดและกินยาต่อเนื่อง   เมื่อพบว่าผู้ป่วยไม่มาตามนัดโทรศัพท์ติดต่อผู้ป่วยหรือญาติ   ถ้าติดต่อไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ 

รพสต.  หรือ  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องช่วยติดตามให้  ถ้าผู้ป่วยมาไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่รพสต.มารับยาไปให้ เพ่ือให้

ผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่องไม่ขาดยา 

         เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคเน้นย้ าขณะเยี่ยมเม่ือผู้ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาล  ว่าถ้าจะเปลี่ยนที่อยู่หรือเบอร์
โทรศัพท์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย  และเน้นให้เจ้าหน้าที่รพสต.เยี่ยมผู้ป่วยตั้งแต่ผู้ป่วยกลับไปบ้านวันแรกๆ  เพื่อย้ า
ให้ผู้ป่วยตระหนักถึงประโยชน์ของการรับยาต่อเนื่อง   มีการพัฒนาโดยติดตามและประสานงานกับภาคีเครือข่าย  
ทั้ง  รพ.สต.,  ชุมชน,  อปท.  และ  ประชาชน  ให้มีความรู้ถึงอันตรายของการไม่มารับยาต่อเนื่อง  ผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการจัดการปัญหารายกรณี โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  ส่วนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะไปท างานต่างจังหวัด  
แนะน าและเน้นให้น าสมุดประจ าตัววัณโรคไปยื่นรับยาที่โรงพยาบาลได้ทุกแห่ง  ถ้าสถานพยาบาลมีข้อสงสัยให้
ติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ประจ าคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลแก่งคอยได้ตลอดเวลา 
ผลลัพธ์ : ผู้ป่วยวัณโรคขาดยาไม่มารับยาต่อเนื่อง ปี60 เดือน ต.ค.59 – พ.ค.60 จ านวน 3 ราย   

คิดเป็น 15.79 % ของผู้ป่วยทั้งหมด 

             ผู้ป่วยวัณโรค ปี59 – 60 อัตราการรักษาส าเร็จคือ   72.0 - 76.92 % ตามล าดับ ซึ่งอัตราการักษาไม่
ส าเร็จไม่คงที่เนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปี 59 - 60  มีอัตราตาย 14.00 – 10.52 %  อัตราการรักษาล้มเหลว 
1.00 – 0 % อัตราการขาดยา  8.00 – 15.79 %  ตามล าดับ  ผู้เสียชีวิต   ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากมีโรคร่วม เช่น 
โรคตับ , HIV,ติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นต้น  ส่วนผู้ป่วยที่ขาดยา ไม่สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
ที่ให้ไว้  อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์  จึงท าให้ไม่สามารถติดต่อมารับยาต่อเนื่องได้  
และบางรายติดต่อได้แต่ท างานต่างจังหวัดและปฏิเสธการรักษา. 
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4.กลุม่ประชากรทางคลินิกท่ีส าคญั  (Key Clinical Population) 
         ในปี  2558 ผูป่้วยวณัโรคท่ีขึน้ทะเบียน มีอตัราการรกัษาส าเรจ็รอ้ยละ 83.90  ในปี 2559 อตัราการรกัษา

ส าเรจ็ลดลงเป็นรอ้ยละ 67.90  เน่ืองจากสาเหตผุูป่้วยเสียชีวิตก่อนการรกัษาครบ  และการขาดยา เน่ืองจากยา้ยออก

นอกพืน้ท่ีตดิตอ่ไมไ่ดแ้ละไมเ่ห็นความส าคญัของการรกัษาตอ่เน่ือง  

    วตัถปุระสงค ์

        1. ผูป่้วยไดร้บัการรกัษาตอ่เน่ืองครบตามก าหนด 
        2. พฒันาระบบการตดิตามเพื่อรบัการรกัษา 
    ประเดน็ความเส่ียง 

          ผูป่้วยขาดการรกัษาตอ่เน่ือง 

    การปรบัเปล่ียน 

1.รว่มกนัตามรอยและ คน้หาสาเหตโุดยสหสาขาวิชาชีพ 
2.ใหค้วามรูผู้ป่้วยและญาติ ในการปฏิบตัิตวัท่ีถกูตอ้ง เนน้การมารบัยาและรบัประทานยาให้
ถกูตอ้งและตอ่เน่ือง 
3.เพิ่มระบบการตดิตามผูป่้วยก่อนถึงวนันดัและปรบัปรุงการติดตามผูป่้วยเม่ือขาดนดั 
4.Empowerment ญาตแิละเพ่ือนบา้นใหมี้สว่นรว่มในการดแูลผูป่้วย และชีใ้หเ้ห็นถึงอนัตราย
ของการแพรก่ระจายเชือ้ในชมุชน  
5.จดัท าแนวทางการประสานงานกบัภาคีเครือขา่ยในพืน้ท่ี เพ่ือติดตามผูป่้วยกลุม่เส่ียงท่ีจะขาด
ยา  

   ผลลพัธ ์
           จากการปฏิบตัติามแนวทางดงักล่าวท าใหอ้ตัราการรกัษาส าเรจ็มีแนวโนม้ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  ในปี 
2560  ไดร้อ้ยละ  71.2 
 
  ปัญหาและอปุสรรค 
            -ผูป่้วยท่ีออกนอกพืน้ท่ีไมส่ามารถติดตามไดท้างเบอรโ์ทรศพัทท่ี์แจง้ไว้ 
              

    
 

 

5.บทเรียนจากการพัฒนา  
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      เรื่อง : การฝากครรภ์ 8 ครั้ง 

      ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงท่ีส าคัญ : หญิงตั้งครรภ์ ANC ครั้งแรก  GA < 12 สัปดาห์ ไม่ได้ตามเป้าหมาย  

ปี 54  – 60(ตค-พค)   เป้าหมาย  50% ได้ 26.85%  27.3% 29.9%  34.9%  37.06%  40.13% และ 40.85% 

ตามล าดับ ซึ่งการฝากครรภ์ 8 ครั้ง  เป็นการให้บริการหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ  ให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยขณะ

ตั้งครรภ์ คลอด  เดิมปี54 เป็นฝากครรภ์แนวใหม่ จ านวน  5  ครั้ง  เพ่ือลดจ านวนครั้งการมาฝากครรภ์ประมาณ 

แนวทางเดียวกันกับโรงพยาบาล  แต่พบปัญหาว่า ไม่สามารนัดมาแบบ 5  ครั้ง  เนื่องจากมาฝากครรภ์ช้า,พบhigh risk 

ในแต่ละครั้งมี่มาฝากครรภ์   การนัดมาANC ไม่ตรงกับช่วง GAที่ สปสช.ก าหนดก าหนด  นัดมาครั้งท่ี2 บางทีก็เกิน 20 

สป. บางทีก็น้อยกว่า 20 สป. เพราะจ าGA ไม่แม่น  หน้าท้องไม่สัมพันธ์กัน  ดังนั้นจนท.ANC  จึงใช้การนับแบบเดิม ผสม 

กับแนวใหม่ โดย  ครั้งที่ 1 อายุครรภ์< 12 สัปดาห์  รร.พ่อแม่1 

   นัดฟังผลเลือดอังคารบ่าย 

   ครั้งที่ 2   นัด4-6สป. ดhูigh risk,low risk เพ่ือมา U\S ซึ่งต้องไม่เกิน18-22 สป.  รร.พ่อแม่1-2 

    ครั้งที่ 3   อายุครรภ์ 26 + / - 2 สัปดาห์ รร.พ่อแม่1-2 

    ครั้งที ่4   อายุครรภ์  30-32 สัปดาห์ เพ่ือท า Lab 2  รร.พ่อแม่3 

    ครั้งที่ 5   อายุครรภ์  34-36 สัปดาห์ รร.พ่อแม่3 

   ครั้งที ่6   อายุครรภ์  37-38 สัปดาห์ เพ่ือมาU\Sดูท่า,นน.,รก,น้ าคร่ า  ประเมินเตรียมคลอด รร.พ่อแม่3 

    ครั้งที่ 7   อายุครรภ์  39   สปัดาห์รร.พ่อแม่3 

    ครั้งที่ 8   อายุครรภ์  40   สปัดาห์ ถ้าไม่คลอดพิจารณา refer 

ซ่ึงท าให้  ผู้รับบริการพึงพอใจกับระบบบริการANC แนวใหม่ เมื่อมีปัญหาด าเนินการแก้ไขปัญหา โดย เข้าคณะกรรมการ 

PCT  ด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐาน  ANC  ที่ก าหนดไว้ 

แต่การนัดแบบ การฝากครรภ์ 8 ครั้ง ตาม WHO นั้นนัดตามนี้ 

โดย ครั้งที่ 1 อายุครรภ์< 12 สัปดาห์   ครั้งที่ 2   อายุครรภ์ 20  สัปดาห์  ครั้งที่ 3 อายุครรภ์ 26  สัปดาห์ ครั้ง 4 อายุ

ครรภ์  30สัปดาห์ และ ครั้งท่ี 5   อายุครรภ์  34  สัปดาห์  ครั้งที่ 6 อายุครรภ์ 36  สัปดาห์   ครั้ง 7 อายุครรภ์  38

สัปดาห์ และ ครั้งท่ี 8   อายุครรภ์ 40  สัปดาห์ 

บริบท :  ถ้าเป็นการฝากครรภ์ High Risk  นัดฝากครรภ์แบบเดิม  คือ อายุครรภ์ 28  สัปดาห์ นัดทุก 4  สัปดาห์  อายุ

ครรภ์ 28 - 36  สัปดาห์ นัดทุก 2 สัปดาห์ และอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป จนถึงคลอด นัดทุก สัปดาห์   

 

 

ถ้าเป็นการฝากครรภ์ Low  Risk  เป็น ANC แนวใหม่ นัดดังตารางต่อไปนี้ 

คร้ังที่ อายุครรภ์   สัปดาห ์ กิจกรรม วันให้บริการ 
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การฝากครรภ์แนวใหม่ ตรวจครรภ์ตามมาตรฐาน ANC คุณภาพ ประเมินความเสี่ยง classifying form  / คัด

กรองความเสี่ยง ตาม CPG ตรวจครรภ์  เมื่อพบภาวะเสี่ยงนัดมารดามาฝากครรภ์แบบ High Risk 

กระบวนการ :1.ชี้แจงระบบบริการงานฝากครรภ์ ANC 8 ครั้ง  ,High  Risk, Low risk แก่จนท.เกี่ยวข้อง ใน คปสอ.

แก่งคอย เน้นให้ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ไว ออกสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กให้  นัดให้มาเจาะเลือดที่รพ.วันศุกร์เช้า 

2.ประสานงานกับองค์กรแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมใน ANC ANC 8 ครั้ง  ว่ามีอะไรบ้าง 

3. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนท. คปสอ.แก่งคอยมี CPG ให้บริการหญิงตั้งครรภ์  ANC  คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GA < 12 - ตรวจครรภ์ , LAB I   โรงเรียนพ่อ – แม่  1 - วันศุกรเ์ช้า 

  -นัด 1 wk ฟังผลเลือด      โรงเรียนพ่อ – แม่  2 - วันอังคารบา่ย 

2 GA   18 +/- 2 -ตรวจครรภ์ , U/S     - วันอังคารเช้า 

3 GA   26 +/- 2 -ตรวจครรภ์ เช้า  

-โรงเรียนพ่อ – แม่  3  

- วันอังคารเช้า   

- วันพฤหัสบดีเชา้ 

4 GA   30 +/-2 -ตรวจครรภ์ , LAB II       - วันอังคารเช้า   

- วันพฤหัสบดีเชา้ 

5 GA   34 +/-2 -ตรวจครรภ์ ,       - วันอังคารเช้า   

- วันพฤหัสบดีเชา้ 

6 GA   38 +/-2 -ตรวจครรภ์ ,    U/S  ,ประเมินเตรียมคลอด     - วันอังคารเช้า   

- วันพฤหัสบดีเชา้ 

7 GA   39 -ตรวจครรภ์ และส่งพบแพทย์ประเมินเตรียมคลอด - วันอังคารเช้า   

- วันพฤหัสบดีเชา้ 

8 GA   40 -ตรวจครรภ์ และส่งพบแพทย์ประเมินเตรียมคลอด - วันอังคารเช้า   

- วันพฤหัสบดีเชา้ 
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ผลลัพธ์   

 ปี  57 

(ครั้ง) 

ปี 58 

(ครั้ง) 

ปี 59 

(ครั้ง) 

ปี 60ต.ค.59- 

พ.ค.60 

(ครั้ง) 

หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ 3651 3363 3593 2464 

High risk 1823 938 1395 1267 

Low risk 1423 1225 1471 637 

ANCแนวใหม่ 333 319 706 511 

อัตราหญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยงพบ

แพทย์ 

52.91% 54.77% 46.95% 45.25% 

อัตราหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเป็นGDM 43.92% 45.14% 34.23% 34.14% 

อัตราหญิงตั้งครรภ์เป็นGDM 35.49% 39.10% 32.44% 33.58% 

U\S 689 819 911 598 

อัตราทารก นน.มากกว่า2500g 

ANCรพแก่งคอย 

90.09% 91.86% 92.73% 88.34% 

 

6.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 

6.1.ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน(รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ที่เสร็จสิ้นแล้ว)    

เรื่อง :  การดูแลหญิงตั้งครรภ์ทึ่มีภาวะโลหิตจาง ครั้งที่ 2 (32 สัปดาห์) เป้าหมาย 10 %    

 ปี  57 ปี 58 ปี 59 ปี 60ต.ค.59-

พ.ค.60 

 อัตราหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิต

จางครั้งที่2 <33% 

22.13% 33.89% 14.00% 8.95% 

           

 ปี 2549 ได้มีการท า CPG แก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ซีด ถ้า Hct ≤ 33 % ปรับยาบ ารุง MTV และ

Ferrous  Fumarate  เป็น 1x 3pc  ท าให้ปี 53- 54  อัตราหญิงตั้งครรภ์ซีดไมล่ดลง  20.32 %  ,23.13 % 
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สาเหตุจากหญิงตั้งครรภ์ไม่กินยา ลืมกินยาให้ค าแนะน า ท าให้ภาวะโลหิตจางหญิงตั้งครรภ์โลหิตจางครั้งที่ 2 

(32wks)เริ่มลดลงปี 55 - 56 ได ้16.52 % , 11.7 %  แตเ่กินเป้าหมาย  ปี 55 ได้มีการแก้ไขดังนี้  

มีการปรับปรุง CPG โดยให้ Folic acid 1x 1 ทุกรายตลอดอายุการตั้งครรภ์ (เดิมให้แค่ช่วง 5 เดือนแรก

ของการตั้งครรภ์) เริ่มให้เมื่อ พ.ย. 53  ปี 54 ดูตามรายเดือน อัตราหญิงตั้งครรภ์ซีด มีแนวโน้มลดลง   แต่ยังเกิน

เป้าหมาย เพราะเพ่ิงเริ่มให้ยาและเปลี่ยนยาบ ารุงใหม่เป็น Triferdine  ตั้งแต่ มกราคม 54 จนถึงปัจจุบัน  

ปัญหาที่พบระหว่างด าเนินการ: ค่า Hct  ครั้งที ่1 กบั 2  ต่างกันมาก 6 – 7 % ไดม้ีการเฝ้าระวังไว้ว่าเป็นที่

เครื่องมือหรือไม่  เดือน ม.ค. ปี 54  เป็นต้นไป จนถึงปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนยาบ ารุงเป็น Triferdine   ถ้า

ปกติ  ให้ Triferdine 1x1 + MTV 1x1 pc ซีด  พาหะธาลัสซีเมีย (Hct < 33%) ให้ Triferdine 1x1+MTV + 

Ferrous fumurate 1x2  pc ถ้าเป็นโรคธาลัสซีเมีย  ให้ Iodine 1x1 + MTV 1x1 pc   Triferdine  ขาดช่วง 

เดือนมี.ค. – ก.ย. 55ไม่มียาสนับสนุนให้เนื่องจากสารไอโอดีนขาด ใช้สูตรเดิมแทน(MTV+Ferrous Fumarate 

1x 3 pc + Folic acid 1x1 pc) ปี 54 ท า R 2 R ศึกษาภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลแก่งคอย  เพ่ือหา

สาเหตุ วิธีการแก้ไข พบว่า สาเหตุที่ท าให้ซีด  กินยาบ ารุงไม่ได้ตามขนาดที่สั่ง จาก1x3 pc เป็น 1x2  pc หรือ 

1x 1 pc ลืม / เหม็น กินยาก  กินยาบ ารุง   ห่างกับนม น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ไม่ค่อยกินอาหารเสริมธาตุเหล็ก มา

ฝากครรภ์ไตรมาส 2 -3  ท าให้ได้รับธาตุเหล็กไม่พอดีกับความต้องการของร่างกาย ประกอบกับไม่ค่อยกินอาหาร

เสริมธาตุเหล็ก  การประเมินความรู้การปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์พบว่า ขาดความรู้ ไม่แน่ใจ เรื่องยาเม็ดเสริม

ธาตุเหล็ก ช่วยเรื่องการส่งเสริม พัฒนาการทางสมองของลูก การป้องกันโรคเลือดจางในแม่เรื่องหญิงตั้งครรภ์ที่มี

ภาวะซีดต้องกินอาหารเสริมธาตุเหล็ก กินยาบ ารุงเลือด  วันละ 3 เวลา ปี  55 เฉลี่ย KAP  เพ่ิมข้ึน 40%  ก่อน

ท า 40% หลังท า 80%)  ตั้งแต่ปี59- 60  มีแนวโน้มลดลง  
 

6.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 เรื่อง : ทบทวนเวชระเบียน เรื่องการจัดท า OPD CARD ในผู้ป่วยเอดส์เป็น 2 ฉบับ  (ตุลาคม 55 – ปัจจุบัน) 

เหตุผลที่ท า เนื่องจากงานให้ค าปรึกษาและคณะกรรมการIM ของโรงพยาบาลแก่งคอยมีการพิทักษ์ของผู้ป่วย ไม่

เปิดเผยความลับของผู้ป่วย จากการปฏิบัติงานเกิดปัญหามีความเสี่ยงเกิดขึ้น 2 ครั้งความลับผู้ป่วยถูกเปิดเผย จึง

ได้มีการทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดข้ืนร่วมกับแพทย์ เภสัชกรและคณะกรรมการ IM หาขบวนการเพ่ือแก้ไขปัญหา

เพ่ีอพัฒนาระบบและขบวนการบริการเพ่ีอความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและพิทักสิทธิ์ผู้ป่วย 

กระบวนการแก้ไขปัญหาและมาตรการป้องกัน 

1.เตรียมคน:-ประชุมชี้แจงและผู้ปฏิบัติการคณะกรรมการ IM เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาได้แนวทางในการแก้ไข

ปัญหา  พิทักษ์สิทธิ์แล้ว ประกาศเป็น WI  ให้ทุกงานที่เกี่ยวข้อง   รับทราบ และปฏิบัติตาม 

2 เตรียมอุปกรณ์ : -  ด าเนินการแยก OPD Card เป็น 2  ฉบับ 

 ฉบับที่ 1 เป็น OPD Card ที่มีชื่อผู้ป่วยจริงจะเก็บไว้ที่ห้องบัตรและใช้รักษาโรคทั่วไป 
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 ฉบับที่ 2 เป็นรหัส กค ..1..2..3 ไปเรื่อยๆแทนชื่อผู้ป่วยแยกมาเก็บไว้ที่ห้องให้ค าปรึกษาและให้ผู้ป่วยจ ารหัส   

ของตนเองไว้ 

3 วิธีปฏิบัติ :- เมื่อผู้ป่วยมารับยาต้านจะมารับบริการที่ห้องให้ค าปรึกษาเลยไม่ต้องไปยื่นบัตรที่ห้องบัตร เมื่อคีย์     

ลงในHos-XP เสร็จให้บริการเป็นแบบ one-stop service ห้องยาเภสัชกรจัดยามาจ่ายให้ที่ห้องให้ค าปรึกษา   

พร้อมซักถามให้ค าแนะน า  เรื่องการกินยาเมื่อเกิดปัญหาก็จะบันทึกความเสี่ยงไว้หาแนวทางแก้ไข  

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา 

1. การตรวจพบปัญหา -พบว่ามี OPD card ฉบับ2 ติดไปอยู่ที่ห้องบัตรเป็นบางราย 

-ผู้ป่วยบางรายจะลืมรหัสของตนเองท าให้หาประวัติช้า 

2.การเกิดความเสียหาย -แจ้งเภสัชกรที่จ่ายยาให้แยก OPD card ไว้ ส่งคืนให้ห้องให้ค าปรึกษา 

-แจ้งห้องบัตรถ้าพบOPD card ติดไปที่ห้องบัตรให้ส่งคืนให้ห้องให้ค าปรึกษา 

-ให้ผู้ป่วยน าบัตรที่เป็นรหัสมาทุกครั้งและจ ารหัสของตัวเองด้วย 

สิ่งที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไข  

1.OPD card  ติดไปห้องบัตรน้อยลง 

 2.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  84.95 % 

 

7. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งาน/ กิจกรรม 

1.การป้องกันการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ในวัยรุ่น 

 

 

 

 

 

 

-ป้องกันการตั้งครรภ์ที่

ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

กลุ่มเป้าหมาย 

-วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 

ปี ที่มารับบริการ ที่

โรงพยาบาล 

แก่งคอย 

 

ต.ค.56–  

ปัจจุบัน 

กิจกรรม 

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยท าดังนี้ 

ในสถานบริการ1.ให้ความรู้ ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ในคลินิก ANC แก่หญิงตั้งครรภ์ ญาติ  

เพ่ือน าไปบอกต่อ 

2.จัดป้ายในความรู้ ผลเสียของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

3.จัดให้มีศูนย์ Teen Center มีกิจกรรมด าเนินงานในศูนย์ 

เช่น ให้ความรู้ จัดบูท Counseling รับฟังปัญหา จ่ายยาคุม 

ถุงยาง 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งาน/ กิจกรรม 

นอกสถานบริการ 1.เป็นวิทยากรร่วมกับ ทีมให้ความรู้

ป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่เด็กนักเรียน  

ป4-ม.3 ในโรงเรียนของ ในเขตอ าเภอแก่งคอย 

2.การป้องกันหญิง
ตั้งครรภ์มีภาวะ
โลหิตจาง ครั้งที่2  

ป้องกันหญิงตั้งครรภ์

ซีด 

กลุ่มเป้าหมาย 

-หญิงตั้งครรภ์ ที่มารับ

บริการฝากครรภ์ ที่

โรงพยาบาล 

แก่งคอย 

 

ต.ค.48–  

ปัจจุบัน 

กิจกรรม 

1.หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ตรวจ Hct 1  ถ้า Hct <หรือ
เท่ากับ 33% ให้ท าตาม CPG  แนวทางการให้ยาบ ารุงใน
หญิงตั้งครรภ์  

      กรณีปกติ,ซีด,Thal.และแพ้ท้อง ปรับปรุงซ้ า     เมื่อ 
1 ก.ค. 51, 7 ต.ค. 53 , 19 พ.ค. 2557 และ 14 ต.ค. 58   
ถ้าHct < 28% ส่งพบแพทย์ และ F/U Hct  ทุก 1  เดือน 

2.เน้นหาสาเหตุ,แก้ไข,ให้ค าแนะน าเรื่องการกินยาเสริมธาตุ
เหล็กถูกวิธี,อาหารเสริมธาตุเหล็กและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เหมาะสมกับการแก้ไขซีดขณะตั้งครรภ์ 

3.ประเมิน Hct 2 เมื่อ GA 31-34 สป. ถ้ายังซีดก็ปฏิบัติ
ตามแนวทางเดิม  

4.อยู่ในช่วงหารือจะท า จะเพ่ิม วิตามินซี 500mg กิน 1X1
ทุกราย ให้กินคู่กับยาเสริมธาตุเหล็ก 

 
3.ป้องกันผู้ป่วยติด
เชื้อHIV ไม่ให้เกิด
การดื้อยาในระยะ
ยาว 

เพ่ือควบคุมปริมาณเชื้อ

ไวรัสเอชไอวี (viral 

load, VL) ให้ต่ ากว่า 

50 copies/mL  

กลุ่มเป้าหมาย 

-ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV 

ทีม่ารับบริการในคลินิก

ฟ้างาม  โรงพยาบาล 

ต.ค.56–  

ปัจจุบัน 

กิจกรรม 

1.ผู้ป่วยรายใหม่ กินยาติดต่อกัน  6  เดือน ส่งเจาะ VL  

2.ผู้ป่วยรายเก่า ถ้าผล VL < 50 copies/ml ส่งเจาะ 

 VL 1 ครั้ง / ปี   ถ้าผล VL > 50 copies/ml จะส่งเจาะ 

VL 2 ครั้ง / ปี   ,  ถ้าผล VL > 1,000 copies/ml ส่ง

ตรวจ DR  
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งาน/ กิจกรรม 

แก่งคอย 3.ประเมิน Drug Adherence ทุกครั้งที่มารับยา 

4.ป้องกันไม่ให้
กลับไปเสพยาซ้ า 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ

บ าบัดฟื้นฟูสภาพสาร

เสพติดเข้ารับการ

บ าบัดครบตามเกณฑ์ 

กลุ่มเป้าหมาย 

-ผู้ติดสารเสพติด ทีม่า

รับบริการบ าบัดสาร

เสพติด โรงพยาบาล 

แก่งคอย 

 

 

ต.ค.56–  

ปัจจุบัน 

กิจกรรม 
1.  แจ้งข้อตกลงให้ผู้รับการบ าบัดทราบถึงแนวทางปฏิบัติ
เมื่อมารับการบ าบัด 
2.  อธิบายให้ทราบถึงผลดีของการมาบ าบัดครบและ
ผลเสียของการมาบ าบัดไม่ครบ 
3.  มีการโทรติดตามในกรณีที่ไม่มาบ าบัด 
4.  เพ่ิมจ านวนวันในการบ าบัดเป็นวันจันทร์ – ศุกร์   ทั้ง
เช้าและบ่าย    ( จากเดิมบ าบัดทุกวันอังคารและวันศุกร์ 
เวลา  13.30 น. )   สว่นพวกที่มาเข้ากลุ่มไม่ได้ให้มาวันที่ผู้
เข้ารับการบ าบัดสะดวกมาได้  
5.  เกณฑ์ในการเข้ารับการบ าบัดสารเสพติด ดังนี้ 

5.1   ในรายที่บ าบัดแบบสมัครใจเพิ่งใช้สารเสพ
ติดเป็นครั้งแรกจะใช้ให้มาบ าบัด 

10   ครั้ง   โดยสังเกตพฤติกรรมในการมาบ าบัดแต่ละครั้ง    
ความตั้งใจที่จะเลิกใช้ยา     ความ-สม่ าเสมอในการมา
บ าบัด   และมีการติดตามหลังการบ าบัด  1  ปี 
 5.2    ในรายที่ส านักงานคุมประพฤติหรือสถาน
พินิจส่งมาจะเข้ารับการบ าบัดทั้งหมด    16    ครั้ง      
และมีการติดตามหลังการบ าบัด  1  ปี 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งาน/ กิจกรรม 

5.ผู้ป่วยวัณโรค

รักษาส าเร็จ 

เพ่ือให้ผู้ป่วยวัณโรค
ได้รับการรักษากินยา
ครบคอร์ส 
กลุ่มเป้าหมาย 

-ผู้ป่วยวัณโรค ทีม่ารับ

การรักษาในคลินิกวัณ

โรค โรงพยาบาล 

แก่งคอย 

 
 

ต.ค.56–  

ปัจจุบัน 

กิจกรรม 
-  ผู้ป่วย TB จะได้รับการขึ้นทะเบียนวัณโรค  ให้

สุขศึกษา เกี่ยวกับการป้องกันแพร่กระจายเชื้อ ระยะเวลา
ในการรักษาทุกราย  

 
-  ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการ เจาะ LFT , BUN , 

Cr   ก่อน กินยา  และได้รับการให้ค าปรึกษาในการ
ตรวจหาเชื้อ  HIV 

-  นัดผู้ป่วยเข้า คลินิกวัณโรค โดยให้บริการ One 
Stop Service  แบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลผู้ป่วยTB  

- มีการคัดกรองผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน   
-  การประสานงานส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง

โรงพยาบาล สสอ.รพ.สต.และเทศบาล  เพ่ือติดตามเยี่ยม/
ก ากับการกินยา  ผู้ป่วยที่ต้องย้ายที่อยู่มีการประสานส่งต่อ
ข้อมูลไปยังสถานพยาบาลใกล้บ้าน  เพื่อติดตามเยี่ยมและ
กระตุ้นให้ผู้ป่วยรับยาต่อเนื่องด้วย 
 

 
 


