
โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

ประจ าปี 2560 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 28 มีนาคม 2560 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลร้องกวาง 



ภาพกิจกรรมการน าเสนอผลงาน 
 
    

    

    

    

     

 

 
    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ปี 2560 มีผลงานส่งเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 16 เรื่อง (ร้อยละ 51.61) จาก 14 หน่วยงาน (ร้อยละ 45.16) 
จากทั้งหมด 31 หน่วยงาน เป็นผลงานทางคลินิกทั้งหมด  

ประเภทผลงาน เรื่อง ร้อยละ 
R2R 1 6.25 
CQI 13 81.25 

นวัตกรรม 2 12.50 
 

เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

1.นวัตกรรมสื่อ
ภาษาชาติพันธุ์  

ตึกผู้ป่วยใน 

 

 

นางสาวกันตนา 
ประสานยา 

 

2.ผลการ
ด าเนินงาน
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
เพ่ือการดูแล
ผู้สูงอายุ  
ต.ร้องเข็ม 
 
งานเวชศาสตร์
ครอบครัว  

นายส าราญ  
กาศสุวรรณ 
 

 

 

 

 

 

 



เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

3.ระบบการ
จัดการการดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรังแบบ
ประคับประคอง 

ตึกผู้ป่วยใน 

 

 

 

นางสวลี พ่ึงราษฎร์ 

4.พัฒนาเพื่อการ
เข้าถึงบริการโรค
ซึมเศร้า 

ตึกผู้ป่วยนอก 2 

 

นางอนุลักษณ์  

ใจวงศ ์

5.การพัฒนา
กระบวนการ
ดูแลผู้ป่วยโรค 
Sepsis  

ตึกผู้ป่วยใน 

 

 

นางศรัญญา  

อัฐวงศ์ 



เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

6.พัฒนาระบบ
การรับประทาน
ยาของผู้ป่วย
ฟอกเลือดให้
ปลอดภัย 

งานไตเทียม 

 

 

นางจินตนา  
ใจก๋องแก้ว 

7.การใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุผลในโรค
ติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน
และโรคท้องร่วง
เฉียบพลัน 

งานเภสัชกรรม 

 

นางสาวชุลีรัตน ์
ธเนศสกุลวัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

8.การพัฒนา
ระบบบริการ
และการดูแล
ผู้ป่วยอาการไม่
คงท่ี 
 
งานผู้ป่วยนอก 

 

นางสมศรี 
หมื่นโฮ้ง 

9.การพัฒนา
ระบบการเข้ารับ
บริการด้าน
การแพทย์แผน
ไทย 

งานแพทย์แผน
ไทย 

 
 

นายดุษฎี 
สุวรรณกาศ 

10.นวัตกรรม 
“เสียงเรียก...
เตือนรัก” 

รพสต ห้วยโรง 

 

นางพสิกา 
หนดกระโทก 



เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

11.การจัดระบบ
ขอเลือด 

งานชันสูตร 

 

นางสาวปิยมาศ 
ม้าชัย 

12.กระบวนการ
สร้างแรงจูงใจ
เลิกบุหรี่ในชุมชน 

งานยาเสพติด 

 

นางพร้อมพันธ์ 
คุ้มเนตร 

13.ใส่ใจดูแล
แผล ลดการติด
เชื้อจากการ   
เย็บแผล 
ประหยัด
ทรัพยากร 
 
งานอุบัติเหตุ 
ฉุกเฉิน 
 

 

นางธิภาพร 
อัฐวงศ์ 



เรื่อง ภาพประกอบ ผู้น าเสนอ 

14.สะพานชีวิต 

งานห้องคลอด 

 

 

นางสาวมนสิชา 
ธรรมสอน 

15.การดูแล
ต่อเนื่องศูนย์ 
COC 

งานบริการ 
ปฐมภูมิ 

 

นางทัศนีย์ 
บุญอริยเทพ 

16.รูปแบบการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานใน
เจ้าที่รพ.ร้อง
กวาง 

งานสุขศึกษา 

 

นางภารวี 
ศักดิ์สิทธิ์ 



ทีมพัฒนาบุคลากรจัดท าโครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพประจ าปี 
2560 เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยและมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการขยาย
บริการขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อเกิดปัญหาหน้างาน มีแนวทางด าเนินการแก้ไขท าให้เกิด
กระบวนการพัฒนา จนเป็นวัฒนธรรม เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยหน่วยงานน าเสนอผลการด าเนินงาน และนวัตกรรม ตลอดจนน าผลงานที่
พัฒนาผ่านการคัดเลือกน าไปต่อยอดการพัฒนาจากทีมจังหวัดเพ่ือ เผยแพร่ในเวทีระดับจังหวัด ภาค และประเทศ
ต่อไป  

วันที่ 30 มีนาคม 2560  ทางโรงพยาบาลได้จัดนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือนและท าพิธีมอบเกียรติ
บัตรพร้อมกรอบแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1-2  และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่ผู้ส่งผลงานทุกคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รางวัลชนะเลิศ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลใน
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคท้องร่วง  

งานเภสัชกรรม  

น าเสนอโดย นางสาวชุลีรัตน์ ธเนศสกุลวัฒนา 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

การพัฒนาระบบการเข้ารับบริการด้านการแพทย์แผน
ไทย งานแพทย์แผนไทย  

น าเสนอโดย นายดุษฎี สุวรรณกาศ 

 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

พัฒนาเพื่อการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า  

ตึกผู้ป่วยนอก 2   

น าเสนอโดย นางอนุลักษณ์ ใจวงศ์ 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการน าเสนอและข้อเสนอแนะผลงานการพัฒนาคุณภาพ: CQI  รพ. ร้องกวาง พ.ศ.2560 

ล าดับ เร่ือง สิ่งที่น่าชื่นชม โอกาสพฒันา 

1. นวัตกรรมสื่อภาษาชาติ

พันธุ ์

มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เอื้อต่อการท างาน

เพื่อลดความผิดพลาดของการส่ือสาร และ

ส่งผลต่อคุณภาพของการรักษาที่ดี 

การต่อยอดของนวตักรรมในรูปแบบอื่นๆเพื่อให้การ

ส่ือสารมีความชัดเจนมากขึ้น เชน่ รูปภาพ   

2. ผลการด าเนินงานพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพเพื่อ

การดูแลผู้สูงอายุ 

มีกระบวนการพฒันาทีช่ัดเจน ตาม 

PDCA 

มีการท างาน ประสานชุมชนเพื่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ติดตามผลลัพธ์และกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดยีิ่งขึ้น 

3. ระบบการจัดการดูแล

ผู้ป่วยเรื้อรังแบบ

ประคับประคอง 

มีการท างานรว่มกับทีมสหวิชาชพี เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการดูแลที่ครอบคลุมทั้ง

ด้านร่างกายและจติใจ มีการดูแลอย่าง

ต่อเนื่องและการเสริมพลังให้กับผู้ป่วยและ

ครอบครัวเพื่อให้เกิดคุณภาพของการดูแล

และความพึงพอใจ 

ติดตามการดแูลต่อเนื่องตั้งแตแ่รกรับ ขณะนอน

โรงพยาบาล และหลังจากจ าหนา่ยออกจากโรงพยาบาล 

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและครอบคลุม 

4. การพัฒนาเพื่อการ

เข้าถึงบริการ 

มีการจัดการเชงิรุกร่วมกับทมีสหวชิาชีพ 

ในชมุชน และมีการจัดบริการเพือ่เพิ่ม

คุณภาพการรักษาร่วมกับโรงพยาบาล

แพร ่เพื่อการเข้าถึงบริการที่เพิม่ข้น  

การเพิ่มบทบาทของทีมการรักษาและ ชมุชนรวมถึง

ผู้ให้การดแูล เพื่อให้การรักษา มีความต่อเนื่องมาก

ยิ่งขึ้น และควรมวีิเคราะหข์้อมูลที่ท าได้ดีจากผลลัพธ์ที่

ท าได้เกินค่าเป้าหมายเพื่อพฒันาคุณภาพการดูแล

ผู้ป่วยที่ดขีึ้น 

5. การพัฒนากระบวนการ

ดูแลผู้ป่วยโรค Sepsis 

มีกระบวนการดแูล ตั้งแต่แรกรับ มีการ

ทบทวนcase การจัดพื้นทีใ่หบ้รกิารเป็น

สัดส่วน การจัดอุปกรณ์เฉพาะส าหรับ

ผู้ป่วย มีการดูแลตามแนวทางการรักษาที่

ก าหนดโดยแพทย์ PCT มีการปฏิบัติตาม

แนวทาง Precaution 

ควรวิเคราะห์กลุม่ผู้ป่วยที่เส่ียงตอ่การเกิด Sepsis 

ควรมีการก าหนดเปา้หมายทีช่ัดเจนในกลุ่มผู้ปว่ยและ

ติดตามผลลัพธ์ให้สอดคล้องกัน 

ควรทบทวนตัวชี้วัดและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อ

พัฒนาระบบการดูแลที่สอดคล้องกับปัญหาทีแ่ท้จรงิ 

6. พัฒนาระบบการ

รับประทานยาของผู้ป่วย

ฟอกเลือดให้ปลอดภัย 

มีการคิดค้นนวัตกรรมกระเป๋าจดัยาแก่

ผู้ป่วยเพื่อใหม้ีการกินยาทีถู่กต้อง 

ครบถ้วนและไม่ขาดยา 

ควรวิเคราะหค์วามเหมาะสม ความสะดวกการน าไปใช้ 

ของนวัตกรรม ส าหรับผู้ป่วยแตล่ะรายเพื่อการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 



ล าดับ เร่ือง สิ่งที่น่าชื่นชม โอกาสพฒันา 

7. การใช้ยาปฏิชวีนะอย่าง

สมเหตุสมผล 

มีการทบทวนการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรค

ท้องร่วงเฉยีบพลัน เพื่อลดต้นคา่ใชจ้่ายใน

การรักษาและเชื้อด้ือยา 

ควรเก็บข้อมูลผู้ป่วยที ่Re- visit หรือ Re- admitกลุ่ม

ผู้ป่วยทีม่ารับการรักษาเพื่อเปรียบเทียบผลของ

คุณภาพการรักษา 

ควรมีการก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ขององค์กร

เพือ่ใหม้ีการใช้ยาปฏชิีวนะอย่างสมเหตุสมผล อย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน 

8. การพัฒนาระบบบริการ

และการดูแลผู้ป่วยที่

อาการไม่คงที ่

มีระบบการบรหิารความเส่ียงทางคลินิก

และการดูแลผู้ป่วยโดยมีระบบการ

ประเมิน และประเมินซ้ าก่อนการรับเข้า

ห้องตรวจ มีการก าหนด criteria ผู้ป่วยที่

ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ รวมถึงการ

ส่งต่อระหว่างแผนกทีช่ัดเจน 

การเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ 

รวมถึงทักษะ การจัดการเชิงระบบหากมีผู้ป่วยทีม่ีภาวะ

ฉุกเฉินที่ต้องมีการช่วยฟื้นคืนชพีเนื่องจากสถานที่ตัง้

ของหนว่ยงานอยูไ่กลจาก ER 

9. การพัฒนาระบบการเข้า

รับบริการด้านการแพทย์

แผนไทย 

มีการทบทวนปัญหา และมีการปรับปรุง

ระบบให้มีความซับซ้อนลดลง มกีารน า 

LEAN มาใช้ในระบบบริการเพื่อเพิ่ม

จ านวนการเข้าถงึบริการของผู้ปว่ย และ

ลดระยะเวลาในการรอรับบริการ ส่งผลให้

ความพงึพอใจเพิม่ขึ้น 

ควรทบทวนข้อดี ข้อเสียของการช าระค่าใช้จ่ายในการ

รักษาที่หนว่ยงานตามระเบยีบของการเงิน การบัญชี 

เพื่อลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ 

10. 

 

นวัตกรรม เสียงเรยีก.. 

เตือนรัก 

มีการท านวตักรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพ

การดูแลผู้ป่วย 

ติดตามการน านวัตกรรมไปใช้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง 

และยั่งยืน 

11. การจัดระบบขอเลือด มีการจัดระบบ มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบ

ที่ชัดเจน และมีการส่ือสารที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร ส่งผลให้ผู้ปว่ยได้รบัเลือด

ตรงตามแผนการรักษา  ที่รวดเรว็ และ

ถูกต้อง 

ติดตามกระบวนการการจัดเก็บ และการขนส่ง  

ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง 

12. กระบวนการสร้าง

แรงจงูใจเลิกบุหรีใ่น

ชุมชน 

มีกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจและมี

การวัดผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

กิจกรรมเชงิรุกในชุมชนเพื่อป้องกันจ านวนผู้ที่สูบบหุรี่

เพิ่มขึ้นรวมถงึกลยุทธ์การติดตามในระยะยาวเพื่อการ

เลิกบุหรี่ที่ยั่งยืน 



ล าดับ เร่ือง สิ่งที่น่าชื่นชม โอกาสพฒันา 

13. ใส่ใจดแูลแผลลดการติด

เชื้อจากการเย็บแผล 

ประหยัดทรัพยากร 

มีกระบวนการวิเคราะห์ปญัหา มกีาร

ก าหนดแนวทางร่วมกัน ของหนว่ยงาน และ 

IC การใหข้้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกบัการดูแล

ตนเอง 

การวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายจากการรักษาเพื่อเปรียบ

ผลลัพธ์ 

14. สะพานชีวิต มีการเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือทารกแรกเกิดใน

ภาวะวิกฤต  

ติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้น

กว่าเดิม 

15. รูปแบบการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสขุภาพกลุ่ม

เส่ียงโรคเบาหวาน 

มีการจัดกิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

และเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ โดยเน้นการมี

ส่วนร่วม  

การวัดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเปา้หมาย  

 

 
 

 

 


