บทความ
กระบวนการและผลการดาเนินงานของการพัฒนาคุณภาพบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ
PROCESS AND OUTCOME OF HEALTH SERVICE QUALITY IMPROVEMENT OF THE PUBLIC
HEALTH CENTER 39 RATBURANA
ลัดดา ไตรเทพชนะภัย*
บทนา
กรุ ง เทพมหานครได้ มี ก ารจั ด นโยบาย
สาธารณะในด้ า นการส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต โดย
กาหนดทิศทางในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ
12 ปี (พ.ศ. 2552- พ.ศ.2563) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่ ง
พัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Providing
good quality of life in cultural mega-city) ได้
กาหนดตัวชี้ วั ด คือ เร่ งรัดการพัฒนาโรงพยาบาล
และศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพ
เทียบได้กับมาตรฐานสากล เพื่อรับรองกับประชาชน
ชาวกรุงเทพมหานครว่าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
จั ดบริ การสาธารณสุ ขที่ มี มาตรฐาน โดยมี ส านั ก
อนามั ย ท าหน้ า ที่ หน่ วยงานในส่ วนกลาง และมี
หน่วยปฏิบัติคือศูนย์บริการสาธารณสุขจานวน 68
แห่งรวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาจานวน 77
แห่ง เป็นหน่วยบริการการแพทย์และสาธารณสุขที่
กระจายอยู่ ทั่ วกรุ งเทพมหานคร รั บผิ ดชอบดู แ ล
สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข
จาเป็นต้องพัฒนาคุณภาพบริการ ให้ผ่านการรับรอง
คุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์ การมหาชน) เป็ นเพราะสภาพแวดล้ อมการ
แข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก
ปัจจุบันสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

ต่ า งแข่ งขั น กั น เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ การของ
ตนเอง ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accredittation: HA) รวมถึงคุณภาพมีบทบาทสาคัญในการ
ตัดสิ นความสามารถและประสิทธิภาพขององค์กร
คุณภาพจึ งเป็นความท้าทายที่ ทุกองค์กรตลอดจน
สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนนามาใช้ใน
การปรับปรุงและแข่งขันในเรื่องการให้บริการ ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชน ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นและ
ยอมรับว่าสถานพยาบาลนั้นมีการทางานที่ไว้วางใจได้
ผู้รับบริการจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประกอบกับ
การให้บริการด้านสาธารณสุขเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มี
ความสาคัญต่อประชาชนทุกคนสถานบริการสุขภาพ
ที่ มี ม าตรฐานในการบริ ก ารย่ อ มท าให้ เ กิ ด ความ
ศรัทธา ความพึงพอใจ และเกิดความไว้วางใจว่าสถานบริการนั้น สามารถให้การดูแลสุขภาพประชาชนได้
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีมาตรฐานสากล
(ชาญวิทย์ ทระเทพ, 2553)
ความเป็นมา
กรุ ง เทพมหานคร มี ภ าระหน้ า ที่ ใ นการ
บริหารจัดการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุ งเทพมหานครพ.ศ. 2528 ตลอดจน
กฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญ
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสาธารณสุขเพื่อ

ผู้รับผิดชอบหลัก: ลัดดา ไตรเทพชนะภัย
* พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป
ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
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ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขครอบคลุม
ประชากรอย่างทั่วถึง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร
เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
และมาตรฐานศู นย์ บริการสาธารณสุข เพื่อพั ฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและมุ่งให้กรุงเทพฯ เป็น
เมืองสุขภาพดี ผู้คนมีความสุข โดยสานักการแพทย์
รับผิดชอบดาเนินการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค การจัดการศึกษา
ฝึกอบรมและพัฒนาทางวิชาการแพทย์และพยาบาล
สาหรับสานักอนามัย รับผิดชอบการส่งเสริมสนับสนุน
การจั ด บริ การ ด้ านส่ งเสริ มสุ ขภาพ การปู องกั น
ควบคุมโรคการแพทย์ระดับปฐมภูมิ การฟื้นฟูสุขภาพ
การปูองกันและบาบัดการติดยาเสพติด สานักอนามัย
จึ งได้ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นามาตรฐานศู น ย์
บริการสาธารณสุข สานักอนามัย (Public health
center accreditation: PHCA) ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์
ดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อนโยบายระดับกรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ
เป็นหน่วยงานหนึ่งของสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณสุข
ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ
ตรวจรั กษาโรคในระดั บปฐมภู มิ การปู องกั นและ
ควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ ได้เริ่มดาเนินการพัฒนา
คุณภาพบริการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน และ
ได้ประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี
ผลการรับรองคุณภาพภายในสานักอนามัย ระดับเงิน
ในปี พ.ศ. 2553 ระดับทอง ในปี พ.ศ. 2554 และระดับ
เพชรในปี พ.ศ. 2555 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2556 ได้
ด าเนิ นการพั ฒ นาคุ ณภาพบริ การด้ วยมาตรฐาน
ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ส านั ก อนามั ย (Public
health center accreditation: PHCA) ผลการ

September- December 2015 Vol. 29 No.3

ประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) ได้คะแนนระดับ B (มีศูนย์บริการ
สาธารณสุขเข้าร่วมโครงการ 12 แห่ง สามารถผ่าน
การประเมินจานวน 3 แห่ง คือศูนย์บริการสาธารณสุข
41,45 และ 56) และในปี พ.ศ. 2557 ผลการ
ประเมินได้คะแนนระดับ A สามารถผ่านการรับรอง
คุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) (มีศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าร่วม
โครงการ 24 แห่ง สามารถผ่านการประเมิน จานวน
5 แห่ง คือศูนย์บริการสาธารณสุข 6, 21,39,47 และ
67)
มาตรฐานศู นย์ บริ การสาธารณสุ ขส านั กอนามั ย
(Public Health Center Accreditation: PHCA)
การพั ฒนาคุ ณภาพบริ การสาธารณสุ ขใน
วงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ได้เริ่ม
ด าเนิ นการระหว่ างปี 2536-2542 โดยน าแนวคิ ด
การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total quality
management: TQM) ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้
1) ภาวะผู้นา 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่ง
เน้นลูกค้าและตลาด 4) การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ 5) การมุ่ งเน้ นให้ความส าคั ญ
บุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ 7) ผลที่ได้รับ
ซึ่ งเป็ นการบริ หารที่ ส่ งเสริ มให้ บุ คลากรทุ กคนใน
โรงพยาบาลมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ โดย
เน้ นผู้ ปุ วยเป็นศู นย์ กลาง ปฏิ บั ติ ภายใต้ มาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปุวย และ
ต่อมาได้นาแนวคิด (Continuous quality improvement : CQI) จากต้นแบบมาตรฐาน HA ประเทศ
แคนนาดา มาบรรจุในมาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับปี
กาญจนาภิเษก และขยายผลมาตรฐานโรงพยาบาล
(HA)นี้ไปทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน (กองการพยาบาล
สาธารณสุข, 2557)

กันยายน – ธันวาคม 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3

ส านั ก อนามั ย โดยกองการพยาบาล
สาธารณสุ ข มี ก ารพั ฒ นามาตรฐานเพื่ อ ควบคุ ม
คุณภาพบริการการแพทย์และสาธารณสุ ขตั้ งแต่ ปี
2547 โดยเริ่มพัฒนามาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข
สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ฉบับร่างที่ 1 (Draft
standard 1: health center accreditation (HCA)
และในปี 2548 ได้พัฒนาเป็นมาตรฐานศูนย์บริการ
สาธารณสุข สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร (Health
center accreditation: HCA) และมีการพัฒนา
ต่อเนื่องระหว่าง พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ. 2554 จน
กระทั่งเป็นมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สานัก
อนามัย (Public health center accreditation:
pHCA) ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพบริการ
ตามมาตรฐาน HCA เดิมผนวกกับการนาแนวคิดการ
พัฒนาคุณภาพบริการตามแนวคิด Total quality
management: TQM มาประยุกต์ใช้ ต่อมาในปี

วารสารพยาบาลสาธารณสุข
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2554-2556 สานักอนามัย โดยความร่ วมมือของ
สถาบั นรั บ รองคุ ณภาพสถานพยาบาล (องค์ การ
มหาชน) ได้ทาการเทียบเคียงมาตรฐาน pHCA กับ
มาตรฐานสากล ที่ ร ะบบบริ การสาธารณสุ ข ของ
ประเทศไทยใช้อยู่ คือมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปี
กาญจนาภิเษก (Hospital accreditation: HA) ผล
จากการเทียบเคียงดังกล่าว ก่อให้เกิดมาตรฐานใหม่
คือ มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สานักอนามัย
(Public health center accreditation: pHCA)
พร้ อ มกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ
คุณภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ พัฒนาระบบประกัน
และรั บรองคุ ณภาพขึ้ นใหม่ รวมทั้งการขอรั บรอง
คุ ณภาพจากองค์ กรภายนอก คื อ สถาบั นรั บรอง
คุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (กองการ
พยาบาลสาธารณสุข, 2557)

รูปที่ 1 แนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) กับ มาตรฐานงานคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข
สานักอนามัย
(ที่มา : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2549)
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แนวคิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข สานักอนามัย (PHCA)

รูปที่ 2 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ 3P
ทีม่ า :สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน), 2556
แนวคิดที่นามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ คือ
3C (Context, core values & concepts, criteria)PDSA (plan-do-study-act), 3P (Purposeprocess- performance) เน้นวิธีคิดและการเรียนรู้
การปรับตัวอย่างเป็นระบบ เน้นการประเมินเพื่อการ
พัฒนา โดยใช้มาตรฐานและการประเมินตนเองเป็น
เครื่องมือในการกระตุ้ นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนา
เปู า หมายของกระบวนการพั ฒ นาและ
ประเมินกระบวนการคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข
คื อ การกระตุ้ น ให้ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู้ ร่ วมกั นระหว่ างผู้ ปฏิ บั ติ และ
ผู้บริหารในหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และชุ ม ชน เพื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ก ารทั้ ง ภายใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขและในชุมชน ให้ตอบสนอง
ความจ าเป็ น ด้ า นสุ ข ภาพของประชาชนในเขต
รับผิดชอบ ผสมผสานกับชุมชนปรับวิธีทางานตาม
หลักการให้เหมาะสมกับบุคคลและสภาพแวดล้อม
รวมทั้งทาให้ผู้รับบริการและประชาชนเข้าถึงบริการ
ได้ง่าย
กระบวนการคุ ณภาพของการพั ฒนาตาม
มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถมองได้ใน 3
มิ ติ คื อ 1) มิ ติ ข องพื้ น ที่ ก ารพั ฒ นา 2) มิ ติ ข อง
กระบวนการพัฒนาตามแนวคิด 3C-PDSA 3) มิติของ
การประเมิน

1. มิติพื้นที่ของการพัฒนา 4 วง เพื่อความครอบคลุม: กลุ่มของระบบย่อยในศูนย์บริการสาธารณสุข

รูปที่ 3 มิติพื้นที่ของการพัฒนา
ที่มา :สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน), 2556

กันยายน – ธันวาคม 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3
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การพัฒนาต่างๆ จะเริ่มต้นที่ระบบย่อยเหล่านี้ แต่ละระบบมีเปูาหมาย ผู้รับผลงาน กระบวนการทางาน
และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนสามารถจัดกลุ่มหรือพื้นที่ได้เป็น 1) หน่วยบริการ 2) กลุ่มผู้รับบริการในศูนย์/ในชุมชน
3) ระบบงาน
2. มิติของกระบวนการพัฒนา: 3C-PDSA

รูปที่ 4 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ 3C-PDSA
ที่มา : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), 2556
การใช้ ม าตรฐานเพื่ อ การพั ฒ นา/ติ ด ตาม
คุ ณภาพเป็ นกระบวนการเรี ย นรู้ ในการเชื่ อมโยง
หลักการสู่การปฏิบัติ
3C (Context, core values & concepts,
criteria) คือ องค์ประกอบที่จะทาให้เกิดการคิดการ
วางแผนที่ ดี ล าดั บ ความส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งท าให้
เหมาะสมกั บสถานการณ์และหลั กการการพั ฒนา
คุณภาพและการสร้างเสริมสุขภาพประกอบด้วย 1)
การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 2) การมองประชาชน/
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 3) ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม 4) การทางานเป็นทีมและการมี
ส่วนร่วมกับกลุ่มเปูาหมายรวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 5) การบริหารจัดการด้วยการใช้
ข้อมูลและข้อเท็จจริง 6) การเรียนรู้และการเสริม
พลั งของศู นย์ บริการสาธารณสุขเครื อข่ ายและที ม
สุขภาพ 7) การยึดผลสัมฤทธิ์และการสร้างคุณค่า
เป็นเปูาหมายในการทางานโดยใช้ 3P (Purpose-

process- performance) 8) การบริหารจัดการเพื่อ
สร้างนวัตกรรม 9) มุมมองเชิงระบบ
Criteria คือ มาตรฐานศูนย์บริการ
สาธารณสุข สานักอนามัย (PHCA)
PDSA (Plan-Do-Study-Act) คือ วงล้อของ
การปฏิบัติเกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ ตั้งแต่การ
ออกแบบ การนาไปปฏิบัติ ทบทวน ติดตามประเมินผล
และการปรั บปรุ งให้ดี ขึ้ น 3C-PDSA จะเริ่ มจาก
ตรงไหนก่อนก็ได้ แต่เริ่มแล้วควรขยับไปจนครบทุก
องค์ประกอบที่เหลือ
สิ่งที่เชื่อมระหว่างการคิด (3C) กับการทา
(PDSA) คือเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ ซึ่งมาจาก
การวิเคราะห์ context คู่กับเปูาหมายของ criteria
เมื่ อได้ เปู าหมายสามารถก าหนดตั วชี้ วั ดเพื่ อการ
ติดตามกากับหรือการประเมินผลได้ เมื่อมีเปูาหมาย
ชัดเจน รู้ประเด็นสาคัญต่างๆ ที่เป็นความเสี่ยง ทาให้
สามารถออกแบบระบบงานที่เหมาะสมโดยมีค่านิยม
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หลัก (Core values & concepts) เป็นตัวกากับ
เป็นสิ่งที่ทาให้เห็นโอกาสพัฒนามากขึ้น
การเรียนรู้ (Study/Learning) เป็นสิ่งที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งครอบคลุมการทบทวน
และติดตามประเมินผลในทุกรูปแบบ เช่น 1) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) 2) สุนทรียสนทนา (Dialogue) 3) การเขียนบันทึกความ ก้าวหน้า
(Portfolio) 4) การใช้ตัวตามรอย (Tracer) 5) การ
ทบทวนหลังทากิจกรรม (After action review)
6) การติดตามตัวชี้วัด การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ประเมินการบรรลุเปูาหมาย 7) การทากิจกรรม
ทบทวนคุณภาพ (Quality review activities)
8) การประเมินตนเองตามมาตรฐานและการให้
คะแนนตามระดับการปฏิ บัติ ตามมาตรฐาน (selfassessment of standard compliance) และ 9)
การทบทวนเวชระเบียน (medical record review)
3. มิติของการประเมินผล
การประเมินผลก็คือ S (Study) ใน 3CPDSA เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบถึงระดับความ
ก้ าวหน้ าในการพั ฒนา การบริ การด้ านการรั กษา
พยาบาล แบบผสมผสาน การฟื้นฟูสภาพและการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
หน่ วยงานต่ างๆท างานร่ วมกั นอย่ างไร ได้ รั บการ
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สนั บ สนุ น ที่ เ พี ย งพอหรื อ ไม่ และเพื่ อให้ เ กิ ด การ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
การประเมินภายใน เป็นการประเมินเพื่อให้
กาลังใจและให้เห็นโอกาสพัฒนา จะได้ประโยชน์และ
จะเป็ น กลไกส าคั ญ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
การประเมินจากภายนอก ในการประเมิน
มุ่ ง เน้ น ที่ ร ะบบงานผลการด าเนิ น การและเป็ น
เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เยี่ยมสารวจจาก
ภายนอกมาทบทวน/กระตุ้ นการเรี ยนรู้ร่วมกับที ม
บุคลากร ได้เข้าใจแนวคิดเชิงระบบที่มองทุก อย่าง
เชื่ อ มกั น อย่ า งเป็ นองค์ รวม แล้ วไปประเมิ นสิ่ งที่
ปฏิบัติจริง
กระบวนการพัฒนาเพื่อรองรับการประเมิน
ศูนย์ บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บู รณะ
ได้นาแนวคิดเรื่องคุณภาพและจากผลการสังเคราะห์
แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติของดอทติชท์และ
เจมส์ Dotlich & James (1998), แมคกริลและบีทตี้
McGill & Beaty (2002), ประสิทธ์ ชุมศรี (2555)
กับกระบวนการพัฒนาตามแนวคิด 3C-PDSA และ
3P ตามขั้ น ตอนดั งนี้ 1) สร้ า งความเข้ า ใจ/ปรั บ
ความคิด2) ศึกษาบริบท 3) วางแผน 4) ดาเนินการ 5)
ส่งเสริม การพัฒนา 6) ผลการดาเนินการ

รูปที่ 5 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริการของศูนย์ฯ 39 ราษฎร์บูรณะ

กันยายน – ธันวาคม 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความเข้าใจและปรับความคิด
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข
เป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจรับรู้แนวคิดการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพ การใช้ ม าตรฐานศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข
กิจกรรมดาเนินการ
1. ประชุ ม ที ม น าสร้ า งความเข้ า ใจแนวคิ ด
บทบาทหน้าที่ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
2. ประชุมองค์ กรเพื่อแจ้ งนโยบายการเข้ ารั บ
การรับรองคุณภาพ สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก
รู้ในภารกิจของศูนย์บริการสาธารณสุข การให้บริการ
ด้านสุขภาพการใช้มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข
แนวคิดการพัฒนา 3C-PDSA และ 3P
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพศูนย์ฯ
39 คั ดเลื อกประธานจากหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
หลัก มอบหมาย
4. หน้าที่ความรั บผิดชอบการพัฒนาคุณภาพ
ทีมนาให้การเสริมพลัง เป็นพี่เลี้ยงให้คาแนะนาใน
การดาเนินงานคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาบริบทองค์กร
เป้าหมาย รู้จักองค์กร ศูนย์บริการสาธารณสุข
39 ราษฎร์บูรณะ ลักษณะพื้นฐานและความสัมพันธ์
กิจกรรมดาเนินการ
1. ประชุ ม ระดมสมองคณะกรรมการพั ฒนา
คุ ณ ภาพ ร่ ว มคิ ด และวิ เ คราะห์ อ งค์ ก ร ทบทวน
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เข็ ม มุ่ ง สถานการณ์ การจั ด
บริการ ระบบงาน กลุ่มผู้ปุวย การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบัน
2. สอบถาม/สั มภาษณ์ผู้ เ กี่ยวข้ อง ผู้ มีส่ วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ประชาชนใน
พืน้ ที่ เครือข่ายในพื้นที่ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข
ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมสุขภาพในพื้นที่สานักงานเขต
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ราษฎร์บูรณะ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและ
เอกชน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
เขตราษฎร์ บู ร ณะ สถานี ต ารวจ ราษฎร์ บู ร ณะ
คณะกรรมการพื้นที่แขวงราษฎร์บูรณะ
3. สังเกตการให้บริการ สถานที่ สิ่งแวดล้อมใน
การบริการ
4. ปรั บ เข็ ม มุ่ ง /แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก าร
พิจารณากาหนดเนื้อหา รายละเอียดให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและบริบทของศูนย์ฯ 39
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผน
เป้ า หมาย วางแผนการด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์ฯ 39
กิจกรรมดาเนินการ
1. จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริการ
เพื่ อ เตรี ย มรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพจากสถาบั น
รับรองคุ ณภาพสถานพยาบาล ก าหนดระยะเวลา
และผู้รับผิดชอบ
2. บูรณาการกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริ ก าร ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ/ตามมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) ประกอบด้วย ตอน
ที่ 1 ภาพรวมการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 ระบบงาน
สาคัญมีองค์ประกอบครอบคลุม 1) การบริหารความ
เสี่ ยงความปลอดภัยและคุ ณภาพ 2) การพยาบาล
3) สิ่งแวดล้อมในการบริการ 4) การปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ 5) ระบบเวชระเบียน 6) การ
จัดการระบบยา 7) การเฝูาระวังโรคและภัยสุขภาพ
8) การทางานกับชุมชน ตอนที่ 3 กระบวนการทาง
คลินิก
3. จัดการความรู้ (KM) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมงานในศูนย์ฯ/ชุมชน ข้อตกลงในการ
แบ่งงานกติกามารยาทในการประชุม จัดตั้งกลุ่มร่วม
เรี ย นรู้ ที่ มี ส มาชิ ก ในแต่ ล ะงานมาประชุ ม กั น
มอบหมายงานหน้าที่ต่างๆในการจัดการความรู้ เช่น
คุณเอือ้ คุณอานวย คุณกิจ คุณประสาน สมาชิกกลุ่ม
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ผู้จดบันทึกการประชุม โดยให้สมาชิกหมุนเปลี่ยน
เวียนกันในการทาหน้าที่บทบาทต่างๆ ในกลุ่ม
4. ค้ นหา “น้ องใหม่ ” คั ดเลื อกจากงานที่
รับผิดชอบในศูนย์ฯ/ชุมชน เพื่อหาความรู้ที่อยู่ในตัว
คน (Tacit knowledge) เป็นความรู้ที่มาจากการ
ปฏิ บั ติ ประสบการณ์ ไหวพริ บ ปฏิ ภ าณในการ
ทางาน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้งานบรรลุผลสาเร็จ
และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการทางาน เป็นตัวแทน
จัดตั้งกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละงาน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นดาเนินการ
เป้ า หมาย เคราะห์ สั งเคราะห์ รู ป แบบการ
ให้บริการ กาหนดเปูาหมาย ออกแบบระบบ
กิจกรรมดาเนินการ
1. ประชุมหารือร่ วมกันในแต่ละระบบงาน 1)
การบริหารความเสี่ยงความปลอดภัยและคุณภาพ 2)
การพยาบาล 3) สิ่งแวดล้อมในการบริการ 4) การ
ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ 5) ระบบเวชระเบียน
6) การจัดการระบบยา 7) การเฝูาระวังโรคและภัย
สุขภาพ 8) การทางานกับชุมชน โดยใช้แนวคิด 3CPDSA เชื่อมโยงทุกพื้นที่ทั้งหน่วยบริการผู้รับบริการ
2. จัดทา 3P โดยวิเคราะห์ระบบงานบริบท
ศูนย์ฯ 39 คู่กับเปูาหมายตามมาตรฐานศูนย์บริการ
สาธารณสุ ข (PHCA) เพื่ อให้ ทราบเปู าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ กระบวนการ และผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดของแต่ละระบบงาน
3. ออกแบบระบบงาน โดยยึดวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง
ค่านิยมหลัก บริบทของศูนย์ฯ 39 (Core values &
concepts) รู้ประเด็นต่างๆ ที่เป็นความเสี่ยงสาคัญ
ความต้ องการของผู้ รั บบริ การ/ประชาชน การใช้
ข้อมูลและข้อเท็จจริง (Evidence based) ลาดับ
ความสาคัญที่จะต้องทาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ทาให้เห็นเปูาหมายของระบบงานที่ชัดเจนขึ้น เห็น
โอกาสพัฒนา ช่วยให้วางแผนออกแบบระบบงานได้
เหมาะสม
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4. ดาเนินงานตามกระบวนการที่จัดทาไว้
5. ประเมินผลการดาเนินงานตามเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดของแต่ละระบบงาน
ขั้นตอนที่ 5 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
เป้าหมาย เกิดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพ
อย่ างต่ อเนื่ อง บู รณาการงานคุ ณภาพให้ เป็ นงาน
ประจา
การดาเนินการ
1. เพิ่ มสมรรถนะบุ คลากรศู นย์ ฯ 39 ในด้ า น
ความรู้ โดยการส่งประชุม อบรม ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ได้ ค าตอบในการท างานและองค์
ความรู้จากหน่วยงานอื่นๆ ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ กับศูนย์ฯอื่นๆ และเข้าร่ วมการ
ประกวดวิ ชาการ นวั ตกรรม แล้ วน ามาปรั บปรุ ง
กระบวนการทางาน
2. สร้ า งความมี ส่ ว นร่ วม โดยที ม น าก าหนด
ประเด็นปัญหาที่ได้จากการรายงานความเสี่ยง (แบบ
R1) ข้อร้องเรี ยนจากผู้ รับบริ การในศู นย์ /ชุ มชน
นามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์/สนทนากลุ่ม (Focus
group discussion) แบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิก
ในกลุ่ ม สื่ อส า รกั นเ พื่ อกา ร แบ่ งปั นค วา ม รู้
ประสบการณ์ ตั้งคาถาม ฟัง สะท้อนความความคิด
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความคิด/ความเข้าใจใหม่ ทาให้ได้
แนวทางการน าไปปฏิ บั ติ เพื่ อแก้ ไขปั ญหาในการ
ทางานร่วมกัน
3. จั ดตั้ งชุ มชนนั กปฏิ บั ติ (Community of
practice, CoP) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการใน
ศู นย์ /ชุ มชน เป็ นการแลกเปลี่ ยนแบ่ งปั นความรู้
ประเด็ น ปั ญ หาจากการปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งมี ก าร
ประยุ กต์ ใช้ ความรู้ เพื่ อท าให้ งานมี ผลสั มฤทธิ์ สู ง
ก่ อให้ เ กิ ดการท างานที่ มี ก ารประสานร่ ว มมื อกั น
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายการแบ่งปันความรู้ร่วมกัน
ซึ่งจะนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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4. ประเมิ นตนเองตามมาตรฐานศู นย์ บริ การ
สาธารณสุข สานักอนามัย (PHCA) เพื่อทราบระดับที่
ปฏิบัติได้(Scoring Guideline)สู่การหาโอกาสพัฒนา
5. นิ เ ทศติ ดตามผลการด าเนิ นงานตามแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ตามตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ 6 ผลการดาเนินการ
เป้าหมาย ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัย องค์กรศูนย์ฯ 39 ราษฎร์บูรณะ
เกิดการเรียนรู้
กิจกรรมดาเนินการ
1. น าแนวทางการปฏิ บั ติ ใหม่ ที่ ได้ บทเรี ยน/
เรียนรู้/ โอกาสพัฒนา มาตรวจสอบแก้ไข/ ปรับปรุง
เพื่ อก าหนดมาตรการ/ ปรั บมาตรฐาน/ ปรั บปรุ ง
ระบบ/ วิธีการทางาน ให้สอดคล้องกับงานบริการใน
ศูนย์ฯ/ ชุมชน ผู้รับบริการและเปูาหมายที่กาหนด
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2. สร้างผลงานที่เป็นวิธีการอย่างมีระบบ สู่การ
ปฏิ บั ติ การที่ เป็ นเลิ ศ/นวั ตกรรม น าไปทดลองใช้
ตรวจสอบแก้ ไขปรั บปรุงรายงานผล รวบรวมองค์
ความรู้ จัดทารายงานเอกสารเพื่อเผยแพร่
3. รายงานการประเมิ นตนเองตามมาตรฐาน
ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ส านั ก อนามั ย (PHCA)
Standard checklist
4. รวบรวมและรายงานผลผลการด าเนินงาน
การทบทวนปรั บปรุ งวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ผลการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง
6 ด้าน
จากการด าเนิ นงานปรั บปรุ งคุ ณภาพการ
ดาเนินงานของศูนย์ฯ 39 ราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่ปี พ.ศ
2555-2557 พบว่าเกิดผลการดาเนินการในด้าน
ต่างๆ ตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข 6 ด้าน
ดังนี้

1. ด้านการบริการ รักษาพยาบาลแบบผสมผสานและการฟื้นฟูสภาพ (ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข)
1.1 ด้านการดูแลผู้รบั บริการเป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย พึงพอใจ
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2557
1. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยการให้บริการคลินิกโรคเบาหวาน
<111 นาที 95 นาที
2. ร้อยละของผู้รับ บริการได้รับการตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ ร้อยละ 100
100
ครบถ้วนตามเกณฑ์
3. จ านวนครั้ งที่ ผู้ ปุ ว ยอาการเปลี่ ย นแปลง/ เฉี ย บพลั น ไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ล
0
0
ภายในเวลากาหนด
4. ผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้รับการส่งต่อ
>ร้อยละ 80
100
5. อัตราการมาตรวจตามนัดของผู้ปุวยเรื้อรัง
>ร้อยละ 80
82.7
- ผู้ปุวยเบาหวาน/เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
78.8
- คลินิกความดันโลหิตสูง
ปี 2557 วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ า
ทั้งภายนอกและภายใน นาข้อมูลจานวนผู้รับบริการ
รายคลินิกรวมถึงการคัดกรองสุขภาพ ทรัพยากรทั้ง
บุคลากร เครื่องมือมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท า

แผนภารกิ จงานสร้างเสริมสุขภาพในหน่ วยบริการ
กาหนดประเด็ นคุณภาพและความท้าทายที่สาคัญ
ทบทวนกระบวนการหลั กของหน่วยบริการ ได้ แก่
การเข้ าถึ งและการเข้ ารั บบริ การ การตรวจรั กษา
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พยาบาลและการจ าหน่ าย ก าหนดเป็ นตั วชี้ วั ดที่
สาคัญ
บูรณาการกระบวนการ/ระบบงานเพื่อบรรลุ
เปูาหมายคุณภาพ โดยการพัฒนาระบบเวชระเบียน
ค้นหาและปูองกันความเสี่ยง: RM การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย: ENV จัดจุดคัดกรอง
ประเมินอาการ คัดแยก จัดล าดับผู้รับบริการตาม
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ความเร่ งด่ วนและให้ การพยาบาลตามสภาวะการ
เจ็บปุวย การคัดกรองผู้ปุวยแรกรับเพื่อการควบคุม
และปู องการแพร่ กระจายเชื้ อให้บริการแบบ Fast
tract ณ จุด One stop service: PCT & IC ปูองกัน
การเกิดอุบัติการณ์แพ้ยาซ้าในผู้ปุวย : PCT พัฒนา
ระบบบริการด้วย Lean ในคลินิกเบาหวาน ก่อนทา
111.1 นาที หลังทา 95 นาที

1.2 การบริการ/ ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ กลุ่มโรคสาคัญ (คลินิกเบาหวาน)
เป้าหมาย/ ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ปูองกัน ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถในการดูแลตนเองได้
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2557
1. ผู้ปุวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนต้องได้รับการดูแลตามเกณฑ์
> ร้อยละ 70 83.7
83.7
- ได้รับการตรวจระดับน้าตาลสะสม 1 ครั้ง/ปี
93.5
- ได้รับการประเมินภาวะแทรกซ้อน/ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
90.9
หลอดเลือด อย่างน้อย 2 ด้าน
- ผู้ปุวย และหรือญาติได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในด้าน
อย่างน้อย 3 เรื่อง/ปี
2. ผู้ ปุ ว ยเบาหวานที่ รั บ การดู แ ลตามเกณฑ์ ส ามารควบคุ ม ระดั บ
HbA1C ได้ น้อยกว่า 7
กระบวนการพั ฒนาระบบการดู แลผู้ ปุ ว ย
โรคเบาหวานในศูนย์บริการสาธารณสุข โดยทีม PCT
ทาการทบทวนและกาหนดแนวทางการดูแลรักษา
การประสานการดูแลที่ต่อเนื่องเชื่อมโยง บูรณาการ
ทุ กระบบงานส าคั ญจนถึ งการดู แลต่ อเนื่ องที่ บ้ าน
(ผู้ รั บบริ การที่ อยู่ ในพื้ นที่ รั บผิ ดชอบแขวงราษฎร์
บูรณะ) ผลการดาเนินการได้แนวทางการดูแลผู้ปุวย
เบาหวาน การจัดบริการส่งเสริมความสามารถในการ

ร้อยละ 25

27.9

ดูแลตนเอง ผ่านกิจกรรมสุขศึกษา การให้คาปรึกษา
สู่การวิจัยจากงานประจา (R2R): ศีกษาพฤติกรรม
การดู แลสุ ข ภาพผู้ ปุ ว ยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่
ควบคุมไม่ได้ที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
39 ราษฎร์บูรณะ และกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่ อน สู่
การจัดตั้งชมรม “คนสองวัย หัวใจเดียวกัน” นัด
กิจกรรมทุกวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน

2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคตามกลุ่มประชากร (ในชุมชน)
2.1 การส่งเสริมสุขภาพ เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี ลด
การการเกิดโรครายใหม่ คงไว้ซึ่งสุขภาพ

กันยายน – ธันวาคม 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3

ข้อมูล/ตัวชี้วัด
1. อัตราการคัดกรองสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในพื้นที่
2. ร้อยละของผลการตรวจคัดกรอง
สุขภาพ
- กลุ่มปกติ
- กลุ่มเสี่ยง
- กลุ่มปุวย
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เป้าหมาย
2554
ร้อยละ50
34.1
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10/ปี

2555
69.0

2556
89.8

2557
93.6

32.7
54.3
13.0

32.6
55.5
11.9

21.4
68.6
10.0

20.9
68.9
10.2

ผลการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงพบว่า มีปัจจัย
จากพฤติกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยจากผล
การตรวจสุขภาพ (ระดับความดันโลหิต,ระดับน้าตาล
ในเลือด) และพบปัจจัยจากพันธุกรรมน้อยที่สุด จัด
กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มเสี่ยงและปุวย ปี
ละ 2 ชุมชน ผลการดาเนินงานปี 2557 พบกลุ่ม
เปู าหมายมี ความเชื่ อในความสามารถในการปรั บ
เปลี่ ยนพฤติ กรรมเพื่ อควบคุ มความเสี่ ยง ร้ อยละ
86.1 ส่งต่ออาสาสมัครสาธารณสุขในการติดตาม
เยี่ ยมส่ งเสริ มสุขภาพต่อ ในกลุ่ มผู้รั บบริ การเยี่ ยม
บ้าน ดูแลต่อเนื่อง (Home health care) 5 อันดับ

โรคแรกเปรียบเทียบปี 2554 – 2557 ได้แก่ โรค
ความดันโลหิตสูง เบาหวานชนิดที่ 2 โรคหืด หัวใจ
ขาดเลื อ ดและข้ อ เข่ า เสื่ อ ม ตามล าดั บ โดยพบ
แนวโน้มรายใหม่สูงขึ้นทุกปี จานวนผู้ปุวยโรคความ
ดันโลหิตสูง จานวน 290, 287, 309 และ 357
ผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 พบ 98, 101, 111 และ
127 ตามลาดับ ผลการติดตามเยี่ยมที่บ้านแบ่งเป็น
ทุเลา คงเดิม ทรุด/มีภาวะแทรกซ้อน และดูแล
ตนเองได้ โดยพบแนวโน้มผู้รับบริการมีอาการคงเดิม
ทุเลาและทรุดลงลดลงทุกปี และพบว่าสามารถดูแล
ตนเองได้เพิ่มมากขึ้น

2.2 การควบคุมโรคและป้องกันโรคเป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: เฝูาระวัง ควบคุมโรคได้ทันเวลา
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2554 2555 2556 2557
1. อัตราปุวยโรคอุจจาระร่วงต่อแสน
< 1000
898.2 344.5 568.5 371.6
ประชากร
2. อัตราปุวยโรคไข้เลือดออกต่อแสน
ลดลงร้อยละ 20 137.8 189.5 307.6 108.3
ประชากร
จากค่ามัธยฐาน
5 ปีย้อนหลัง
3. ร้อยละความทันเวลาในการสอบสวนโรค
>ร้อยละ 90
97.3
98.1
100
100
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการควบคุมการระบาดของโรคได้ทันเวลา ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ระบบ
เฝูาระวังโรคที่เข้มแข็งการสอบสวนโรคที่รวดเร็ว การควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพและการปูองกันโรคล่วงหน้า ซึ่ง
จะต้ องมี การ วางแผน ติ ดตามการท างานอย่ างต่ อเนื่ องที่ ส าคั ญการพั ฒนาทั กษะ ศั กยภาพของบุ คลากร
อาสาสมัครสาธารณสุข สร้างเครือข่ายในการควบคุมและปูองกันโรคมีความสาคัญ และสิ่งสาคัญคือการสร้างความ
ตระหนักรู้ สร้างความร่วมมือในการปูองกันและควบคุมโรคให้เกิดแก่ประชาชนเพื่อความยั่งยืน
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2.3 ด้านการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2554 2555 2556 2557
1. ร้ อยละของชุ มชนที่ มี ก ารด าเนิ นการปู องกั น >ร้อยละ 80 91.5
95.4
100
100
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม
2. ร้อยละของชุ มชนที่ มีชมรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพ >ร้อยละ 80
100
100
100
100
อย่างน้อย 1 ชมรม
3. ร้อยละของประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วม
>ร้อยละ 80 66.0
74.0
79.0
86.1
โครงการสร้างเสริมสุขภาพมีภาวะสุขภาพดีขึ้น
ความเข้มแข็งของชุมชนในการดาเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค มีการวางแผนการ
ด าเนิ นงานเพื่ อพั ฒนาความสามารถชุ มชน สร้ าง
ความเข้ ม แข็ ง สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ โดย
ศูนย์บริการสาธารณสุขให้การสนับสนุน ผสานความ

ร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยด้ า น
สุขภาพ เสริมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
โดยจั ด กิ จ กรรมฟื้ น ฟู ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง

มิติที่ 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ/ประชากรกลุ่มเป้าหมายและผู้รับผลงาน
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ความพึงพอใจ
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2554 2555 2556 2557
1. ความพึงพอใจในบริการของผู้รับบริการในศูนย์ฯ
>ร้อยละ 80 89.7 90.1 90.8 83.8
2. ความพึงพอใจในบริการที่ให้ของผู้รับบริการที่บ้าน
>ร้อยละ 80 98.8 97.1 93.3 94.0
3. ความพึงพอใจในบริการที่ให้ของประชาชนในพื้นที่
>ร้อยละ 80 88.8 92.5 87.7 93.9
4. พฤติกรรมความนิยมในการเลือกใช้บริการในศูนย์
>ร้อยละ 80
NA 88.9 90.6 90.6
- ความสะดวกรวดเร็ว
88.3 88.5 90.1
- คุณภาพในการให้บริการ
89.6 91.1 91.1
- อัธยาศัยและเอาใจใส่
90.8 91.0 90.8
- การให้ข้อมูล/คาแนะนา
92.8 92.1 92.0
- ค่ายา/ค่าบริการ
90.8 91.8 91.9
- อาคาร สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก
ศูนย์ฯ 39 ราษฎร์บูรณะให้ความสาคัญกับ
การจัดบริการ มีการสารวจความต้องการและความ
คิดเห็นของผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รั บบริ การมาอย่ างต่อเนื่อง ติ ดประกาศสิทธิ
ผู้ปุวย จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล บริการ

ตอบข้ อ ซั ก ถามแก่ ผู้ ม ารั บ บริ ก าร บอร์ ด ความรู้
สุขภาพ ตารางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการรับบริการ
ในแต่ ล ะคลิ นิ ก เพื่ อ การเข้ า ถึ ง บริ ก ารได้ ส ะดวก
รวดเร็ว และจัดลาดับความเร่งด่วนของผู้รับบริการ
จั ด อยู่ เ วรปฐมพยาบาลนอกเวลาปฏิ บั ติ เวรรั บ

กันยายน – ธันวาคม 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3

โทรศัพท์เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ทั้งทาง
กล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์
(เฟสบุ๊ค) สอบถามความพึงพอใจ นาคาแนะนา ข้อ
ร้ องเรี ยน น าข้ อมู ลความพึ งพอใจ ค าแนะน า ข้ อ
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ร้องเรียนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาโอกาสพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ความพึงพอใจและความร่วมมือ

4. ด้านทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ:สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากร จัดระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2554
2555
2556
2557
1. ความพึงพอใจในบริการของ ศูนย์ฯ 39 >ร้อยละ 80 88.82
89.2
83.6
83.6
2. บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจาปี
>ร้อยละ 90
NA
95.6
97.7
97.8
27.3
32.6
31.1
- ร้อยละของบุคลากรกลุ่มปกติ
59.1
55.8
57.8
- ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
13.6
11.6
11.1
- - ร้อยละของบุคลากรกลุ่มปุวย
ผลงานเด่น/นวัตกรรม
>1 เรื่อง/ปี
1
1
5
5
น าข้ อ มู ล บุ ค ลากรมาวิ เ คราะห์ จั ด วาง
อัตรากาลังตามความเหมาะสม ส่งเสริมสมรรถนะ
การทางานทุกระดับเพิ่มคุณค่า ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้ในองค์กร กาหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การจัดการความรู้ของบุคคลากร ส่งเสริมการผลิตผล
งานทางวิชาการ วิจัย R2R นวัตกรรมที่สอดคล้อง
ความต้ อ งการและเป็ นปั ญ หาของพื้ น ที่ มี การจั ด
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน ดาเนินกิจกรรม 5 ส

อย่างต่อเนื่องปี 2557 สารวจด้านความพึงพอใจใน
การปฏิ บั ติ งาน จากผู้ ให้ บริ การ 49 รายพบด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน สูงสุด ร้อยละ 97.8
ด้านขีดความสามารถของบุคลากร การประเมินผล
การปฏิ บั ติหน้ าที่ บุ คลากรทุ กกลุ่ มงาน รวมทั นตก
รรมและบุคลากรช่วยงาน 49 ราย ผ่านการประเมิน
ระดับดีเด่น ร้อยละ 83.67 นอกจากนี้บุคลากรศูนย์ฯ
39 ยังมีการนาเสนอผลงานเด่นอย่างต่อเนื่อง

5. ด้านประสิทธิผลกระบวนการ
5.1ระบบยาเป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ผู้รับบริการได้รับยาที่มีคุณภาพดี ถูกต้อง ปลอดภัยจากการ
ใช้ยาและมีความพึงพอใจ
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2555
2556
2557
1.อุบัติการณ์ด้านความคลาดเคลื่อนทางยา
<10 ครั้งต่อพันใบสั่งยา
NA
5.82
5.40
- Prescribing error
0
2.17
2.70
- Pre-dispensing error (พิมพ์ฉลากยา)
2.02
0.94
- Pre-dispensing error (จัดเตรียมยา)
1.56
1.76
- Dispensing error
0.07
0
2.จานวนเดือนสารองยาและเวชภัณฑ์คงคลัง
ไม่เกิน 3 เดือน
2.2
2.1
1. 7
3.ความพึงพอใจ
>ร้อยละ 80
NA
NA
82.6
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ไม่พบอุบัติการณ์ผู้ปุวยที่มารับบริการเกิด
การแพ้ยาซ้า ตั้งแต่ ปี 2554 – 2557
ปี 2557 กาหนดกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง
เฝูาระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยาได้แก่ Humulin 70/30, Glibenclamide, Glipizide,
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Allopurinolและ Theophylline 200 mgพบภาวะ
Hypoglycemia 3 ราย จากการเฝูาระวัง 19 ราย
ในการใช้ยาHumulin 70/30, Glibenclamideและ
Glipizide รายใหม่ทุกราย

5.2 ระบบเวชระเบียนเป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ครบถ้วน ถูกต้อง ถูกคน รวดเร็ว ปลอดภัย
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2554
2555
2556
1. จานวนครั้งของเวชระเบียนสูญหาย
< 5 ครั้ง
2
0
1
2. จานวนครั้งของข้อมูลผู้รับบริการไม่ ถูกต้อง
< 5 ครั้ง
1
0
1
(ข้อมูลทั่วไป)
3. จ านวนแฟู ม ที่ ถู กยื ม ไม่ คื นในระยะเวลาที่ < 5 แฟูม
0
0
5
กาหนด
4. ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
>ร้อยละ 60
NA
NA
NA
เวชระเบียนทุกฉบับถูกจัดเก็บในห้องเวช
ระเบียน ไม่ให้สิทธิผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาเก็บ
หรือค้น กาหนดแนวทางการเข้าถึงเวชระเบียน การ
ยื ม-คื นเวชระเบี ยนปี 2557ก าหนดแนวทางการ
ทาลายเวชระเบียน ตามมาตรฐาน 5ปี ยึดเกณฑ์ตาม

2557
1
0
2
79.2

แพทยสภา มีการติดตามเวชระเบียนที่ขาดการติดต่อ
เกิน 5 ปี และคืนพื้นที่ในการจัดเก็บเวชระเบียนใหม่
ทาได้ ร้อยละ 100 และก าหนดแบบบั นทึกเพื่อใช้
สื่ อ สารกั น ในสหสาขาวิ ช าชี พ เพื่ อ การดู แ ลที่
เชื่อมโยงและต่อเนื่อง

5.3 ความปลอดภัยของอาการสถานที่ เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค
ปลอดภัย เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้มารับบริการและบุคลากร
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2554
2555
2556
2557
1. อุบตั ิการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ขณะมารับบริการ
< 5 ครั้ง
1
0
1
1
2. อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุวัสดุ ของเสีย
0
0
2
2
0
อันตรายของผู้ให้บริการขณะปฏิบัติงาน
3. จานวนครั้งที่ทรัพย์สินสูญหาย
0
1
0
1
0
4. อุบัติการณ์ความไม่เพียงพอ พร้อมใช้ของ
0
1
0
1
1
เครื่องมือ
5. การสอบเทียบเครื่องมือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
6. การประเมินโครงสร้างทางกายภาพและ
ผ่านเกณฑ์
NA
ผ่าน*
ผ่าน*
ผ่าน
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน(แสงสว่าง
คุณภาพอากาศ น้าประปา*)
7. ความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมของผู้รับบริการ
>ร้อยละ 80
90.8
90.8
90.8
89.6

กันยายน – ธันวาคม 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3

จากการทา ENV Round ปี 2557 พบ
การทิ้ งขยะไม่ ถู กในส่ วนของโถงบริ การและนอก
อาคารทีมพัฒนาสภาพแวดล้อม ได้ จัดทาแผนการ
จัดการขยะ จัดหาภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสมกับ
ประเภทขยะ และมีจานวนเพียงพอกับปริมาณขยะ
เพื่อให้บริการผู้มารับบริการ/ประชาชน และผู้สูงอายุ
จัดวางตามจุดที่ใช้งาน ติดปูายบอกประเภทของขยะ
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ที่ จ ะทิ้ ง ภายในศู น ย์ ฯ เขี ย นเป็ น ตั ว หนั งสื อบอก
ประเภทของขยะที่ จ ะทิ้ งติ ดไว้ ที่ ฝ าของถั ง เพื่ อ
สื่ อสารให้ กั บผู้ มารั บบริ การ/ประชาชน ภายนอก
ศูนย์ฯสื่อสารด้ วยรูปตามประเภทของขยะที่ จะทิ้ ง
และประชาสัมพันธ์เรื่องการทิ้งขยะสอดแทรกในการ
กิจกรรมสุขศึกษา

5.4 ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ปูองกันการติดเชือ้
การแพร่กระจายเชื้อเพื่อความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ บุคลากร สิ่งแวดล้อม
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2554 2555 2556 2557
1. อุบัติการณ์การติดเชื้อสาคัญที่พบบ่อย
< 5 ครั้ง
0
0
0
0
- SSI contaminate wound: suture ใน 6 ช.ม.
0
0
0
0
(ในศูนย์ฯ)
- CAUTI (ในชุมชน)
2. อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุของมีคมทิ่ม ตา บาด
0
0
2
2
0
3. อัตราการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเป็น
0
0
0
0
0
โรค TB
4. อัตราความครอบคลุมของการสร้างเสริม
>ร้อยละ 80
ภูมิคุ้มกันโรค
95.9 93.5 92.6 84.4
NA NA
76.7 87.1
- ไข้หวัดใหญ่
NA NA
93.3 90.5
- คอตีบ-บาดทะยัก
- ตับอักเสบ บี
5. ประสิทธิภาพการทาให้ปราศจากเชื้อของเครื่อง
ร้อยละ 100
100 100 100
100
นึ่งไอน้า
6. บุคลากรได้รับการฟื้นฟูความรู้IC อย่างน้อย 1
>ร้อยละ 80 90.8 90.8 90.8 89.6
ครั้ง/ปี
7. คุณภาพน้าใช้ผสมยาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์
NA
NA ผ่าน ผ่าน
คงกิจกรรมสาคัญในแผนงานปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ (Essential components of
Infection Prevention Program) 8 กิจกรรม ตั้งแต่
ปี 2556 และจากการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการ
พบว่าโรคระบบทางเดินหายใจติดอันดับ Top 5

ยอดผู้รับบริการอยู่อันดับ 3 ของทุกปี ประกอบกับ
บริบทของศูนย์ฯ ที่ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
มีโรคเรื้อรังเป็นโรคประจาตัว และจากข้อมูล รง.506
ทีพ่ บโรคเฝูาระวังที่เข้าข่ายต้องแยก จึงจัดจุดบริการ
One stop service แก่ผู้มีอาการเข้าข่ายโรคที่ต้อง
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ผู้รับบริการที่มีอาการเข้าข่ายฯ ได้รับการคัดกรอง
เฉลี่ย ร้อยละ 93.1

5.5 ด้านการพยาบาล เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ความสาเร็จขององค์กรพยาบาลตามพันธกิจ
คุณภาพ มาตรฐาน และการพัฒนาบุคลากรพยาบาล
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2554 2555 2556 2557
1. ความสาเร็จตามแผนปฏิบัติการขององค์กรพยาบาล
ร้อยละ 80 100
100
100
100
2. ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกั บสิ ทธิ หรื อการละเมิ ดสิ ทธิ ของ <ร้อยละ 1
0
0
0
0
ผู้ใช้บริการ/พฤติกรรมบริการของพยาบาล
3. อุบัติการณ์การติดเชื้อจากการให้บริการ/ปฏิบัติการ <ร้อยละ ๕
0
0
0
0
พยาบาล
4. หน่ ว ยบริ ก ารพยาบาลใช้ ก ระบวนการพยาบาล/
ร้อยละ
100
100
100
100
ดาเนินงานตามมาตรฐานการพยาบาล
100
5. หน่วยบริการพยาบาลที่มีการตรวจสอบยา/เวชภัณฑ์/ ร้อยละ
100
100
100
100
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หมดอายุ
100
6. บุ คลากรพยาบาล มี สมรรถนะตามวิ ชาชี พสายงาน ร้อยละ 80
NA
NA
71.8 62.5
พยาบาลที่กาหนด
7. บุคลากรพยาบาลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง/นา <1 ครั้ง/
100
100
100
100
ความรู้และทักษะใหม่ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนางาน หลักสูตร/ปี
8. บุคลากรพยาบาลได้รับการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ
100
100
100
100
ขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 80
9. บุ คลากรพยาบาลมี ค วามผาสุ ก มี แ รงจู งใจในการ
ทางาน มีความก้าวหน้าในงานและได้รับการกระตุ้นให้ >ร้อยละ 80 96.9 94.6 87.5 82.2
มีการพัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพของตนเองอย่าง
เต็มที่
10. บุคลากรพยาบาลได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
>ร้อยละ 80 100
100
100
100
ความสาเร็จขององค์กรพยาบาลตามพันธกิจ
ในปีพ.ศ 2554 – 2557 มีจานวนโครงการ 6-8
โครงการ/กิจกรรมจานวน 20-22 กิจกรรม สามารถ
ดาเนินการได้ตามเปูาหมาย เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน และมีการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง

ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาลมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลตาม
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ชาชี พ การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ผู้ ใ ช้
บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ส่ ง ผลให้ ไ ม่ มี ข้ อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิการละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการ
และพฤติกรรมบริการ ด้านความรับผิดชอบต่อผู้ใช้
บริการไม่พบอุบัติการณ์การติดเชื้อจากปฏิบัติการ

กันยายน – ธันวาคม 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3

พยาบาลในห้ องปฏิ บั ติ การพยาบาลและการดู แล
ผู้ปุวยที่บ้านในชุมชน
ด้านมาตรฐานของการปฏิบั ติการพยาบาล
ได้ผลการดาเนินงานร้อยละ 100 มีการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้บริการและมีการตรวจสอบยา/
เวชภั ณฑ์/อุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ หมดอายุ ส่ วน
กระบวนการสร้างคุณค่าทางการพยาบาล มีการใช้
กระบวนการพยาบาลในการประเมินผู้มารับบริการ
คัดกรองผู้ปุวยก่อนพบแพทย์ การปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ส่วนในชุมชนใช้กระบวนการ
พยาบาลในการประเมินผู้ปุวย วินิจฉัยการพยาบาล
ให้การพยาบาลผู้ปุวยในการดูแลสุขภาพที่บ้าน
ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ปี
พ.ศ 2556 มีผลงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ
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5 เรื่องในการพัฒนาคุณภาพการบริการ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนารูปแบบการดูแลและจัดการระบบการดูแล
(Care management) เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์สูงสุด
(Outcome-based goal) และในปี พ.ศ 2557 มี
ผลงาน R2R 2 เรื่อง นวัตกรรม 1 เรื่อง
ในปี พ.ศ 2556 มีการเคลื่ อนย้ายบุ คลากร
พยาบาลจานวนมากและในปี พ.ศ 2557 มีการบรรจุ
พยาบาลใหม่ การสลับเปลี่ยนงานทาให้ผลการสารวจ
บุคลากรพยาบาลในเรื่องสมรรถนะตามวิชาชีพความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานลดลง ได้ทาการเสริมพลัง
พัฒนาศักยภาพในการทางาน จัดทา Training road
Map ส่งประชุมอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะตามวิชาชีพ
สายงานพยาบาลและตามบทบาทหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ

5.6 ระบบบริหารความเสี่ยงเป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ปลอดภัย ลดความผิดพลาด ลดความ
สูญเสีย
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
2555
2556
2557
1. จานวนความเสี่ยงจากการค้นหาและระบุความเสี่ยง
55
39
28
2. ความเสี่ยงทางคลินิก
6
3
4
- ด้านการวินิจฉัยและการรักษา
10
3
1
- การปฏิบัติการพยาบาล/หัตถการ
0
1
1
- ความคลาดเคลื่อนทางยา
3. ความเสี่ยงทั่วไป
7
2
3
- งานเวชระเบียน
11
2
0
- งานธุรการ
0
0
4
- - การเงิน
4. ความปลอดภัย
2
2
2
5. จานวนข้อร้องเรียน
0
0
1
ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ
ให้ความสาคัญเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย วาง
กลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร ปีงบประมาณ
2557 – 2560 ค้นหาความเสี่ยงทุกปีในทุกหน่วยงาน

โดยบูรณาการเข้ากับระบบงาน ทั้งด้านคลินิกและ
ความเสี่ยงทั่วไป ประสานผู้เกี่ยวข้อง ประเมินความ
เสี่ยง กาหนด Risk Profile กาหนดมาตรการปูองกัน
ร่วมกัน การรายงานอุบัติการณ์ แก้ไขปรับปรุงและ
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ปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความ
เสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น

มิติที่ 6 ด้านการนา
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเงิน
ข้อมูล/ตัวชี้วัด
เกณฑ์
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
1. ความสาเร็จของแผน
>ร้อยละ 80
100
100
100
ยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ 39
97.4
2. ความสาเร็จของการประเมินผล
100
100
100
100
การปฏิบัติราชการ
>ร้อยละ 80
3. การประเมินผลแพทย์ห้วงเวลา
>ร้อยละ 80
NA
NA
NA
100
- -การวินิจฉัยโรคสัมพันธ์กับ
NA
NA
NA
88.7
การรักษาสูงสุด
- -รายการยาที่บันทึกในเวช
NA
NA
NA
100
ระเบียนตรงกับในโปรแกรม
HCIS
NA
NA
NA
85
- การลงข้อมูลการวินิจฉัยโรค
การรักษา และการติดตาม
การรักษา
- -การบันทึกการตรวจร่างกาย
4. รายจ่ายจริงต่อหัวประชากร/ปี ชดเชย 120
187.7
181.1
193.7
203.7
ในโครงการสร้างหลักประกัน
บาท/หัว
สุขภาพถ้วนหน้า
ประชากร
ที ม น าได้ ก าหนด วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
ค่านิ ยมเข็ มมุ่ ง วัฒนธรรมองค์ กร โดยการร่ วมกั น
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร วางแผนยุทธศาสตร์
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกคนเพื่อนาไปปฏิบัติ มีการ
ติดตาม ผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทาให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย ส่วนการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ มีแผนบริหารความเสี่ยงตามกล
ยุทธ์ ติดตามผลด้วยการรายงานผลความคืบหน้า/
สาเร็จตามเปูาหมายกลยุทธ์ มีการประเมินผลแพทย์
ห้วงเวลา ส่วนด้านการเงินพบว่ารายจ่ายจริงต่อหัว
ประชากรตามสิทธิโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

กันยายน – ธันวาคม 2558 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3

สรุปการพัฒนาคุณภาพบริการ
ศูนย์ บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บู รณะ
ได้นาแนวคิดเรื่องคุณภาพและจากผลการสังเคราะห์
แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติของดอทติชท์และ
เจมส์ Dotlich & James (1998), แมคกริลและบีทตี้
McGill & Beaty (2002), ประสิทธ์ ชุมศรี (2555)
กับกระบวนการพัฒนาตามแนวคิด 3C-PDSA และ
3Pได้ 6 ขั้นตอน 1) สร้างความเข้าใจ/ปรับความคิด,
2) ศึกษาบริบท, 3) วางแผน, 4) ดาเนินการ, 5)
ส่งเสริมการพัฒนา, 6) ผลการดาเนินการมาเป็น
กระบวนการในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รให้ มี ก าร
ดาเนิ นงานด้ านคุ ณภาพเพื่ อการรั บรองคุ ณภาพที่
เหมาะสมกับบริบท โดยได้ดาเนินการพัฒนามาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจนได้ รั บ การรั บ รองจากสถาบั น รั บ รอง
คุณภาพสถานพยาบาล ในปี 2557 ปัจจัยแห่งความ
สาเร็จ 1) ทีมผู้บริหารให้ความสาคัญ มีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาองค์กร 2) องค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เข็มมุ่ง วัฒนธรรมองค์กร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการ แผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ มี ก ารก าหนด
ตัวชี้วัดระดับองค์กร ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน ตัวชี้วัด
ระดับรายบุคคลกาหนดเปูาหมาย ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
และคุณภาพ 3) มีระบบการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุ มภายในการก ากั บติ ดตามงานเพื่ อให้ ผู้ รั บ บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด 4) บุคลากรมีศักยภาพ ความ
รับผิดชอบ ความสามัคคี ทางานเป็นทีม 5) มีการจัด
ระบบงาน การพั ฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุ ก
งาน 6) การเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร โดยการเรียนรู้
จากการปฏิ บั ติ การจั ดการความรู้ โดยการจั ดตั้ ง
ชุมชนนักปฏิบัติ การสนทนากลุ่มเพื่อจัดการความ
เสี่ยงและข้อร้องเรียน 7) มีทรัพยากร งบประมาณที่
เพียงพอ 8) มีผลงานนวัตกรรม 1 เรื่อง/ปี (โครงร่าง
องค์กรศูนย์ฯ 39, 2558) สร้างสรรค์ผลงานทาให้
ได้ รั บรางวั ลจากสานั กอนามั ยต่อเนื่องทุกปี สร้ าง
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ความน่าเชื่อถือ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จักไว้วางใจ
จากประชาชน สถานพยาบาล ซึ่ ง ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุ ข อื่ น ๆสามารถน ากระบวนการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการบริ ก ารนี้ ไ ปใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อการรับรองคุณภาพที่เหมาะสม
กั บ บริ บ ทของตนเอง และเพื่ อ การจั ด บริ ก าร
สาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ
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