
   

 
แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกจิหลกัท่ีส าคัญของโรงพยาบาลเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 
1. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
กระบวนการหลกัทีส่ าคัญ (Key Processes) ของหน่วยงานท่ีส่งผลลพัธ์ท่ีดี  และเกิดความปลอดภยัต่อผูใ้ชบ้ริการ  

2.1 แผนภูมิกระบวนการท างาน 
    การประเมินซ ้า 
        -เฝ้าระวงั 
        -ตรวจเยี่ยม 
        -การรายงาน 
        -การสังเคราะห์ขอ้มูล 
        -การให้ขอ้มูล 
 
 

  การเตรียม    ประเมิน/วินิจฉยั                  การวางแผน                       ตรวจรักษา/พยาบาล 
 
1.การตอ้นรับ พฤติกรรมบริการ    1.การซกัประวติั    1.การวางแผนการพยาบาล              1.การแกปั้ญหาฉุกเฉิน 
2.อุปกรณ์ /สถานท่ี/ บุคลากร         2. การตรวจร่างกาย             2.การวางแผนการรักษา                  2.การดูแลรักษาเบ้ืองตน้ 
3.การจดัล าดบัความรุนแรง          3.V/S,N/S                           3.การให้ขอ้มูลการรักษาและการ      3.การท าหตัถการตามแผน 
4.การเซ็นยินยอม/ ไม่ยินยอม       4. การส่งตรวจทางห้อง     มีส่วนร่วมของผูป่้วย&และญาติ           การรักษา 
รับการรักษา                                    ปฏิบติัการ                              4.การส่ังการรักษา                      4.การช่วยแพทยท์ าหตัถการ                    
5.การให้ขอ้มูลก่อนการรักษา       5.การส่งตรวจทางรังสี      5.การเตรียมความพร้อมผูป่้วย 
6.การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย         6.การส่งปรึกษาแพทย ์         เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
7.การระบุตวัผูป่้วย                         ระหว่างหน่วยงาน 
                                                                                            6.การมอบหมายงานรับผิดชอบ  

 
 กิจกรรมต่อเน่ือง                              การจ าหน่าย 

 
1.การปฏิบติัส าหรับผูป่้วยคดี                                   1.รับยากลบับา้น 
2.การปฏิบติัเก่ียวกบัการชนัสูตรพลิกศพ      2.นอนรับการรักษาใน รพ.  
3.การปฏิบติัเก่ียวกบัการเก็บทรัพยสิ์นผูป่้วย                           3. REFER ปัว/น่าน 
4.การเก็บค่ารักษาพยาบาลเวรบ่ายดึก                                      4.DEAD 
5.การบนัทึกขอ้มูลเวชระเบียน/บนัทึกทางการพยาบาล           5.ไม่ยินยอมรับการรักษา /หนีกลบั 
6.การให้ขอ้มูลค าแนะน า /ให้สุขศึกษา                                    6. การนดัผูป่้วย 
7.การบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ 
8.การบริการ ณ จุดเกิดเหต ุ
9.การรับแจง้ข่าว 
10.การรายงาน 



   

 
 
 
2.2 ความเส่ียงและตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการ 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงที่คาดหวัง 
(Process Requirement) 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicator) 

1.ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 
- สถานท่ี   อุปกรณ์  ยา   
 เวชภณัฑ ์ เจา้หนา้ท่ี 
- การตอ้นรับพฤติกรรมบริการ 
- การให้ขอ้มูลก่อนการรักษา 
- การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 

เพื่อให้มีความพร้อมในการ 
 ให้บริการ 
 - เพื่อความรวดเร็ว 
- เพื่อจดัล าดบัความส าคญัในการให้
การรักษาพยาบาล 
- เพื่อบรรเทาอาการเจบ็ป่วยป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้นท่ีจะเกิดกบัผูป่้วย 
- ความพร้อมของบคุลากร/อุปกรณ์/
และสถานท่ี 
-เพื่อใหผู้รั้บบริการมีทางเลือกในการ
รับการรักษาและมีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

-อุบติัการณ์การระบุตวัผูป่้วยผิดคน 
-ขอ้ร้องเรียนต่อพฤติกรรมการ
ให้บริการของเจา้หนา้ท่ี 
-อตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ>80% 
-อุบติัการณ์ของเคร่ืองมืออุปกรณ์
ช ารุด ไม่พร้อมใช ้ 
 

2. การประเมิน/การวินิจฉยั 
- แยกประเภทผูป่้วย 
- การคดักรองผูป่้วย 
- Investigate อื่นๆ   
การส่งตรวจชนัสูตร/ การส่งตรวจทางรังสี 
 

-เพื่อประเมิน/คดักรองผูป่้วยไดอ้ยา่ง
มี คุณภาพ 
-เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้ดว้ย
ความรวดเร็ว 
 

-อุบติัการณ์ความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียน 
- ผูป่้วยท่ีไดรั้บการคดักรองและจดั
ระดบัความรุนแรงผดิพลาด 
 - ผูป่้วยฉุกเฉินมากไดรั้บการแกไ้ข
ภาวะคุกคามชีวิตล่าชา้เกิน 4 นาที 
- ผูป่้วยท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอาการท่ีตอ้ง
รายงาน รายงานล่าชา้เกิน 5 นาที 

 
3.การวางแผนการพยาบาล             -การให้ขอ้มูลการรักษาและการมี

ส่วนร่วมของผูป่้วย&และญาติ  
-การเตรียมความพร้อมผูป่้วย
เคร่ืองมือ อปุกรณ์          

-ความพึงพอใจตอ่บริการงาน
อุบติัเหตุฉุกเฉิน 
-จ านวนคร้ังของอุบติัการณ์ความไม่
พร้อมของอุปกรณ์/เคร่ืองมือ 

4.การรักษาพยาบาล 
การพยาบาลฉุกเฉิน   
     - ผูป่้วยทัว่ไป 
     - ผูป่้วยอุบติัเหต ุ
- การดูแลรักษาเบ้ืองตน้ 
- การท าหตัถการตาม แผนการรักษา 

- เพื่อบรรเทาอาการเจบ็ป่วยป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้นท่ีจะเกิดกบัผูป่้วย 
 

จ านวนคร้ังของการเกิดขอ้บกพร่อง
ขณะการส่งต่อผูป่้วยทั้งในและนอก
โรงพยาบาล 
  ในแต่ละเดือนเก่ียวกบั 
    1.   การดูแลทางเดินหายใจ 
    2.  การดูแลการหายใจ 



   

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงที่คาดหวัง 
(Process Requirement) 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
(Key Performance Indicator) 

-การปรึกษาแพทย ์
- การเฝ้าระวงัและ ประเมินผลซ ้า      

    3.   การดูแลระบบไหลเวียนโลหิต 
    4.   การดูแลบาดแผลและอวยัวะ
ส่วนท่ีหกั 
- อตัราความคลาดเคล่ือนทางยา 
- อุบติัการณ์การกลบัมารักษาซ ้า
ภายใน 48  ชัว่โมงดว้ยอาการรุนแรง 
- ผูป่้วยไดรั้บอบุติัเหตขุณะอยูใ่น
ความดูแล 
- อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาลของ   
หน่วยงาน < 2% 
- จ านวนของผูป่้วยท่ีเสียชีวิตโดยไม่
สมควร  
- จ านวนคร้ังของเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
อุบติัเหตุจากการปฏิบติังาน 
 

5.การจ าหน่าย 
รับยากลบับา้น 
-  Admit 
-  REFER การดูแลขณะส่งต่อ 
-  DEAD 
- ยินยอมให้การรักษา/ไม่ยินยอมรับการรักษา/ 
หนีกลบั 
- ให้ค  าแนะน าการปฏิบติัตวั 
- การนดัผูป่้วย การติดตามผลการรักษา 

- เพื่อให้การจ าหน่ายและการส่งตอ่
ผูป่้วยเป็นไปตามระบบและมีขั้นตอน 
ไม่มีภาวะแทรกซอ้น  
-เพื่อใหผู้รั้บบริการ/ญาติมีความพึง
พอใจ 
 

-อตัราการเสียชีวิตท่ีห้องอบุติัเหตุ
ฉุกเฉิน 
- อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้น
เน่ืองจากการรักษาพยาบาล 
-อุบติัการณ์การกลบัมารักษาซ ้า
ภายใน 48 ชัว่โมงดว้ยอาการรุนแรง 
 

6. กิจกรรมคู่ขนาน 
.  การบนัทึกขอ้มูลเวชระเบียนและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง (คอมพิวเตอร์)   
- การติดต่อประสานงานการบนัทึกขอ้มูล ,การ
ให้ขอ้มูล /สุขศึกษา 
-การบริการ ณ จุดเกิดเหตุ ,การรับแจง้ข่าว ,การ
รายงาน 
-การปฏิบติัส าหรับผูป่้วยคดี, การชนัสูตรพลิกศพ 
 การปฏิบติัเก่ียวกบัการเกบ็ทรัพยสิ์นผูป่้วย 
 

เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึงบริการ
การแพทยไ์ดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
 

-อตัราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 
-จ านวนอบุติัการณ์การออกรับEMS 
ล่าชา้ 

 



   

 
2. งานผู้ป่วยนอก 

2.กระบวนการหลักที่ส าคัญ (Key Processes) ของหน่วยงานท่ีส่งผลลพัธ์ท่ีดี  และเกิดความปลอดภยัต่อผูใ้ชบ้ริการ  
 
                                        2.1 กระบวนการหลักของหน่วยงาน  ( เขยีนเป็น Flow Chart ) 

 

รบับตัรควิ 

หอ้งบตัร 

คดักรอง 1-2 
ซกัประวตั ิ/ วดัสญัญาณชพี 

บตัรควิแยกตามสดีงันี้ 
สเีหลอืง - ตรวจโรคทัว่ไป 
สแีดง – ผูป่้วยฉุกเฉิน 
สขีาว – รบับรกิารทนัตกรรม 
สนี ้าเงนิ - กลุ่มงานเวชฯ 

ผูร้บับรกิารอื่นสง่แฟ้ม
ประวตัผิูป่้วยตามแผนกที่
ตอ้งรบับรกิาร 

ตรวจโรคทัว่ไป 

ตรวจพเิศษเพิม่เตมิ 
- ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 
- X-Ray 
- EKG 
- ตรวจภายใน 
- วดัสายตา 
- อื่น ๆ 
 

สง่หอ้งฉุกเฉิน 
- ผูป่้วยทีม่อีาการไม่คงที ่เสีย่งต่อ
การเปลีย่นแปลงสญัญาณชพี ตาม
ขอ้บ่งชีท้ีก่ าหนดไวเ้พือ่การดแูล
ด่วน 

ผูป่้วยทัว่ไป 
คดักรอง 3 

ผูป่้วยอาการหนกั/ไม่คงที่ 

Admit Refer 
นดั F/U 

กลบับา้น 

รบัยา 



   

 
  แผนภูมิกระบวนการการท างาน 
                  กระบวนการหลัก หน่วยงานผู้ป่วยนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1.การรับผู้ป่วย 
1.1   การคดักรอง/ประเมินอาการเบือ้งตน้ดรูะดบัความเรง่ด่วนที่
จดุประชาสมัพนัธ ์
1.2  ใหบ้ริการท าบตัรและเวชระเบียน 

-  ตรวจสอบชื่อ – สกลุ และสิทธิบตัรในการรกัษาให้
ถกูตอ้ง 
-  จดัล าดบัและแยกประเภทผูร้บับริการไปตามหน่วย
บริการที่เกี่ยวขอ้ง 

1.3 การซกัประวตัิและวดัสญัญาณชีพ 
-  ใหบ้ริการคดักรองผูร้บับริการโดยพยาบาลวิชาชีพ 
-  ตรวจสอบเอกสารใหถ้กูตอ้งตรงตามตวับคุคล 
- ตรวจวดัสญัญาณชีพ/ คดักรองและประเมินระดบัความ
เรง่ด่วนของอาการเจ็บป่วยหรือเสี่ยงต่ออาการรุนแรง
เฉียบพลนัและใหก้าร พยาบาลเบือ้งตน้ / ส่งต่อหอ้ง
ฉกุเฉิน 
-  ส่งตรวจชนัสตูรตามแนวปฏิบตัิของการตรวจคดักรอง
ผูป่้วย 
-  บนัทึกขอ้มลูของผูป่้วยลงในคอมพิวเตอร ์ตามแนวทาง
ที่ก าหนดของหน่วยงานตามเกณฑ ์
-  ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้เกี่ยวกบัอาการและอาการแสดงการ
ดแูลสขุภาพแก่ผูป่้วยและครอบครวัอย่างเหมาะสม 
-  แนะน าบริการขัน้ต่อไปตามความเหมาะสม 

 

2.การตรวจรักษาพยาบาล 
-  จดัผูป่้วยเขา้รบัการตรวจกบัแพทย์
ตามล าดบัและตามความเรง่ด่วนของอาการ
เจ็บป่วยตามแนวทางที่ก าหนด 
-  ตรวจสอบเอกสารการตรวจโรค/รวบรวม
ขอ้มลู(ผลLab,Film ,ผลการรกัษา )ถา้มีและ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของการระบตุัวผูป่้วย 
-  ใหบ้ริการตรวจรกัษาโดยแพทย/์ใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัเรื่องโรคและอาการที่เป็น 
-  ช่วยเหลือจดัท่าตรวจใหเ้หมาะสมกบัการ
ตรวจโดยอธิบายใหผู้ป่้วยทราบ และเขา้ใจ
ก่อนทกุครัง้ รวมทัง้ไม่เปิดเผยรา่งกายผูป่้วย
เกิดความจ าเป็น 
-  เฝา้ระวงัและใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วยขณะรอ
ตรวจ โดยค านึงถึงความปลอดภยั  ถกูตอ้ง
และเหมาะสมเพื่อ ลดความวิตกกงัวลของ
ผูป่้วย 
-  จดัเตรียมและหรือตรวจสอบเอกสารต่างๆ 
เช่นใบ 
   สั่งยา  ใบส่งตรวจอื่นๆ ใหส้มบรูณ ์พรอ้มที่
จะเขา้      
   รบับริการขัน้ต่อไป-  

3.การจ าหน่ายผู้ป่วย       
1. กรณีแพทยใ์หร้บัยากลบับา้น ใหสุ้ขศกึษาเรื่องโรค/อาการที่
เจบ็ป่วย/ แนะน าผูป่้วย ในการมารบับรกิารครัง้ต่อไป  กรณี
ผูป่้วยนัดมาตรวจซ ้า   แจง้ก าหนดวนันัดและมอบใบนัดให ้
รวมถงึแนะน าการปฏบิตัติวัในวนัที่นัดมา มาตรวจก่อนนัดได้ 
ถา้มอีาการผดิปกตหิรอือาการก าเรบิขึน้ก่อน 
 - กรณีผูป่้วยโรคเรือ้รงัรายใหม่ ลงทะเบยีนรายใหม่ตามคลนิิก 
NCD โรคที่ผูป่้วยเป็นใหค้ าแนะน าการปฏบิตัิตวั แจกแผ่นพบั
ความรูเ้รื่องโรคทีเ่ป็นให ้
2. กรณีแพทยใ์ห ้รบัการรกัษาโดย การนอน รพ. 
แจง้ใหผู้ป่้วย/ญาติทราบเหตุผลการรกัษาโดยแพทยใ์หน้อนใน
โรงพยาบาล 
-ประสานงานกบัพยาบาลหอผูป่้วยเพื่อเตรยีม ความพรอ้มใน
การรบัผูป่้วยใหม่ 
-  ประเมนิอาการและปัญหาผูป่้วยถา้มอีาการไม่คงที ่ หรอื 
เสีย่งต่อการเกดิอาการรุนแรงเฉียบพลนั  จดัให ้มเีจา้หน้าทีไ่ป
ส่งยงัหอผูป่้วย 
3.  กรณีผูป่้วยควรไดร้บัการดูแลต่อเนื่องทีบ่้าน 
-  ประสานงานและส่งขอ้มลูผูป่้วยไปยงั ศูนย์  HHC ของ รพ. 
ตามแนวทางทีก่ าหนดเพื่อติดตามเยีย่มบา้นต่อไป 
4. กรณีทีเ่กนิขดีความสามารถของ รพ. แพทยใ์ห ้REFER  
เพื่อรบัการรกัษาตามความเหมาะสม แนะน าผูป่้วยใหไ้ปตรวจ
ตามวนั ทีม่คีลนิิกของ รพ. ทีส่่งไปถา้ไม่เร่งด่วน หรอื โทร
ตดิต่อประสานงาน ขอควิใหผู้ป่้วยตามแนวทางทีก่ าหนดของ 
รพ. พรอ้มแนะน าการปฏบิตัติามก่อนไปตามวนัทีน่ัดด้วยเพื่อ
ความสะดวก และรวดเรว็ของผูป่้วย 

 กิจกรรมคู่ขนาน 

-      บนัทกึขอ้มูลการตรวจคดักรอง อาการเจบ็ป่วยและการปฏบิตักิาร
พยาบาลเบื้องตน้ลงในคอมพวิเตอร ์ตามแนวทางทีก่ าหนด  
- การใหค้วามรูใ้นการดูแลสุขภาพก่อนผูป่้วยกลบับา้น  
- การเคารพ/พทิกัษ์สทิธิแ์ก่ผูร้บับรกิาร 



   

 
2.2 ความเส่ียงและตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการ 

กระบวนการ
ส าคญั 

(Key Process) 

ส่ิงท่ีคาดหวงั 
               (Process Requirement) 

ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 
(Key Performance Indicator) 

1.  การรับผูป่้วย 1. ผูป่้วยไดรั้บการคดักรอง  และการประเมินอาการตาม
ความเร่งด่วนของอาการการเจบ็ป่วย 
2.  ผูรั้บบริการเขา้ใจขั้นตอนการรับบริการ 
3.  ผูรั้บบริการไดรั้บบริการท าบตัร  และเวชระเบียน  
ถูกตอ้ง  ( ถูกคน  ถูกสิทธิดา้นการรักษาพยาบาล ) 

- อุบติัการณ์ผูรั้บบริการ 
เกิดอาการเปล่ียนแปลงขณะรอตรวจ  
-อุบติัการณ์การระบุตวัผูป่้วยผิดคน  
-อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

2.  การตรวจ
รักษา 

1.  ผูป่้วยไดรั้บการตรวจรักษาโดยแพทย ์ ตามความ
เร่งด่วนของอาการการเจบ็ป่วย  หรือตามล าดบั 
2.  ผูป่้วยไดรั้บการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.  ผูป่้วยและญาติรับทราบขอ้มูลการเจ็บป่วย  และการ
รักษาพยาบาล 

-อุบติัการณ์การระบุตวัผูป่้วยผิดคน  
-อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
-อุบติัการณ์ขอ้ร้องเรียนต่างๆ 
-อตัราความสมบรูณ์ของการบนัทึกเวชระเบียน 

3.  การจ าหน่าย
ผูป่้วย 

1.  ผูป่้วย  และญาติรับทราบขอ้มลูการเจ็บป่วย  การ
รักษาพยาบาล  การดูแลตนเองใหเ้หมาะสมกบัโรค   
2.  การขึ้นทะเบียนผูป่้วยโรคไม่ติดต่อ  และการส่งต่อ
คลินิกโรคไม่ติดต่อครบถว้น 
3.  การนดัหมายการรับบริการคร้ังต่อไป 
4.  การส่งต่อผูป่้วยเพื่อการดุแลตอ่เน่ืองท่ีบา้น 

- อตัราการมาตรวจตามนดั 
-อุบติัการณ์ผูป่้วยไม่ไดรั้บการนดั 
-อตัราความสมบรูณ์ของการบนัทึกเวชระเบียน 

4.  กิจกรรม
คู่ขนาน 

1.  การลงบนัทึกขอ้มูลการรักษาพยาบาลอยา่งถูกตอ้ง  
และครบถว้น 
2.  ผูป่้วย/ครอบครัวไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัโรค  และ
การดูแลตนเองก่อนกลบับา้น 
3.  การเคารพ / พิทกัษสิ์ทธ์ิ  ของผูรั้บบริการ 

-อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
-จ านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมบริการ 
-  อตัราความสมบรูณ์ของการบนัทึกเวชระเบียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   

3. งานห้องคลอด 
กระบวนการหลักทีส่ าคัญ (Key Processes) ของหน่วยงานทีส่่งผลลัพธท์ีดี่  และเกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้บริการ  

 
2.1 แผนภูมิกระบวนการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ประเมินซ า้ 
5.1 เฝ้าระวงั 
5.2 รายงาน
แพทย ์
5.3 ตรวจเยีย่ม 
5.4 สงัเคราะห์
ขอ้มลู 
5.5 ใหข้อ้มลู 

3. วางแผน 
3.1 วางแผนของแต่ละ
วชิาชพี 
3.2 ประสานงาน 
3.3 การมสีว่นร่วมของผู้
คลอด/ญาต ิ
3.4 การพทิกัษ์สทิธผิูค้ลอด 
3.5 สัง่การรกัษาพยาบาล 
3.6 มอบหมายความ
รบัผดิชอบ 
3.7 เตรยีมเครื่องมอื 
อุปกรณ์ 
 6. กิจกรรมคู่ขนาน 

6.1 บนัทกึ 
6.2ใหข้อ้มลู/สุข
ศกึษา 
6.3 วางแผนจ าหน่าย 
6.4 เรยีกช าระเงนิ 

7. จ าหน่าย 
7.1 เตรยีมการดแูลที่
บา้น 
7.2 สง่ต่อ 
7.3 นดัตดิตาม 
7.4 เสยีชวีติ 

1. เตรียมรบัใหม่ 
1.1 จดัล าดบัความ
รุนแรง 
1.2 ปฐมนิเทศใหข้อ้มลู
ทัว่ไป 
1.3 ลงนามยนิยอม 
1.4 Patient Identification 
1.5 สง่ต่อหากรกัษา
ไม่ได ้
1.6 เตรยีมสถานที ่
1.7 เตรยีมอุปกรณ์ 
1.8 เตรยีมเจา้หน้าที่ 

4. ดแูลรกัษา 
4.1 แกปั้ญหาฉุกเฉิน 
4.2 การใชย้า/การบรหิารยา 
4.3 การรกัษาพยาบาล 
4.4 อาหาร 
4.5 Safety / Activity 
4.6 กระบวนการคลอดทุกระยะ 
4.7 สตูศิาสตรห์ตัถการ 
4.8 เตรยีมสง่ผ่าตดัและระงบั
ความรูส้กึ 
4.9 การดแูลอื่น ๆ 

2. ประเมิน วินิจฉัยโรค 
2.1 ซกัประวตั ิ
2.2 ตรวจร่างกาย 
2.3 ตรวจชนัสตูร 
2.4 Ultrasound 
2.5 Investigate อื่น ๆ 
2.6 วนิิจฉยัโรค 
2.7 วนิิจฉยัปัญหาอื่น ๆ 



   

2.2 ความเสี่ยงและตัวชีว้ัดทีเ่ก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน/กระบวนการ 
กระบวนการส าคัญ 

(Key Process) 
สิ่งทีค่าดหวัง 

(Process Requirement) 
ความเสี่ยงส าคัญ 

(Key Risk) 
ตัวชีว้ัดทีส่ าคัญ 

(Key Performance Indicator) 
1.การรับใหม่
(ประเมินการวินิจฉัย/
การวางแผน 

 

-ประเมินความเสี่ยงได้
ถกูตอ้ง ครอบคลมุ  
รวดเรว็ 
-ผูร้บับรกิารไดร้บัการสง่
ต่อในเวลาที่เหมาะสม  
รวดเรว็ 

 

-ผูร้บับรกิารที่มีภาวะเสี่ยง
ไม่ไดร้บัการตรวจรกัษาโดย
แพทยใ์นเวลาที่เหมาะสม 
-ผูร้บับรกิารไม่ไดร้บัการ
ประเมินภาวะเสี่ยงและวาง
แผนการรกัษา 
-การตรวจประเมินสว่นน าไม่
ถกูตอ้ง 

 

1.อบุตัิการณก์ารสง่ต่อลา่ชา้ 
2.อบุตัิการณท์ี่เกิดจากการ
ประเมินความเสี่ยงผิดพลาด เช่น 
การตรวจสว่นน าทารกท่ากน้เป็น
ท่าศีรษะ 

 

2.ระยะรอคลอด 
 
 

-ไม่มีการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นขณะรอ
คลอด 
 

-ผูค้ลอดเสี่ยงต่อ
ภาวะแทรกซอ้นจากการใช้
ยาเรง่คลอด 
-ประเมินปัญหาผูค้ลอดลา่ชา้ 
-ทารกมีภาวะ Fetal distress 
-ผูค้ลอดคลอดบนเตียงรอ
คลอด 
-เสี่ยงต่อการตกเลือดก่อน
คลอด 
 

4.จ านวนอบุตัิการณก์ารเกิด
ภาวะแทรกซอ้น ที่ปอ้งกนัได ้
เนื่องจากการเฝา้ระวงั
ความกา้วหนา้ไม่เพียงพอ 
-การคลอดที่หอ้งรอคลอด 
-ภาวะแทรกซอ้นในผูท้ี่ไดร้บัยาเรง่
คลอด 

 

3.ระยะคลอด 
 
 

-ไม่มีภาวะแทรกซอ้นและ
การบาดเจ็บขณะคลอด 
ทัง้มารดาและทารก 

-มารดามีภาวะตกเลือดขณะ
คลอด 
-ทารกมีภาวะ Birth 
Asphyxia 
-เกิด trauma จากการคลอด
ทัง้ในมารดาและทารก 
 

5.จ านวนอบุตัิการณก์ารเกิด
ภาวะแทรกซอ้นที่ปอ้งกนัได ้
เนื่องจากการท าคลอด 
-การเกิดมดลกูปลิน้ 
-การเกิด Hematoma ของแผลฝี
เย็บ 
6.การเกิด Aspirate meconium 
7.อตัราการเกิด Birth  asphyxia 
8.อบุตัิการณม์ารดา ทารกบาดเจ็บ
จากการคลอด 
 



   

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งทีค่าดหวัง 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวชีว้ัดทีส่ าคัญ 
(Key Performance Indicator) 

4.ระยะหลังคลอด 
 
 

- ไม่มีภาวะแทรกซอ้น
หลงัคลอด ทัง้มารดาและ
ทารก 
-สายสมัพนัธแ์ม่ลกู
โดยเรว็เนื่องจากไม่เกิด
ภาวะแทรกซอ้นต่อ
มารดาทารก 

-มารดามีภาวะตกเลือดหลงั
คลอด 
-มารดาหลงัคลอดติดเชือ้
แผลฝีเย็บติดเชือ้ 
-ทารกติดเชือ้ที่ตาหรือสะดือ 
 

9.การเสียชีวิตจากการตกเลือด
หลงัคลอดเนื่องจากมีเศษรกคา้ง 
10.อตัราการตกเลือดหลงัคลอด 
11.อตัราติดเชือ้ของแผลฝีเย็บ 
12.อตัราการติดเชือ้ที่ตาทารก 
13.อตัราการติดเชือ้ที่สะดือทารก 

 

 
3. งานชันสูตรสาธารณสุข 
2. กระบวนการส าคัญ (Key Process) 
กระบวนงานที่ส าคัญ 
(Key  Process) 

ส่ิงที่คาดหวัง 
(Process  Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key  Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indicator) 

1. ก่อนการตรวจ
วิเคราะห ์
- การจดัเก็บส่ิงส่งตรวจ 

- ไดส่ิ้งส่งตรวจท่ีมีคุณภาพ
เป็นไปตาม SP-LAB-01 
การใชห้้องปฏิบติัการ 
- ป้องกนัการสลบัส่ิงส่ง
ตรวจ 
- ตรวจสอบสภาพของส่ิง
ส่ง ตรวจครบสมบูรณ์ 
- ป้องกนัการปนเป้ือนของส่ิง
ส่งตรวจ 

- ส่ิงส่งตรวจไม่มีคุณภาพ
เน่ืองจากการเก็บไม่ถูกตอ้งหรือ
น าส่งล่าชา้ 
- การสลบัส่ิงส่งตรวจ 
- ส่ิงส่งตรวจท่ีเตรียมหรือ ป่ัน
แยกไม่สามารถน ามาตรวจ
วิเคราะห์ไดเ้น่ืองจากปริมาณ
นอ้ยหรือ  hemolyse 

-อตัราการปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ ราย
เดือน < 3 % 

2. การตรวจวิเคราะห์ส่ิง
ส่งตรวจ 
- ผลการตรวจวิเคราะห์
ถูกตอ้ง 

- ผลการควบคุมคุณภาพ 
EQA,IQC ถูกตอ้งและ
ครบถว้น 
- การรายงานผลไม่ผิดพลาด 
- รายงานค่าวิกฤตครบถว้น 

- ผลการควบคุมคุณภาพ 
EQA,IQC ไม่อยูใ่นช่วงค่าท่ี
ก าหนด 
-ไม่มีการบนัทึกปัญหาและการ
แกไ้ขไวเ้พื่อหาโอกาสพฒันา 
- ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่
ถูกตอ้ง 
- ไม่รายงานค่าวิกฤต 

- การควบคุมคุณภาพภายในครบถว้น 
100% 
- ผลการควบคุมคุณภาพภายในมีการ
ติดตามแกไ้ขกรณีไม่ผา่นเกณฑ ์100 
% 
- การควบคุมคุณภาพภายนอก
ครบถว้น 100 % 
- ผลการควบคุมคุณภาพภายนอกมี
การติดตามแกไ้ขกรณีไม่ผา่นเกณฑ ์
100 % 
- อตัราการรายงานผลผิดพลาด < 1 % 
- อตัราการรายงานค่าวิกฤต 100 % 



   

กระบวนงานที่ส าคัญ 
(Key  Process) 

ส่ิงที่คาดหวัง 
(Process  Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key  Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indicator) 

3. หลงัการตรวจ
วิเคราะห ์
- ผูรั้บบริการพึงพอใจ 
 

- ผูรั้บบริการพึงพอใจ 
 
 
 
 

- ผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีไม่
พึงพอใจ ไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการ 

- อตัราการพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ภายนอก > 80% 
- อตัราการพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ภายใน > 80 % 
 

 
 

3. งานทนัตกรรม 
กระบวนการหลกัท่ีส าคญั (Key Processes) ของหน่วยงานท่ีส่งผลลพัธท่ี์ดี  และเกิดความปลอดภยัต่อ
ผู้ใช้บริการ  

1.1 แผนภมิูกระบวนการ 
 
 

2.  
3.  
4.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.  
 

6.  
7.  
8.  
9.  

 
 
 

ห้องบตัร 

ER/OPD 

ส่งเสริม WARD 

จดุSCREEN หน้า
ห้องฟัน 

รบับริการทนัตก
รรม 

X-ray 

ความเสีย่ง: ประวตัเิกา่หาย, OPD 
card ไม่ตรงกบัใบสัง่ยา, ขอ้มลู
ของผูป่้วยผดิ 
ตวัชีว้ดั: ความถีข่องเหตุการณ์
ประวตั/ิOPD card เก่าหาย, OPD 
card ไม่ตรงกบัใบสัง่ยา 

ความเสีย่ง: 1).ซกัประวตัไิมค่รบ 2).เรยีกผูป่้วย
ผดิคน 3).ผูป่้วยไมพ่อใจจากความล่าชา้ 
ตวัชีว้ดั: 1).อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นทางทนั
ตกรรม 2).อตัราการรอ้งเรยีนของผูป่้วย 3).
อตัราผูร้บับรกิารไดร้บัการตรวจเบือ้งตน้ภายใน 

30นาท ี

 

ความเสีย่ง: รายละเอยีดของ
ฟิลม์ไม่ชดัเจน 
ตวัชีว้ดั: อตัราการสง่ถ่ายซ ้า 

ความเสีย่ง: ward 
ส่งผูป่้วยไม่ตรง
เวลา(ผดิวนั/ผดิ
เวลา) 

กลบั
บ้าน ความเสีย่ง  1).  ภาวะแทรกซอ้นขณะและหลงัรับ

บริการทนัตกรรม   2). การติดเช้ือจากการรับบริการ
ทนัตกรม  3). อุดแลว้หลุด  4). ค าร้องเรียนจาก
ผูรั้บบริการ  
ตวัช้ีวดั1).อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นทางทนัตก
รรม   
2).อตัราการตดิเชือ้ของผูใ้หร้บับรกิาร   3). อตัร
การกลบัมารกัษาซ ้า   4). อตัราการรอ้งเรยีน 

      
      
      

ห้องยา 

ความเสีย่ง: 1).ส่งใบสัง่ยาชา้ 2). ใหใ้บสัง่ยา
ผูป่้วยผดิคน 3).สัง่ order ไม่ถูกตอ้ง 
ตวัชีว้ดั: 1). อตัราขอ้รอ้งเรยีนจากหอ้งยา 



   

 การบริการทนัตกรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิม
ปฏิบติังาน 
     - ท าความสะอาดหอ้ง 
     - เตรยีมวสัดุอุปกรณ์การท างาน 
     - เตรยีมยูนิตท าฟัน 
     - เตรยีมคอมพวิเตอรล์งรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การเตรียมผู้ป่วยก่อนรบัการรกัษา 
     - สอบถามอาการส าคญั 
     - ซกัประวตัทิางการแพทย์ 
     - สง่ตรวจ(investigate)หรอืปรกึษาแพทยก์่อน 
        การรกัษาทางทนัตกรรม 
     - พจิารณาทางเลอืกการรกัษาร่วมกบัคนไข ้
     - อธบิายใหค้นไขเ้ขา้ใจในการรกัษาและ
ทบทวน   
       สทิธผิูป่้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การให้บริการทนัตกรรม 
     - การวนิิจฉยัโรคและวางแผนการรกัษา 
     - ใหค้ าแนะน าทนัตสุขศกึษาและป้องกนั 
     - ใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรมตาม
มาตรฐาน 
     - ใหค้ าแนะน าหลงัการรกัษาทนัตกรรม 
  
 
 
 
 
 
 
 

4. การจ าหน่ายผู้ป่วย 
     - การสง่ต่อผูป่้วยในหน่วยงานอื่นถ้า  
       จ าเป็น 
     - การนดัหมายท าการรกัษาต่อ และ     
       ตดิตามผลต่อเนื่อง 
     - การสง่ต่อผูป่้วยไปรบัยา 
   
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมต่อเน่ือง 
- บนัทกึขอ้มลูในเวชระเบยีนใหส้มบูรณ์, บนัทกึขอ้มลูใน HosXp    

     - สง่คนืใบสัง่ยา และ OPD card  
     - การสง่ท าเครื่องมอืทนัตกรรมเฉพาะทาง 
     -  การท าเครื่องมอื-ครุภณัฑท์นัตกรรมใหป้ลอดเชือ้ 
 
 
 
 
 



   

งานส่งเสริมทนัตสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ขัน้ตอนเตรียมการ 
     - จดัท าแผนงานประจ าปี  
     - ประสานงานหน่วยงานภายในทีเ่กี่ยวขอ้ง 
     - จดัท าโครงการ 
     - ขอรบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานทอ้งถิน่,     
         เทศบาล, อบต. 
  
 
 
 
 
 
 
 

2. ขัน้ตอนด าเนินงาน 
     - เตรยีมเครื่องมอื วสัดุ ทีใ่ชใ้นการท ากจิกรรม     
       สง่สรมิทนัตสุขภาพ 
     - ด าเนินการตามแผนงานประจ าปี      
     - ด าเนินการตามโครงการ 

3. ขัน้ตอนประเมินผล 
     -  ประเมนิผลโครงการ 
     -  น าเสนอผลการด าเนินงาน  
      
  
 
 
 
 
 
 
 



   

2.2 กระบวนการส าคญั(Key Process)  
 

กระบวนการส าคญั  
(Key Process) 

ส่ิงท่ีคาดหวงัจากกระบวนการ
(Process Requirement) 

ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั 
( Performancd Indicator) 

กระบวนการให้ 
บริการทนัตกรรม 
1. การเตรยีมความ
พรอ้มก่อนเริม่
ปฏบิตังิาน 

 
 
มคีวามพรอ้มใชข้องเครื่องมอืก่อนการ
รกัษา 

 
 
-อุบตักิารณ์ความไม่พรอ้มใชข้องเครื่องมอืก่อน
รกัษา 
-อุบตักิารณ์ความสญูเปล่าจากการเตรยีม
เครื่องมอืไมต่รงแผนการรกัษา 

2. การเตรยีมผูป่้วยก่อน
รบัการรกัษา 
 

ผูป่้วยทุกคนไดร้บัการวางแผนการ
รกัษาทีถู่กตอ้ง 

-จ านวนผูป่้วยทีไ่ดร้บัการตรวจ การวางแผน
การรกัษาทีผ่ดิพลาด 
-อุบตักิารณ์ไม่ไดใ้หผู้ป่้วยเซน็ตย์นิยอมก่อน
การรกัษา 
-อุบตักิารณ์เวชระเบยีนสญูหาย 
-จ านวนขอ้รอ้งเรยีน 
-อบตักิารณ์ทีส่ทิธบิตัรของผูป่้วยไม่ตรงในใบสัง่
ยา 

3. การใหบ้รกิารทนัตก
รรม 

ผูร้บับรกิารไดร้บัความปลอดภยัและ
ไดร้บัการบรกิารทีม่คีุณภาพได้
มาตรฐานตามหลกัวชิาชพี 

-อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นทางทนัตกรรม 
-อตัราการตดิเชือ้ภายหลงัการรกัษา 
- จ านวนขอ้รอ้งเรยีน 
- อุบตักิารณ์ผูร้บับรกิารไดร้บัอบุตัเิหตจุากการ
มาใชบ้รกิารทางทนัตกรรม 
- อุบตักิารณ์ เจา้หน้าทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากการ
ปฏบิตังิาน 

4. การจ าหน่ายผูป่้วย 
 

ผูป่้วยไดร้บัค าแนะน าชีแ้จง และการนัด
ไดถู้กตอ้งและน าไปปฏบิตั ิ

-จ านวนผูป่้วยทีไ่ดร้บัความผดิพลาดจากค า
ชีแ้จงและการนัด 

5. กจิกรรมต่อเนื่อง 
                                                                                                              
 

กจิกรรมปฏบิตังิานหลงัรกัษาท าได้
ครบถว้นและถูกตอ้ง 

-อุบตักิารณ์ของความไม่สมบูรณ์ของการลง
ขอ้มลู 
 -อุบตักิารณ์ส่งคนืใบสัง่ยา และ OPD card 
ล่าชา้และบางครัง้สญูหาย 

งานส่งเสริมทนัต
สุขภาพ 
6. ขัน้ตอนการ
เตรยีมการ 

 
 
มคีวามถูกตอ้งของการประสานงานและ
ด าเนินการตามแผนได ้

 
 
-จ านวนความผดิพลาดในการประสานงานกบั
หน่วยงานภายในและภายนอก 

7. ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการตามแผนไดถู้กตอ้ง -จ านวนความผดิพลาดในการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนงานประจ าปี/โครงการ 

8. ขัน้ตอนการ
ประเมนิผล 

บนัทกึขอ้มลูและประเมนิผลท าไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ 

-จ านวนครัง้ของการบนัทกึขอ้มลูทีผ่ดิพลาด 

 




