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Service profile  งานประชาสมัพนัธผ์ ูป่้วยนอก 
1.บริบท (Context ) 
 ก. ความมุ่งหมาย 
           อ  านวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ ตอบขอ้ซกัถามใหข้อ้มูลข่าวสาร ประสานบริการอยา่งมีคุณภาพ  และสร้าง
ความพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ  
           คดัแยกผูป่้วยฉุกเฉินตามระดบัความรุนแรงส่งแผนกER ใหร้วดเร็ว ปลอดภยัและ ทนัเวลา 
          ใหบ้ริการศูนยเ์ปลเคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปยงัจุดบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภยั  
          ประชาสัมพนัธ์ประกาศเสียงตามสายแจง้ข่าวสารภายในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
               ข.ขอบเขตการให้บริการ 

1. ใหบ้ริการตอบขอ้ซกัถาม ใหข้อ้มูลข่าวสารและอ านวยความสะดวกผูรั้บบริการในเวลาราชการ 
2. คดัแยกผูป่้วยฉุกเฉินตามระดบัความรุนแรงส่งแผนก ER ใหไ้ดรั้บการตรวจท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา 
3. ใหบ้ริการศูนยเ์ปลเคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปยงัจุดบริการต่างๆในเวลาราชการ 

             4.    ประชาสัมพนัธ์ ประกาศเสียงตามสายข่าวสารภายในองคก์รในเวลาราชการ 
               5.    ประสานงานบริการระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์รและระหวา่งองคก์รภายนอกในระบบส่งต่อ 
            6.  รับโอนโทรศพัท ์

              7.  รับผดิชอบเป็นศูนยป์ระสานงานในระบบส่งต่อช่องทางด่วน 
ในเครือข่ายและการREFER   BACKจากโรงพยาบาลแม่ข่าย 

ค. ความต้องการของผู้รับผลงานทีส่ าคัญ   
 1.    ความรวดเร็วและปลอดภยัในการรับบริการในภาวะฉุกเฉิน 

           2.    ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งชดัเจน 
           3.    ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัในการเคล่ือนยา้ย 
            4.    เกิดความพึงพอใจและประทบัใจในบริการ 
            5.   ไดรั้บการประสานงานท่ีดี 
          ง. ความต้องการของการประสานงานภายในโรงพยาบาล 
 

 OPD     การประสานงานท่ีดี ไม่มีผูป่้วยระดบัความรุนแรงท่ี1และท่ี2ส่งมาตรวจท่ีOPD 
 ER        ผูป่้วยภาวะฉุกเฉินความรุนแรงระดบั1และ2ไดรั้บการส่งการตรวจท่ีรวดเร็วทนัเวลา และการเคล่ือนยา้ยท่ี
ถูกตอ้ง      ปลอดภยั 
 ห้องบัตร  ตอ้งการใหช่้วยแนะน าและช่วยเหลือผูป่้วยและญาติในการกรอกขอ้มูลในการท าบตัร และการ  
ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนการรับบริการ 
ตึกผู้ป่วยใน ตอ้งการการประสานงานท่ีดีเกิดความพึงพอใจ  การบริการศูนยเ์ปลเคล่ือนยา้ยมีความปลอดภยั 
ทุกหน่วยงาน ตอ้งการการประสานท่ีดี    การรับทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีชดัเจนและทนัเวลาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผู้บริหาร   ตอ้งการความประหยดั  และประสิทธิภาพในการท างาน 
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          จ. ลกัษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน   
                งานบริการของหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ การคดักรองแยกผูป่้วยตามระดบัความรุนแรง ส่งแผนกER ตั้งแต่
จุดรับส่งเพื่อใหไ้ดรั้บการตรวจวนิิจฉยัและไดรั้บการรักษาท่ีรวดเร็วและปลอดภยั  
              ใหบ้ริการศูนยเ์ปลรับผูป่้วย ณ.จุดรับส่งและส่งไปยงัOPD,ERและจุดบริการอ่ืนๆเช่นส่งAdmit ใหมี้ความ
ปลอดภยัขณะเคล่ือนยา้ย  
               ใหบ้ริการตอบขอ้ซกัถามและใหข้อ้มูลแก่ผูรั้บบริการ  
               การรับ-โอนโทรศพัท ์เพื่อใหมี้การประสานงานท่ีดี 
               การบริการประชาสัมพนัธ์ประกาศเสียงตามสายภายในองคก์รเพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหบุ้คลากรในองคก์ร
อยา่งมีประสิทธิภาพ   
             ใหบ้ริการช่องทางด่วน อ านวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการเพื่อลดระยะเวลารอคอยใหผู้ป่้วยไดรั้บบริการท่ี
รวดเร็วและปลอดภยั  ประสานส่งกลบัขอ้มูลในกรณีเร่งด่วน 
              เป็นศูนยป์ระสานการรับส่งต่อผูป่้วยภายในเครือข่าย และการรับกลบัจากรพ.สระบุรี 
                                                         ตารางแสดงผลงานย้อนหลงั5ปี 

 
กจิกรรม 

 
ปี 2557 

 
ปี2558 

 
ปี2559 

 
ปี2560(ก.พ.) 

  ประชาสัมพนัธ์ 
1.รับ – โอน โทรศพัท ์
2.ประกาศเสียงตามสาย 
3.ติดต่อสอบถามทัว่ไป 
4.บริการท าบตัรใหม่ 
5.บริการใบรับรองแพทย ์
6.บริการบตัรผา่นเขา้ – ออก 
การบริการผู้ป่วย 
1. คดักรองภาวะฉุกเฉิน ตาม
ระดบัความรุนแรง 
2.ประสาน.รับผูป่้วย Admit 
3..ประสานรับ Refer กลบั 
4.รับผูป่้วยช่องทางด่วน 
5.ประเมินอาการขณะรอรับ
บริการ 
6.ประสานเครือข่ายโรคเร้ือรัง 

 บริการเปล 
1.บริการรถเขน็นัง่(คร้ัง) 
2.บริการรถเขน็นอน(คร้ัง) 

 
14,770 
1,694 
1,2094 
5,752 
419 
518 

 
1,777 

 
300 
195 
759 
574 

 
718 

                 
               8,625 

1,218 
 

 
13,596 
1,286 
12,684 
7,251 
325 
532 

 
2,648 

 
348 
170 
519 
1941 

 
519 
   

6,301 
1,098 

 
12,198 
1,591 
12,454 
7,775 
374 
594 

 
2,585 

 
209 
149 
544 
1,543 

 
523 

 
5,811 
858 

 
4,869 
534 
5,276 
3,311 
151 
233 

 
1,564 

 
102 
65 

156 
1,305 

 
51 
 

2,862 
325 
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               ฉ. ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ 
ผูป่้วยฉุกเฉินระดบัความรุนแรงท่ี1และ2ไดรั้บการคดัแยกและส่งตรวจไดร้วดเร็วถูกตอ้ง  ปลอดภยั   
การใหบ้ริการรถเข็นท่ี รวดเร็ว ถูกตอ้ง  ปลอดภยั   
ข่าวสารมีประสิทธิภาพ ทนัเวลาและเกิดความพึงพอใจ  
               ช. ความท้าทาย     
1. ผูป่้วยไม่เกิดอนัตรายขณะเคล่ือนยา้ย 
2 .ไม่เกิดความเส่ียงในผูป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉิน ระดบัความรุนแรงท่ี1 และ2 ท่ีOPD 
3.การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูรั้บบริการทั้งภายในภายนอก 
4.ผูป่้วยรถเขน็ไดรั้บการตรวจถูกคนถูกเวชระเบียน 
 
 
                   
ความเส่ียงทพีบ 

1. ผูป่้วยไดรั้บอนัตรายขณะเคล่ือนยา้ย 
2. ผูป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการตรวจท่ีล่าชา้ 
3. การส่งผูป่้วยรถเขน็ตรวจผดิเวชระเบียน 
4. รถเขน็ไม่เพียงพอใหบ้ริการในวนัคลินิกโรคเร้ือรัง 

                                  5.    โทรศพัทภ์ายนอกใชง้านไม่ไดข้ดัขอ้ง       
ความเส่ียงทีส่ าคัญ/มาตรการความเส่ียง 
ความเส่ียงทีส่ าคัญและแนวทางการป้องกนั  

ความเส่ียงทีส่ าคัญในหน่วยงาน แนวทางการป้องกนั/หลกีเลี่ยง 
1.ผูป่้วยไดรั้บอนัตรายขณะเคล่ือนยา้ย 
 

- ทบทวนแนวทางการประเมินผูป่้วยก่อนใชร้ถเข็น 
- ใหมี้การอุปกรณ์การป้องกนัอนัตรายในรถเขน็ 
- เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับผูป่้วยแต่ละ
คร้ังใหพ้ร้อมเสมอตลอดเวลา 

2.ผูป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการตรวจท่ีล่าชา้ 
 

- พฒันากระบวนการดูแลและการคดักรองผูป่้วยฉุกเฉิน 
- ร่วมพฒันาศกัยภาพการคดักรองผูป่้วยฉุกเฉินส่งER 
- ร่วมจดัท าแนวทางการคดัแยกผูป่้วยฉุกเฉินตามระดบั
ความรุนแรง  

3.การส่งผูป่้วยรถเขน็ตรวจผิดเวชระเบียน 
 

- ทบทวนและพฒันาแนวทางการระบุตวัผูป่้วย 
- ร่วมจดัท าแนวทางการระบุตวัผูป่้วยระหวา่งหน่วยงาน 
- จดัท านวตักรรมการระบุตวัผูป่้วยรถเขน็ 
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ความเส่ียงทีส่ าคัญในหน่วยงาน แนวทางการป้องกนั/หลกีเลี่ยง 
4.รถเขน็และพนกังานเปลไม่เพียงพอใหบ้ริการ
ในวนัคลินิกโรคเร้ือรัง 
 

- ทบทวนแนวทางแกไ้ขในการเปล่ียนผูป่้วยท่ีพอ
ช่วยเหลือตวัเองไดห้ลงัตรวจใหน้ัง่เกา้อ้ีแทน 
- จดัซ้ือรถเขน็เพิ่มจากเดิม 
- มีแนวทางการส่งตรวจผูป่้วยรถเขน็ในอนัดบัแรกๆ 
- ญาติช่วยเข็นผูป่้วยโรคเร้ือรังและไปรับบริการห้อง
ชนัสูตร 

5. โทรศพัทภ์ายนอก-ภายในใชง้านไม่ได้
ขดัขอ้ง       

- มีการติดต่อส่ือสารและแจง้ข่าวสารภายในองคก์รผา่น
จอคอมพิวเตอร์ 
- ประชาสัมพนัธ์แจง้ข่าวสารให้กบัผูรั้บบริการเสียงตาม
สาย 
- ประสานงานกบัองคก์ารโทรศพัทเ์พื่อตรวจสอบระบบ 

 
 
 
 
                   ซ. ศักยภาพและข้อจ ากดัในด้านผู้ปฏิบัติงานเคร่ืองมือ เทคโนโลยี 
                             
                              มีการจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บริการดังนี ้  
      จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีข้ึนปฏิบติังานในหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ในเวลาราชการประกอบดว้ย 

-  พยาบาลวชิาชีพปฏิบติังานเป็นพยาบาลประชาสัมพนัธ์  1 คนปฏิบติังานในวนัเวลาราชการทุกวนัตั้งแต่เวลา
8.30-16.30น. ซ่ึงปฏิบติังานในจุดคดักรองโดยคดัแยกผูป่้วยฉุกเฉินตามระดบัความรุนแรงส่งแผนกห้องฉุกเฉิน 
เพื่อใหไ้ดรั้บการตรวจท่ีรวดเร็ว ปลอดภยั และส่งต่อ ไดท้นัเวลากรณีขาดลามีเจา้หนา้ท่ีข้ึนปฏิบติังานทดแทน 
และนอกเวลาราชการจะมีพยาบาลเวรบ่ายดึกปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  

    - เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์    1   คนปฏิบติังาน 7.30-16.30น.ทุกวนัในวนัเวลาราชการ นอกเวลาราชการพยาบาล
หรือเจา้หนา้ท่ีเวรบ่ายดึกท าหนา้ท่ีในเวร ทุกเวร กรณีลาพยาบาลวชิาชีพประจ าหน่วยงานเป็นผูป้ฏิบติังานแทน 
    -   พนกังานเปลประจ า     2  คนปฏิบติังานในเวลา7.30-16.30 น.ในวนัเวลาราชการนอกเวลามีเจา้หนา้ท่ีบ่ายดึก
ข้ึนปฏิบติังานแทน  กรณีลา จะตามลูกจา้งกลุ่มการพยาบาลข้ึนปฏิบติังานแทนหรือปฏิบติังานทดแทนกนัเอง 
   -  ลูกจา้งรายวนัปฏิบติังานเป็นพนกังานเปล    1   คน 07.30-16.00)กรณีลา ไม่มีคนทดแทน 
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การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี ้
       -   แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบตามความสามารถของบุคลากรและตรงตามต าแหน่ง 
       -   มีแนวทางหรือวธีิปฏิบติัเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัใหก้บับุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 
       -   ปฏิบติังานเป็นทีมยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง                                                                                                                                                                                                                                         

-   การท างานอยา่งมีความสุข 
-   การท างานอยา่งมีส่วนร่วม 
-   มีการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองและตามแผน 
-   ประเมินผลการปฏิบติังานเป็นระยะๆ 
-   รับฟังขอ้คิดเห็นของผูรั้บบริการเพื่อน ามาพฒันางาน 

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ 
 เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน ทีมดงัน้ี                                        
-คณะกรรมการ  PCT   เพื่อร่วมพฒันาระบบบริการเพื่อใหผู้รั้บบริการเขา้ถึงบริการไดง่้ายข้ึนอยา่งมีคุณภาพ 
-คณะกรรมการ IM      เพื่อทราบขอ้มูลและการเช่ือมโยงขอ้มูลมาใชใ้นกระบวนการปฏิบติังานและการเขา้ถึงบริการ 
-คณะกรรมการPSO       เพื่อทราบขอ้มูลระยะเวลารอคอยเฉล่ียและร่วมหาแนวทางปรับปรุงและพฒันาระบบบริการ 
-คณะกรรมการสุขศึกษาและประชาสัมพนัธ์ เพื่อรับทราบขอ้มูลในการส่ือสารและและการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลดา้น
สุขภาพแก่ผูรั้บบริการ  
-คณะกรรมการส่ือสร้างสรรค ์รับทราบขอ้มูลเพื่อน าเสนอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
-การประชุมสภาพฒัน์ ประชุมทุกวนัพุธ เพื่อน าเสนอความเส่ียงและร่วมหาแนวทางแกไ้ข 
                       
เคร่ืองมือทีส่ าคัญของหน่วยงาน    
 1.   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชใ้นการใหข้อ้มูลผูรั้บบริการ/ประชาสัมพนัธ์และใชจ้ดัท าขอ้มูลในหน่วยงาน2เคร่ือง 
2.    ไมคโ์ครโฟน ใช ้ประกาศเสียงตามสายทั้งในองคก์รและผูรั้บบริการภายนอก 1 ตวั 
3.     โทรศพัท ์ใชใ้นการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 1 เคร่ือง 
4.     รถเขน็-เปลนอนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการและรับผูป่้วยฉุกเฉิน รถนัง่ 19คนั รถนอน9คนั 
5.     ทีว ีเพื่อใชใ้นการให้ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพแก่ผูรั้บบริการ 
6.      แนวทางการปฏิบติังานต่างๆ 
7.       เคร่ืองวดัความดนัโลหิต หูฟัง ปรอทวดัไข ้เคร่ืองวดัค่าออ๊กซิเจน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยในการคดัแยกระดบัความรุนแรง 

         ผูป่้วยฉุกเฉิน 
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การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์       มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการคอมพิวเตอร์และมีการUpdate ไวรัสทุก 2สัปดาห์ 
ไมคโ์ครโฟน                มีการตรวจสอบความพร้อมใชแ้ละเปล่ียนถ่านทุก 1 เดือน 
รถเขน็-เปลนอน           มีการตรวจสอบความพร้อมใชทุ้กวนั เม่ือพบวา่จะมีการช ารุดเขียนบนัทึกเพื่อส่งซ่อมโดยช่าง                                         
                                     ซ่อมบ ารุง 
โทรศพัท ์                     มีการตรวจสอบความพร้อมใชทุ้กวนั เม่ือมีการขดัขอ้งแจง้งานบริหารเพื่อประสานกบัหน่วย               
งานองศก์ารโทรศพัท ์และถา้สามารถแกไ้ขไดจ้ะเขียนบนัทึกเพื่อส่งซ่อมบ ารุง 
 
 
  ฌ.  ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
ทางด้านบุคลากร 
     -      บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบติัตามนโยบายและเข็มมุ่งของโรงพยาบาล 
    -       มีการตรวจสมรรถภาพร่างกาย ปีละ  2  คร้ัง  ตรวจสุขภาพประจ าปี  1 คร้ัง/ปี   
    -      บุคลากรมีการแข่งขนักีฬาสีภายในโรงพยาบาลและกีฬา  คปสอ. กีฬาสาธารณสุขต่างๆ 
    -       เป็นบุคลากรตวัอยา่งดา้นสร้างเสริมสุขภาพ  
    -       มีพฤติกรรมบริการท่ีดี พูดจาไพเราะ ยิม้แยม้แจ่มใส    
 
 
ด้านผู้รับบริการ 

- ใหก้ารบริการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ 
- ใหบ้ริการโดยยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง 
- มีการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ 
- การบริการรถเข็นเปลนอนดว้ยความนุ่มนวลเนน้ความปลอดภยัมีการใชเ้หล็กกั้นเตียง 

รถเขน็มีสายคาดเขม็ขดันิรภยัทุกคนั จดัท่าใหน้ัง่และนอนในท่าท่ีสบาย 
       -      มีเอกสารและสาระน่ารู้ต่างๆอ่านขณะรอรับบริการ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

- จดัอาคารสถานท่ีใหส้ะอาด มองเห็นง่าย 
- มีอากาศถ่ายเทดี 
- หน่วยงานอยูด่่านหนา้พร้อมใหบ้ริการผูรั้บบริการ 
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ญ.จุดเน้นในการพฒันาปี 2560 
1.การดูแลผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาสและผูพ้ิการ 
2.อาหารปลอดภยั 
3.แกไ้ขปัญหาอุบติัเหตุและจราจร 
4.คดัแยกผูป่้วยภาวะฉุกเฉินตามระดบัความรุนแรงส่งตรวจแผนกตามแนวทางและตามขอ้ตกลงของโรงพยาบาล 
5.พฒันาระบบบริการช่องทางด่วนเครือข่ายบริการ 
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แผนปฏิบัติงานตามเข็มมุ่ง 

 
 
 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

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

การดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
วตัถุประสงค์ 
-เพื่อให้ผู้สูงอายุและผูด้้อยโอกาสได้เข้าถึง

บริการที่สะดวกและรวดเร็วตามความ

ต้องการที่เหมาะสม 

กจิกรรม 
-อ านวยความสะดวกให้บริการรถเข็นกรณี

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรอืได้น้อยเมื่อมารับ

บริการในโรงพยาบาล 

-ดูแลให้ได้รับบริการตามความเหมาะสมและ

ตามระดับความรุนแรง 

-บริการช่องทางดว่นในผู้ป่วยสูงอายุ80ปีขึ้น

ไป  

-ออกเยี่ยมบ้านรว่มกับทีมFCTตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

1.อัตราความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการ 

ต่อการบริการผูป้่วยนอก 

 

 

2.ออกเยี่ยมบ้านร่วมกบัทมี 

เดือนละ1คร้ัง 

 
80% 

 
 
 
 

1คร้ัง/
เดือน 

 
NA 

 
 
 
 
1 

 
NA 

 
 
 
 
1 

 
NA 

 
 
 
 
1 

 
81.9

5 
 
 
 
 
1 

 
NA 

 
 
 
 

1 

 
NA 

 
 
 
 

1 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

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

วตัถุประสงค์ 
เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูร้ับบริการและผู้

ให้บริการ 
กิจกรรม 

แจ้งและชี้แจงหน้าที่ความรับผดิชอบใหก้ับ

บุคลากรในหนว่ยงานทราบและให้ปฏิบัติ

หนา้ที่ตามแผนที่ได้รับมอบหมายหากเกิด

อุบัติหมู่ขึ้นในเวลาราชการ 

-ประเมินติดตามก่อนและหลังให้บริการเมื่อ

เกิดเหตุ 

 
 
อุบัติการณ์การมีส่วนรว่มใน

การให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

NA 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

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

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้ผูร้ับบริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

 -เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูร้ับบริการใน

กรณีที่มกีารบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยเช่น

อาหารเป็นพิษ 

ในช่วงที่มกีารระบาด. 

กจิกรรม 
-ประชาสัมพันธ์ใหข้้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ไม่

ปลอดภัยในช่วงทีมเีหตุการณ์ระบาดใหก้ับ

ผูร้ับบริการได้รับทราบ 

-แจกสื่อและเอกสารเกี่ยวกับอาหารที่ไม่

ปลอดภัยหากมีการแจ้งเหตุการณ์ 

-ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่

ผูร้ับบริการที่มีการบริโภคอาหารที่ไม่

ปลอดภัย 

 

 
 
 อัตราความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการตอ่การให้บริการ

ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ 

 
 

80% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NA 
 
 
 
 
 

 
 

NA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

84.4
4 

 
 

NA 
 

 
 

NA 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

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

พฒันาแนวทางการการคัดกรองโดยแยกระดับ
ความรุนแรงส่งตรวจER 
วตัถุประสงค์ 
-เพื่อใหผู้ป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินไดรั้บบริการท่ีมี
ความปลอดภยัตามระดบัความรุนแรง 
-ประชุมร่วมจดัท าแนวทางในการประเมิน
ระดบัความรุนแรงกบัทีมPCTและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
กจิกรรม 
-จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการใชเ้พื่อ
ประเมินร่วมกบัอาการเพื่อแยกระดบัความ
รุนแรง 
-ช้ีแจงเกณฑง่์ายๆใหก้บับุคลากรในหน่วยงาน
เพื่อช่วยประเมินเบ้ืองตน้ 
-จดัท าเอกสารเพื่อใชเ้ป็นคู่มือและแนวทางใน
การประเมิน 
-ด าเนินการตามแผนงาน 
-ติดตามประเมินผล 
 

 
 
 
อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่มคีวาม

รุนแรงระดับ1ได้รับการส่ง

ตรวจทีO่PD 

 
 
 

0คร้ัง 

 
 
 
0 

 
 
 
0 
 

 
 
 
0 
 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองชี้วดั 
เป้า 
หมาย 

ระดบัทีป่ฏิบัตไิด้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
.พฒันาการให้บริการผู้ป่วยช่องทางด่วน 
- เพ่ือแจง้และส่ือสารกนัระหวา่งเครือข่าย 
-เพื่อเป็นการแจง้ผลการตรวจรักษาผูป่้วยGreen Cardใหก้บั
เครือข่ายรวมถึงใหผู้ป่้วยไดรั้บการติดตามไดท้นัเวลา 
- เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัเครือข่าย      
กจิกรรม 
- ด  าเนินการจดัเตรียมบตัร Green Card ตามรูปแบบเดิม
และสนบัสนุนใหก้บัทุก รพ.สต. โดยฝากและประสานกบั
พยาบาลผูป้ระสานงานแต่ละ รพ.สต.ส่งใหก้บัเครือข่าย ให้
เป็นแบบฟอร์มท่ีเหมือนกนัและสีเดียวกนั  
  - จดัให้มีกล่องส าหรับใส่บตัร Green Card ไวท่ี้ ER  
ประสานและขอความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 
หลงัใหบ้ริการแลว้เก็บรวบรวมใส่กล่องทุกราย 
  - ประชาสัมพนัธ์เก็บรวบรวมใบ Green Card 
-น าเสนอขอความร่วมมือในการส่งขอ้มูลคืบร่วมกบั
คณะกรรมการFCT 
  - ส่งคืนขอ้มูลการรักษาและแจง้ใหก้บัเครือข่ายหากมีการ
ติดตาม Case ท่ีเร่งด่วนโดยดูจากเวชระเบียนผูป่้วย 
  - มีการเช่ือมส่ือ On line ในครือข่ายใหก้บัผูป้ระสานงาน
และสามารถส่งขอ้มูลกรณีเร่งด่วนได ้
 

 
 
 
มีบตัร Green Card ท่ีมีรูปแบบเดียวกนั
ในเครือข่าย รพ.สต. 
 
 
 
 
  
มีการเช่ือมเครือข่ายทางส่ือOn Line
เพิม่ขึน้จากเดิม 
 

 
 
 

100 
 
 
 
 
9 

 
 
 

100 
 
 
 
 
3 

 
 
 

100 
 
 
 
 
3 
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ฎ. วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั การพฒันา  
วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดั กิจกรรมพฒันา 
-เพื่อใหผู้ป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินไดรั้บบริการท่ี
รวดเร็ว มีความปลอดภยั 
 
 

อุบติัการณ์ผูป่้วยท่ีมีความรุนแรงระดบั1-2มีการ
ส่งตรวจท่ีOPD 

CQIพฒันาแนวทางการการคดักรองโดยแยก
ระดบัความรุนแรงส่งตรวจER 
จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการใชเ้พื่อ
ประเมินร่วมกบัอาการเพ่ือแยกระดบัความ
รุนแรง 
-ช้ีแจงเกณฑง่์ายๆใหก้บับุคลากรใน
หน่วยงานเพ่ือช่วยประเมินเบ้ืองตน้ 
-จดัท าเอกสารเพ่ือใชเ้ป็นคู่มือและแนวทาง
ในการประเมิน 
-ด าเนินการตามแผนงาน 
-ติดตามประเมินผล 

เพื่อเป็นการระบุตวัผูป่้วยรถเขน็ 
ผูป่้วยรับการตรวจถูกตอ้ง ถูกคน ถูกเวช
ระเบียน 

อุบติัการณ์ผูป่้วยรถเขน็ไดรั้บการตรวจผิดเวช
ระเบียน 
 

CQIพฒันาการใหบ้ริการการระบุตวัผูป่้วย
รถเขน็โดยใชห้มายเลขรถเขน็คู่กบับตัรและ
เวชระเบียน 
ทบทวนแนวทางการระบุตวัผูป่้วยทุกวนั
ทุกคน 

- เพ่ือแจง้และส่ือสารกนัระหวา่งเครือข่าย 
-เพื่อเป็นการแจง้ผลการตรวจรักษาผูป่้วย
Green Cardใหก้บัเครือข่ายรวมถึงใหผู้ป่้วย
ไดรั้บการติดตามไดท้นัเวลา 
- เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัเครือข่าย      

 

 

มีบตัร Green Card ท่ีมีรูปแบบเดียวกนัใน
เครือข่าย รพ.สต. 
 
มีการเช่ือมเครือข่ายทางส่ือOn Line 

CQIพฒันาการใหบ้ริการผูป่้วยช่องทางด่วน 
- ด  าเนินการจดัเตรียมบตัร Green Card ตาม
รูปแบบเดิมและสนบัสนุนใหก้บัทุก รพ.สต. 
โดยฝากและประสานกบัพยาบาลผู ้
ประสานงานแต่ละ รพ.สต.ส่งใหก้บั
เครือข่าย ใหเ้ป็นแบบฟอร์มท่ีเหมือนกนัและ
สีเดียวกนั  
  - จดัให้มีกล่องส าหรับใส่บตัร Green Card 
ไวท่ี้ ER  
ประสานและขอความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ี
ใหบ้ริการ หลงัใหบ้ริการแลว้เก็บรวบรวมใส่
กล่องทุกราย 
  - ประชาสัมพนัธ์เก็บรวบรวมใบ Green 
Card 
-น าเสนอขอความร่วมมือในการส่งขอ้มูลคืบ
ร่วมกบัคณะกรรมการFCT 
  - ส่งคืนขอ้มูลการรักษาและแจง้ใหก้บั
เครือข่ายหากมีการติดตาม Case ท่ีเร่งด่วน
โดยดูจากเวชระเบียนผูป่้วย 
  - มีการเช่ือมส่ือ On line ในครือข่ายใหก้บัผู ้
ประสานงานและสามารถส่งขอ้มูลกรณี
เร่งด่วนได ้
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               สรุปตัวชีวั้ดผลการด าเนินงาน  ( Performance Indicator)ประชาสัมพันธ ์
 
ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 

1. อุบติัการณ์ผูป่้วยฉุกเฉินความรุนแรงระดบั 1 ไดรั้บอนัตรายท่ี  OPD  เป้าหมาย  0% 
 

ปี2557 ปี2558 ปี2559 
NA NA 0 

 
การพฒันาคุณภาพ การคดัแยกผูป่้วยตามระดบัความรุนแรงส่งแผนกผูป่้วยนอกและหอ้งฉุกเฉินไดด้ าเนินการอยา่ง
จริงจงัในปีงบประมาณ2559 ขอ้มูลจึงเก็บไดเ้ฉพาะในปีน้ียงัไม่พบอุบติัการณ์การไดรั้บอนัตรายในผูป่้วยท่ีมีระดบั
ความรุนแรงระดบั1ท่ีOPD 
 

2. อุบติัการณ์การส่งผูป่้วยรถเข็นตรวจผดิเวชระเบียน  เป้าหมาย  0% 
 

ปี2557 ปี2558 ปี2559 
0 0 1 

 
การระบุตวัผูป่้วยรถเข็น ใน2ปีคือปี2557-2558หน่วยงานพฒันาใหเ้ป็นการประกนัคุณภาพของหน่วยงานเน่ืองจากไม่
เกิดความเสียงมา2-3ปี ในปี2559พบมีอุบติัการณ์ การส่งผูป่้วยรถเขน็ตรวจผดิเวชระเบียน1รายท าใหเ้กิดความเส่ียง
สาเหตุ จากการขาดความตระหนกัและมีการหมุนเวยีนพนกังานเปลทุกวนัเน่ืองจากมีการขาดลา มีพนกังานเปลใหม่ 
ด าเนินการแกไ้ข  โดยมีการพฒันาเร่ืองการระบุตวัผูป่้วยรถเขน็โดยการใชเ้ลขรถคู่กบับตัรผูป่้วย 

3. อุบติัการณ์ผูป่้วยไดรั้บอนัตรายขณะเคล่ือนยา้ย  เป้าหมาย  0%   
  

ปี2557 ปี2558 ปี2559 
1 0 0 

 
จากอุบติัการณ์ท่ีเกิดในปี2557 ถึงแมจ้ะคร้ังเดียวเน่ืองจากผูรั้บบริการเมาและด้ินในขณะรับลงจากรถแต่ถือวา่
เป็นความเส่ียงท่ีอนัตราย เพื่อใหผู้ป่้วยมีความปลอดภยั หน่วยงานไดมี้การติดตามและประเมินมาโดยตลอด 

             จากนั้น2ปีท่ีผา่นมายงัไม่พบอุบติัการณ์ 
   

 
 



 18 

3. อตัราข่าวสารไดรั้บการประชาสัมพนัธ์  เป้าหมาย 100% 

                              ปี57  =  100%  ปี 58 =  100%  ปี 59  = 100%     
 
จากผลการปฏิบติังานหนา้ท่ีหลกัคือการแจง้ข่าวสารใหก้บับุคลากรในองคก์รเม่ือไดรั้บขอ้มูลจะมีการประกาศหลงั
ไดรั้บขอ้มูลไม่เกิน30นาทีหรือประกาศทนัทีกรณีเร่งด่วนและเกิดเป็นนวตักรรมของงานประชาสัมพนัธ์เม่ือมีการ
ประกาศเสียงตามสายจะมีการส่งขอ้มูลในโปรแกรมเพื่อใหห้น่วยงานรับทราบจากหนา้จอคอมพิวเตอร์อีกหน่ึงชอง
ทางรวมทั้งเป็นงานท่ีประกนัคุณภาพได ้
 
 4. อตัราบุคลากรรับรู้ข่าวสารท่ีประกาศเสียงตามสาย เป้าหมาย 85% 

ปี 57 =  89%  ปี 58  = 91.83%               ปี 59  =96%   
 
จากกราฟผลการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของบุคลากรในองคก์รมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากกาพฒันากระบวนการประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีเป็นนวตักรรมของหน่วยงานเอง                                 
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5.ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อหน่วยงานประชาสัมพนัธ์  เป้าหมาย  85% 

ปี57=84%             ปี58=81%               ปี59=82.47%      

           
จากกราฟพบวา่ความพึงพอใจมีแนวโนม้ลดลงในทุกๆปี ซ่ึงขอ้มูลจะไดจ้ากแบบสอบถามท่ีเป็นชุดเดียวกนักบัการ
แจกในผูรั้บบริการทัว่ไปอาจจะนอ้ยลงเพราะภาพรวมโดยทัว่ไปความพึงพอใจจะลดลง 

ในเกือบทุกหน่วยงาน แต่ถา้แยกถามคะแนนอาจจะสูงข้ึน ก็ไดมี้การทบทวนเก่ียวกบัพฤติกรรมบริการโดย
เนน้ใหป้ฏิบติัตามจริยธรรมของโรงพยาบาล 
 -ความซ่ือสัตย ์ในหนา้ท่ีการงาน ต่อตนเอง และผูรั้บบริการ 
- ความมีน ้าใจ ต่อเพื่อนร่วมงาน ทุกๆระดบั 
- มีความสามคัคีในหน่วยงาน 
- ปรับปรุงแกไ้ขในการประชุมหวัหนา้พาท า 
 

6. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อศูนยเ์ปล  เป้าหมาย  85% 

    ปี57=84%             ปี58=81%               ปี59=82.47%      
จากกราฟคะแนนความพึงพอใจมีแนวโนม้ลดลงในปี2558และเพิ่มข้ึนในปี2559 ซ่ึงจากการสอบถามผูรั้บบริการเปลท่ี
เป็นผูสู้งอายจุะพึงพอใจมากกบัการบริการเปลและในส่วนท่ีความพึงพอใจลดลงเป็นเพราะเปล่ียนหมุนเวยีนบุคลากร
ตลอด 
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7.อตัราบุคลากรไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี  เป้าหมาย 100% 

ปี 57  =  100%  ปี 58  = 100%      ปี59=100%     
 
เน่ืองจากองคก์รเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและบุคลากรเองตอ้งเป็นตน้แบบของการมีสุขภาพดีทุกปีตอ้งมีการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีรวมถึงการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และในหน่วยงานเองยงัไม่พบบุคลากรมีการติด
เช้ือจากการปฏิบติังาน 
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105
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2.  กระบวนการทีส่ าคญั 
2.1 กระบวนการหลกั 
 

กระบวนการส าคญั ประเด็นคุณภาพ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั กิจกรรมพฒันา 
หน่วยงาน
ประชาสมัพนัธ์ 
1.  การตอ้นรับ 

 
 
สร้างความประทบัใจ
และพึงพอใจ 

 
 
การเขา้ถึงบริการของ
ผูรั้บบริการ 

 
 
-อตัราความพึงพอใจของ
หน่วยงาน 
 

-การมีพฤติกรรมบริการ
ท่ีดี 
-แนวทางการใหบ้ริการ
ต่างๆเช่นการใหข้อ้มูล
แก่ผูรั้บบริการ เอกสาร
การใหบ้ริการงานต่างๆ 

 
2.  ใหบ้ริการ ไดรั้บขอ้มูลถูกตอ้ง 

ชดัเจนตรงประเด็น 
ประสานบริการท่ีดี 

การไดรั้บข่าวสารท่ีถูกตอ้ง
และพึงพอใจ 
ไดรั้บการประสานงานท่ีดี 

อตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

-การพฒันาพฤติกรรม
บริการโดยเนน้
ผูรั้บบริการเป็น
ศูนยก์ลาง 
-แนวทางการใหบ้ริการ
ต่างๆ 

3.  การจ าหน่ายและ
การประสานบริการ 

การตอบสนองความ
ตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 
 

การเขา้ถึงบริการตามความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 

อตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 
จ านวนขอ้ร้องเรียน 

- มีการประสานงาน
ภายในองคก์ร 
- ปฏิบติัตามแนวทาง
และขอ้ตกลงของแต่ละ
หน่วยงาน 
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กระบวนการส าคญั ประเด็นคุณภาพ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั กิจกรรมพฒันา 
การคดักรองแยกระดบั
ความรุนแรง 
1. การรับผูป่้วย 

 
ความรวดเร็ว  

 
- ผูป่้วยฉุกเฉินระดบั1-2
ไดรั้บการคดักรองส่งERได้
รวดเร็ว ทนัเวลาและ
ปลอดภยั 
 

 
อุบติัการณ์ผูป่้วยระดบั
ความรุนแรง1-2มีการส่ง
ตรวจท่ีOPD 
 

 
-ปฏิบติัตามแนวทางการ
คดักรองผูป่้วยฉุกเฉินส่ง
แผนก 
-บุคลากรไดรั้บการ
อบรมพฒันาศกัยภาพ
การบริการต่อเน่ือง 
-เตรียมอุปกรณ์ในการ
ช่วยคดักรอง 

2. การบริการผูป่้วย
และญาติ 

การส่งตรวจในแผนก
ท่ีถูกตอ้งทนัเวลา 
 

ผูป่้วยฉุกเฉินไดรั้บการส่ง
ตรวจท่ีรวดเร็วทนัเวลา 

อุบติัการณ์ผูป่้วยฉุกเฉิน
ไดรั้บการตรวจล่าชา้ 
 

-ปฏิบติัตามแนวทาง 
การคดักรองผูป่้วย 
-การพฒันาแนวทางการ
คดักรองระดบัความ
รุนแรงอยา่งต่อเน่ือง 
-มีแนวทางขอ้ตกลง
ชดัเจน 
 

3. การจ าหน่ายและการ
ส่งต่อผูป่้วย 

-การประสานงานท่ีดี 
รวดเร็ว 
-ผูป่้วยไดรั้บการดู
รักษาท่ีรวดเร็ว 
ทนัเวลา 

ผูป่้วยไดรั้บการส่งแผนกได้
ทนัเวลาอยา่งปลอดภยั 
 

อตัราความพึงพอใจต่อ
หน่วยงาน 
อุบติัการณ์ผูป่้วยท่ีมี
ความรุนแรงระดบั1-2
ไดรั้บการส่งตรวจท่ี
OPD 

- ประสานงานใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- มีการพฒันาแนวทาง
ต่อเน่ือง 
- มีอุปกรณ์และแนวทาง
ปฏิบติัระหวา่ง
หน่วยงาน 
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กระบวนการหลกังานศูนย์เปล 

กระบวนการหลกั 
ประเด็นคุณภาพ 

ทีส่ าคัญ 
เป้าหมาย/

วตัถุประสงค์ 
ตัวช้ีวดั กจิกรรมพฒันา 

เตรียมความพร้อม
ตรวจสอบอุปกรณ์ 

เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว พร้อมใช้ 

- เพื่อตรวจสอบ
ความพร้อมใชข้อง
อุปกรณ์รถนัง่ รถ
นอน  ใหมี้ความ
ปลอดภยัในการ
เคล่ือนยา้ย 

อุบติัการณ์ความไม่
พร้อมใชข้องรถเข็น 

- มีการตรวจสอบ
การพร้อมใชทุ้กวนั 
- ช ารุด  สั่งซ่อม / 
เปล่ียน 

การรับผูป่้วย ผูป่้วยไดรั้บการ
ประเมินอาการก่อน
การใชร้ถเขน็ 

-การใชอุ้ปกรณ์ใน
การเคล่ือนยา้ยได้
ถูกตอ้งอยา่ง
ปลอดภยั 

-อุบติัการณ์การผูป่้วย
ไดรั้บอนัตรายขณะ
เคล่ือนยา้ย 

- ปฐมนิเทศ
พนกังานเปล 
- CQIการประเมิน
ผูป่้วยก่อนการ
เคล่ือนยา้ย 
- มีแนวทางในการ
ประเมิน - พูดคุยใน
หวัหนา้พาท า 

การใหบ้ริการ
เคล่ือนยา้ย 

ความปลอดภยัและ
ทนัเวลา 

- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บ
บริการส่งแผนกได้
อยา่งรวดเร็ว
ปลอดภยั 

-อุบติัการณ์การผูป่้วย
ไดรั้บอนัตรายขณะ
เคล่ือนยา้ย 

-กิจกรรมทบทวน
ความเส่ียงทุกวนั 
-CQIการประเมิน
ผูป่้วยก่อนการ
เคล่ือนยา้ย 

บนัทึกกิจกรรม ขอ้มูลถูกตอ้ง - มีการทบทวน
กิจกรรมหรือ
ทบทวนความเส่ียง
และเก็บตวัช้ีวดั 

 - จดัท าสมุดบนัทึก
กิจกรรมประจ าวนั 

ท าความสะอาด
รถเขน็/เปลนอน 

-ปลอดภยัจากการติด
เช้ือ 
เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว 

- ผูป่้วยท่ีฉุกเฉิน
ไดรั้บการบริการท่ี
รวดเร็ว 

ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อ
หน่วยงาน 

- มีกิจกรรม
ตรวจสอบทุกวนั
ก่อนปฏิบติังานทุก
เวร 
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กระบวนการคู่ขนาน 

กระบวนการหลกั 
ประเด็นคุณภาพ 

ทีส่ าคัญ 
เป้าหมาย/

วตัถุประสงค์ 
ตัวช้ีวดั กจิกรรมพฒันา 

1. ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บ 
บริการ 

- พฤติกรรมบริการ 
- การใหข้อ้มูล 

- ผูป่้วย ญาติ พึง
พอใจ 
- ผูรั้บผลงานภายใน
ไดรั้บผลงานท่ีดี 
ขอ้มูลถูกตอ้ง 

- อตัราความพึงพอใจ
ในหน่วยงาน 
 

ส่งเสริมพฤติกรรม
บริการท่ีดี 

2. พฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากร 

- หน่วยงานแหล่งการ
เรียนรู้ 

- บุคลากรมีความรู้
และทกัษะในการ
ประเมินสภาพและ
การเคล่ือนยา้ย 

- อตัราบุคลากรผา่น
เกณฑป์ระเมิน ทกัษะ 
100%  
- บุคลากรไดรั้บการ
อบรม 10 วนั/คน/ปี 
100% 

- อบรมและประชุม 
- หวัหนา้พาท า
คุณภาพ 

3. การส่งเสริม
สุขภาพและการ
สร้างเสริมความ 
สุขในการท างาน
ของบุคลากร 

-บุคลากรมีสุขภาพแขง็
แร็งและมีความสุขกบั
การท างาน 
 

-บุคลากรมีสุขภาพ
แขง็แรง ไม่เป็นโรค
ท่ีเกิดจากการท างาน 
-บุคลากรมีความสุข 

อตัราบุคลากรไดรั้บ
การตรวจสุขภาพและ
มีสุขภาพแขง็แรง 
100% 

- ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
- เขา้ชมรมเพื่อ
สุขภาพ 
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4. กจิกรรมทบทวนคุณภาพ 
ทบทวนความเส่ียง 
ทีม่า     จากอุบัติการณ์ที่เกดิขึน้ในกระบวนการท างานในการส่งผู้ป่วยMIไปยงัแผนกERล่าช้าท าให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาล่าช้าเส่ียงต่อการเกดิอันตรายถึงชีวติจึงได้มีการพฒันากระบวนการท างานได้ท า CQIการคดักรองผูป่้วย
Stroke,MIส่งแผนกใหไ้ดรั้บการตรวจท่ีรวดเร็ว ทนัเวลาข้ึนหลงัจากด าเนินงานท าใหมี้การเปล่ียนแปลงและ
พฒันาดงัน้ี         -ไม่พบอุบติัการณ์ 

                           -มีส่ือเตือนภาวะฉุกเฉินท่ีตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาท่ีเร่งด่วน 

                           -บุคลากรมีความรู้เพิ่มข้ึนเพิ่มความระมดัระวงัการเกิดความเส่ียงมากข้ึน 

                           -มีการป้องกนัความเส่ียงโดยเพิ่มพยาบาลคดักรองอีก1คน         

       

ท่ีมา     จากอุบติัการณ์การส่งผูป่้วยรถเขน็ตรวจผดิเวชระเบียน ไดมี้การทบทวนนวตักรรมการระบุตวัผูป่้วยในผูป่้วย
รถเขน็นัง่โดยจดัท าหมายเลขคู่กบัเลขรถเขน็ควบคู่กบัเวชระเบียนผูป่้วย 
ผลลพัธ์ท่ีได ้    -ไม่พบอุบติัการณ์ 

                         -ไดน้วตักรรมระบุตวัผูป่้วยดว้ยหมายเลขรถ 

                         -การเพิ่มความระมดัระวงัป้องกนัความเส่ียง 
 
การทบทวนทางด้านวชิาการ 
          ในหน่วยงานจะมีการทบทวนแนวทางต่างๆใหก้บับุคลากรในหน่วยงานเสมอเน่ืองจากมีจิตอาสามาช่วย
ปฏิบติังานด่านหนา้ทุกวนัก็จะมีแนวทางแจง้ให้รับทราบทุกวนัทั้ง2กลุ่ม เป็นการกระตุน้เตือนใหป้ฏิบติัตามแนวทาง
หรือตามขอ้ตกลงของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทบทวนด้านการบริการผู้ป่วยและบุคลากรในองค์กร 
            1.การทบทวนแนวทางการประเมินผูป่้วยก่อนการใชร้ถเขน็ในการเคล่ือนยา้ยเน่ืองจากยงัมีพนกังานเปลใหม่
และพนกังานเปลทดแทนตลอด 
            2.การทบทวนการคดักรองผูป่้วยฉุกเฉินเบ้ืองตน้ส่งแผนกต่างรวมทั้งการรับผูป่้วยทางสูติกรรม การรับผูป่้วย
AdmitจากExten  และการรับผูป่้วยโรคเร้ือรังระหวา่งเครือข่าย การลดชั้นตอนการรับบริการในการส่งต่อและการขอ
ใบลายอ้นหลงั 
            3.ทบทวนแนวทางการรับผูป่้วยส่งกลบัจากโรงพยาบาลสระบุรีมีขอ้ตกลงร่วมกนัในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
            4.ทบทวนการประชาสัมพนัธ์ประกาศเสียงตามสายใหมี้ประสิทธิภาพโดยการใชโ้ปรแกรมในคอมพิวเตอร์คู่
กบัการประกาศเสียงตามสาย 
  ทบทวนเวชระเบียน /ข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศ  
            มีการทบทวนตวัช้ีวดัเพื่อน ามาพฒันางาน 
            มีการทบทวนขอ้มูลทางสารสนเทศร่วมกบัทีมเพื่อใหมี้ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนซ่ึงน ามาเป็นขอ้มูลใน
การดูแลผูป่้วยในคลินิกเบาหวานเช่นขอ้มูลการตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นต่างๆ     
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5. บทเรียนทีไ่ด้จากการพฒันา  
            

พฒันาแนวทางการประเมินผู้ป่วยเพ่ือใช้ในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินตามระดับความรุนแรง 
ทีม่า 
         จากการด าเนินงานในการคดัแยกผูป่้วยตามระดบัความรุนแรงเพื่อส่งตรวจOPDและERยงัมีการสับสนและส่ง
ผูป่้วยกลบัไปกลบัมาระหวา่งERกบัOPD และแนวทางท่ีใชใ้นการคดัแยกไม่ชดัเจนและคลอบคลุม 

 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อมีแนวทางในการคดัแยกระดบัความรุนแรงของผูป่้วยทีชดัเจน 
2. เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลไดท้นัเวลาตามระดบัความรุนแรงท่ีเหมาะสม 
ตัวช้ีวดั 

อุบติัการณ์การเกิดอนัตรายในผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงระดบั1ในOPD 
 
การด าเนินการ 
1. มีการนดัหมายจากทีมPCTใหมี้การประชุมเพื่อจดัระบบและจดัท าแนวทางการคดัแยกผูป่้วยส่งERและOPDใน
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. น าปัญหาท่ีพบและร่วมกนัวางแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
3. จดัท าแนวทางและปรับปรุงเพื่อใชใ้นการคดัแยกและการส่ือสารระหวา่งหน่วยงาน 
4. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีในช่วยในการคดัแยกผูป่้วย 
 5.ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานใหก้บับุคลากรในหน่วยงาน 
 6.ปฏิบติังานตามแนวทางท่ีมีการปรับเปล่ียนคร้ังท่ี3 
 7.ประเมินผลและร่วมหาแนวทางแกไ้ขระหวา่งหน่วยงาน 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
ผูป่้วยมีความปลอดภยัและไดรั้บบริการตามระดบัความรุนแรง 
เกิดนวตักรรมการใชบ้ตัรสีเพื่อแยกระดบัความรุนแรงของผูป่้วยท่ีจุดคดักรอง 
 
 

 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ระดบัทีป่ฏิบัตไิด้ 

2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.อุบติัการณ์ผูป่้วยท่ีมีระดบัความ
รุนแรงระดบั1ไดรั้บอนัตราย 

0 0 0 0 0 0        
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พฒันาการให้บริการการระบุตัวผู้ป่วยรถเขน็น่ัง  
หลกัการและเหตุผล 

      เดิมไดใ้ชห้มายเลขรถระบุตวัผูป่้วยรถเข็นเพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บบตัรคืนถูกคน ตรวจถูกคนและผูป่้วยไดรั้บบริการท่ี
ถูกตอ้งปลอดภยัจนเป็นนวตักรรมของหน่วยงาน  
ปัญหาคือ จากท่ีมีการเปล่ียนคนหมุนเวยีนแทนคนขาดลาและรับคนใหม่ตลอดเวลาท าใหเ้กิดอุบติัการณ์การส่งผูป่้วย
รถเขน็ตรวจผดิเวชระเบียนข้ึนจึงตอ้งน าปัญหาท่ีเกิดมาทบทวนใหม่ 
วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อเป็นการทบทวนระบบการท างานในการระบุตวัผูป่้วยใหก้บับุคลากรใหม่ 
2. เพื่อเป็นการระบุตวัผูป่้วยเบ้ืองตน้ในการคน้บตัรและส่งบตัรคืนไดถู้กตอ้ง 
3. เพื่อความสะดวกในการเข็นรถเขน็เขา้ตรวจไดต้รงกบัแฟ้มเวชระเบียน 
ตัวช้ีวดั 

อุบติัการณ์การส่งผูป่้วยเขา้ตรวจผิดคนผดิเวชระเบียน 
การพฒันา 
1. ประชุมทบทวนปัญหาในหน่วยงาน 
2. จดัเตรียมเคร่ืองมือเป็นบตัรรถนัง่ สีเขียว ระบุหมายเลขรถทุกคนั 
3. ช้ีแจงและใหพ้นกังานเปลติดบตัรผูป่้วยให้ตรงกบัหมายเลขรถท่ีผูป่้วยนัง่ 
   โดยมีขั้นตอนการระบุตวัผูป่้วยตั้งแต่การคืนบตัร การส่งซกัประวติัและการส่งตรวจดงัน้ี 
     - ถามช่ือผูป่้วยไม่ใหใ้ชก้ารถามน า 
     - ใหถ้ามวา่ผูป่้วยช่ืออะไรนามสกุลอะไร 
     - กรณีเป็นเด็กใหถ้ามญาติวา่ผูป่้วยช่ืออะไร 
     - ตรวจสอบวา่ตรงกบัเวชระเบียนหรือไม่ 
4. ติดตามประเมินผลหลงัใชบ้ตัร 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือในการระบุตวัผูป่้วยส่งตรวจไดถู้กคน 
มีนวตักรรมในหน่วยงาน 
ผลลพัธ์ 

 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ระดบัทีป่ฏิบัตไิด้ 

2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.อุบติัการณ์การเขน็ผูป่้วยเขา้ตรวจผิด
เวชระเบียน 

0 0 0 0 0 0        
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ประกนัคุณภาพงานประชาสัมพนัธ์/ศูนย์เปล 
ประกนัเร่ือง: ผู้ป่วยในภาวะวกิฤติและฉุกเฉินจะได้รับบริการเปลน่ัง, เปลนอนทุกราย                                                
วธีิการด าเนินการ:  1. มีการจดัตั้งศูนยเ์ปล ,มีพนกังานเปลและพยาบาลประชาสัมพนัธ์รับผดิชอบ 
                            2. มีการตรวจสอบความพร้อมใชง้านของเปลนัง่, เปลนอน ทุกวนัเม่ือมีการช ารุดเสียหายส่งศูนย์
ซ่อม 

3.  มีพยาบาลประชาสัมพนัธ์คอยดูแลและเป็นศูนยพ์ิจารณาการใชเ้ปลตามความเหมาะสม
ตลอดเวลา ขณะมีผูรั้บบริการ   
4.  จดัเวรศูนยเ์ปลใหมี้พนกังานเปลตลอดทั้งวนัหากมีการทดแทนจะเป็นลูกจา้งในหน่วยงาน      
      ER, บตัร, OPD ช่วยบริการศูนยเ์ปลแทน 
5.  ในกรณีท่ีพนกังานเวรเปลปฏิบติังานอยูแ่ละมีผูรั้บบริการตอ้งการใชเ้ปล พยาบาล
ประชาสัมพนัธ์         จะเป็นผูใ้หบ้ริการแทนหรือลูกจา้ง ER, บตัร, OPD ช่วยเหลือตลอดเวลา 
6 .ใหบ้ริการเชิงรุกในการประเมินผูป่้วยขณะรอตรวจเพื่อป้องกนัภาวะฉุกเฉิน 

                           7.  จดัใหพ้นกังานเปล  เขา้รบัการอบรมการเคล่ือนยา้ย หรือในโครงการตา่ง ๆ ของงานท่ี- 

                           เก่ียวขอ้ง 

                      8.  จดัท าแนวทางปฏิบตัิการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย, การบรกิารศนูยเ์ปล ใหร้บัทราบทั่วกนั 

กิจกรรมช้ีวดั 
                     1.      ตารางตรวจสอบความพร้อมใชข้องศูนยเ์ปล 
                     2      อุบติัการณ์ขอ้ร้องเรียนจากผูรั้บบริการ 
 

การประเมนิผล         ทุก 1 เดือน 
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                                               ประกนัคุณภาพหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ 
 
เร่ืองการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารทุกเร่ืองให้ทุกหน่วยทราบหลงัจากทีไ่ด้รับแจ้งภายใน30นาที 
เหตุผลที่ประกนั 
                 การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร และการประกาศแจง้ภายในองศก์รเป็นงานหลกัของงานประชาสัมพนัธ์ 
และจากการปฏิบติังานท่ีผา่นมายงัไม่พบขอ้ร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการไม่ไดรั้บทราบ
ขอ้มูลจากการประชาสัมพนัธ์ดงันั้นหน่วยงานจึงประกนัวา่เม่ือไดรั้บแจง้จากหน่วยงานใหป้ระชาสัมพนัธ์ก็จะประกาศ
แจง้ทนัทีหรือภายใน 30นาที 
วธีิด าเนินการ  

1. มีการจดัเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือในการใชส่ื้อสารและการประชาสัมพนัธ์ทุกวนั 
2. จดบนัทึก และตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารท่ีแต่ละหน่วยงานใหป้ระกาศแจง้ วา่ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ 

พร้อมกบัการทบทวนขอ้มูลกบัหน่วยงาน 
3. ประกาศทนัทีในกรณีเร่งด่วน หรือประกาศภายใน30นาที และทุกวนัในกรณีตามวาระก่อนถึงวนัทีมี

กิจกรรม 
4. โทรศพัทแ์จง้อีกคร้ังในส่วนท่ีการส่ือสารเสียงตามสายไม่ชดัเจน 
5. ติดประกาศแจง้ท่ีบอร์ดกรณีกิจกรรมนั้นมีวาระท่ียาวนาน และตอ้งการความพร้อมของบุคลากรทุกคน

ในองคก์ร 
6. บนัทึกกิจกรรมเพื่อเก็บรวบรวมเป็นตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดั      
1. อตัราขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานท่ีใหแ้จง้ไดรั้บการประชาสัมพนัธ์100% 
2.  อตัราการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของบุคลากร >85%   

ผลลพัธ์  
 
      ตวัช้ีวดั                                                                                     เป้าหมาย                         ปฏิบติัได ้
  
จ านวนข่าวสารท่ีใหป้ระกาศแจง้ทุกเร่ืองไดรั้บการประชาสัมพนัธ์    100%                             100% 
 อตัราการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของบุคลากร                                     >85%                             >85%                              
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6.  กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายและมคุีณภาพ  

 

5.1 กระบวนการให้บริการงานประชาสัมพนัธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ต้อนรับ ใหบ้ริการ แนะน า จ าหน่าย 

-ยิม้ทกัทาย 
ใส่ใจบริการ
ดว้ยความ
จริงใจ บริการ
ดุจญาติมิตร 
-สอบถาม
ความตอ้งการ 

-แนะน าขั้นตอน
การใชบ้ริการ 
-ช่วยท าบตัร 
-ช้ี/บอก ทางท่ี
ผูป่้วยไม่ทราบ 
หรือพาไป 
-อ านวยความ
สะดวกแก่ผูม้า
ขอรับบริการ 
-บริการเปลตาม
อาการผูป่้วย 
-บริการรับ-โอน
โทรศพัท ์
-บริการตอบขอ้
ซกัถามและให้
ขอ้มูลตามความ
จ าเป็น 
-Admitted ผูป่้วย 
-ส่งผูป่้วยตรวจ
วเิคราะห์โรค 
 
 

-แนะน าสถานท่ี 
-แนะน าขั้นตอนการ
ใชบ้ริการ 
-แนะน าสิทธิบตัร 
-แนะน าการปฏิบติั
ตวัหลงัรับบริการ 
-แนะน าเร่ืองยากรณี
ยงัไม่เขา้ใจดี 

-ส่งผูป่้วยไปยงั
หน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 
-หอผูป่้วย 
-กลบับา้น 
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กระบวนการให้บริการศูนย์เปล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. เตรียมความพร้อม 
2.  
3.  - ตรวจสอบรถเขน็นัง่ เปลนอน 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยให้
พร้อมใช ้ โดยพนกังานเปลหรือผู ้
ท่ีหวัหนา้ศูนยเ์ปลมอบหมาย 

 
 
 

2.  รับแจ้ง 

-รับโทรศพัทจ์ากหน่วยงาน 
-รับ ณ. จุดรับผูป่้วย 
-รับจากแผนกต่างๆ  
 

3.  พนักงานเปลเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 

- คดักรองจ าแนกประเภทของรถโดย
พยาบาลประชาสมัพนัธ์ 
-พนกังานเปลเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
- ป้องกนัอนัตรายจากการเคล่ือนยา้ย
ตามสภาพผูป่้วย 
- ส่งผูป่้วยตามแผนก 
 
 
 
 
 
 
 
- ตามหน่วยงานต่าง ๆ  

4.  การท าความสะอาด 

- ท าความสะอาดรถเขน็พร้อม
อุปกรณ์เพื่อความพร้อมในการใช้
งาน 

5.  การลงบนัทกึ 

-  ลงบนัทึกการใหบ้ริการ 
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5.2      การพฒันาคุณภาพทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

การพฒันา กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
1.การคดักรองผูป่้วยฉุกเฉินโดยการ
แยกระดบัความรุนแรงส่งแผนกER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.พฒันาการระบุตวัผูป่้วยรถเขน็นัง่ 

-มีการทบทวนความรู้เร่ืองอาการของ
โรคท่ีตอ้งส่งERโดยด่วน 
-จดัท าแนวทางการคดัแยกระดบั
ความรุนแรงร่วมกบัทีมพฒันา
คุณภาพบริการ 
-จดัหาอุปกรณ์ท่ีใชช่้วยใหก้ารคดัแยก
ระดบัความรุนแรงผูป่้วยฉุกเฉิน 
-มีส่ือติดและประชาสัมพนัธ์เพื่อเตือน
ใหมี้การรับรู้ในผูป่้วยท่ีรอรับบริการ 
-ด าเนินการตามแผนพฒันา 
-ประเมินและทบทวนแนวทางเป็น
ระยะมีการไขแนวทาง 3คร้ัง 
 -ทบทวนแนวทางการระบุตวัผูป่้วย 
-จดัท าหมายเลขคู่กบัเวชระเบียนให้
ตรงกบัเลขรถ 
-ติดตามและใหค้วามรู้แก่บุคลากร
ใหม่ทุกวนั 
-ปฏิบติัตามแนวทาง 

อุบติัการณ์ผูป่้วยฉุกเฉินท่ีมีระดบั
ความรุนแรง1และ2ไดรั้บการส่งตรวจ
ท่ีOPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุบติัการณ์การส่งผูป่้วยรถเข็นส่ง
ตรวจผดิเวชระเบียน 
หลงัด าเนินการไม่พบอุบติัการณ์ 
 
 

 

7. .แผนการพฒันาต่อเน่ือง    
- พฒันาการคดักรองผูป่้วยแยกตามระดบัความรุนแรง  
- พฒันาระบบการส่งต่อใหมี้ประสิทธิภาพระหวา่งสถานบริการเครือข่าย 
- ใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกผูรั้บบริการในกลุ่มผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาส 
- การส่งเสริมสุขภาพแก่ผูรั้บบริการและบุคลากรหน่วยงานในเร่ืองการป้องกนัอุบติัเหตุและอาหารท่ี

ปลอดภยั 
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ภาคผนวก 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานประชาสัมพนัธ์/ศูนย์เปล 

ทางด้านความปลอดภัย 

 1. รถเขน็นัง่ทุกคนัจะมีเขม็ขดันิรภยัเพื่อใชใ้นกรณีผูป่้วยมีความเส่ียงท่ีไดรั้บอนัตายขณะเคล่ือนยา้ยเช่นแขนขาอ่อน
แรงช่วยเหลือตวัเองไดน้อ้ยเป็นตน้  
2. ขณะเขน็รถจะใหผู้ป่้วยวางแขนขาไวท่ี้พกัแขนและเทา้เพื่อใหอ้ยูใ่นท่าสบายป้องกนัอนัตรายแขน เทา้เขา้ลอ้รถขณะ
เคล่ือนยา้ย 
3. รถเขน็นัง่/นอนจะมีหมายเลขรถทุกคนัแลมีการระบุตวัผูป่้วยดว้ยการใชห้มายเลขรถทุกคน 
4. รถนอนจะมีเหล็กกั้นก่อนการเคล่ือนยา้ยตอ้งยกเหล็กกั้นข้ึนทุกคร้ัง 
5. การรับ-ส่งจากรถRefer มีแนวทางปฏิบติัร่วมกนัทั้งพยาบาล พนกังานขบัรถ และพนกังานเปล ถา้ผูป่้วยรู้สึกตวัดีให้
กอดอกไวป้้องกนัอนัตรายจากการถูกหนีบของเหล็กกั้น กรณีไม่รู้สึกตวัใหใ้ชเ้ขม็ขดัรัดและใหแ้ขนหนีบล าตวัไว ้
6. พนกังานเปลทุกนมีความรู้ในการประเมินผูป่้วยก่อนใชร้ถเขน็ในการเคล่ือนยา้ย 
7. การเขน็รถลงท่ีลาดชนัรถนัง่ใหห้นัหลงัลงป้องกนัการพลดัตก 
8. พนกังานเปลมีการตรวจสอบความพร้อมใชข้องเปลมีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัส่งซ่อมเม่ือมีการช ารุด 
การป้องกนัการติดเช้ือ 

 1. ทางทีมENVกบัทีมIC ไดจ้ดัท าสถานท่ีเพื่อซกัลา้งส่ิงคดัหลัง่ท่ีปนเป้ือนรถเขน็และไหลลงสู่บ่อบ าบดัต่อไปตาม
กระบวนการ 
2 .การท าความสะอาดทุกคร้ังพนกังานเปลจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัการติดเช่ือเช่น หนา้กากอนามยั แวน่ตา รองเทา้
บูท ถุงมือ ผา้กนัเป้ือนตามแนวทางของIC 

3. การท าความสะอาดทัว่ไปใชผ้งซกัฟอกและน ้าสะอาดเช็ดเพื่อท าความสะอาด 
4. ในกรณีทีผูป่้วยมีสาสวนปัสสาวะคาไวใ้หมี้การพบัสายขณะเคล่ือนยา้ยเพื่อป้องกนัการไหลยอ้นของปัสสาวะไปยงั
ท่อทางเดินปัสสาวะป้องกนัการติดเช้ือเพิ่มและระวงัการหลุดเล่ือนเป็นการดึงร้ังท าให้เกิดการอกัเสบและติดเช้ือได ้
5 .ผูป่้วยท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงในการแพร่กระจายเช้ือจะมีการแจกหนา้กากอนามยัใหผู้ป่้วยพร้อมแนะน าวธีิการใชท้ั้งผูป่้วย 
ญาติและตวัผูใ้หบ้ริการเอง 
6. บุคลากรเนน้ปฏิบติัตามแนวทางของIC ลา้งมือก่อนและหลงัใหบ้ริการ 
 

การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
1.พนกังานเปลตอ้งมีความรู้และทกัษะในการประเมินผูป่้วยก่อนการใชร้ถเข็นเพื่อความปลอดภยั 
2.ผูป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินไม่ไดส้ติใหน้อนราบไม่หนุนหมอนเอียงหนา้ไปทางดา้นใดดา้นหน่ึงเพื่อป้องกนักาส าลกัหรือ
ล้ินตกอุดกลั้นทางเดินหายใจ 
3.ผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจบ็ตกท่ีสูง กระแทกระวงัอนัตรายเพิ่มจากการบาดเจบ็ตอ้งใชเ้ปลตกัทุกราย 
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4.ผูป่้วยบาดเจบ็แขน ขาผดิรูปมีการใชS้plintดามแขน ขาทุกราย 

5.การเขน็ผูป่้วยรถเขน็นอนใหเ้ขน็ทางดา้นศีรษะผูป่้วยเสมอเพื่อเฝ้าระวงัอาการเปล่ียนแปลงขณะเคล่ือนยา้ย 
6.ผูป่้วยท่ีมีอาการในกลุ่มเส่ียงMI Strokeใหส่้งผูเ้ขา้หอ้งฉุกเฉินทนัที 

การให้บริการผู้ทีม่ีสายต่างๆคาไว้ 
1.มีการเฝ้าระวงัใหพ้บัหรืองอสายขณะเคล่ือนยา้ยเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ 
2.ระวงัการดึงร้ังของสายขณะเคล่ือนยา้ย 
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