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01/05/2562 I-4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู ้

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: alignment & integration, 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล, คณุภาพของขอ้มูลและสารสนเทศ, 

ความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ, 

การจดัการความรูแ้ละการเรียนรูท้ี่ดี 
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ii. บรบิท  โรงพยาบาลใช้โปรแกรมปฏิบตัิการ HosXP ในระบบบริการ 

เชื่อมโยงรายงานผลตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ (LIS) และรังสีวิทยา (PAC)  

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์: 

G8.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงาน 

กลุ่มผู้ป่วย/ผู้รบับรกิารที่ส าคัญ: 

1.ผู้ป่วยสามารถเข้าถงึระบบสารสนเทศ เชน่ ประวัตกิารรกัษา ประวตัิการใชย้า 

ข้อมูลนัดหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็วถูกตอ้ง 

2.ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงขอ้มูลได้ง่าย สารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ 

สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ก่อให้เกิดการน าไปใช้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 

ในด้านการบรกิาร การศึกษาวิจัย 

3.ผู้บริหาร สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผน 



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2018) รพ.ปางศลิาทอง   

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  2 

SAR 2018 version 1.0 

 

Date: 

01/05/2562 
การบริหารจดัการการเงิน บุคลากร เครื่องมอืครุภณัฑ ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

แหล่งข้อมลูเปรยีบเทยีบ: 

 1.  จากเป้าหมายของกระทรวง 

และจังหวัดตามที่ก าหนด,ข้อมูลประเทศ,ผลงานของโรงพยาบาลใกล้เคียง,ผลลัพธ์

ของโรงพยาบาลที่ผ่านมา 

 2.  ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคณุภาพโรงพยาบาล(THIP) 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ: HosXP, LIS, 

PACS,ระบบบันทกึอบุัติการณ์ความเสี่ยง,เว็บไซตข์องโรงพยาบาล 

iii. กระบวนการ 

I-4.1 ก. การวดัผลการด าเนินการ (performance) ขององค์กร 

(1) การเลือก รวบรวม เชื่อมโยงตวัชีว้ัด, การมี alignment ทั่วทั้งองค์กร, 

การใช้ประโยชน์เพ่ือติดตามการปฏิบตัิงานประจ าวันและความก้าวหน้าตามกล

ยุทธ์ (ยกตัวอย่างการตัดสินใจที่เป็นผลจากการติดตามตัวชี้วดั):  

 วิสัยทัศน์ “บริการได้มาตรฐาน” 

ความส าเร็จของการพฒันาระบบบรกิารตามแผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ 

(Service Plan) ถ่ายทอดสู่ตัวชี้วัดด้านการรักษาใน Clinical Tracer Highlight 

แสดงถึง ความส าเร็จ ของ Service Plan เช่น Stroke, Sepsis เป็นตน้ 

 ทีมน าของโรงพยาบาลและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมกีารก าหนดภาร

กิจและเป้าหมายของโรงพยาบาล 

โดยใช้เขม็มุ่งมาจดัท าเป็นแผนยุทธศาสตรข์องโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือก าหน

ดทิศทางในการพัฒนาโรงพยาบาลเชื่อมโยงทีมน าโรงพยาบาลทมีคร่อมสายงา

นและหน่วยงานทกุระดับ ให้ปฏิบตัิงานตามแผนที่วางไว้ 

 มีการก าหนดตวัชีว้ัดตามแผนยุทธศาสตร์ระดับโรงพยาบาลตัวชี้วดัทีมคร่อมสาย

งาน และตวัชีว้ัดระดับหน่วยงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 โรงพยาบาลได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบันทกึขอ้มูลด้านสาธ

ารณสขุโดยใช้โปรแกรมHOS-XP 

ในการรายงานและติดตามตวัชีว้ัดของหน่วยงานต่างๆ เช่น 

ร้อยละของการตรวจคดักรองโรคไตในกลุม่ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสู

ง ร้อยละของผู้ปว่ยเบาหวานที่คุมระดับน้ าตาลได้ 

ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่คุมระดบัความดันโลหิตได ้

ความครบถว้นถกูต้องในการน าส่งข้อมูลแกห่น่วยงานระดับสูง เชน่ สสจ. 

สปสช. เป็นต้น 
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01/05/2562  (2) การเลือกและใชข้้อมูล performance 

ขององค์กรที่มีการเปรยีบเทียบกบัองค์กรภายนอก: 

 ข้อมูลรายได้จากการให้บริการของโรงพยาบาลภายในจังหวัด 

 ข้อมูลตัวชี้วัดในระบบ MIS และHDC service 

 ขอ้มูลผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ัดระดับของโรงพยาบาลทัว่ประเทศ (THIP) 

(3) การใช้ข้อมลูเสียงของผู้ป่วยเพ่ือสร้างวฒันธรรมที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง 

(ยกตัวอย่าง): 

 มีการน าข้อร้องเรียนทีผู่้รับบริการใส่ตูร้ับฟังความคิดเห็น 

มาปรับปรุงระบบบรกิาร ไดแ้ก ่พฤติกรรมการบรกิารของเจ้าหน้าท่ีห้อง x-ray 

คือการพูดจาไม่ดีกบัผูร้ับบรกิาร 

ได้มีการชี้แจงกับเจ้าหน้าท่ีโดยตรงเพื่อให้ปรับพฤติกรรม 

และมีเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการเรื่องแพทย์ไม่ตรวจผู้ป่วยห้องพิเศษได้ส่งเรื่อง

ให้องค์กรแพทย์เพ่ือให้แพทย์ตรวจผู้ป่วยทีน่อนโรงพยาบาลทกุราย 

ผลลัพธ์ที่ได้ ยังไม่พบข้อร้องเรยีนพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ x-ray 

และไม่พบข้อร้องเรียนของแพทย์เรื่องการไม่ตรวจผู้ปว่ยที่นอนโรงพยาบาล 

(4) การปรับปรุงระบบวัดผลด าเนินการขององค์กร: 

 จากการดตูัวชี้วัดจาก HDC ซึ่งเป็นของกระทรวงสาธารณสขุที่จัดท าขึ้นเพื่อ 

monitor การท างานของหน่วยงานพบว่าตัวชี้วัดบางอันต่ ากว่าผลงานที่ท าจริง 

ผู้รับผิดชอบงานและงานสารสนเทศของโรงพยาบาลไดร้่วมกันแกไ้ขปัญหาพบ

ว่าผูร้ับผิดชอบงานคยีข์้อมูลไมถู่กต้องท าให้ผลงานใน HDC ไม่ตรงตามจริง  

I-4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ (performance) ขององค์กร 

(1) ประเด็นส าคัญที่ได้จากการวิเคราะหข์้อมูลผลการด าเนินการขององค์กร 

(ความส าเรจ็/ความก้าวหน้า) ในรอบปทีี่ผ่านมา:  

 เพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายดว้ยการ Audit 

ความสมบรูณข์องเวชระเบียนและการส่งข้อมูลเบิกจ่ายให้ ทันเวลา 

ท าให้งบประมาณ สว่นของ IP เพ่ิมขึ้น 

 ผลงานตัวชี้วัดใน HDC มีความถูกต้องเพิ่มมากขึ้น เช่น 

เป้าหมายผู้ป่วยเบาหวานและความดันท าให้เวลาคิดผลงานมีความถูกต้อง 

I-4.1 ค. การใช้ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินการ (performance) ขององค์กร 

(1) 
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ล าดับความส าคัญเพ่ือการปรับปรุงผลการด าเนินการขององคก์รทีเ่กิดจากการ

ทบทวน [เชื่อมโยงกับ II-1.1ก(7)]: 

 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนและการส่งข้อมลูเบกิจ่าย 

 ระบบการติดตามผลลพัธ์ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ส่งต่อลง รพ.สต. 

 การพฒันาระบบสารสนเทศเครือข่าย 

 การพฒันาบุคลากรในการดแูลเฉพาะโรค 

I-4.2 ก. ข้อมลูและสารสนเทศ 

(1) การท าให้มั่นใจในคุณภาพของข้อมลูและสารสนเทศ (accuracy, validity, 

integrity, reliability, current): 

 มีระบบการตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มก่อนส่งออกเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 

(2) การท าให้มั่นใจในความพร้อมใช้ของขอ้มูลและสารสนเทศ, 

ระบบที่มีใช้งานในปัจจุบัน, ระบบทีก่ าลังพัฒนาหรือมแีผนจะพฒันา: 

 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศของโรงพยาบาลมรีะบบส ารองข้อมูลกรณีserver 

มีปัญหา 

 ก าหนดให้มีผู้ดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลและมีการตรวจสอบระบบอย่

างสม่ าเสมอ 

 มีแผนแยก server เพ่ิมอีกหน่ึงห้องโดยให้อยู่คนละตึก 

I-4.2 ข. การจัดการระบบสารสนเทศ 

(1)(2) การท าให้มั่นใจในความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ 

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล/สารสนเทศ: 

 มีผู้ดูแลรับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ 

มีห้องท่ีจัดเก็บข้อมลูทีป่ลอดภัยบุคคลภายนอกเข้าถึงได้ยาก 

 มีการก าหนดรหัสใช้งาน User name และ Password 

ของบุคลากรในโรงพยาบาลในการเข้าใช้งานระบบโปรแกรม Hosxp. 

ก าหนดระดับรหัสผูท้ี่สามารถเข้าถึงข้อมลูผูป้่วย 

เพ่ือรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยให้ปลอดภัย 

(3) การส่งข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยยังคงรกัษาความลับของผู้ป่วย: 

 เพ่ือตอบสนองต่อโอกาสพัฒนาเรื่องการส่งข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อสังคมออนไลน์โด

ยยังคงรกัษาความลับของผู้ป่วยทีม IM 

ได้มีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรทางการแพทยไ์ม่ถูกร้องเรียนจึงได้วางแผนให้มีก

ารก าหนดนโยบายและมาตรการการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลนใ์นทุกหน่วยบ

ริการ 
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และถ่ายทอดนโยบายให้ทุกหน่วยบรกิารรับทราบและมกีารติดตามประเมินผลก

ารปฏิบตัิตามนโยบาย 

I-4.2 ค. ความรู้ขององค์กร 

(1) การสร้างและจัดการความรู้: 

 ทีมน าสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีได้ไปประชมุอบรมเพ่ือรับความรูท้ี่เป็นปั

จจุบันและให้มีการน ามาสื่อสารหรือจดัประชุมให้หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 ทีมน ากระตุ้นให้หน่วยงานมีการทบทวนความเส่ียงหรือเหตุการณท์ี่ไม่พึงประสง

ค์เพื่อจะได้น ามาแก้ไขปรับปรุงโดยให้อ้างอิงถึงหลักวิชาการที่ถกูต้อง 

 มีแผนรองรับและสนบัสนุนการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และประกวดผลงานการพฒันา

คุณภาพในโรงพยาบาลทุกปี และ ขยายผลลงสู่รพ.สต.ในเขต 

ส่งผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ัน 

ผลงานใดที่ชนะการประกวดก็จะถกูคัดเลือกให้ไปน าเสนอในระดับจังหวัดต่อไป  

(2) การระบ ุgood practice และขยายผล: 

 งานห้องคลอดได้น าความรู้เกี่ยวกับการท าคลอดในท่าก้นและน ามาจัดประชุมวิ

ชาการให้กับพยาบาลเพ่ือสร้างความมั่นใจในการท าคลอด 

(3) การท าให้การเรียนรู้ฝังลึกในวถิกีารปฏบิัติงานขององคก์ร: 

 ทีมน ามีการกระตุ้นให้หน่วยงานเกิดการเรียนรู้จากการค้นหาความเส่ียงในหน่ว

ยงานและหาแนวทางการจดัการความเส่ียง 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Sc

or

e 

D

A

LI 

G

ap 

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

1. การวัดผลการด า

เนินงาน 
3 L  ถ่ายทอดตัวชี้วัดตามล าดับชั้น.ในทกุมติ ิ

 ร่วมก าหนด Key Success Factor 

ตามแผนยุทธศาสตร ์และถ่ายทอด  

2. การวิเคราะหข์้อ

มูล 

การทบทวนผลก

ารด าเนินงาน 

3 L  ก าหนดเป้าหมายการผลกัดันนโยบายและแผน

กลยุทธ์ที่ยังไม่ส าเร็จ 

อ้างอิงกับผลการด าเนินงานตวัชีว้ัด 

 ก าหนดผูร้ับผิดชอบโดยตรงและทบทวนอยา่ง
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และน าไปใช้ปรั

บปรุง 

ต่อเนื่อง 

3. คุณภาพของข้อ

มูลและสารสนเท

ศ 

3 L  ทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศอยู่ในรูป

แบบที่ง่ายต่อการใช้งานและทันเหตุการณ์ 

4. การจดัการระบบ

สารสนเทศ 
3 L  พัฒนา Website เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูและเชื่อม 

โยงกับแหล่งข้อมูล 

5. ความรูข้ององค์

กร 
3 

 

L  พัฒนาระบบการประเมินและวางแผนการจดัก

ารความรู ้

 ส่งเสริมการวิจัยและพฒันานวัตกรรมอย่างตอ่เ

นือ่ง 

  


