
   ประเภทผลงาน   CQI  (Poster Presentation) 

1.ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบงาน IC คุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน  

2.ชื่อผู ้จัดทำ  นางวรรณา ชุมสุวรรณ์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ งานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล โรงพยาบาลป่าบอน  

3.บทนำ จากการประเมินมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในปี 2559-2560  พบว่า รพ.สต.ผ่าน
มาตรฐานด้าน IC เท่ากับร้อยละ 18.18 และ 27.27 ตามลำดับ ปัญหาสำคัญคือ การจัดการพื้นที่ การ
ล้างมือ การล้างเครื่องมือด้วย น้ำยาล้างจาน การจัดการขยะติดเช้ือ การทำลายเช้ือและทำให้ปราศจาก
เชื้อ เป้าหมายการพัฒนาเพื่อพัฒนาระบบงาน IC ในCUPป่าบอน มีระบบงานจ่ายกลางแบบศูนย์กลาง
เชิงบูรณาการและเพื่อให้ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านการประเมิน รพ.สต ติดดาว 
4.วัสดุและวิธีการดำเนินงาน ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และออกแบบการพัฒนาโดยใช้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
รอบที่ 1  ตุลาคม 2560-กันยายน 2561   พบว่า รพ.สต.มีผลประเมิน IC ไม่ผ่านเกณฑ์ 80.00% 
ร้อยละ 81.82  ปัญหาที่สำคัญคือ การจัดการพื้นที่ใช้สอยไม่เป็นสัดส่วน การล้างมือ การใช้น้ำยาล้าง
จานล้างเครื่องมือ การทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ การจัดการขยะติดเชื้อไม่ถูกต้อง เหมาะสม 
เนื่องจากไม่มีแนวทางดำเนินงานด้าน IC ที่ชัดเจน รพ.สต.มีผู้รับผิดชอบงานIC แต่ไม่มีการกำหนด
ขอบเขตงานที่ชัดเจน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการIC เครือข่ายCUP ป่าบอน  จัดทำคู่มือIC สำหรับ 
รพ.สต.  จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ด้าน IC ให้แก่บุคลากรในเครือข่ายปีละครั้ง  ผลการดำเนินงาน รพ.สต ใน
เครือข่ายมีคะแนนประเมินด้านIC มากกว่าร้อยละ 80  ปี 2560-2561 ร้อยละ 18.18 และ 27.27 
ตามลำดับ 
รอบที่ 2  ตุลาคม 2561-กันยายน 2562  ผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน IC ของรพ.สต ไม่ผ่าน
ผ่านเกณฑ์ 80% ร้อยละ72.73 ปัญหาที่สำคัญคือ การจัดแบ่งพื้นที่ไม่เหมาะสม การใช้น้ำยาล้างจานล้าง
เครื่องมือ การจัดการขยะติดเชื้อ  ทบทวนสาเหตุพบว่า ขาดความรู้ด้านIC เฉพาะสำหรับการปฏิบตัใิน 
รพ.สต  รูปแบบการจัดระบบงานจ่ายกลางในเครือข่ายที่ไม่ชัดเจน ,การขาดงบประมาณในการจัดหา
เครื่องมือ วัสดุ จึงมีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน IC แก่บุคลากรทุกระดับ โครงการพัฒนา
ระบบงานจ่ายกลางแบบศูนย์กลางและการจัดการขยะติดเช้ือและขยะอันตราย 
5. ผลการดำเนินงาน:  

ตัวชี้วัด 2560 2561 2562 
การปฏิบัติตามมาตรฐาน IC 27.27 72.72 100 
ผ่านการประเมิน รพ.สต ติดดาว NA 9.09 100 

6.วิจารณ์ : การพัฒนาคุณภาพเชิงเครือข่าย ส่งผลให้ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิปฏิบัติตามมาตรฐาน IC 
และทุกหน่วยบริการผ่านการประเมิน รพ.สต ติดดาว  

7.สรุป:การพัฒนาระบบงาน IC ของ CUP ป่าบอน มีการดำเนินแบบภาคีเครือข่าย บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน IC ได้อย่างถูกต้อง การบริหารจัดการเชิงเครือข่ายเป็น
ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ทั้งนี้ ควรมีกระบวนการนิเทศและประเมินผลเพื่อเสริมพลังอำนาจ
ในการจัดการ และถอดบทเรียนในการจัดการต่อไป 



1.ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบงาน IC คุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน  

2.ชื่อผู ้จัดทำ  นางวรรณา ชุมสุวรรณ์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ งานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล โรงพยาบาลป่าบอน  

3.บทนำ:การจัดการการติดเช้ือในสถานพยาบาล เป็นสิง่สำคัญที่ทุกสถานพยาบาลต้องคำนึงถึง ทั้งนี้ ที่
ผ่านมามีการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล และเกณฑ์รส.สต.ติดดาว สำหรับหน่วย
บริการปฐมภูมิในเครือข่าย โดยรพ.ป่าบอนมีการดำเนินงานพัฒนาระบบงาน IC ใน CUP ป่าบอน มี 
รพ.สต จำนวน 11 แห่ง มีการนิเทศและประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง พบว่า รพ.สต.ที่มีผลการประเมนิด้าน 
IC ปี 2559-2560  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 18.18 และ 27.27 ตามลำดับ ปัญหาที่สำคัญได้แก่ การจดัการ
พื้นที่ใช้สอย  การล้างมือ ใช้น้ำยาล้างจาน ล้างเครื่องมือ ทุก รพ.สต การจัดการขยะติดเช้ือไม่ถูกต้อง 
รวมทั้งการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ จากปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการบริหารเครือข่าย
บริการสุขภาพอำเภอป่าบอน จึงได้กำหนดให้ปัญหาดังกล่าว เป็นประเด็นที่ต้องดำเนินการอย่าง
เร่งด่วน ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือในเครือข่าย จึงได้ออกแบบการพัฒนาโดย
ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวคิดหลักในการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบงาน IC ในเครือข่ายบริการ  เพื่อพัฒนาระบบงานจ่ายกลางแบบศูนย์กลางเชิงบูรณาการ          
เพื่อให้ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านการประเมิน รพ.สต ติดดาว  

4.วัสดุและวิธีการ:จากการวิเคราะห์ปัญหา ทีมได้วางแผนและวางกลยุทธ์ในการพัฒนา คือ 

รอบที่ 1  ตุลาคม 2560-กันยายน 2561   

- จากการลงเยี่ยม รพ.สต. ในเครือข่ายตามแผนการนิเทศงานประจำปีของเครือข่าย 

บริการสุขภาพ อำเภอป่าบอน พบว่า รพ.สต.มีผลประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมการติด
เช้ือที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 81.82  พบปัญหาที่สำคัญดังนี้ การจัดการพื้นที่ใช้สอยไมเ่ปน็
สัดส่วน การล้างมือ การใช้น้ำยาล้างจานล้างเครื่องมือ การทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ การ
จัดการขยะติดเช้ือไม่ถูกต้อง เหมาะสม  

- ทบทวนผลการดำเนินงานพบว่าการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการติดเช้ือใน 

เครือข่ายไม่มีแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน รพ.สต.มีผู้รับผิดชอบงานIC แต่ไม่มีการกำหนดขอบเขตงาน
ที่ชัดเจน  

- การปรับปรุงโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ เครือข่าย 

บริการสุขภาพ อำเภอป่าบอน  จัดทำคู่มือIC สำหรับ รพ.สต.  การการจัดอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการ
ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือให้แก่บุคลากรในเครือข่ายปีละครั้ง   

- สรุปผลการดำเนินงานพบว่า ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานIC ของรพ.สต ในเครือข่าย 

มีคะแนนประเมินด้านIC มากกว่าร้อยละ 80  ปี 2560-2561 ร้อยละ 18.18 และ 27.27 ตามลำดับ  



รอบที่ 2  ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 

- จากผลการดำเนินงานปี 2561 พบว่าผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน IC ของรพ.สต ไม่ 

ผ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ร้อยละ72.73 ปัญหาที่สำคัญคือ การจัดแบ่งพื้นที่ไม่เหมาะสมเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายเชื้อ การใช้น้ำยาล้างจานล้างเครื่องมือ การจัดการขยะติดเชื้อ  ทีม ICC และรพ.สต.ใน
เครือข่ายร่วมกันทบทวนสาเหตุพบว่า ขาดความรู้ด้านIC เฉพาะสำหรับการปฏิบัติใน รพ.สต  รูปแบบ
การจัดระบบงานจ่ายกลางในเครือข่ายที่ไม่ชัดเจน ,การขาดงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ 

- มีการพัฒนาโดยการจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานด้านการป้องกันและควบคุมการ 

ติดเช้ือในเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอป่าบอน ซึ่งประกอบด้วย 

• โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน IC แก่บุคลากรทุกระดับในเครือข่ายปีละ ครั้ง  

จัดประชุมพยาบาลควบคุมการติดเช้ือของ รพ.สต ทุก 3 เดือน 

• การจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานจ่ายกลางแบบศูนย์กลางของเครือข่าย 

บริการสุขภาพ เพื่อจัดหาเครื่องมือ น้ำยาล้างเครื่องมือ  ถุงขยะติดเช้ือตามแบบมาตรฐาน จัดรูปแบบ
การบริการโดยมีรถรับ-ส่งเครื่องมือของเครือข่าย 

- การจัดการขยะในเครือข่าย  
• ขยะทั่วไปมีการประสานกับ อบต.เพื่อดำเนินการจัดเก็บและกำจัด 
• ขยะติดเช้ือและขยะอันตรายส่งกำจัดที่โรงพยาบาลป่าบอน มีรถรับ-ส่งขยะ

กลางของเครือข่าย 
- การลงเยี่ยมและให้คำแนะนำปีละ 2 ครั้งหรือตามความจำเป็น 
- ใช้การสื่อสารในรูปแบบไลน์ : IC CUP PABON 
- ผลการประเมินความรู้ด้าน IC ของบุคลากรในเครือข่าย ปี 2562 

• บุคลากรกลุ่มทั่วไปมีความรู้หลังการอบรมร้อยละ 73.33 
• บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้หลังการอบรมร้อยละ 88.46 

5. ผลการดำเนินงาน:  

ตัวชี้วัด 2560 2561 2562 
การปฏิบัติตามมาตรฐาน IC 27.27 72.72 100 
ผ่านการประเมิน รพ.สต ติดดาว NA 9.09 100 
 

6.วิจารณ์: : หลังการพัฒนาคุณภาพเชิงเครือข่าย ส่งผลให้ทุกหน่วยบริการปฐมภูมิได้มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน IC และทุกหน่วยบริการผ่านการประเมิน รพ.สต ติดดาว บทเรียนจากผลการศึกษา พบว่า 
การคิดและการจัดการอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 



กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา โดยการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การหาทางในการแกป้ัญหา
โดยการทบทวน วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา การทำงานแบบมีส่วนร่วม ที ่ช่วยเหลือและให้ความ
ร่วมมือในการดำเนินการซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอ กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้เสนอแนวคิดและแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่ต้องได้รับบริการที่มี
คุณภาพ มีความปลอดภัย ความมุ่งมั่นตั้งใจและภาวะการนำของผู้ดำเนินการและทีมงานในการพัฒนา
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล เกาะติด สรุปผล และสะท้อนผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เปิดรับความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานทุกคน 

7.สรุป:การพัฒนาระบบงาน IC ของ CUP ป่าบอน มีการดำเนินแบบภาคีเครือข่าย บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน IC ได้อย่างถูกต้อง การบริหารจัดการเชิงเครือข่ายเป็น
ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ทั้งนี้ ควรมีกระบวนการนิเทศและประเมินผลเพื่อเสริมพลังอำนาจ
ในการจัดการ และถอดบทเรียนในการจัดการต่อไป 

 

 

 

 


