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รายงานการประเมินตนเอง 

การเยี่ยมส ารวจภายใน ประจ าปี 2562  และ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 และ 2561 

ตามเกณฑ์ Siriraj TQA Implementation Model (SiIM-TQA) 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
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โครงร่างองค์กร (Organization Profile)  
1) ลักษณะส าคัญของภาควิชา  

     ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด เป็นภาควิชาภายใต้การก ากับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นองค์กรในก ากับของรัฐที่ด าเนินการโดยไม่มุ่งหวังก าไร 
     ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด มีพันธกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การฝึกอบรมทางวิชาการ การ
วิจัย และการบริการสุขภาพในงานด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ให้มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลภาควิชาฯ แบ่งความเช่ียวชาญเฉพาะโรค
ออกเป็น 9 สาขา ดังนี้   
1. Adult Orthopaedic and Reconstructive Surgery   6. Pediatric Orthopaedics 
2. Foot and Ankle       7. Spine Surgery 
3. Hand and Reconstructive Microsurgery    8. Sports Medicine 
4. Metabolic Bone Disease      9. Orthopaedic Trauma 
5. Orthopaedic Oncology 

ก. สภาพแวดล้อมของภาควิชา 
(1) ภาควิชามีหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์/บริการหลักอะไรบ้าง ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภัณฑ์ต่อความส าเร็จของ

ภาควิชาคืออะไร กลไกที่ใช้ในการส่งมอบหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์/บริการหลักคืออะไร 
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ บริการหลัก และกลไกการส่งมอบแก่ลูกค้า แบ่งตามพันธกิจ 

พันธกิจหลัก 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละบริการต่อ

ความส าเร็จของสถาบันฝึกอบรม 
กลไกการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 

พันธกิจการศึกษา : 
ด้านการศึกษาก่อน
ปริญญา 
 หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต 
วิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์ ชั้นปีที่ 5 
และ ชั้นปีที่ 6 

 ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต โดยนักศึกษาแพทย์สามารถสอบผ่านวิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ได้ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาแพทย์ท้ังหมด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
แพทยสภาก าหนด 

 จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบ/
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ใน
ลักษณะการบรรยาย  Self-directed learning, case 
presentation, Interactive learning, problem base 
learning (PBL), case discussion, Active teaching ward 
round learning, problem และ film conference 

 จัดการเรียนการสอนท่ีโรงพยาบาลร่วมสอน 8 แห่ง เพื่อ
ฝึกทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์  

 มีส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุดในภาควิชาฯ และ
หอสมุดศิริราช รวมท้ังภาควิชาฯ น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนรู้ 

ด้านการศึกษาหลัง
ปริญญา 
 หลักสูตรแพทย์

ประจ าบ้าน สาขา
ออร์โธปิดิกส์ และ
ประกาศนียบัตร
แพทย์เฟลโลว์ 
จ านวน  9  อนุสาขา 

 รับผิดชอบผลิตหลักสูตร แพทย์ประจ าบ้านสาขา
ออร์โธปิดิกส์ และแพทย์เฟลโลว์โดยตรง ท้ัง 2 
หลักสูตรนี้ มีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
ภาควิชา เพราะแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
บทบาทส าคัญในการบริการผู้ป่วยควบคู่ไปกับการ
เรียนและการฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ
ดิกส์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา 

 

 

 จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Learning by 
practice under  supervision ในรูปแบบการบรรยาย 
problem base learning (PBL), teaching ward 
round, case presentation, case discussion, film 
conference, Journal club และ MM conference 
ท่ีห้องเรียน หอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด และอื่น ๆ   

 จัดการประเมินผลโดย สอบ PBA , OSCE, MCQ , 
MEQ, Multiple trauma และ Operative note 

 มีสถาบันสมทบ 3 แห่ง เพื่อฝึกทักษะการดูแลรักษา
ผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์  

 ฝึกปฏิบัติจริงท้ังภายในภาควิชาฯ  และสถาบันสมทบ  
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พันธกิจหลัก 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละบริการต่อ

ความส าเร็จของสถาบันฝึกอบรม 
กลไกการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 

 มีส่ือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุดในภาควิชาฯ
และหอสมุดศิริราช รวมท้ังภาควิชาฯ น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยใน
กระบวนการเรียนรู้ 

 เน้นการเรียนการสอนท่ีต่อยอดเชิงลึกทั้งภาคปฏิบัติและ
วิชาการ 

พันธกิจการวิจัย : 
 งานวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 สามารถสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณค่าเป็นประโยชน์ด้าน

การเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของแพทย์ในการน าความรู้
ดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมี
คุณภาพ  นอกจากนี้ยังมีหน่วยวิจัย รับผิดชอบการ
บริหารจัดการงานวิจัยท้ังระบบซ่ึงมีนักวิจัย 1 อัตรา 
เจ้าหน้าท่ีวิจัย 9  อัตรา 

 เป้าหมายของงานวิจัยตีพิมพ์ 0.55 เรื่อง/คน/ปี 
และ citation 3.58 (เป้าหมายปี 2561) 

 
 การรายงานและตีพิมพ์ผลการวิจัยท่ีน่าเชื่อถือและมี

คุณภาพระดับสากล 
 

บริการวิชาการ  เป็นแหล่งฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ด้าน
วิชาการทางออร์โธปิดิกส์ ในระดับประเทศ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีมีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วเทคโนโลยีทางการแพทย์และความซับซ้อน
ของโรคท่ีมีมากขึ้น มีการพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และได้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
ความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีวิทยากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์จากภายใน
และภายนอกคณะฯ มาถ่ายทอดความรู้ 

 จัดกิจกรรมประชุมวิชาการทางออร์โธปิดิกส์ให้แก่ 
แพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิดิกส์ แพทย์ท่ัวไปในสาขาวิชา
ต่างๆ และการประชุมวิชาการส าหรับพยาบาล เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรแพทย์และพยาบาลท้ัง
ภายในและภายนอกคณะฯ ในระดับชาติ  

 การผลิตหนังสือ วารสาร และสื่อทางวิชาการเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ท่ีทันสมัย  

 

พันธกิจการบริการทาง
การแพทย์: 
 ให้บริการผู้ป่วยทุก

ชนชั้น และทุกระดับ
ความรุนแรงของโรค
ทางออร์โธปิดิกส์ 

 ให้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
พฤติกรรมสุขภาพ 
การดูแลตนเองใน
เชิงป้องกันและการ
รักษาทางออร์โธปิ
ดิกส์ แก่ประชาชน
และชี้น าสังคม 

 
 

 มีแพทย์ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในแต่ละ
สาขาของโรคทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

 มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีในการให้บริการท่ี
ทันสมัยครบถ้วน 

 มีชื่อเสียง และภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นท่ียอมรับของ
สังคม ผู้ป่วยมีความเชื่อมั่น และให้ความไว้วางใจใน
การเข้ามารับบริการตรวจรักษา 

 เป็นแหล่งส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการปรึกษา และดูแล
รักษาเฉพาะโรคทางออร์โธปิดิกส์ท่ีมีความซับซ้อน
จากโรงพยาบาลอื่น ๆ 

 ภาควิชาฯ มีความมุ่งมั่นในการตามรอยคุณภาพ 
(Siriraj Clinical Tracer plus) ของการรักษาโรค
ทางออร์โธปิดิกส์ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน

 
 

 การให้บริการในโรงพยาบาล ท้ังผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
รวมท้ังให้บริการโดยศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ
ต่าง ๆ ในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary 
care) ท่ีต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะและเทคโนโลยีชั้นสูง 
เช่น ศูนย์ผู้บาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง สาขาเวชศาสตร์
การกีฬา ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพฯ และในอนาคต
จะมีแผนงานจัดต้ัง Siriraj Joint Replacement 
Excellent Center (SiJREC) 

 จดักิจกรรมให้ความรู้ผ่านคู่มือ สื่อต่าง ๆ รวมท้ังการ
ผลิตหนังสือและเอกสารด้านการดูแลสุขภาพส าหรับ
ประชาชน 

 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โรคทางออร์โธปิดิกส์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนท่ัวไป ได้แก่ การ
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พันธกิจหลัก 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละบริการต่อ

ความส าเร็จของสถาบันฝึกอบรม 
กลไกการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 

เฉพาะโรค และต่อยอดยกระดับการบริการสู่ความ
เป็นเลิศ (Area of Excellence) และมีนโยบายท่ี
จะขยายผลการตามรอยคุณภาพ ในทุกสาขาของ
ภาควิชาฯ   โดยขยายผลไปสู่ โครงการดูแลรักษา
ผู้ป่วยกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน 
SirirajFracture Liaison Service (Si-FLS) สาขา
โรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุและความผิดปกติของ
กระดูกด้านเมตาบอลิกได้เล็งเห็นประโยชน์และ
ความส าคัญของการจัดท าโครงการเพื่อการดูแล
ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนอย่างต่อเน่ือง   ์เพื่อสร้าง
มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักจากโรค
กระดูกพรุนให้ได้รับการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน 
อย่างต่อเนื่องและได้รับการดูแลเพื่อลดอัตราการ
เกิดกระดูกหักซ้ า   

 และขยายผลสู่ โครงการ Acute Geriatric Hip 
fracture:  Fast track in Siriraj Hospital  สร้าง
ระบบและเส้นทางลัดเพื่อการผ่าตัดผู้ป่วยสูงอายุท่ีมี
ภาวะกระดูกสะโพกหักที่เข้ารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลศิริราช ในระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมง 
นับต้ังแต่เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล (ดังตาราง
ในหมวดที่ 7* 7.4(ข9)) 

สัมมนา การเป็นท่ีปรึกษากลุ่ม หรือชมรมผู้ป่วยเฉพาะ
กลุ่มโรค 

 จัดระบบการบริหารจัดการ  โครงการ Acute Geriatric 
Hip fracture:  Fast track in Siriraj Hospital  เป็น 
Polled Staff ของ Fast tract: Acute Geriatric Hip 
fracture หลัง Admit 72 ชั่วโมง 
   

 

 
(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก และวัฒนธรรม/ค่านิยม ของภาควิชา   สมรรถนะหลัก (core competencies) ทีเ่กี่ยวข้องกับพันธกิจหลักคืออะไร 

วิสัยทัศน์  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะเป็นเลิศทางสาขาออร์โธปิดิกส์  ด้าน
การศึกษา วิจัย วิชาการ และบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
 

พันธกิจหลัก  
1. ผลิตบัณฑิตในสาขาแพทยศาสตร์ และผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาออร์โธปิดิกส์ และแพทยเ์ฟลโลว ์  
2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และน าไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารชั้นน าระดับสากล  
3. ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล  
4. ชี้น าสังคมไทยในดา้นสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต 

วัฒนธรรม/ค่านิยม  ภาควิชาฯ ใช้วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล “SIRIRAJ” มีรายละเอียดดังนี้  
องค์ประกอบ ความหมาย 

S = Seniority รักกันดุจพี่น้อง เป็นทีม เรียนรู้ร่วมกัน 

I  = Integrity ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ใช้ข้อมูลจริงในการท างาน 

R = Responsibility รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา ให้ความส าคัญแก่ผู้ใช้บริการ สังคม และบุคลากร มุ่ง
ผลลัพธ์ สร้างคุณค่า 

I  = Innovation คิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้  พัฒนาต่อเนื่อง 

R = Respect ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นคุณค่าของคนทุกระดับ 

A = Altruism ค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่น และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

J  = Journey to Excellence 
and Sustainability 

มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน มีวิสัยทัศน์ เป็นระบบ คล่องตัว 
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สมรรถนะหลัก  
1. เป็นสถาบนัที่มีอาจารย์ออร์โธปิดิกส์มากทีสุ่ด และมีความครอบคลุมเฉพาะด้าน ทั้ง 9 สาขา ได้แก่  

1) Adult Orthopaedic and Reconstructive Surgery     2) Foot and Ankle     
3) Hand and Reconstructive Microsurgery        4) Metabolic Bone Disease     
5) Orthopaedic Oncology        6) Pediatric Orthopaedics  
7) Spine Surgery       8) Sports Medicine  
9) Orthopaedic Trauma 
 2. มีผู้ป่วยจ านวนมากและเปน็โรคที่มีความซับซ้อน 
 3. มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการรักษาโรคทางออร์โธปดิิกส์ทีท่ันสมัย 

ตารางแสดงความสัมพันธ์กับการบรรลุผลของพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน 

สมรรถนะหลัก 
ความสัมพันธ์กับการบรรลุของพันธกิจ 

การศึกษา วิจัย 
การบริการทาง

การแพทย์ 
1. เป็นสถาบนัที่มีอาจารย์ออร์โธปิดิกส์
มากที่สุด และมีความครอบคลุมเฉพาะ
ด้าน ทัง้ 9 สาขา 
2. มีผู้ป่วยจ านวนมากและเปน็โรคที่มี
ความซับซ้อน 
3. มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการรักษา
โรคทางออร์โธปิดิกส์ทีท่ันสมัย 

 ผลิตแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาออร์โธปิดิกส์
จ านวนมากทีสุ่ดใน
ประเทศ 

 แพทย์ฝึกอบรมมี
ประสบการณ์เรียนรู้
อย่างเพียงพอ 

 สามารถเปิดอบรม
แพทย์เฟลโลวไ์ด้ทุก
สาขา 

ผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ และ
น าไปสู่การตีพิมพ์
ในวารสารชั้นน า
ระดับสากล 

 ให้บริการทาง
การแพทย์ที่มีคุณภาพ 
ทันสมัย ได้
มาตรฐานสากล 

 สามารถให้บริการ
ระดับ Super tertiary 
care 

 ผู้รับบริการมีความพงึ
พอใจ เชื่อถือ และ
ศรัทธา 

 
 

(1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

  

กลุ่มบุคลากรและข้อก าหนดที่ส าคัญ 
จ านวนและกลุ่มบุคลากร และข้อก าหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2562)    

กลุ่มบุคลากร จ านวน (คน) ข้อก าหนดด้านการศึกษา 
สายวิชาการ 42 

(แพทย์บริการ 
4 คน) 

 ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหิดล 
 อาจารย์แพทย์ต้องเป็นแพทย์ท่ีไดร้ับวุฒิบัตร อนุมตัิบัตร หรือการรับรองจาก

ราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

สายสนบัสนุนวิชาชีพเฉพาะ 43  ได้รับใบประกอบวิชาชีพหรือการรบัรองจากองค์กรวิชาชีพ 
สายสนบัสนุนทั่วไป 67  คุณวุฒิและทักษะตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ตาราง ข. แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรในภาควิชาฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)    
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 ประเภท คน (%) ประเภท คน (%) 
เพศ ชาย     69 (43.67%) หญิง 89 (56.33%) 
เชื้อชาต ิ ไทย 158 (100%) ต่างชาติ 0 

อายุ (ปี) 
< 25    ปี    1 (0.66%) 45-54   ป ี 32 (21.05%) 
25-34  ป ี 31 (20.39%) 55-64   ป ี 42 (27.63%) 
35-44  ป ี 46 (30.26%) > 65   ป ี 0 

อายุงาน (ปี) 
< 5     ป ี 21 (13.29%) 11-20    ป ี 35 (22.15%) 
5-10    ป ี 34 (21.52%) > 20   ป ี 68 (43.04%) 

ลักษณะงาน 
นักวิชาการ (อาจารย์) 42 (26.58%) สนับสนุนทั่วไป 67 (42.41%) 
สนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ 45 (28.48%) ผู้บริหาร 4 (2.53%) 

ระดับการศึกษา 
ป.เอก/เทียบเท่า/สูงกวา่ ป.เอก 42 (26.58%) ป.ตรี/เทียบเท่า 38 (24.05%) 
ป.โท/เทียบเท่า 15 (9.49%) ต่ ากวา่ ป.ตรี                          60 (39.87%) 

ความเชีย่วชาญ 

นักวิชาการ (อาจารย์)                    6 (15.79%) 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ 
และสายสนับสนุนทัว่ไป             118 (100%) 

- ศาสตราจารย ์ 4 (10.53%) - ช านาญการพิเศษ 6 (5.08%) 
- รองศาสตราจารย ์ 14 (36.84%) - ช านาญการ 10 (8.47%) 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 14 (36.84%) - ช านาญงาน 3 (2.54%) 

 

 
ตาราง ค. แสดงข้อมูลกลุม่บุคลากรและข้อก าหนดที่ส าคัญ  (ข้อมลู ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)   

กลุ่มบุคลากร 
อายุเฉลี่ย 

(ปี) 
อายุงาน
เฉลี่ย (ปี) 

เพศ ช ญ 
(%) 

ข้อก าหนดด้านการศึกษา ข้อก าหนดเฉพาะด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

สายวิชาการ 46.14 16.31 90.48:9.52  ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก ห รื อ
เ ที ยบ เ ท่ าต ามข้ อ ก าหนด
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 อาจารย์แพทย์ต้องเป็นแพทย์
ท่ีได้รับวุฒิบัตร อนุมัติบัตร 
ห รื อ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก ร า ช
วิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 การตรวจสุขภาพแรกเข้า รวมท้ังการให้วัคซีน
ป้องกันโรคท่ีติดต่อได้ ตั้งแต่รับเข้าท างาน 

 การตรวจสุขภาพประจ าปีแบบพิเศษ 
 การฉีดวัคซีนในการ ท่ีมี โรคเฉพาะ  โดย

มาตราการดั งกล่ าว ได้ขยายขยายความ
ครอบคลุมไปถึงกลุ่มนักศึกษาทางคลินิกแพทย์
ประจ าบ้าน   และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
ตั้งแต่แรกเข้า 

 บุคลากรทางคลินิกและในห้องปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวข้องกับการท างานท่ีมีสารเคมี รังสี และ
การติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดภายใต้
ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ( ISO 
15189,ISO 1190) และการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ภัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานอาชีวอนามัย 

 ข้อก าหนดด้านอัคคีภัย บุคลากรทุกระดับจะ
ได้ รั บการอบรมการป้องกันอัค คีภั ยตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด  

สายสนับสนุน
วิชาชีพเฉพาะ 

40.21 15.63 23.26:76.74  ได้รับประกอบวิชาชีพหรือการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพ 

สายสนับสนุน
ท่ัวไป 
 ระดับ

ปฏิบัติการ 

 
46.73 

 
19.04 

 
31.34:68.66 

 คุณวุฒิและทักษณะตาม
ข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

 ระดับช่วย
ปฏิบัติการ 

    คุณวุฒิไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 และคุณสมบัติอื่นๆตาม
ข้อก าหนดของงาน 
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ปัจจัยส าคัญทีส่่งผลต่อความผูกพันในการท างาน จ าแนกตามกลุม่บุคลากร 

ตาราง ง แสดงปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้พวกเขาท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร  
จ าแนกตามกลุ่มบุคลากรได้ดังนี ้

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ สายสนับสนุนทั่วไป 
 การยึดมั่นในหลักค าสอนตามพระราชด ารัส

ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก“ I don’t want you to 
be only a doctor, but I also want you 
to be a man”  “True success is not in 
the learning but in its application to 
the benefit of mankind”  “ ข อ ใ ห้ ถื อ
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจท่ีสอง ประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจท่ีหน่ึง ลาภ ทรัพย์ 
และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่าน
ทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ” 

 การได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการท า
วิจัยเพื่อให้มีความก้าวหน้าทางต าแหน่งทาง
วิชาการเช่น ทุนสนับสนุนการวิจัย การ
อบรมเพิ่มสมรรถนะให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการท าวิจัย 

 อาจารย์ท่ีบรรจุใหม่ได้รับการส่งเสริมในด้าน
การเพิ่มพูนทักษะ/ฝึกอบรมในสถาบันทาง
การแพทย์ท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 

 มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทันสมัย และ
เทคโนโลยีชั้นสูงในการให้บริการ 

 ความก้าวหน้าด้านต าแหน่งทางวิชาการ 
 ความมีชื่อเสียงในด้านการบริการ 

 การได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้ท าวิจัย
ต า ม ส า ย วิ ช า ชี พ เ ฉ พ า ะ  เ พื่ อ ใ ห้ มี
ความก้าวหน้าในการเลื่อนวิทยฐานะ 

 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการ
อบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะอย่าง
สม่ าเสมอ  

 ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ
และต าแหน่งทางวิชาการ 

 ส่งเสริมการท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ รับ
ฟังความคิดเห็นในทีมสหสาขาฯ ได้รับการ
ช่วยเหลือและปรับปรุงระบบเพื่อให้การ
ท างานด าเนินไปได้อย่างคล่องตัว ราบรื่น 

 การสนับสนุนสร้างขวัญและให้ก าลังใจใน
การท างาน 

 การเคารพ และให้เกียรติกันตามวัฒนธรรม
องค์กร 

 รางวัลบุคลากรดีเด่น 

 มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  และ
ท างานอย่างเต็มความสามารถ 

 มีความมั่นคงในการท างาน 
 ได้รับความสนใจจากผู้บริหารถึงสภาพการ

ท างาน การมี Happy Workplace การให้
ค าปรึกษา และให้ก าลังใจ 

 ได้รับความสนใจในการรับฟังความคิดเห็น 
ความเอาใจใส่ดูแลซ่ึงกันและกัน มีสังคม
แห่งการเกื้อกูลกัน 
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(2)  อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ ส าคัญ  
 

    ตาราง จ. แสดงอาคาร สถานที่ หน่วยบริการต่าง ๆ และเทคโนโลยี/อุปกรณ์ทีส่ าคัญ ของภาควิชาฯ 
อาคาร สถานที่และหน่วยบริการตา่ง ๆ ของภาควิชา เพื่อให้บริการทั้ง 3 พนัธกิจ  การศึกษา  วิจัย   

บริการทางการแพทย ์
เทคโนโลยี/ 

อุปกรณ์ที่ส าคัญ 
-  ตึกสยามินทร์ ชั้น 9     ส านักงานภาควิชา หน่วยการศึกษา หนว่ยเวชระเบยีน หนว่ยเวช

นิทัศน์ หน่วยสารสนเทศ      หนว่ยพัสดุ ห้องสมุดประสิทธิ์ กองเกตุ
ใหญ่ ห้องบรรยายเจริญ โชติกวณิชย์   
ห้องเรียน 9033 ห้องประชุมนวมินท ์หอ้งพักอาจารย ์ห้องพกัแพทย์
ประจ าบา้น 

1. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วย
ไฟฟ้า  1 เครื่อง  วงเงิน 280,000 
บาท   

2. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก 
(Shockwave therapy) 1 เครื่อง  
วงเงิน 1,150,000 บาท  

3. โคมไฟผ่าตัดใหญ่แบบ LED ชนิด
แกนร่วมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุดวงเงิน 
810,000 บาท 

4. ชุดสว่านเจาะกระดูกมาตรฐานชนิด
แบตเตอร์รี่   1 ชุด  วงเงิน 
1,260,000 บาท 

5. เครื่องบริหารเข่าและสะโพกท างาน
แบบต่อเนื่อง  จ านวน 2 เครื่อง 
วงเงิน 350,000 บาท 

6. ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง
แบบเส้นเลื่อย จ านวน 1 ชุด 
950,000.00 

7. เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ 
1 เครื่อง 4,000,000.00 

8. หมวกปอ้งกันการติดเช้ือขณะผา่ตัด 
1 ชุด 295,000.00 

9. เครื่องชั่งน้ าหนักส าหรับผู้ป่วยนอน
บนเตียง 1 เครื่อง 120,000.00 

10. เครื่องเอกซเรย์อนาล็อกซีอาร์ม
ฟลูออโรสโคป ชนิดเคลื่อนที่ได้ขนาด
เล็ก 1 เครื่อง 2,250,000.00 

11. ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดุก 2 ชุด 
1,090,000.00 

12. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ 1 
เครื่อง 900,000.00 

-  ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 7   หน่วยพัฒนาองค์กรและคุณภาพงาน หอ้งพักอาจารย ์ส านักงาน
สาขากายภาพบ าบัด และหอ้งพักอาจารย์ และนกักายภาพบ าบัด 
ในสาขากายภาพบ าบัด 

-  ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 2 สาขากายภาพบ าบัด ให้บริการตรวจรักษาทางกายภาพบ าบัด 
-  ตึกผูป้่วยนอก ชั้น 1 
-  ตึกผูป้่วยนอก ชั้น 2 
-  ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 1 
-  ตึกอุบัติเหตุพิเศษ 2 และสามัญ 3 
-  ตึกสยามินทร์ ชั้น 3 
-  ตึกสยามินทร์ ชั้น 1 
-  ตึกสลากกินแบ่ง ชั้น 1 

หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส ์ (OPD 118) 
หน่วยผา่ตัดเล็กและชะแผล  
หน่วยตรวจโรคอุบัติเหต ุ
หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์
หน่วยผา่ตัดออร์โธปิดิกส ์
หน่วยตรวจและติดตามผลการรักษาออร์โธปิดิกส ์
ศูนย์ผู้บาดเจ็บกระดกูสันหลัง (Spinal Unit) และหนว่ยเตรียมการ
คืนสู่สังคม 

-  ตึกสลากกินแบ่ง ชั้น 2 หอผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลัง 
-  ตึกสลากกินแบ่ง ชั้น 3 คลินิกกีฬา สาขาเวชศาสตร์การกีฬา 
-  ตึกสลากกินแบ่ง ชั้น 4 หน่วยวิจยั ส านกังานสาขาเวชศาสตร์การกีฬา และหอ้งพักแพทย์

ประจ าบา้น 
-  ตึกสลากกินแบ่ง ชั้น 5 
-  ตึกสลากกินแบ่ง ชั้น 6 

หอผู้ป่วยสามัญหญิง สลากกินแบ่ง ชั้น 5 
ส านักงานเจ้าหนา้ที่วจิัย  ห้องพกัอาจารย์ 

-  ตึกอดุลยเดชวกิรม ชั้น 5 ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพ,  Orthopaedic learning center 
ห้องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิต ิ

-  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น 10 เหนือ สาขากายภาพบ าบัด ให้บริการตรวจรักษาทางกายภาพบ าบัด 
-  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น 10 ใต้ 
-  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น 15 
-  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น 16 

หอผู้ป่วยสามัญชาย เฉลิมพระเกียรติ 10 ใต้ 
หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์
หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์

-  ตึก 84 ปี ชั้น 4 ตะวันออก และตะวนัตก 
-  ตึก 84 ปี ชั้น 5 ตะวันตก 
-  ตึก 84 ปี ชั้น 6  ตะวันออกและตะวนัตก 
-  ตึก 84 ปี ชั้น 3 ตะวันตกใต ้

หอผู้ป่วยพิเศษศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์
หอผู้ป่วยคลินิกนอกเวลาราชการ 
หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์
หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์

 

 

(3) มีการด าเนินการภายใตส้ภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง กฎระเบียบเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
การรับรองหรือการจดทะเบียนเพือ่ขออนุญาตด าเนินการ มาตรฐาน และสิ่งแวดล้อม การเงินและผลิตภัณฑ/์บริการหลัก ที่บังคับใช้
กับภาควิชา  

 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งภาคบังคับและมาตรฐานทีข่อรับรองด้วยความสมัครใจ 
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ตาราง ฉ. แสดงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ที่ส าคัญของภาควิชาฯ 
พันธกิจ ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ : ประเภท สถาบันทีข่อรับการรับรองคุณภาพ 

การศกึษา พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ   
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2548 (สกอ) 
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 
 เกณฑ์มาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ.2543 และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549  

 ระเบียบราชวิทยาลัย แพทยสภา ในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
 แพทย์เฟลโลว์  
 เกณฑ์การบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

 การรับรองหลักสูตร พ.บ. (โดย World Federation for 
Medical Education : WFME) 

 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (โดย สกอ. ทุก 3 ปี) 
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (โดย สมศ. ทุก 5ปี) 
 การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (โดย แพทยสภา 

และกสพท. ทกุ 3 ปี) 
 ระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน (โดยราช

วิทยาลยัฯทุก 5 ปี)** 

การวิจัย  ข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหิดล  ว่าดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการ
วิจัย 

 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย การรักษาจรยิธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรม  การวิจยั และทดลองในมนุษย์ 

 ประกาศส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ เรื่อง 
จรรยาบรรณนักวิจยั 

 ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาต ิ

 

 การรับรองมาตรฐานนานาชาติห้องปฏบิตัิการวิจยั ISO 15189 
และความปลอดภัย 15190  (โดยส านักมาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร 
กระทรวงสาธารณสุข) 

 การรับรองมาตรฐานห้องปฏบิัติการชวีนริภัย ระดับ 3  ภาควิชา
ภูมิคุ้มกัน และภาควิชาจุลชวีวิทยา (โดย Basler & Hofman, 
Singapore) 

การรับรองจริยธรรมการวิจยัในคน ระดบัเอเซียอาคเนย์ (โดย 
Forum for Ethical Review Committees in the  Asian & 
Western Pacific Region (FERCAP) ระดับนานาชาติ (โดย The 
Association for the Accreditation of Human Research 
Protection Programs (AAHRPP), USA.) 

การบริการ
ทาง
การแพทย ์

 กฎหมาย ประกาศ  กระทรวงสาธารณสุข 
 การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล HA จาก สรพ. (SiH) 
 ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพฯ ** 
1. IAEA International standards on tissue banks 
2. IAEA code of practice for the radiation sterilization of 
biological tissue: Requirement for validation and routine 
control 
3. AATB standards for tissue banking 
4. EATB standards for tissue banking 
5. WHO guiding principles on human cell, tissue and 
organ transplantation 

 การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (SiH), ระดับสากล Advanced 
HA จาก สรพ. และระดับนานาชาติ JCI (SiPH) (U.S.A)   

 การรับรองมาตรฐานห้องปฏบิัติการทางการแพทย์นานาชาติ ISO 
15189, ISO 15190 ทุกแห่ง 

 ISO 22870 Point of Care Testing: Blood Glucose ของ
ห้องปฏิบัติการพยาธวิิทยาคลินิก และหอผู้ป่วย 

 ISO 9001 ของเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (BVCH SAS สหราช
อาณาจักร) 

 GMP  ห้องผลิตยาแพทย์แผนไทย (โดยคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข) 

พันธกิจ ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ : ประเภท สถาบันทีข่อรับการรับรองคุณภาพ 
การบริหาร
จัดการ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ระเบียบการเงินการคลัง โดยส านักนายกรัฐมนตรี และ

กระทรวงการคลัง 
 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 การรับรองมาตรฐานนานาชาติ ISO 9001  ของฝ่ายสารสนเทศ  
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (โดยส านักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

 การรับรองมาตรฐานนานาชาติ GMP, HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point) ของฝ่ายโภชนาการ (โดย
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) 

 การตรวจสอบงบการเงิน  โดยสถาบันตรวจสอบบัญชอีิสระที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (KPMG) 
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1. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลมีลักษณะอย่างไร ระบบการรายงานระหว่างหัวหน้า/กรรมการบริหารภาควิชา มี

ลักษณะเช่นใด (แสดงเป็นแผนภาพ) 
          ภาควิชาฯ มีโครงสร้างและระบบการก ากับดูแล โดยผู้บรหิารระดับสูงของภาควิชาฯ มีวาระการปฏิบตัิงานคราวละ 4 ป ี
ได้แก่ หัวหน้าภาควิชาฯ และรองหัวหน้าภาควิชาฯ  ฝ่ายต่าง ๆ บริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศริิราช
พยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล ดังแผนภาพต่อไปนี้  
 

รูป ช. แสดงการแบ่งโครงสร้างการบริหารภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด 
 
 

 

 
 
 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าภาควิชาฯ 
ศ.คลินิค..นพ.สุรนิทร์  ธน

พิพัฒนศิร ิ

 รองหัวหน้าภาควิชาฯ  
รศ. นพ.กอ้งเขต เหรียญสุวรรณ 

 
สาขาเวชศาสตร์การกีฬา 
อ.นพ.เอกวทิย์  เกยุราพันธุ ์

 

ส านักงาน ภาควิชาฯ 
รศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสวุรรณ 

 
 

สาขากายภาพบ าบัด 
รศ.นพ.วิทเชษฐ พิชัยศกัดิ ์

 

หน่วยสารสนเทศ 
ก ากับดแูลโดย รอง หนภ.ฯฝ่ายสารสนเทศ 

ส านักงานภาควิชาฯ   
ก ากับดแูลโดย รอง หนภ.ฯฝ่ายบริหาร 

 

 

หน่วยพัฒนาองค์กรและคณุภาพงาน  
ก ากับดูแลโดย รอง หนภ.ฯฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพ

งาน 

ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพฯ 
ผศ.นพ.ระพินทร์  พิมลศานติ ์

การแบ่งโครงสร้างภายในภาควิชาฯ 

 

 

หน่วยการศึกษาก่อนและหลังปริญญา 
ก ากับดูแลโดย  

รอง หนภ.ฯฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา 
รอง หนภ. ฯฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 

หน่วยพัสด ุ
ก ากับดแูลโดย รอง หนภ.ฯฝ่ายรายได้และพัสดุ 

 

หน่วยเวชระเบียน 
ก ากับดแูลโดย รอง หนภ.ฯฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ 

 

หน่วยวิจัย 
ก ากับดแูลโดย รอง หนภ.ฯฝ่ายวิจัย 

 

หน่วยเทคโนโลยีการศกึษา 
ก ากับดูแลโดย รอง หนภ.ฯฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและกิจกรรม 
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ตาราง ซ  แสดงกลไกการก ากับดูแลองค์กร 

เรื่องที่สื่อสาร กลุ่มบุคคล วิธีการสื่อสาร ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. แผนกลยุทธ ์ความทา้
ทายเป้าประสงค์ และการ
คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ 
- คณะกรรมการ Clinical Lead 
Team 
- หวัหน้าหน่วยงาน 

- การประชุม 
- หนังสือเวยีน 
 
 

ทุกเดือน 6 เดือน - หวัหน้าภาควิชาฯ 
- ทีมบริหารภาควิชาฯ  
- หวัหน้าหน่วยงาน 

2. นโยบาย  แนวทาง
พัฒนาการศึกษา และ
แนวทางพัฒนาบุคลากร 

- คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ 
- คณะกรรมการ Clinical Lead 
Team 
- หวัหน้าหน่วยงาน 

- การประชุม,สัมมนา 
- หนังสือเวยีน 

ทุกป ี
ตามโอกาส/ทันทีที่มี

การเปลี่ยนแปลง 
 

- หวัหน้าภาควิชาฯ 
- ทีมบริหารภาควิชาฯ 
- คณะกรรมการ Clinical Lead 
Team 
- หวัหน้าหน่วยงาน 

3. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารภาควิชาฯ 

 คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ - การประชุม 
- หนังสือเวยีน 

- ทุก 1-3 เดือน 
- ตามโอกาส/ทันทีที่มี
การเปลี่ยนแปลง 

- หวัหน้าภาควิชาฯ 
- ทีมบริหารภาควิชาฯ 

4. ประชุมอาจารย์
ภาควิชาฯ  

- อาจารย์ในภาควิชาฯ  
- เลขานุการ ภาควิชาฯ  

- ประชุม 
- หนังสือเวยีน 
- e-mail 
- Social Network  

ทุกเดือน - รองหัวหน้าภาควิชาฯ  
ฝ่ายบริหาร 
- เลขานุการ ภาควิชาฯ 

5. ประชุมคณะกรรมการ 
Clinical Lead Team 

- คณะกรรมการ Clinical Lead 
Team 
-เลขานุการหนว่ยงาน 

- ประชุม,สัมมนา 
- หนังสือเวยีน 
- e-mail 
- Social Network 

ทุก 2 เดือน - รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่าย
พัฒนาองค์กรและคุณภาพงาน 
- เลขานุการหน่วยพัฒนาองค์กร
และคุณภาพงาน 

6. ประชุมหัวหนา้
หน่วยงาน 

-รองหัวหนา้ภาควิชาฯ ฝา่ยบริหาร - ประชุม 
- หนังสือเวยีน 

ทุก 4 เดือน ตาม
โอกาส/ทันทีที่มกีาร

เปลี่ยนแปลง  

- รองหัวหน้าภาควิชาฯ  
ฝ่ายบริหาร 
- เลขานุการ ภาควิชาฯ 

7. ประชุมนักศึกษาแพทย์
และแพทย์ประจ าบ้าน 

แพทย์ประจ าบา้น 
 

- ประชุม 
- Social Network 

Ventilation/ทุก 3 
rotation   

รองหัวหน้าภาควิชา 
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ่6 ประชุม Feedback/ทุกกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 4 หลังจาก
กลับจากโรงพยาบาล
ร่วมสอน   

รองหัวหน้าภาควิชา 
ฝ่ายการศึกษากอ่นปริญญา 

นักศึกษาแพทย์ชั้น ปีที่ 5 ประชุม Feedback/ทุกกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 3 

รองหัวหน้าภาควิชา 
ฝ่ายการศึกษากอ่นปริญญา 

8. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการฝึกอบรมแพทย์
เฉพาะทาง 

- คณะกรรมการพัฒนาการ
ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชฯ 
- คณะกรรมการการศึกษาหลัง
ปริญญาของภาควิชาฯ 

ประชุม วันจันทร์ที่ 3 ของทุก
เดือน 

- รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่าย
การศึกษาหลังปริญญา 
- เจ้าหนา้ที่การศึกษา 
ภาควิชาฯ 

9. การเยี่ยมส ารวจการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

การตรวจเยีย่ม ปีละ 1 ครั้ง - หวัหน้าภาควิชาฯ 
- รองหัวหน้าภาควิชาฝา่ย
การศึกษาก่อนและหลังปริญญา 
- ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน 
- ตัวแทนนกัศึกษาแพทย ์
- เลขานุการภาควิชาฯ 
- เจ้าหนา้ที่การศึกษาภาควิชาฯ 
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(2) ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญ  
 

ตาราง ฌ   แสดงกลุ่มลูกค้า กลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญ ของภาควิชา ฯ  
กลุ่มลูกค้า/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกั 
ความต้องการ/ความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลิตภัณฑ์/ 

บริการหลัก บริการสนับสนนุเพ่ือลูกค้า และการปฏิบัติการ 
ผลลัพธ์แสดงในหมวด 

7* 

การศึกษา  
ลูกค้า : 
 นักศึกษาแพทย,์   
 แพทย์ประจ าบ้าน 
 แพทย์เฟลโลว์  

 หลักสตูรที่ทันสมัย ประสบการณ์ในการท างานท่ีตองสนองความต้องการสังคม  
 บรรยากาศการเรียนการสอน การประเมินท่ีเหมาะสมกับ adult learning  
 ส าเรจ็การฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์และเวลาที่ก าหนด  
 มีสิ่งเกื้อหนุน และสนับสนุนการศกึษาที่เหมาะสม   

ดังตารางที่ 7.1(ก1) 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย : 
- ผู้ใช้บัณฑิตทั้งใน/นอก
ประเทศ 
- ผู้ปกครอง  
- ศิษย์เก่า ,  ผู้ป่วย  

 บัณฑิตมีความสามารถด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสตัย์ต่อวชิาชีพ 
รับผิดชอบในหน้าท่ี  

 ได้บณัฑิตที่มคีุณภาพ ความรู้ ทักษะ และเจตคติทีด่ีต่อวิชาชีพ  
 บัณฑิตส าเร็จการศึกษา มีงานท า และเป็นคนดีมีคณุภาพของสังคม 
 ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของศิริราชที่ดี ข่าวสาร และความก้าวหน้าของศิริราช

และแวดวงวิชาการ 

ดังตารางที่ 7.4(ข2) 

การวิจัย 
ลูกค้า : แหล่งทุนวิจัยภาครัฐ
และเอกชน  ท้ังภายในและ
ต่างประเทศ  
1. อาจารย์แพทย์ แพทย์
ประจ าบ้าน แพทย์ Fellow 
2. อาสาสมัคร หรือ
ผู้เข้าร่วมวิจัย  ผู้ป่วย 
3. ผู้ใหทุ้นวิจัย ท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศ  
4. วารสารทางการแพทย์ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาต ิ
5. ผู้อ่าน ผลงาน วิจัย  อาทิ
บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

 งานวิจัยด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อน าไปพัฒนาการเรยีนการสอน งาน
วิชาการ และงานบริการ 

 วารสารทางการแพทย์ ผู้ให้ทุนวิจยั ได้รับงานวิจยัที่มีคณุภาพและนา่เชื่อถือ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไดม้าตรฐานสากล  สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร
ทางวิชาการได้  

 ผู้อ่านผลงานวิจัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ท้ังด้านการเรยีนการสอน  ต่อยอด
องค์ความรู้  ประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย หรือประชาชนท่ัวไป  

 ระบบสนบัสนุนกระบวนการวิจยั ท่ีมีประสิทธิภาพ  สะดวก รวดเร็ว  
 บุคลาการสายสนับสนุนการวิจัย มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ 
 ผู้ป่วย อาสาสมัครและผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับข้อมลู รายละเอียดโครงการวิจัยที่

มากพอก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยและ ได้รับความปลอดภัย การ
ดูแลที่มีจริยธรรม เป็นธรรมและได้รับการปกป้องสิทธ์ 

 การด าเนินการวิจัยที่มคีุณภาพ เปน็ไปตามระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องและ
ได้ผลงานตาม เวลาที่ก าหนด 

ดังตารางที่ 7.4(ข2) 
และ 7.4(ข3) 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย:   
1. อาสาสมัคร, ผู้เข้าร่วมวิจัย    
2. ผู้น าผลงานวิจยัไปใช้ 

 ได้รับความปลอดภัย การดูแลที่มจีริยธรรม เป็นธรรม และปกป้องสทิธ์ิ  
 ผลงานวิจัยท่ีมมีาตรฐานทางวิทยาการตามหลักสากลและมคีวามน่าเช่ือถือ 
 งานวิจัยท่ีน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสูส่ังคม/ชุมชน 

ดังตารางที่ 7.4(ข2) 

บริการวิชาการ 
ลูกค้า  
–ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติ การระดับนานาชาติ 
Cadaveric workshop 

ผู้เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์
ทุกสาขาวิชาให้กับศัลยแพทย์ออรโ์ธปิดิกส์  ได้เรยีนรู้เทคนิควิธีการผ่าตัด การใช้
เครื่องมืออย่างถูกต้องก่อนการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนคติและ
ประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ปว่ยระหว่างศลัยแพทย์ออร์โธปดิิกส์ระดับนานาชาติ  
มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ 

ดังตารางที่ 7.4(ข4) 
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บริการวิชาการ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย:   
1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
2. ผู้สนับสนุนการจัดอบรม
วิชาการภาคปฏิบตัิ 
Cadaveric workshop 

 ได้บรหิารจดัการ Fresh Cadaver 
 ได้เพิ่มพูนความรูด้้านการรักษาผู้ปว่ยออร์โธปิดิกส์  ได้รบัการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมทักษะเทคนิควธิีการผ่าตัด  การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง 
ก่อนการรักษาผู้ป่วยจริง 

ดังตารางที่ 7.4(ข5) 

การบริการทางการแพทย์ 
ลูกค้า : ผู้ใช้บริการด้าน
บริการสุขภาพ 

 มีความปลอดภัย ผลการรักษาที่ดไีด้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยี และราคาที่
เหมาะสม 

 สามารถเข้าถึงบริการได้ทันเวลา เสมอภาค 
 ได้รับการดูแลรักษาโรคด้วยแพทยท์ี่มีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะโรค ได้รวดเร็ว ไดร้ับการรกัษาอย่างดีที่สุด ปลอดภยั จนผูป้่วยหายจาก
โรค หรืออาการที่เกิดขึ้น และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 

 ได้รับข้อมลูเกีย่วกับสิทธิในการรักษา/สิทธิผู้ป่วย ข้อมูลเกีย่วกับการให้บริการ  
ขั้นตอน  และผู้ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรค/พยาธิสภาพ  แนวทางการรักษา  
ภาวะแทรกซ้อน และการพยากรณ์โรค เพื่อการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ยินยอม/ปฏิเสธการรักษา รวมทั้งมีโอกาสเลือกแนวทางการรักษา ตลอดจน
รับทราบข้อมลูการปฏิบัติตัวทั้งในขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การ
เตรียมจ าหน่าย และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน รวมทั้งการสร้างเสรมิสขุภาพ 

ดังตารางที7่.4(ข2), 
7.4(ข6), 7.4(ข7), 
7.4(ข8) 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย: 
- ครอบครัวผู้ป่วย  
- ผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่าย 
(payer) 
- สปสช.  กรมบัญชีกลาง 

 ให้บริการอย่างมมีาตรฐาน 
 ค าแนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสม 
 ความคุ้มค่า  ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึ้นเปน็ไปอย่างสมเหตสุมผล 
 การสื่อสาร ประสานงานท่ีชัดเจน ถูกต้อง 

 

ทั่วไป 
ประชาชนและสังคม เป็นสถาบันที่ธ ารงความมีจรยิธรรม เป็นที่พ่ึงของประชาชนทุกระดบั  
* แสดงหมายเลขรูป/ตารางทีม่ีการรายงานผลลัพธ์ในหมวด 7 
 

ตาราง ญ. แสดงสถิติ 6 อันดับกลุ่มโรคของภาควิชาฯ 

กลุ่มโรค/ผู้ป่วย/การบริการ 
จ านวน (ร้อยละ) ของผู้ใช้บริการ/บริการที่ให้ (ปีงบประมาณ) 

2557 2558 2559 2560 2561 

1. Adult Reconstructive Surgery 992 1260 รอดึงข้อมูล 1052 884 
2. Spinal Surgery 662 942 เนื่องจาก 995 838 
3. Trauma 579 758 คณะฯ มีการ 757 352 
4. Hand and Microsurgery 462 605 ใช้ระบบ 642 480 
5.Tumor 410 504 eHIS 571 309 
6. Sport Medicine 403 519  451 317 
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ตาราง ฎ. แสดงสถิติ 10 อันดับแรก Diagnosis ของภาควิชาฯ 

ICD 10 ช่ือโรค 
ปี 2560  ปี 2561 

ผู้ป่วย 
Discharge 

LOS ผู้ป่วย 
Discharge 

LOS 

M171 Other primary gonarthrosis 635 5.19 693 5.06 
M2351 Chronic instability of knee, anterior cruciate ligament 198 2.99 195 2.83 
M4806 Spinal stenosis, lumbar region 171 7.04 183 6.71 
C795 Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow 141 16.38 140 17.31 

M4316 Spondylolisthesis, lumbar region 98 7.36 84 7.49 
S72001 Closed fracture of neck of femur, displaced intracapsular  96 12.94 92 14.45 
S72101 Closed intertrochanteric fracture of femur, unstable type 92 13.76 79 12.75 
M511 Lumbar and other intervertebral disc disorders with radiculo 81 4.51 88 4.21 
M4712 Other spondylosis with myelopathy, cervical region 73 8.09 74 7.42 
M170 Primary gonarthrosis bilateral   72 6.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3) ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือที่ส าคัญ 
ตาราง ฏ แสดงผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่ส าคัญของภาควิชา   

 

 
 

ประเภทกลุม่ผู้ส่งมอบพันธมติร และผู้ให้
ความร่วมมือที่ส าคัญ 

ข้อก าหนดส าคัญของห่วงโซ่อุปทาน 
บทบาทในการจัดระบบงาน กระบวนการผลิตและส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
กลไกส าคัญในการสื่อสาร 

บทบาทในการสรา้ง 
นวัตกรรมแกภ่าควิชา 

ผู้ส่งมอบท่ีส าคัญ (หน่วยงานภายนอกที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการ โดยมีการสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างกับภาควิชาโดยตรง) 
ภาควิชาฯไม่มีการท าสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานภายนอกที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ 

พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือที่ส าคัญ  (องค์กร/กลุ่มบุคคลส าคัญท่ีตกลงท างานกับภาควิชาโดยตรง) 
การศึกษาก่อนปริญญา 
-ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
ทางปรีคลินิกต่าง ๆ ใน 
คณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล 
 

 
- ข้อมูลรายวิชาท่ีต้องผ่าน ก่อนขึ้นเรียนออร์
โธปิดิกส์ ปี 5-6 (ผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี 4) 

 
-  ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ความรู้ทางด้านคลินิกขั้นพื้นฐาน  แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้น
ปีท่ี 2-4 
-  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศรอธ 515 ศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์ สอนวิชาความรู้ทางคลินิกส าหรับนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีท่ี 5  (286คน)  ปีละ 48 สัปดาห์ ศรอธ 601  
ปี 6  (290คน) ปีละ 48 สัปดาห์ 

 
- การประชุม/สัมมนาร่วมกัน 
- Application line  group 
- Application SiVWork 

 
 จัดการเรียนการสอนในลักษณะ 

Learner- centered  Education  
 จัดการฝึกเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกเพิ่มเติม

ส าหรับนักศึกษาแพทย์ 
 จัดท าสื่อการเรียนการสอนและหุ่นเพื่อการ

เรียนการสอน 

การศึกษาหลังปริญญา 
- โรงพยาบาลต้นสังกัด 
 

 
ต้องปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ครบ 3 ปี 
ตามเกณฑ์แพทยสภาก าหนด 

 
- โรงพยาบาลต้นสังกัดเสนอแพทย์ประจ าบ้านและ
แพทย์เฟลโลว์ เพื่อเข้าฝึกอบรม โดยแพทย์ผู้เข้า
ฝึกอบรมมีพันธะในการกลับไปใช้ทุนท่ีต้นสังกัด 

 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์ภาควิชาฯ  
 

 

บริการทางการแพทย์ 
 บริษัทจ าหน่ายและดูแลอุปกรณ์

เครื่องมือการแพทย์ 

  
 การส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ ท่ีมีคุณภาพ 

ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
 การส่งมอบตามเวลา  ถูกต้อง  มีความปลอดภัยสูง 

และข้อมูลการใช้งาน 
 ราคาท่ีเหมาะสม 
 

 
 ระบบการตรวจเช็คคุณภาพ

อุปกรณ์การแพทย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
ประชุม  จัดอบรมทักษะ
ตัวแทนบริษัทอุปกรณ์
เครื่องมือการแพทย์ในการ 

 

 ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยและ
ขั้นตอนของการบริการท่ีมีคุณภาพของ
ผู้ป่วยในภาควิชา 
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ประเภทกลุม่ผู้ส่งมอบพันธมติร และ
ผู้ให้ความร่วมมือที่ส าคญั 

ข้อก าหนดส าคัญของห่วงโซ่
อุปทาน 

บทบาทในการจัดระบบงาน กระบวนการผลิตและส่ง
มอบผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

กลไกส าคัญในการสื่อสาร 
บทบาทในการสรา้ง 

นวัตกรรมแกภ่าควิชา 

    ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบท่ี
ก าหนด 

 

การวิจัยแหล่งทุนวิจัย 
 แพทย์และอาจารย์แพทย์ 

   ส่งมอบโครงร่างการวิจัยเพื่อให้ด าเนินการขอการ
รับรองจาก EC 

  ส่งมอบข้อมูลดิบเพื่อการวิเคราะห์ 
  

 จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 
 พูดคุย ปรึกษา หารือโดยตรง 
 Application LINE 

 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพให้กับภาควิชาฯ 

เครือข่ายศิษย์เก่าศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์ฯ  และ โรงพยาบาล
เครือข่าย   

 รับดูแลรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ต่อเนื่องจาก
โรงพยาบาลศิริราช   

ระบบการส่งต่อข้อมูลการดูแลรักษา
อย่าง สมบูรณ์ครบถ้วนระบบการ
ติดตามผลการด าเนินการ 

ประสานงานเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อการรับ และส่งต่อผู้ป่วย 
ให้ได้รับการดูแลรักษาท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

คณะกรรมการ SIRB 
 

  พิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัยเพื่อให้การท า
วิจัยถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และกระบวนการวิจัย 

หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน, 
โทรศัพท์  จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

โครงการวิจัยได้รับการกลั่นกรองและแนะน า ชี้ประเด็นท่ี
ควรปรับเปลี่ยน ท าให้งานวิจัยมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

พันธมิตรผู้ให้ความร่วมมือส าคัญ 

การศึกษา 
 การศึกษาก่อนปริญญา 
 ภาควิชาคลินิกใน คณะ

แพทยศาสตร์  
 ศิริราชพยาบาล 

 

 
นักศึกษาแพทย์ได้รับการสอน
ในหัวข้อต่าง ๆครอบคลุม
ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทย
สภา 

 
ร่วมด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
การประชุม/สัมมนาร่วมกัน 
 
 

 
 จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Learner- centered  

Education  
 จัดการฝึกเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกเพิ่มเติมส าหรับ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 โดยได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลร่วมสอนท้ัง 9 แห่ง ดังน้ี 

 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา   โรงพยาบาลหัวหิน 
โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาล
ตากสิน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  และ
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 
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ประเภทกลุม่ผู้ส่งมอบพันธมติร และ
ผู้ให้ความร่วมมือที่ส าคญั 

ข้อก าหนดส าคัญของห่วงโซ่
อุปทาน 

บทบาทในการจัดระบบงาน กระบวนการผลิตและส่ง
มอบผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

กลไกส าคัญในการสื่อสาร 
บทบาทในการสรา้ง 

นวัตกรรมแกภ่าควิชา 

     จัดท าสื่อการเรียนการสอน 
 จัดท าหุ่นจ าลองเพื่อการเรียนการสอน 

 โรงพยาบาลร่วมสอน  นักศึกษาแพทย์ได้รับการ
สอนตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนด 

 เป็นสถาบันร่วมสอน 
 สถาบันฝึกเรียนทางคลินิก 
 ร่วมด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 การประชุม/สัมมนาร่วมกัน 
 การเยี่ยมเยือนสถาบัน 

 

 ความร่วมมือในการสร้างประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
และการใช้เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน 

การศึกษาหลังปริญญา 
 ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้อง(ศัลยศาสตร์ 

วิสัญญีวิทยา อายุรศาสตร์, เวช
ศาสตร์ฟื้นฟู  และพยาธิวิทยา) 

แพทย์ประจ าบ้านได้รับ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน และความรู้ทาง
คลินิกท่ีจ าเป็นในสาขาออร์
โธปิดิกส์ 

 ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน  และความรู้ทางคลินิกที่จ าเป็นในสาขาออร์
โธปิดิกส์ แก่แพทย์ประจ าบ้าน 

 ผลิตผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องให้มี
ความสามารถ และมีมาตรฐานท้ังทางด้านวิชาชีพ 
การบริการ และทางจริยธรรม ตลอดจนภาวะผู้น า 
และความเป็นครู 

การประชุม/สัมมนาร่วมกัน 
 

 การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านท่ีเน้น competency -  
based learning and evaluation 

 สถาบันสมทบฝึกอบรมฯ  แพทย์ประจ าบ้านได้รับ
การสอน และฝึก
ปฏิบัติงาน โดยเน้นการ
ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทาง
ออร์โธปิดิกส์ 

 เป็นสถาบันร่วมสอน 
 สถาบันฝึกเรียนทางคลินิก  
 ร่วมด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 การประชมุ/สมัมนาร่วมกนั 

  การเย่ียมเยือนสถาบนั 

 การเยี่ยมส ารวจ 

 ความร่วมมือในการสร้างประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญและการใช้เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน 

 สถาบนัตา่ง ประเทศที่มี
สญัญาความร่วมมือ 

 

 แพทย์ประจ าบ้านมีโอกาส
ได้รับประสบการณ์ทาง
คลินิกจากต่างประเทศ 

 ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
พืน้ฐาน  และความรู้ทางคลินิกที่จ าเป็นในสาขา
ออร์โธปิดิกส์ แก่แพทย์ประจ าบ้าน 

 จดหมายอิเล็กทรอนิคส์  

 เว็บไซด์ 
 การประชมุวิชาการ 

 การเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 

  

 เครือข่ายศิษย์เก่าศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์ฯ และ 
โรงพยาบาลเครือข่าย  ขยาย
เครือข่ายบริการไปท่ีศูนย์
การแพทย์การญจนาภิเษก 

 ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา
ทางออร์โธปิดิกส์อย่าง
ปลอดภัยตามมาตรฐาน
และทันเวลา 

 รับดูแลรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ต่อเนื่องจาก 
โรงพยาบาลศิริราช 

 อาจารย์แพทย์จากภาควิชาฯ ไปบริการผ่าตัดท่ีศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก เพ่ือเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลามากขึ้น 

 เครือข่ายศิษย์เก่าศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์ฯ  และ โรงพยาบาล
เครือข่าย   

 เครือข่ายบริการศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก   

 ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาทางออร์โธปิดิกส์อย่าง
ปลอดภัยตามมาตรฐานและทันเวลา 
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ประเภทกลุม่ผู้ส่งมอบพันธมติร และ
ผู้ให้ความร่วมมือที่ส าคญั 

ข้อก าหนดส าคัญของห่วงโซ่
อุปทาน 

บทบาทในการจัดระบบงาน กระบวนการผลิตและส่ง
มอบผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

กลไกส าคัญในการสื่อสาร 
บทบาทในการสรา้ง 

นวัตกรรมแกภ่าควิชา 

    ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบท่ี
ก าหนด 

 

การวิจัยแหล่งทุนวิจัย 
 แพทย์และอาจารย์แพทย์ 

   ส่งมอบโครงร่างการวิจัยเพื่อให้ด าเนินการขอการ
รับรองจาก EC 

  ส่งมอบข้อมูลดิบเพื่อการวิเคราะห์ 
  

 จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 
 พูดคุย ปรึกษา หารือโดยตรง 
 Application LINE 

 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพให้กับภาควิชาฯ 

เครือข่ายศิษย์เก่าศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์ฯ  และ โรงพยาบาล
เครือข่าย   

 รับดูแลรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ต่อเนื่องจาก
โรงพยาบาลศิริราช   

ระบบการส่งต่อข้อมูลการดูแลรักษา
อย่าง สมบูรณ์ครบถ้วนระบบการ
ติดตามผลการด าเนินการ 

ประสานงานเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อการรับ และส่งต่อผู้ป่วย 
ให้ได้รับการดูแลรักษาท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

คณะกรรมการ SIRB 
 

  พิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัยเพื่อให้การท า
วิจัยถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และกระบวนการวิจัย 

หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน, 
โทรศัพท์  จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

โครงการวิจัยได้รับการกลั่นกรองและแนะน า ชี้ประเด็นท่ี
ควรปรับเปล่ียน ท าให้งานวิจัยมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

พันธมิตรผู้ให้ความร่วมมือส าคัญ 

การศึกษา 
 การศึกษาก่อนปริญญา 
 ภาควิชาคลินิกใน คณะ

แพทยศาสตร์  
 ศิริราชพยาบาล 

 

 
นักศึกษาแพทย์ได้รับการสอน
ในหัวข้อต่าง ๆครอบคลุม
ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทย
สภา 

 
ร่วมด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
การประชุม/สัมมนาร่วมกัน 
 
 

 
 จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Learner- centered  

Education  
 จัดการฝึกเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกเพิ่มเติมส าหรับ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 โดยได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลร่วมสอนท้ัง 9 แห่ง ดังน้ี 

 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา   โรงพยาบาลหัวหิน 
โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาล
ตากสิน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  และ
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 
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ประเภทกลุม่ผู้ส่งมอบพันธมติร และ
ผู้ให้ความร่วมมือที่ส าคญั 

ข้อก าหนดส าคัญของห่วงโซ่
อุปทาน 

บทบาทในการจัดระบบงาน กระบวนการผลิตและส่ง
มอบผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

กลไกส าคัญในการสื่อสาร 
บทบาทในการสรา้ง 

นวัตกรรมแกภ่าควิชา 

     จัดท าสื่อการเรียนการสอน 
หุ่นเพื่อการเรียนการสอน 

 โรงพยาบาลร่วมสอน  นักศึกษาแพทย์ได้รับการ
สอนตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนด 

 เป็นสถาบันร่วมสอน 
 สถาบันฝึกเรียนทางคลินิก 
 ร่วมด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 การประชุม/สัมมนาร่วมกัน 
 การเยี่ยมเยือนสถาบัน 

 

 ความร่วมมือในการสร้างประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
และการใช้เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน 

การศึกษาหลังปริญญา 
 ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้อง(ศัลยศาสตร์ 

วิสัญญีวิทยา อายุรศาสตร์, เวช
ศาสตร์ฟื้นฟู  และพยาธิวิทยา) 

แพทย์ประจ าบ้านได้รับ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน และความรู้ทาง
คลินิกท่ีจ าเป็นในสาขาออร์
โธปิดิกส์ 

 ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน  และความรู้ทางคลินิกที่จ าเป็นในสาขาออร์
โธปิดิกส์ แก่แพทย์ประจ าบ้าน 

 ผลิตผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องให้มี
ความสามารถ และมีมาตรฐานท้ังทางด้านวิชาชีพ 
การบริการ และทางจริยธรรม ตลอดจนภาวะผู้น า 
และความเป็นครู 

การประชุม/สัมมนาร่วมกัน 
 

 การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านท่ีเน้น competency -  
based learning and evaluation 

 สถาบันสมทบฝึกอบรมฯ  แพทย์ประจ าบ้านได้รับ
การสอน และฝึก
ปฏิบัติงาน โดยเน้นการ
ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทาง
ออร์โธปิดิกส์ 

 เป็นสถาบันร่วมสอน 
 สถาบันฝึกเรียนทางคลินิก  
 ร่วมด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 การประชมุ/สมัมนาร่วมกนั 

  การเย่ียมเยือนสถาบนั 

 การเยี่ยมส ารวจ 

 ความร่วมมือในการสร้างประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญและการใช้เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน 

 สถาบนัตา่ง ประเทศที่มี
สญัญาความร่วมมือ 

 

 แพทย์ประจ าบ้านมีโอกาส
ได้รับประสบการณ์ทาง
คลินิกจากต่างประเทศ 

 ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
พืน้ฐาน  และความรู้ทางคลินิกที่จ าเป็นในสาขา
ออร์โธปิดิกส์ แก่แพทย์ประจ าบ้าน 

 จดหมายอิเล็กทรอนิคส์  

 เว็บไซด์ 
 การประชมุวิชาการ 

 การเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 

  

 เครือข่ายศิษย์เก่าศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์ฯ และ 
โรงพยาบาลเครือข่าย  ขยาย
เครือข่ายบริการไปท่ีศูนย์
การแพทย์การญจนาภิเษก 

 ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา
ทางออร์โธปิดิกส์อย่าง
ปลอดภัยตามมาตรฐาน
และทันเวลา 

 รับดูแลรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ต่อเนื่องจาก 
โรงพยาบาลศิริราช 

 อาจารย์แพทย์จากภาควิชาฯ ไปบริการผ่าตัดท่ีศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก เพ่ือเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลามากขึ้น 

 เครือข่ายศิษย์เก่าศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์ฯ  และ โรงพยาบาล
เครือข่าย   

 เครือข่ายบริการศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก   

 ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาทางออร์โธปิดิกส์อย่าง
ปลอดภัยตามมาตรฐานและทันเวลา 
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ประเภทกลุม่ผู้ส่งมอบพันธมติร 
และผู้ให้ความร่วมมือที่ส าคัญ 

ข้อก าหนดส าคัญของห่วงโซ่อุปทาน 
บทบาทในการจัดระบบงาน กระบวนการผลิต

และส่งมอบผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
กลไกส าคัญในการสื่อสาร 

บทบาทในการสรา้ง 
นวัตกรรมแกภ่าควิชา 

พันธกิจการวิจัย  
 แหล่งทุนวิจัย 

 

 ด าเนินการวิจัยท่ีมีคุณภาพ เป็นไปตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง และได้ผลงานตามเวลาท่ีก าหนด 

 ผลงานวิจัยได้มาตรฐานสากล 
   สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

 ก าหนดนโยบาย/แนวทางในการสนับสนุน
การวิจัย 

 การประชุมร่วมกัน  การจ าแนกประเภทการวิจัยของภาควิชาฯ สู่ความ
เป็นเลิศ 

 คณะกรรมการ SIRB  โครงร่างงานวิจยั ระเบียบขัน้ตอนวิธีการ
ด าเนินงานวิจยัเป็นไปตามหลกัจริยธรรมการวิจยั
ในคน 

 พิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัย
เพื่อใหก้ารท าวิจัยถูกต้องตามหลัก
จริยธรรมการวิจัยในคน 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และ
กระบวนการวิจัย 

 หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน, 
โทรศัพท์ 

 จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

 โครงการวิจัยได้รับการกลั่นกรองและแนะน า ชี้
ประเด็นท่ีควรปรับเปลี่ยน ท าให้งานวิจัยมี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

 ส านักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย  โครงการท่ีใช้ส าหรับขอทุนวิจัย บุคลากรวิจัย ผ่าน
การรับรองจาก SIRB แล้ว และอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการ 

   Manuscript ฉบับภาษาอังกฤษ ต้องประกอบด้วย
สาระส าคัญ เช่น ภูมิหลังวัตถุประสงคฺ วัสดุและ
วิธีการฯ ครบถ้วน 

 สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามจ านวนครั้งท่ีก าหนด
รายป ี

  มีความพร้อมในการบริการ  
 Fresh Cadaver และ soft cadaver 

 พิจารณาทุนวิจัย ทุนบุคลากรวิจัย 
 จัดหาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อ

ตรวจสอบไวยกรณ์และการใช้
ภาษาอังกฤษก่อนส่งผลงานตีพิมพ์ 

 หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน, 
โทรศัพท์ 

 จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

 สนับสนุนทุนวิจัย 
 สนับสนุนบุคลากรวิจัย เช่นแพทย์ผู้ช่วยวิจัย 

เจ้าหน้าท่ีวิจัย 
 ตรวจสอบไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษก่อน

ส่งผลงานตีพิมพ์ 

การบริการวิชาการ 
 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

ออร์โธปิดิกส์ระดับนานาชาติ 
 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์

โธปิดิคส์ฯ 
 ภาควิชากายวิภาควิทยา 
  
 

 
 

 
 จ านวนครั้งท่ีจัดฝึกอบรมได้ตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด ร้อยละ 85 
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

ร้อยละ 90 

 
 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม 

 
 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้

และทักษะ เทคนิควิธีการผ่าตัด การใช้
เครื่องมืออย่างถูกต้องก่อนการรักษาผู้ป่วย 

 แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างศัลยแพทย์ออร์
โธปิดิกส์ระหว่างสถาบันในประเทศและ
นานาชาติ 
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2) สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์ด้านกลยุทธ์ของภาควิชาคืออะไร  
1. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั 

(1) ล าดับในการแข่งขันขนาด การเติบโต และล าดับการแข่งขัน 
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings by subject 2019 สาขา Medicine ซึ่งประกาศ

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ มีเกณฑ์การพิจารณาในด้านตา่งๆ ได้แก่  
1. ความมีชือ่เสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) 
2. ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑติ (Employer Reputation) 
3. สัดส่วนอาจารยต์่อนักศึกษา (Student to Faculty Ratio)   
4. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) 
5. สัดส่วนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio & International Student Ratio) 

  ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้อันดับที่ 1 ของไทย และอันดับที่ 148 ของโลก ทั้งนี้ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เป็นหนึ่งในภาควิชาฯ ที่มีการพัฒนาคุณภาพ
งานท้ัง 3 พันธกิจ อยา่งสม่ าเสมอ    

 

ตาราง ฐ  แสดงขนาด การเติบโต และล าดับการแข่งขนั เช่น สดัส่วนการผลิตของศิรริาชเทียบกับทั้งประเทศ สดัส่วนการ
เติบโตเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น 

พันธกิจ 
ขนาดและการเติบโตของภาควิชา/สถาน/ศูนย์/โรงเรียน  
เมื่อเปรียบเทยีบกับสถาบันอ่ืน ๆ (แสดงข้อมูลประกอบ) 

คู่เทียบ/คูแ่ข่งส าคัญ 
(ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ในหมวด 7*) 

การศึกษา ระดับก่อนปริญญา (พบ.) 
 มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 38 ท่าน  ซ่ึงรับผิดชอบสอน

รายวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ให้แก่  นศพ ชั้นปีท่ี 5 จ านวน 
286 คน  และชั้นปีท่ี 6 จ านวน 290 คน ชั้นปีละ 48 สัปดาห์ 
 

 
 
 
 
 
คุณภาพของผู้เรียน (ผู้เรียนสอบผ่านการประเมินทักษะครั้งแรก) 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ผลสอบ national test นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีท่ี 5 และ 6  

ระดับก่อนปริญญา (พบ.) 
 รายงานการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์

บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
บัณฑิตแพทย์รุ่น  122-123  ส าเร็จการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2560-2561   

 ระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยได้จริงของภาควิชาทางคลินิก 
จ านวน 16 ภาควิชา (ดังตารางหมวด 7*7.2(ก1) 

 แพทยสภา กสพท. ศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (ศ.ร.ว.) และ สกอ. (CHE-QA) 

 แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

การศึกษา ระดับหลังปริญญา 
มีคณาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแบ่งเป็น 9 สาขา  เปิดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน สาขาออรโ์ธปิดิกส์ หลักสูตร 4 ปี 

 

 ผลสอบหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 2- 4  
 จ านวนและอันดับการเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขา

ออร์โธปิดิกส์ 
 อัตราการสอบวุฒิบัตรผ่านของแพทย์ประจ าบ้านพึงพอใจของ

ผู้ใช้แพทย์เฉพาะทางสาขาออร์โธปิดิกส์ 
 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (แพทย์เฟล

โลว์) จ านวน 9 อนุสาขา 
 แพทย์เฟลโลว์จากสถาบันฝึกอบรมอื่นเข้าฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 

อนุสาขาละไม่เกิน 2 คน/เดือน/ปีการศึกษา 

ระดับหลังปริญญา 
เปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น
ภายในประเทศ (ดังตารางแสดงในหมวด7* 
7.2ก) 

 

 ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศ
ไทย 

 แพทยสภา 
 แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตของคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

พันธกิจ 
ขนาดและการเติบโตของภาควิชา/สถาน/ศูนย์/โรงเรียน  

เมื่อเปรียบเทยีบกับสถาบันอ่ืน ๆ (แสดงข้อมูลประกอบ) 
คู่เทียบ/คูแ่ข่งส าคัญ 

(ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ในหมวด 7*) 
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การวิจัย ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์, จ านวน citation (ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ย้อนหลัง 5 ปี), International Joint Research Publication 
รวมท้ังงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 ฐานข้อมูล Scopus 
 PubMed 
 สกว. 

การบริการทาง
การแพทย ์

 ผลการบริหารจัดการของสมาชิกเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่ม
สถาบัน 

 อัตราการเสียชีวิต อัตราครองเตียง วันนอนเฉลี่ย 

 ฐานข้อมูลTHIP, UHOSNET (โรงพยาบาล
กลุ่มมหาวิทยาลัย) 

 
* แสดงหมายเลขรูป/ตารางตามทีร่ายงานผลลัพธ์ในหมวด 7 

 
ด้านการวิจัย   
ตาราง ฑ. แสดงจ านวนผลงานวจิัยของภาควิชาฯที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีนามานกุรมอยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus  (ปี พ.ศ.2560 เท่ากับ 37 เรื่อง) 

ผลงานทางวิชาการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
จ านวนอาจารย ์ 41 38 40 41 

ผลงานวิจัย     
จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ (เรื่อง) 26 51 37 35 

จ านวนผลงานตีพิมพ์ใน จพสท.ฉบับพิเศษ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เฉลี่ย (เรือ่ง/คน/ปี) 0.68 1.24 0.93 0.85 

เกณฑ์จ านวนผลงานวิจยัตีพิมพ์เฉลี่ยของคณะ (เรื่อง/คน/ปี) 1 1 1 0.52 
จ านวนผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกดิทรพัย์สินทางปัญญา     

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบตัร (ช้ินงาน) 0 0 1 0 
เกณฑส์ิทธิบัตร  และอนุสิทธิบัตรของคณะฯ (ช้ินงาน) 0 0 0 0 

 
ด้านวิชาการ   

ภาควิชาฯ มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแบ่งเป็น 9 สาขา ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านออร์โธปิดิกส์ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการฝึกภาคปฏิบัติจริงตามสาขาวิชาต่าง ๆ เฉพาะโรคที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการกับแพทย์นานาประเทศแล้ว ยังมีการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฎิบัติการ โดยมี
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Cadaveric workshop ร่วมกับแพทย์นานาประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะการรักษาผู้ป่วย เทคนิค
วิธีการผ่าตัด การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องก่อนการรักษาผู้ป่วย เพื่อเกิดความรู้ความสามารถในเชิงปฎิบัติการ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในด้านความเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ (ดังตารางในหมวดที่ 7*7.4(ข6)) 
 

ด้านการบริการสุขภาพ    
รูป ฒ. แสดงสถิติผู้ป่วยท่ีมารับบริการของภาควิชาฯ ปี 2559 – ปี 2561 

 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ านวนผู้ป่วยนอก(คน) 113,813 112,342 112,119
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ านวนผู้ป่วยใน(คน) 4,894 5,076 4,800
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5,000

6,000
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(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขนัที่ส าคญั ที่มผีลต่อสถานการณ์แข่งขนั รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสร้าง
โอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร 

พันธกิจ การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันที่ส าคัญ การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสของนวัตกรรมและความร่วมมือ 

การศึกษา การศึกษาก่อนปริญญา 
 ผู้ป่วยมีโรคซับซ้อนจ านวนมากขึ้น 
 โรงพยาบาลร่วมสอนมีจ านวนจ ากัดในขณะท่ีจ านวนนักศึกษา

แพทย์ ชั้นปีท่ี 6  เพิ่มขึ้น  
ปี 2555 (นศพ.228 : 6 รพ.) 
ปี 2556 (นศพ.246 : 6 รพ.) 
ปี 2557 (นศพ.287 : 8 รพ.) 
ปี 2558 (นศพ.331 : 8 รพ.) 
ปี 2559 (นศพ.294 : 8 รพ.) 
ปี 25560-61 (นศพ.เฉลี่ย 290 : 9 รพ.) 

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีท่ี 5 
จัดการเรียนการสอน  teaching ward round โดยอาจารย์ 1 ท่านสอนนักศึกษาแพทย์ 1 กลุ่มย่อยตลอด rotation (ปี 2555 – ปัจจุบัน) 
เพื่อการดูแล นักศึกษาแพทย์อย่างทั่วถึง 
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีท่ี 6 
 เพิ่มโรงพยาบาลร่วมสอน  โดยส ารวจความพร้อม และขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาลราชบุรีและโรงพยาบาลกระทุ่มแบน  เพื่อส่ง

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีท่ี 6  ไปศึกษาและฝึกปฏิบัติงานด้านออร์โธปิดิกส์ เพื่อให้มีโอกาสได้ท าหัตถการต่าง ๆ มากขึ้น (ปี 2557 – 
ปัจจุบัน) 

 จัดโครงการต่อเนื่องอาจารย์ช่วยสอน ท่ีโรงพยาบาลร่วมสอน คือ รพ.หัวหิน และ รพ.พหลพยุหเสนา เพื่อดูแลนักศึกษาแพทย์  ชั้นปี 6 
และแพทย์ประจ าบ้าน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน (ปี 2555 – ปัจจุบัน) 

 การศึกษาหลังปริญญา 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านมีจ านวนน้อย 

ปี 2555 จ านวน 12 คน 
ปี 2556 จ านวน 16 คน 
ปี 2557 จ านวน 14 คน 
ปี 2558 จ านวน 16 คน 
ปี 2559 จ านวน 18 คน 
ปี 2560 จ านวน 25 คน  
ปี 2561 จ านวน 13 คน 

 ลดลง 
 ผู้ป่วยนอกมารับบริการมาก 

 
 จัดท า Portfolio ของแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อติดตามพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย ทุกคน 
 จัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษา รายบุคคลตลอดหลักสูตร 
 เพิ่มโรงพยาบาลสมทบฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน โดยส ารวจความพร้อม และขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาลราชบุรีและโรงพยาบาล

พหลพลพยุหเสนา เพื่อส่งแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีท่ี 3 ไปศึกษา และฝึกทักษะด้านออร์โธปิดิกส์ (ปี 2552 – ปัจจุบัน) และเพิ่มระยะเวลา
จาก 1 เดือนเป็น 3 เดือน (ปี 2552– ปัจจุบัน) 

 จัดแพทย์เฟลโลว์  ออกตรวจที่ หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ (OPD 118) เริ่มเวลา 08.00 น. – 14.00 น. เพื่อเฉลี่ยภาระงานแพทย์
ประจ าบ้าน (ปี 2555 – ปัจจุบัน) 

 จัดสอบภายใน ให้แก่แพทย์ประจ าบ้าน  
- แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีท่ี 2 สอบ OSCE (ปี 2559 – ปัจจุบัน) 
- แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีท่ี 3 สอบ ปรนัย อัตนัย และ OSCE (ปี 2554 – ปัจจุบัน) 
- แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีท่ี 4 สอบปรนัย อัตนัย  OSCE, multiple trauma และ operative note โดยเชิญตัวแทนแพทย์ประจ า

บ้าน ชั้นปีท่ี 4  จาก ธรรมศาสตร์  ร่วมสอบ  เพื่อประเมินความรู้ความสามารถร่วมกัน   
การวิจัย วารสารทางการแพทย์มีกฎเกณฑ์ ข้อก าหนดในการส่งผล

งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เคร่งครัดมากขึ้นโดยเฉพาะการท าวิจัยท่ียึด
หลักการ จริยธรรมในคน  วารสารบางแห่งต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์หรือค่า submit ค่อนข้างมีราคาแพง 

 จัดอบรมแพทย์ประจ าบ้าน และอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจยัเป็นระบบมากขึ้น ตลอดจนการใช้สารสนเทศในการช่วยท าวิจัย 
 อาจารย์ทุกท่านในภาควิชาฯ ต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรมจริยธรรมในคน 
 ทุนเฉลิมพระเกียรติส าหรับแพทย์ผู้ท าวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้การสนับสนุนการอบรมด้านการวิจัย 



รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบดั ประจ าป ี2562                           หน้าที่10/204 

พันธกิจ การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันที่ส าคัญ การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสของนวัตกรรมและความร่วมมือ 

การวิจัย  เครื่องมือในการวัดสุขภาพ อาทิ  SF- 36  ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ที่พัฒนา  

 โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค านวณขนาด
ตัวอย่าง ต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ 

 

การบริการ จ านวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และมีความซับซ้อน 
มีการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลผู้ปว่ยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม  สาขา
ออร์โธปิดกิส์บูรณสภาพ  โดยใช้ Siriraj Clinical Tracer plus (SiCT+)  
จนสามารถผ่านการรับรอบมาตรฐานเฉพาะโรคจากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  และได้รับคัดเลือกเป็น หนึ่ง
ใน Center of Excellence ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนข้อเทียม 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และมีแผนที่จะมีการตรวจประเมิน
ในระดับ international จาก Surgical Review Corporation  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในปลายเดือนกนัยายน 2562 นี ้

การสร้างนวัตกรรม 
 การพัฒนาผลลัพธ์การบริการโดยใช้การตามรอยคุณภาพ (Siriraj Clinical Tracer plus) เพื่อให้ทราบผลลัพธ์การบริการสุขภาพเฉพาะ

โรคแบบองค์รวม  และน าผลลัพธ์สู่กระบวนการพัฒนาบริการ จนได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Specific disease) จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  และได้รับการพิจารณาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ
ในการเปลี่ยนข้อเทียม เพื่อให้การบริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร one stop service  สามารถน ามาเป็นตัวอย่างของการพัฒนางานบริการ
ขยายผลต่อยอดผลการด าเนินงานเป็น Area of Interest สู่อีก 8 สาขาวิชา  

 ความส าเร้จในการด าเนินการด้าน ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนข้อเทียม  เป็นตัวอย่างที่ท าให้เกิดการด าเนินการขยายผล  Area of Interest  
ในโครงการ Acute Geriatric Hip fracture:  Fast track in Siriraj Hospital   การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยสูงอายทุี่มีภาวะข้อสะโพกหักให้
ได้รับการผ่าตัดรักษาภายใน 72 ชั่วโมง  ท าให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุขณะรอผ่าตัดได้ และมีแนวโน้มที่จะลดระยะเวลารอคอย
การผ่าตัด  ให้สามารถด าเนินการได้ภายใน 48 ชั่วโมงในอนาคต   โดยมีการบรหิารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในภาควิชาและประสานความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาฯ  แบบสหสาชาวิชาชพี  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยเป็นส าคัญ 

 ประเทศไทยก าลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ Aged Society  ภาควิชาฯ มีการขยายผลด าเนินการ Siriraj Clinical 
Tracer plus เป็นระดับ PA คณะฯ Area of Interest คือ โครงการ Fast track : Acute Geriatric Hip Fracture  และ โครงการ Fast 
track : Acute spinal cord compression  เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  เพื่อลดความเสี่ยง
และภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุ 

 การยกระดับการดูแลผู้ป่วยในการดูแลภาวะกระดูกพรุนจนได้รับการรับรองระดับดาวทอง Siriraj Hip Fracture Liaison Service  ได้รับ
การรับรองจาก International osteoporosis foundation  เมื่อวันพุธท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 

 จัดระบบบริการนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) 
ความร่วมมือเพื่อตอบสนอง 

 เครือข่ายโรงพยาบาลในการรับ และส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้รับการดูแลรักษาท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เช่น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
และโรงพยาบาลเครือข่าย อื่นๆ 

อื่น ๆ  งบประมาณจากภาครัฐลดลง 
 การเบิกจ่ายในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 การเบิกจ่ายในระบบประกันสังคม 
 การฟ้องร้องและความคาดหวังสูงมากขึ้น 

 มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน 
 ทบทวนบทเรียน และอุบัติการณ์ส าคัญ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติอย่างรอบคอบ และน าผลการทบทวนบทเรียนดังกล่าวเสริมความรู้ เพิ่ม

ประสบการณ์แก่แพทย์ประจ าบ้านต่อไป 
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ตาราง  ฑ   แสดงการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมลูส าคัญส าหรับข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ ทั้งที่เป็นประเภทเดียวกัน และ
กระบวนการที่คล้ายคลึงกันแต่ไมอ่ยู่ใน ธุรกิจ/การบริการประเภทเดียวกันคืออะไร 

ตาราง  ฒ  แสดงแหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน แบ่งตามพันธกิจ  

พันธกจิ 
แหล่งข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการเทียบเคียง/เปรียบเทียบตามที่รายงานผลในหมวด 7 

ประเด็นการเปรียบเทียบ 
อ้างอิง 

หมวด 7* 

ระบุชื่อสถาบัน  
(ภายใน/ภายนอก

ประเทศ) 
การศึกษา ข้อมูลและสถิติ 

จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการวัดและประเมิน ผล
จากนกัศึกษาแพทย์ และ
แพทย์ประจ าบ้าน 

 

คุณภาพของผู้เรียน (ผู้เรียนสอบผ่านการ
ประเมินทักษะครั้งแรก) 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ผลสอบ national test นักศึกษาแพทย์ ชั้น

ปีท่ี 5 และ 6  
 จ านวนและอันดับการเลือกเข้าฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ 
 อัตราการสอบวุฒิบัตรผา่นของแพทย์ประจ า

บ้าน 
 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้แพทย์เฉพาะทาง

สาขาออร์โธปิดิกส์ 

ตารางท่ี 
7.1(ก1), 
7.2(ก3), 
7.2(ก4), 
7.4(ข2) 

 แพทยสภา กสพท. ศูนย์
ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (ศ.ร.ว.) และ สกอ. 
(CHE-QA) 

 ภาควิชาทางคลินิก คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  

 สถาบันฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้าน สาขาออร์โธปิ
ดิกส์ ท่ัวประเทศ 

การวิจัย 1. Useful 
2. Fist for purpose 
3. Transparent 
4. Independently  

Validated 
5. Useable 
6. Ethical 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์, 
จ านวน citation (ผลงานวิจัยตีพิมพ์ย้อนหลัง 
5 ปี), International Joint Research 
Publication รวมท้ังงานวิจัยท่ีก่อให้เกิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ตารางท่ี 
7.4ข2), 
7.4(ข3) 

 ฐานข้อมูล Scopus 
 PubMed 

การบริการ
ทางการ 
แพทย์ 

ข้อมูลสถิติตัวชี้วัดท่ีส าคัญ
ในแต่ละโครงการ 

ผลการบริหารจัดการของสมาชิกเครือข่าย
โรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน 

  ฐานข้อมูลTHIP, 
UHOSNET 
(โรงพยาบาลกลุ่ม
มหาวิทยาลัย) 

เอกสารเผยแพร่ผลการ
ส ารวจ 

 อัตราการเสียชีวิต อัตราครองเตียง วันนอน
เฉลี่ย 

* แสดงหมายเลขรูป/ตารางตามทีร่ายงานผลลัพธ์ในหมวด 7 
 
 

2. บริบทเชิงกลยุทธ ์
     ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคญัของภาควชิา ด้านการเรียนรู้ ด้านการปฏิบัติการ  ด้านทรัพยากรบุคคล 
และด้านชมุชน คืออะไร 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ  
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ระดับภาควิชาฯ 

ด้าน 
 พันธกิจ 

พันธกิจการศึกษา พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการทางการแพทย์ 

ธุรกิจ/กิจการ (Business) การเพิ่มทักษะของ 
บัณฑิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ท่ีมี 
ความสามารถในการแข่งขันท้ัง 
ภายในประเทศและนานาชาติ 
 

การสร้างงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ เฉลี่ย 
1 เรื่องต่อคนต่อปี และ 
citation index เฉลี่ย 3 ครั้ง
ต่อเรื่อง ภายในปี 2561   

 การสร้างคุณภาพและความน่า
ไว้วางใจในระดับสากล ภายใต้
ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด และจ านวน
ผู้ป่วยที่มาก โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
ยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วย
เป็น Center of Excellence 

 มีความสามารถในการรักษาโรค
ท่ีซับซ้อนทุกระดับ 

การปฏิบัติการ (Operation) ต้นทุนการด าเนินการของระบบเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีงบประมาณลดลง 
ด้านทรัพยากรบุคคล  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูง และการธ ารงบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง 
ด้านชุมชน การรักษาความเชื่อมั่นของสังคมต่อความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ของภาควิชาฯ  

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ระดับภาควิชาฯ 
ด้าน 

 พันธกิจ 
พันธกิจการศึกษา พันธกิจการวิจัย พันธกิจการบริการทางการแพทย์ 

ธุรกิจ/กิจการ (Business) มีความสามารถในการ 
ผลิตบัณฑิตแพทย์ออรโ์ธปิดิกส์  
ทีมีทักษะด้านวิชาชีพสูง 

มีเครือข่ายการวิจัยกับสถาบัน 
ทางการแพทย์ท้ังในประเทศ 
และระดับนานาชาติ 

มีความสามารถในการรักษาโรค 
ทางออร์โธปิดิกส์ท่ีมีความซับซ้อน 
ทุกระดับ 

การปฏิบัติการ (Operation) มีเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า (leading edge) เป็นผู้น าด้านการน าความรู้และเทคโนโลยีท่ี 
ทันสมัยก้าวหน้ามาใช้ในการดูแลผู้ป่วย 

ด้านทรัพยากรบุคคล   อาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์มีศักยภาพสูง  มีคุณธรรม และจิตวิญญาณที่เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  

 มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง 
ด้านชุมชน  มีภาพลักษณ์ขององค์กร สถาบันท่ีดี ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากสังคม 

 
3. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
กระบวนการส าคัญท่ีท าใหภ้าควิชามีการปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างเป็นระบบ (ได้แก่ การประเมินตนเองในกระบวนการ

เยี่ยมส ารวจตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO, Advanced HA, TQA, WFME, AUNQA) กระบวนการสร้างนวัตกรรมและการจัดท า
โครงการปรับปรุงโดยใช้เครื่องมือ PDCA, Lean รวมทั้ง กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานและ กระบวนการเรียนรู้ ในระดับ
ภาควิชา/ มีอะไรบ้าง 

     ภาควิชาฯ รับนโยบายระบบพัฒนาคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งใช้หลักของวงจรคุณภาพ Plan-Do-Check-Act  
การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmark) และการให้ความส าคัญต่อผลลัพธ์ ส าหรับพันธกิจด้านการศึกษาภาควิชาฯ ใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใชเ้ป็นแนวทางพฒันาคุณภาพ และน ามาตรฐาน AUNQA ลงสู่
การปฏิบัติในการพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาฯ พันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ใช้การรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคน ระดบัเอเซียอาคเนย์ (โดย Forum for Ethical Review Committees in the Asian & Western 
Pacific Region (FERCAP) ระดับนานาชาติ (โดยThe Association for the Accreditation of Human Research 
Protection Programs (AAHRPP), USA.)  ระบบ ISO และพนัธกิจด้านการบริการสุขภาพ ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ
(TQA), ระบบ Lean มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Advance HA   
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หมวด 1 การน าองค์กร : วิธีการที่ผู้น าระดับสูงปฎบิัติตน หรือชี้น า และท าให้ภาควิชามีความยั่งยืน รวมทั้งระบบการก ากับดูแล
องค์กร และวิธีการที่ภาควิชา/ใช้เพื่อบรรลุผลด้านกฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.1 การน าภาควิชาโดยผู้น าระดับสูง : ผู้น าระดับสูงน าองค์กรอย่างไร 
1.1.1 ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการใช้ระบบการน าศิริราช (Siriraj Leadership System) เพื่อสร้างภาควิชาให้ประสบ
ความส าเร็จในปัจจุบันและอนาคต ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่ส าคัญ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่นๆ ได้แก ่
1) ชี้น าและก าหนดทิศทาง เชื่อมโยง (Directing & Alignment) ได้แก่ ก ำหนดทิศทำง ค่ำเป้ำหมำยที่ท้ำทำย สร้ำงต้นแบบ ยึด

มั่นค่ำนิยมศิริรำช สนับสนุนนโยบำยของศิริรำชและของมหำวิทยำลัยฯ และสร้ำงควำมสอดคล้องในภาควิชา/สถาน/ศูนย์/
โรงเรียนและคณะฯ 

          ผู้น าระดับสูงของภาควิชาฯ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นั่นคือภาควิชาฯ จะเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัย วิชาการ บริการทาง
การแพทย์ที่มีคุณภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  ในขณะเดียวกันผู้น าระดับสูงของภาควิชาได้แสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติที่มุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมองค์กร โดย 

1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการปฏิบัติงาน และมีความสม่ าเสมอด้าน seniority, 
integrity, responsibility, innovation, respect altruism และ journey to excellence  and sustainability. 

2. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี ด้วยการให้รางวัล การกล่าวช่ืนชมในท่ีประชุม 
3. สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน  โดยมีการ

จัดท าแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในทุก ๆ ปี  
4. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรม โดยการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ  

เป็นแบบอย่างท่ีด ี
ผู้น าระดับสูงของภาควิชา ฯ  ให้ความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ระดับภาควิชา ฯ และหน่วยงานเทียบเท่า  เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามหลักแผนยุทธศาสตร์หลัก 6 ยุทธศาสตร์ ของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558 – 2562  ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  “สถาบันทางการแพทย์
ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล    โดยแบ่งแผนงานเป็นระยะสั้นและระยะยาว  มีทีมบริหารของภาควิชา ฯ ให้การ
สนับสนุนเพื่อให้มีการน ากลยุทธ์ไปด าเนินการในระดับต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล  การมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในระดับส่วน
งาน  จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้มีการออกแบบกระบวนการท างานมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เกิดคุณค่า  รวมถึงสร้างความ
ยืดหยุ่นของกระบวนการท างานต่างๆ ให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การเรียนรู้สอดประสาน
เชื่อมโยงท่ัวท้ังองค์กร 

   ทีมบริหารทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิมและแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ สามารถก ากับกระบวนการด าเนินงานตามกล
ยุทธที่ได้วางแผนและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ทันท่วงที  ทีมบริหารมีมติให้คงวิสัยทัศน์  พันธกิจเดิมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหาร  ทีมบริหารถ่ายทอดนโยบายการ
ท างานและแผนกลยุทธ  สื่อสารโดยผ่านการประชุมทีมบริหาร  การประชุมอาจารย์   และการประชุมคณะกรรมการทีมน าทาง
คลินิกทุกระดับชั้น      
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ตารางที่ 1.1 แสดงแผนปฏิบัติการแต่ละพันธกิจของภาควิชาฯ 
 
พันธกิจด้าน 
Education 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พันธกิจด้าน Research 
&Academic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจด้าน Service 
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พันธกิจด้าน High 
Performance 
Organization 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

ผู้บริหารภาควิชาฯ วางแนวนโยบายในการน าไปสู่องค์กรที่ประสบความส าเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้ระบบการน า
องค์กรสอดคล้องกับระบบการน าองค์กรที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนด ด้านการศึกษาน าเกณฑ์ 
EdPEx มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอน มาตรฐานในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ AUN-QA มาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนไปสู่ Outcome-Base Education ประยุกต์ใช้เกณฑ์ TQA ในส่วนของงานบริการ ด้านการวิจัย  สนับสนุนให้จัดตั้ง
ศูนย์วิจัยทางออร์โธปิดิกส์ ด้านการบริการสุขภาพ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการตามรอยคุณภาพโรค Siriraj Clinical Tracer plus 
(SiCT+) ขยายผลสู่ 9 สาขา ในภาควิชาฯ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้เกิดกระบวนการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค และก้าวสู่การได้รับเลือกจาก
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็น Siriraj Center of Excellence ต่อไปในอนาคต และเพื่อให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยั่งยืนในทุกพันธกิจภาควิชาฯ ด าเนินการใน 3 องค์ประกอบคือ 

1. การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ ภาควิชาฯ ได้จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 
(Performance Agreement) กับคณะฯ หลังจากนั้นผู้น าระดับสูงจะให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า ก ากับดูแลให้การด าเนิน
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ ช่วยกระตุ้นและให้การสนับสนุนกรณีที่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายสามารถด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อยตาม Timeline ที่ได้ก าหนดไว้ 

2. การสร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่มุ่งเน้น ผู้เรียน ผู้ป่วย และลูกค้ากลุ่มอื่นๆ โดยเน้นย้ าจิตส านึกในการ
ท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การท างานเพื่อ “ศิริราช” ด้วยความเสียสละ ให้เกิดความภูมิใจที่เป็นส่วน
หนึ่งของสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน ที่มีความเชี่ยวชาญใน 3 พันธกิจ ได้แก่  

- จัดการศึกษาเพื่อผลิตบณัฑติ บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ 
- ท าการวิจัย และให้บริการวิชาการ 
- ให้บริการทางการแพทย ์

 3. สร้างความมั่นคงด้วยระบบบรหิารโดยมีวัฒนธรรมองค์กร และวฒันธรรม SIRIRAJ  เป็นฐาน เพื่อมุง่มั่นพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศอย่างยั่งยืนในการบริหารงานประจ า  
 ผู้บริหารภาควิชาฯ มีกิจกรรมส่งเสริมให้ก าลังใจจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่
บุคลากรของภาควิชาฯ ในวาระต่าง ๆ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัล
มหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 5 สาขา คือ สาขาการแต่งต ารา สาขาการ
วิจัย สาขาการประดิษฐ์ สาขาความเป็นครู และสาขาการบริการ 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบดั ประจ าป ี2562                           หน้าที่16/204 

1.1.3 ผู้บริหารภาควิชาฯ มีวิธีการสื่อสารและสร้างความผูกพันกบับุคลากร 

ภาควิชาฯ มีระบบการก ากับดูแลการด าเนินการของภาควิชาโดยคณะกรรมการบริหารภาควิชา แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา 
รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ  มีข้อตกลงร่วมกันเป็นมติของที่ประชุมภาควิชาฯ ในการมอบหมายให้แต่ละส่วนงานจัดท าแผนปฏิบัติการ โดย
มีการรายงาน ทบทวนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าในท่ีประชุมภาควิชาฯ ซึ่งเป็นการประชุมประจ าเดือน โดยมีวาระใน
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของแต่ละส่วนงานเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน และการรายงานผลความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังได้มีการติดตามตัวช้ีวัดส าคัญที่ได้ถ่ายทอดสู่ทุกส่วนงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อปรับปรุงแผน และ
วิธีการท างาน ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักขององค์กร 

ทีมบริหารภาควิชาฯ สร้างความผูกพันกับบุคลากร และสนับสนุนการสื่อสารสอง
ทางด้วยวิธีการที่เป็นทางการ เช่น การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ และการสื่อสารอย่าง
ไม่เป็นทางการ เช่น หัวหน้าภาควิชาฯ และทีมบริหารภาควิชาฯ เดินเยี่ยมหน่วยงานต่าง 
ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ  ส่วนการสื่อสารกับลูกค้าในกลุม่
อื่น ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้น าระดับสูงของภาควิชาฯ ได้มอบหมายให้รองหัวหน้า

ภาควิชาฯ ฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ และรายงานความก้าวหน้าในการประชุมทีมบริหาร หรือกรณีที่มีการขอค าปรึกษาที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน รองหัวหน้าภาควิชาฯ ก็สามารถประสานงานโดยตรงมายังผู้น าระดับสูงได้ทันที 
 

2) ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Communicating)  
ภาควิชา ฯ มีระบบการก ากับดูแลการด าเนินการของภาควิชาโดยคณะกรรมการบริหารภาควิชา แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา 

รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ  มีข้อตกลงร่วมกันเป็นมติของที่ประชุมภาควิชา ฯ ในการมอบหมายให้แต่ละส่วนงานจัดท าแผนปฏิบัติการ โดย
มีการรายงาน ทบทวนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าในที่ประชุมภาควิชา ฯ ซึ่งเป็นการประชุมประจ าเดือน โดยมีวาระใน
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของแต่ละส่วนงานเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน และการรายงานผลความก้าวหน้า
การปฏิบัติงาน   นอกจากนั้นยังได้มีการติดตามตัวช้ีวัดส าคัญที่ได้ถ่ายทอดสู่ทุกส่วนงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อปรับปรุงแผน และ
วิธีการท างาน ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักขององค์กร 

ทีมบริหารภาควิชาฯ  สร้างความผูกพันกับบุคลากร  และสนับสนุนการสื่อสารสองทางด้วยวิธีการที่เป็นทางการ  เช่น การ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ   และการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ  เช่น   หัวหน้าภาควิชา ฯ และทีมบริหารภาควิชา ฯ เดินเยี่ยม
หน่วยงานต่างๆ   เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ    ส่วนการสื่อสารกับลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ  และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  ผู้น าระดับสูงของภาควิชา ฯ ได้มอบหมายให้รองหัวหน้าภาควิชา ฯ ฝ่ายต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบ  และรายงานความก้าวหน้าใน
การประชุมทีมบริหาร   หรือกรณีที่มีการขอค าปรึกษาท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน  รองหัวหน้าภาควิชา ฯ ก็สามารถประสานงานโดยตรง
มายังผู้น าระดับสูงได้ทันที    

 

ตารางที่  1.2  แสดงช่องทางการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจของผู้บริหารระดับสูง  
วัตถุประสงคข์องการสื่อสาร 

และสร้างความผูกพัน 
กลไก/ช่องทางการสื่อสาร ทัง้ทางเดยีว/สองทาง* ทางการและไม่เป็นทางการ  

กลุ่มบุคลากรภายใน ช่องทาง กลุ่มบุคคลภายนอก ช่องทาง 
1. ทิศทางคณะฯ ภาควิชา และผล

การด าเนินการ 
- วิสัยทัศน์ เปา้หมาย ค่านยิม 
- แผนงานประจ าป ี
- โครงการที่มีความส าคัญ 
- ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการ 

 คณะกรรมการ
บริหารภาควิชาฯ 

 ประชุมอาจารย ์
 คณะกรรมการ 

Clinical Lead 
Team 

 หัวหน้าหน่วยงาน 
 คณะท างานในทีมสห

สาขาวิชาชีพต่าง
ภาควิชา 

 ประชุมอย่างเป็น
ทางการ 

 หนังสือเวียนภายใน
คณะ ฯ  

 Website ภาควิชาฯ  
 ETO  Siriraj 

Facebook ภาควิชา
ฯ 

 Application LINE 
group 

 เครือข่ายร่วมสอน 
 อาจารย์แพทย์ต่าง

สถาบัน  
 ผู้เชี่ยวชาญต่าง

สถาบัน 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประชุมอย่างเป็น
ทางการ 

 หนังสือเวียนภายใน
คณะ ฯ  

 ETO  Siriraj 
Facebook ภาควิชา
ฯ 

 Application LINE 
group 

2. การให้ข้อมูลเพื่อสร้างความ
เข้าใจ สร้างความมีส่วนร่วมกับ
คณะฯ ภาควชิา 



รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบดั ประจ าป ี2562                           หน้าที่17/204 

วัตถุประสงคข์องการสื่อสาร 
และสร้างความผูกพัน 

กลไก/ช่องทางการสื่อสาร ทัง้ทางเดยีว/สองทาง* ทางการและไม่เป็นทางการ  
กลุ่มบุคลากรภายใน ช่องทาง กลุ่มบุคคลภายนอก ช่องทาง 

3. การเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสยีง 
เกียรติคุณ การบรรลุผลงานของ
คณะฯ ภาควชิา เช่น รางวัลที่
ได้รับ  

 คณะกรรมการ
บริหารภาควิชาฯ 

 ประชุมอาจารย ์
 คณะกรรมการ 

Clinical Lead 
Team 

 Website ภาควิชาฯ  
 ETO  Siriraj 

Facebook ภาควิชา
ฯ 

 

 เครือข่ายศิษย์เก่า 
 อาจารย์แพทย์ต่าง

สถาบัน  
 

 Website ภาควิชาฯ  
 ETO  Siriraj 

Facebook ภาควิชา
ฯ 

 

4. การให้รางวลัและยกย่องชมเชย ชื่อรางวัล/เวท ี ลักษณะผลงานดีเด่น กลุ่มบุคลากร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การท าความดี มีผลงานเด่น 
เพี่อเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรอื่น
และสังคม   การยกย่องชมเชย
อย่างไม่เป็นทางการ 

 รางวัลแพทย์ต้นแบบ   
แพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย 

 รางวัลนักบริหาร 
 โรงพยาบาลดีเด่น

ระดับชาติ   
 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

บัณฑิตวิทยาลัย   
 50 ปี 50 ครูดีเด่น  

กับการศึกษาในยุค 
Thailand 4.0 

 ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น   

 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาความเป็นคร ู

อาจารย์แพทย ์  

 

3) บริหารจัดการ ติดตามประเมิน (Managing & Monitoring) ได้แก่ วำงแผนงำน บริหำรจดักำรทรพัยำกร เข้ำใจในกลไกควำม
เชื่อมโยงของระบบงำนต่ำง ๆ ภำยในศิริรำช สำมำรถแก้ไขปัญหำและตดัสินใจ ติดตำมงำนผ่ำนระบบกำรควบคุมและกำรติดตำม
ก ำกับดูแล 

     ผู้น าระดับสูงของภาควิชาฯ มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ให้ความส าคัญในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อ
ปฏิบัติและความมีจริยธรรม ทั้งการบริหารจัดการภายในภาควิชาฯ และต่อสังคม ซึ่งในระดับนโยบายจะต้องผ่านการพิจารณาจากท่ี
ประชุมทีมบริหารภาควิชาฯ แล้วจึงน าเสนอเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมอาจารย์ในระดับภาควิชาฯ มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงานส่วนต่าง ๆ ตามขั้นตอน ก่อนก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ    
     การด าเนินการที่มีความเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณจัดสรรภาควิชาฯ จะต้องมีการตรวจสอบกลั่นกรองหลายขั้นตอน  
จากเลขานุการประจ าหน่วยงาน เลขานุการภาควิชา และหัวหน้าภาควิชาฯ โดยประสานงานส่งเรื่องให้หน่วยตรวจสอบ  ฝ่ายการคลงั 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามระบียบข้อปฏิบัติตามกฎหมาย  
      ผู้บริหารภาควิชาฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการ human resource อย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลัก 

 Valuing Human Resource – การให้ความส าคัญและ ตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากร 
 Happy & Healthy Workplace - การสร้างบรรยากาศและ สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ มีความสุขในการท างาน 
 SIRIRAJ Culture - การผลักดันให้วัฒนธรรมศิริราชเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของวิถีการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 Good Corporate Governance - การมีธรรมาภิบาล  

            ผู้น าระดับสูงของภาควิชาฯมีแผนการสืบทอดต าแหน่ง โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้บริหารทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนจากส่วนงานต่าง ๆ ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้การเป็นผู้น าให้แก่บุคลากรในภาควิชา (succession plan)  โดย
การกระจายงานบริหารภาควิชาฯ เป็น 3 พันธกิจหลัก 2 สาขา 1 ศูนย์ และ 8 หน่วยงาน (ดังรูป ช. การแบ่งโครงสร้างการบริหาร
ภาควิชาฯ) ที่ท างานสนับสนุนพันธกิจหลัก ให้สามารถด าเนินงานได้ส าเร็จลุล่วงโดยก าหนดวาระประชุมบริหารเพื่อติดตามก ากับดแูล
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การด าเนินงาน ทุก 2 เดือน/ครั้งรองหัวหน้าภาควิชาฯ ที่ได้รับมอบหมายให้บริหารก ากับดูแลงานด้านต่างๆ จะได้เรียนรู้หลักการ
ท างานบริหาร   

ด้านการวิจัย มีการตรวจ ประเมินคุณภาพของวารสารทางวิชาการที่ออกจากภาควิชา จากหน่วยงานภายนอกภาควิชา ได้แก่ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัย ตามแต่วารสารทางวิชาการนั้น ๆ ที่ภาควิชาส่ง
งานวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์  

1. โครงการวิจัยทุกโครงการของภาควิชาได้รับการก ากับดูแลในเบื้องต้นด้วยหน่วยวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน (SIRB) ก่อนด าเนินการทุกโครงการ 

2. โครงการวิจัยส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน ก่อนส่งสอบปากเปล่าของราชวิทยาลัยทุกโครงการจะต้องได้รับการประเมิน 
อภิปราย โดยอาจารย์ในภาควิชา 

3. มีการประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในแต่ละอนุสาขา ทุก 1 - 3 เดือน ข้ึนอยู่กับอนุสาขาเป็นผู้ก าหนด 
4. โครงการวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปีจะต้องน าเสนอความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค และร่วมแก้ปัญญาร่วมกัน

ทั้งระบบ 
5. ก่อนการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จะต้องได้รับการตรวจสอบไวยกรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้ง

รูปแบบ (Format) การเขียนบรรณานุกรม ส าหรับส่งตีพิมพ์ในแต่ละวารสารเสมอ 
 

ด้านบริการสุขภาพ มีงานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก ากับ ดูแล ก าหนดนโยบายการท างานพัฒนา
คุณภาพลงสู่ภาควิชาฯ ในระดับภาควิชาฯ มีหน่วยพัฒนาองค์กรและคุณภาพงาน โดยมีรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและ
คุณภาพงาน ภาควิชาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ มีบทบาทเป็น facilitator อ านวยการ ดูแล ติดตามการด าเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพของ
ภาควิชาฯ และรายงานผลลัพธ์ความก้าวหน้าให้งานพัฒนาคุณภาพ คณะฯ รับทราบ มีการตรวจประเมินเยี่ยมส ารวจภายในอย่าง
สม่ าเสมอทุกปีเพื่อหาโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทุก 3 ปี จะได้รับการตรวจประเมินจากผู้เยี่ยมส ารวจจากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  นอกจากนี้  สรพ.  ได้ตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค เรื่อง Total 
Knee Replacement  รอบที่ 2  โดยมีการติดตามประเมินผลการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
ของคณะท างาน 
รูปที่ 1.3 แสดงภาพการตรวจประเมินเย่ียมส ารวจภายใน และการตรวจประเมินจากผู้เย่ียมส ารวจจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)   
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4) ยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญก าลังใจ (Motivating) ได้แก่ สร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำนในเชิงบวก สร้ำงขวัญ
ก ำลังใจกับคนท้ังกลุ่มใหญ่และรำยบุคคล ยกย่องคนท่ีปฏิบัติงำนดีและดีเด่น เชิดชูคนท่ีเป็นแบบอย่ำง ส่งเสริมกำรพัฒนำ เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำ กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีเกื้อหนุนและร่วมมือในกำรท ำงำน รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในควำมส ำเร็จของศิริรำช 

         การยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญก าลังใจ  เป็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ผู้น าของ
ภาควิชาฯ จึงให้ความส าคัญต่อการยกย่องเชิดชูผู้สร้างคุณงามความดีต่อสังคม  และท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม    มีการจัดงานเลี้ยง
แสดงความยินดีและผู้น าจะแสดงความช่ืนชม กล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี  เชิดชูบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี  พร้อมมอบของที่
ระลึกเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นการสร้างแรงจูงใจที่จะท าคุณงามความดีต่อไป   รวมทั้งเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพต่อไป 

 

 
 
5) ปรับปรุงต่อเนื่อง สร้างนวัตกรรม และความยั่งยืน (Innovate and Sustain) ได้แก่ ค้นหำโอกำสในกำรปรับปรุงใหม่ ๆ ริเริ่ม

เรื่องที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศของศิรริำช ประเมินตนเองและประเมินภำควิชำในเชิง
บูรณำกำร มีส่วนร่วมในกำรสร้าง/วางแผนสืบทอดต าแหนง่และถ่ำยทอดประสบกำรณ์และ
ควำมรู้กำรเป็นผู้น ำให้แก่บุคลำกรในภำควิชำ (succession plan) สร้ำงควำมยั่งยืนให้กับสังคม
และบูรณำกำรกับทิศทำงกำรพัฒนำของศิริรำชและของประเทศชำติ 

ด้านการศึกษา 
การสร้างนวัตกรรม – หน่วยการศกึษาก่อนปริญญา พัฒนาหุ่นจ าลองส าหรับฝึกการใสเ่ฝือกแขน     
                           ของนักศึกษาแพทย์ ช้ันปีท่ี 5 

 

1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม : ภาควิชาด าเนนิการอย่างไรในการก ากับดูแลองค์กร และท าให้บรรลผุลด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1.2.1 ผู้บริหารภาควิชา มีการด าเนินการอย่างไรในเรื่องความรับผิดชอบในการก ากับดูแลภาควิชา  
  ภาควิชาฯ มีระบบการก ากับดูแลการด าเนินการของภาควิชาโดยคณะกรรมการบริหารภาควิชา แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา 

รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ มีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และตรวจสอบข้อมูลโดยหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ผู้ได้รับมอบหมาย  
 ภาควิชาปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ป่วย นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน โดยการติดตามประเมินผล

ลัพธ์การให้บริการ และการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีภาควิชาได้ก าหนดไว้  
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             ภาควิชาฯ ได้มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของภาควิชา และ Performance agreement ที่ได้
เสนอต่อคณะฯ เป็นระยะ ๆ และติดตามทบทวนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และใช้ข้อมูลผลการด าเนินการที่ผ่านมา เพื่อการ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานในปีต่อ ๆ ไป วิธีการที่ภาควิชาก ากับดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 

       ภาควิชาฯ ได้รับการประเมินผลงานและก ากับดูแลในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกหลายหน่วย ได้แก่  
       

     ด้านการศึกษา  ได้รับการประเมินจาก การเยี่ยมส ารวจคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ( Internal 
surveyor) คณะกรรมการเยี่ยมส ารวจตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Quality Development) 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมส)  และกลุ่มสถาบันประเมินแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(กสพท) เพื่อให้งานด้านการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย     

ระบบการก ากับดูแลภาควิชา 
ประเด็นส าคญั การด าเนินการ 

ความรับผิดชอบในการ
กระท าของผู้บริหารระดบัสูง 
การประเมินผลการ
ด าเนินการของภาควิชาเพือ่
กำรปรบัปรุงทีด่ีขึ้น  

ผู้บริหารตดิตามข้อตกลงการปฏิบตัิงานระดับภาควิชาฯ (PA) ทุก 3 เดือน ตามตัวช้ีวัดจ านวน 4 
ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการเรยีนการสอน 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 High Performance Organization  

 

 
1.2.2 ผู้บริหารภาควิชา มีวิธีการรายงานผลอย่างไรกรณีมีสัญญาณเตือนด้านกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรม เกิดขึ้น และ

ด าเนินการเชิงรุกและเชิงรับในการตอบสนอง สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างบรรยากาศ ด าเนินการ และก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับจริยธรรม มาตรฐานโดยเฉพาะด้านวิชาชีพ ก าหนดตัววัดในระดับภาควิชา เพื่อใช้ใน
กำรติดตำมประเมินผล ก ำกับดูแลให้เกิดกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม  และเปิดช่องทางในการรับข้อร้องทุกข์ด้าน
จริยธรรม  

 

ด้านการศึกษา  ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความตระหนักด้านจริยธรรมและกฎหมายให้กับอาจารย์แพทย์ 
แพทย์ประจ าบ้านโดยผู้น าสูงสุดของภาควิชาฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ซึ่งรับผิดชอบในการ
ดูแลด้านบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย การจัดกิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์การเรียนการสอนโดยการจัด  
Quality Conference เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านได้เรียนรู้ข้อกฎหมายทางการแพทย์ที่เกี่ ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยโดยน าตัวอย่าง 
case ที่มีความเสี่ยงการฟ้องร้องด้านกฏหมาย มาให้ อาจารย์ แพทย์ประจ าบ้านได้เรียนรู้ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายในเดือนที่ 3 (ปีละ 
4 ครั้ง)     

ด าเนินการพัฒนาระบบการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถค้นคว้าศึกษาหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง ผ่านระบบ electronic และเกิดความพึงพอใจ “Siriraj Patient Safety E-learning for Siriraj resident 2016” 
 

รูปที่ 1.4 แสดงภาพโปรแกรม Siriraj Patient Safety E-learning for Siriraj resident 2016 
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 นอกจากน้ีมีการจดัท าวีดิทัศน์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ไดต้ระหนักรู้ว่าการเป็นแพทย์มืออาชีพน้ัน ควรจะมีแสดงออก
อย่างไร Professionalism for health professional เพื่อประกอบการเรยีนของนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้าน 

 
รูปที่ 1.5 แสดงภาพจากสื่อการสอนเร่ือง Professionalism for 
health professional 
 
  
 
 
 
 
 ภาควิชาฯ เห็นความส าคัญในการก าหนดให้นักศึกษาแพทย ์

และ แพทย์ประจ าบ้าน ได้มโีอกาสเรียนรู้ในด้านของความเสี่ยงและ
ความ ปลอดภัยของผูป้่วย โดยจดัท าหลกัสูตรการเรียนรู้แบบ e-learning 

“Introduction to clinical Risk Management in 
Orthopaedic  Surgery” 
 

ภาควิชาฯ ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่า ปฏสิัมพันธ์ทุกด้านของภาควิชา มีการประพฤตปิฏิบัติอยา่งมีจริยธรรม โดยจัด
โครงการเรียนรู้วิถีพอเพียง “โครงการเรยีนรู้ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและค่ายกสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง” 
ณ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบรุี เมือ่วันพฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560   
 
รูปที่ 1.6 แสดง ภาพกิจกรรมครงการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและค่ายกสกิรรมธรรมชาติ มาบ
เอ้ือง” ณ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุร ี

   

 ภาควิชาฯใช้การเสริมแรงทางบวก (Rienforcemence theory) ด้วยการมอบรางวัลส าหรับนักศึกษาแพทย์ ได้แก่ รางวัล
เหรียญทองแดงส าหรับผู้ที่มผีลการเรียนดีตลอดหลักสตูรรายวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์และรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรส าหรับ
แพทย์ประจ าบ้านได้แก่ รางวัลแพทย์ประจ าบ้านปฏิบัติงานดเีด่นตลอดหลักสูตรรางวลัแพทย์ประจ าบ้านสอบภายในได้คะแนนสูงสดุ 
รางวัล popular vote  

รูปที่ 1.7 แสดงภาพการสอบภายในแพทย์ประจ าบ้าน ปีการศึกษา 2560-61 
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 มีการก ากับดูแล และด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าท่ีขัดต่อการประพฤติปฏบิัติอย่างมีจริยธรรม โดยการรายงานตาม
ระบบ การตักเตือน การภาคทณัฑ ์การลงโทษตามระเบียบ  

ด้านการวิจัย มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนของการวิจัยในคน ผู้วิจัยจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและจริยธรรมการวิจัยอย่างเคร่งครัด โดยไม่กระท าละเมิดต่อผู้ร่วมโครงการวิจัยหรือญาติมีการด าเนินการเรื่อง consent 
form ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยที่มีการสัมภาษณ์ หรือทดลองกับผู้ป่วย  ภาควิชาฯ ป้องกันการถูกฟ้องร้องคดี ทั้งคดีอาญาและคดี
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือท่ีถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ันโดยการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการวิจัย 

ด้านการบริการ ค านึงและเคารพในสิทธิของผู้ป่วยในการดูแลรักษาพยาบาล มีการแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วยและญาติ 
และร่วมตัดสินใจในการรักษา มีการด าเนินการเรื่อง consent form ก่อนการท าหัตถการทุกครั้ง รวมทั้งปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการ
รักษาความลับของผู้ป่วย   ผู้น าของภาควิชาได้แต่งตั้งและมอบหมายให้รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพงาน   
และผู้ช่วยรองหัวหน้าภาควิชาฯ  ดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย  มีระบบการรายงานอุบัติการณ์ไม่
พึงประสงค์  โดยมีเลขานุการหน่วยพัฒนาองค์กรและคุณภาพงาน   เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในการทบทวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้ นเพื่อ
เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมทบทวนสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไข รวมถึงการป้องกันต่อไป     นอกจากนี้การท าโครงการ Center of 
Excellenc  และ Area of interest ของภาควิชา ฯ   จะมีการทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีความยากและซับซ้อน  รวมถึง cases 
ที่เกิดอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ในทีมคณะท างาน  เพื่อหาโอกาสพัฒนาต่อไป 

ตัวอย่างกระบวนการ ตัววัดและเป้าหมายส าคัญ ด้านความเสี่ยงทางกฎหมายและจริยธรรม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการ
ปฏิบัติการของภาควิชา  

 

ตารางที่ 1.8 แสดงตัวอย่างกระบวนการ ตัววัดและเป้าหมายส าคัญ ด้านความเสี่ยงทางกฎหมายและจริยธรรม เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการของภาควิชาฯ 

กระบวนการ  ตัววัด (เป้าหมาย) ผลลัพธ์หมวด 7* 
การด าเนินพันธกิจตามกฎระเบียบข้อบังคับและการรับรองคุณภาพ 

การตรวจประเมินจาก
สถาบันภายนอกท้ัง 3 
พันธกิจ 

 ดังตาราง ฉ. 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการของภาควิชา 
พันธกิจการศึกษา นักศึกษาแพทย์ ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต ออกไปปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย

ทางออร์โธปิดิกส์ได้ตามท่ีแพทยสภาก าหนด  โดยไม่ถูกฟ้องร้องและไม่ผิดจริยธรรม 
ดังตารางท่ี 7.1(ก
1), 7.2(ก1) 

 แพทย์ประจ าบ้านท่ีส าเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์  ออกไป
ปฏิบัติงาน ดูแลผู้ป่วยตามหลักสูตรท่ีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ และแพทยสภา 
ก าหนด โดยไม่ถูกฟ้องร้อง และไม่ผิดจริยธรรม 

พันธกิจการวิจัย  ด้านการศึกษาวิจัยและการทดลองต่อมนุษย์  
 ความครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น SIRB ร้อยละ 100 
 ต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย (COA) ก่อนวันหมดอายุ  ร้อยละ 100 

ดังตารางท่ี 7.2(ข
2) 

พันธกิจการบริการทาง
การแพทย์ 

 ดัชนีความพีงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการ (ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)  ร้อยละ 80 
 อัตราข้อร้องเรียนท่ีได้รับการแก้ไขภายใน 20 วัน ร้อยละ > 70 

 

ระบบบริหารจัดการ  พัสดุ  จัดหาพัสดุครุภัณฑ์ได้ทันบริการผู้ป่วย ไม่ท าให้เกิดยกเลิกเลื่อนผ่าตัด  ฟ้องร้อง  
อันตราย 

 ประสานงานและประชุมกับงานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย  เพื่อ
ประชุมทบทวนอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีมีความเสี่ยงต่อการฟ้องร้อง  หาสาเหตุ และ
แนวทางแก้ไขโดยพิจารณาความเสี่ยงด้านกฎหมาย  และการดูแลผู้ป่วยและญาติอย่าง
มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นส าคัญ 

 

* แสดงหมายเลขรูป/ตารางตามทีร่ายงานผลลัพธ์ในหมวด 7 
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1.2.3 ภาควิชา/มีส่วนในการสร้างความผาสุกแก่สังคมอย่างไร ทั้งในกลยุทธ์และการปฏิบัติการ ดังนี้ 1) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
การด าเนินการในทุกระบบท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 2) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การพิจารณาผลงานจากการวิจัยและการทดลอง 
ซึ่งประสบความส าเร็จและสามารถน าไปขยายผลสู่สังคม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศ ภายใต้
โครงการ SiSC1 กำรส่งเสริมควำมผำสุกให้สังคมไทย 3) ด้านสังคม ภายใต้โครงการ SiSC2 กำรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน 
ผ่านสื่อต่างๆ 
 

ภาควิชา ฯ มีส่วนในการสร้างความผาสุกแก่บุคลากรทั้งในส่วนที่สังกัดภาควิชาฯ โดยตรง  และหน่วยงานคร่อมสายงานท่ี
ต้องท างานเพื่อประสานประโยชน์แก่ผู้ป่วยร่วมกัน   โดยได้
จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  “ สร้างสุข สร้างสรรค์งาน สร้างสามัคคี “  
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด  คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัย มหิดล  ขึ้น 3 
รุ่น   คือ รุ่นที่  1  วันอังคารที่ 28 - วันพุธท่ี 29  พฤษภาคม  
2562 ,  รุ่นที่ 2  วันอังคารที่  11  - วันพุธท่ี  12  มิถุนายน  
2562    และรุ่นที่  3 วันอังคารที่   25 – วันพุธที่   26  
มิถุนายน  2562    ณ อเวย์กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรารี
สอร์ตแอนด์สปา   เพื่อให้ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     ยุทธศาสตร์ที่  5  

องค์การที่บุคลากรมีความผูกพัน  และมีประสิทธิภาพสูง  (High Engagement and High Performance Organization)   เนื่องจาก
ภาควิชาตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารองค์กร    สัมพันธภาพที่ดีและมั่นคงของ
บุคลากรในองค์กรสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้เสมอ    องค์กรที่จะเจริญเติบโตก้าวไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ผู้บริหารวางไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กร   รู้จักการท างานเป็นทีม สร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม      การพัฒนาบุคลากรจึงจ าเป็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา  เพื่อให้เรียนรู้การปรับวิธีคิด  มุมมอง   ปรับทัศนคติในเชิงบวก   มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ 
ที่มีคุณค่าให้กับองค์กร    กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ในองค์กร  เป็น
กิจกรรมที่ท าให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ท าให้มีการปรับเปลี่ยน
มุมมองก้าวไปสู่ความส าเร็จ ท าให้เกิด ความรัก ความผูกพัน ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี ท าให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายตามเจตนา
รมภ์ของผู้บริหารที่วางไว้ 

 
1.2.4 ภาควิชา ฯ ด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญ 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก โดยใช้
ประโยชน์ของสมรรถนะหลัก ดังนี้ 1) SiCS1 ชุมชนแพทย์และ
นักวิชาการ ด้วยการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ โดยไม่หวังผล
ก าไร 2) SiCS2 ชุมชนผู้รักสุขภาพ ผ่านโครงการส่งเสริมและดูแล
รักษาสุขภาพ 3) SiCS3 ชุมชนรอบที่ต้ังศิริราช ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินงานและมีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานของศิริราช   
     ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด  คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     ค านึงถึงชุมชนรอบศูนย์ฝึกอบรม
และปฏิบัติธรรมศิริราช ตั้งอยู่  ณ ต าบลสัมปทวน อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม   โดยท่านหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
และกายภาพบ าบัด  มีความเห็นว่า  การตั้งศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบตัิ
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ธรรมศิริราช  ในต าบลสัมปทวน  นั้น  เปรียบเสมือนศิริราชเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน  ซึ่งควรจะมีกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์คืนกลับให้
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสัมปทวน มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในชุมชน   และเพื่อสาน
สัมพันธ์กับชุมชนให้มีความใกล้ชิด  จึงได้จัดโครงการ Corporate Social Responsibility (CSR)    กิจกรรมสานสัมพันธ์-สร้างเสริม
ความรู้การดูแลสุขภาพสู่ชุมชนและปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยภาควิชาฯ ได้มีการประสานความร่วมมือกับ คลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวช

ศาสตร์ป้องกันและสังคม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
และองค์การบริหารส่วนต าบลสัมปทวน เพื่อจัดกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพส าหรับประชาชน ผู้สูงอายุ และ 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส. และ อสม.) ของชุมชน
สัมปทวน ในการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นวิธีส่งเสริมการ
ให้ความรู้แนวคิดเชิงรุกในด้านการป้องกันรวมถึงการ
เช่ือมโยงประสานข้อมูล และปรับทัศนคติในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม    

 ต าบลสัมปทวน มี 6 หมู่บ้าน ประชาชน
ส่วนใหญ่ในชุมชนสัมปทวนประมาณร้อยละ 80 
ประกอบอาชีพท าเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว 
สวนผลไม้ สวนดอกไม้และพืชผักสวนครัวที่เหลือ

ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง และมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ การให้ความรู้แก่ประชาชนสามารถด าเนินการได้ทั้งใน
เรื่อง ภาวะโภชนาการ การออกก าลังกายเพื่อป้องกันการเกิดโรค การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุที่มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายน้อยกว่าปกติ กิจกรรมผสานชุมชนดังกล่าวจะท าให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รับทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน 
สามารถ Feed back  ข้อมูลเพื่อเป็นโอกาสพัฒนาสู่ทีมวางแผนจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ตรงกับปญัหาและความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป มีการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขที่ดี ก็เหมือนการท า Root Cause 
Analysis ที่ชุมชนหรือต้นตอของปัญหา (โรค) อย่างแท้จริง ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดจะส่งผลถึงสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชนในชุมชน 

และสามารถต่อยอดให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง และ
สามารถขยายผลสู่กิจกรรมเชิงรุกระดับประเทศ 
นอกจากนี้ ภาควิชา ฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกันปลูก
ต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในศูนย์
ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราชด้วยจ านวน 100 ต้น   
โดยมีวัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน
ในชุมชนสัมปทวน และโรงพยาบาลศิริราช 
 2.  เพื่อน าหลักค าสอนของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางท างานร่วมกับ
ชุมชนอย่างตรงประเด็นตามปัญหาความต้องการของ
ชุมชน คือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา    
 3  เพื่อให้ภาควิชาฯ มีบทบาทในการชี้น าสังคม 
ในการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  
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4  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสัมปทวน มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในชุมชน 
           5.  เพื่อท ากิจกรรมร่วมกันในการปลูกต้นไม้ 100 ต้น เพื่อให้ร่มเงาภายในศูนย์ฯ 

 
ในงานครบรอบ  55 ปี  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัด  ภาควิชาฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ความรู้สู่

ประชาชน เพื่อเพ่ิมเตมิความรู้ใหแ้ก่ ผู้ป่วย  ญาติ และประชาชน ในการดูแลตนเองในเรื่องเกี่ยวกับโรคกระดูก 
       ปี  2562   ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิคส์และกายภาพบ าบัด  คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ม.มหดิล  จดั
กิจกรรมการเสวนาวิชาการความรูสู้่ประชาชน  เนื่องในวาระครบรอบ  55  ปี ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และ
กายภาพบ าบัด  ระหว่างวันท่ี  1 – 5  เมษายน  2562  ณ  ศาลาศริิราช  100  ปี โรงพยาบาลศิริราช   มีบริการให้ค าปรึกษา
กายภาพบ าบัด ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตรวจมวลกระดูก รับบริจาคกระดูกและเนื้อเยื่อ กิจกรรมยืดเส้นยืดสาย เสวนาโดย
แพทย์ผู้เช่ียวชาญร่วมด้วยดารารับเชิญ    ในเรื่องที่ประชาชนควรมีความรู้ในการดูแลตนเองดังนี้  “ โรคกระดูกพรุน” โดย รศ.นพ.
อาศิส อุนนะนันทน์     “การวิ่ง และบาดเจ็บขณะเล่นกีฬา” โดย รศ.นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช    “โรคข้อเข่าเสื่อม” โดย ผศ.นพ.จตุรงค์ 
พรรัตนมณีวงศ์    “โรคปวดหลัง” โดย ศ.คลินิกนพ.อารีศักดิ์ โชติวิจติร     และ “โรคกระดูกในเด็กทีป่ระชาชนควรรู้” โดย อ.นพ.
ธเนศ อริยะวัตรกุล  

 
 

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
สรุปการพัฒนาปรับปรุงท่ีส าคัญของหมวด 1 ในรอบปีที่ผ่านมา  
ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
สรุปการพัฒนาปรับปรุงท่ีส าคัญของหมวด 2 ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาอาจารย์ และ
การปรับปรุงการเรียนการสอนระดับก่อนและหลังปริญญา ประจ าปี
การศึกษา 2561 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ 
ห้องประชุมทวีวัฒนา 2  โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
แพทย์ผู้ ท าหน้ าที่ สอน ด้ าน  Coaching and mentoring roles of 
medical teachers และเตรียมการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาแพทย์ตามแผนการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี
การศึกษา 2557 

2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาออร์
โธปิดิกส์ ตามเกณฑ์ WFME (World Federation for Medical Education) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม
ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ช้ัน 2 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดและจัดท าข้อมูลรายงาน
ประกอบการตรวจประเมินฯ โดยแบ่งกลุ่มคณาจารย์ร่วมกับตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน จ านวน 9 กลุ่ม ตามองค์ประกอบของเกณฑ์ 
WFME  
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ด้านบริการวิชาการ 
งานด้านวิชาการถือเป็นงานอีกด้านหนึ่งที่ส าคัญของภาควิชาฯ เป็นองค์ประกอบที่ช่วยในการขับเคลื่อนภาควิชาฯ ให้มี

ความเจริญก้าวหน้า โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดอบรมด้านวิชาการรวมถึงการเข้าร่วมอบรมของอาจารย์ในภาควิชาฯ และ
สนับสนุนให้คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีความพร้อมในการขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนา ความรู้ 
ความสามารถของอาจารย์อันส่งผลท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของคณะฯ   
การจัดอบรมวิชาการในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  ดังนี ้
 

1. การจัดประชุมวิชาการให้แก่แพทย์ประจ าบ้านทางออร์โธปิดิกส์ ปี 2560 
ที ่ การประชุม วันที่ สถานที่ จ านวน ความพึงพอใจ

ภาพรวม (เต็ม5) 
1.1 Annual Foot and Ankle Meeting 

(ร่วมกับ อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อ
เท้า ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย) 

17-18 กรกฎาคม 
2560 

ห้องอทิตยาทรกิติ
คุณ ตึกสยามินทร์ 
ชั้น 7 

109 คน 5 

1.2 Basic Spine Course 2017  (ร่วมกับ อนุ
สาขาย่อยกระดูกสันหลัง ราชวิทยาลัยแพทย์
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย) 

22-23 กรกฎาคม 
2560 

ห้องอทิตยาทรกิติ
คุณ ตึกสยามินทร์ 
ชั้น 7 

187 คน 5 

1.3 Basic Siriraj Adult Reconstructive 
Surgery Course  

20-21 พฤศจิกายน 
2560   

ห้องเรียน 7006   
ตึกสยามินทร์ ชั้น7  

80 คน 5 

2. การจัดประชุมวิชาการเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พยาบาลออร์โธปิดิกส์ ปี 2560  
2.1   ประชุมวิชาการเพิ่มพูนความรู้การพยาบาล

ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน : Everything you 
should know about osteoporosis 
(ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช) 

8-9 มิถุนายน 2560 ห้องอทิตยาทรกิติ
คุณ ตึกสยามินทร์ 
ชั้น 7 

264 คน 5 

3. งานกิจกรรมเพื่อสังคม   ปี 2560 
ที ่ การประชุม วันที่ สถานที่ จ านวน ความพึงพอใจ

ภาพรวม (เต็ม5) 
3.1 โครงการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและ

ญาติก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและ
ข้อสะโพกเทียม 

20 กุมภาพันธ์ 2560  
28 เมษายน 2560   
31 กรกฎาคม 2560  
30 ตุลาคม 2560 

ห้อง 1514  
ตึกพระศรีฯ ชั้น 15 

54 คน 
64 คน 
104 คน 
92 คน 

5 
5 
5 
5 

3.2 สัมมนาผู้ป่วยภายหลังรับการรักษาผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่า “รวมพลคนรักษ์ข้อ” ครั้งท่ี 
13 

18 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมราช
ปนัดดาสิรินธร  
อาคารศรีสวรินทิรา 

311 คน 5 

1. การจัดประชุมวิชาการให้แก่แพทย์ประจ าบ้านทางออร์โธปิดิกส์ ปี 2561 
ที ่ การประชุม วันที่ สถานที่ จ านวน ความพึงพอใจ

ภาพรวม (เต็ม5) 
1.1 ประชุมวิชาการ TMSTS Advance Course in 

Soft Tissue Tumor Practical Point, Pitfall 
and How to Prevent (ร่วมกับ อนุสาขาเน้ือ
งอกกระดูกและเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน ราชวิทยาลัย
แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย) 

3 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องอทิตยาทรกิติ
คุณ ตึกสยามินทร์ 
ชั้น 7 

92 คน 5 
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ที ่ การประชุม วันที่ สถานที่ จ านวน ความพึงพอใจ
ภาพรวม (เต็ม5) 

1.2 ประชุ ม วิ ช าก า ร  Pediatric Orthopedic 
Update 2018 ความรู้โรคกระดูกและข้อใน
เด็กพื้นฐานปี 2561 (ร่วมกับ อนุสาขาออร์
โธปิดิกส์เด็ก ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
แห่งประเทศไทย) 

5-6 พฤษภาคม 2561 ห้องอทิตยาทรกิติ
คุณ ตึกสยามินทร์ 
ชั้น 7 

169 คน 5 

1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติออร์
โธเอสยูวี   3rd International Workshops 
in Ortho-SUV (ร่วมกับ บริษัท ออโธพีเซีย 
จ ากัด) 

25-28 พฤษภาคม 
2561 

ห้องเรียน 7006   
ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 

55 คน 5 

1.4 การประชุมวิชาการ Basic Siriraj Adult 
Reconstructive Surgery Course (BSAR) 

12-13 พฤศจิกายน 
2561 

ห้องเรียน  7006   
ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 

93 คน 5 

2. การจัดประชุมวิชาการเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พยาบาลออร์โธปิดิกส์  ปี 2561 
2.1 การประชุมวิชาการ 1st Orthogeriatrics for 

Health Care Professionals: Fragility 
fracture and secondary prevention  
(ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช) 

5-6 กรกฏาคม 2561 ห้องอทิตยาทรกิติ
คุณ ตึกสยามินทร์ 
ชั้น 7 

252 คน 5 

3.งานกิจกรรมเพื่อสังคม 
3.1 สัมมนาผู้ป่วยภายหลังรับการรักษาผ่าตัด

เปลี่ยนข้อเข่า “รวมพลคนรักษ์ข้อ” ครั้งท่ี 14 
16 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมราช

ปนัดดาสิรินธร  
อาคารศรีสวรินทิรา 

358 คน 5 

4. การจัดกิจกรรม Interdepartment Conference  ปี 2561 
ที ่ การประชุม วันที่ ภาควิชา ฯ  วิทยากร 

4.1 “เชิงกรานหายท าอย่างไรดี?” 
 

8 มิถุนายน 2561 ออร์โธปิดิคส์ฯ 
 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ออร์โธปิดิคส์ฯ 
ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพฯ 

อ.ดิเรก ตันติเกตุ 
ผู้ด าเนินการอภิปราย 
อ.ปิยภัทร เดชพระธรรม 
อ.จันทนรัศม์ จันทนยิ่งยง  
อ.ระพินทร์ พิมลศานติ์ 

 
ด้านบริการทางการแพทย์  
     ผู้น าสูงสุดของภาควิชาฯ และทีมบริหารภาควิชา ส่งเสริม
สนับสนุนร่วมกันจัดท าแผนตามกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศด้านการบริการสุขภาพ   โดยในปี 2561  ภาควิชา ฯ มีการ
จัดสัมมนาพัฒนาคุณภาพสัญจรขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “หนทางสู่ 
SICOE: Siriraj Center of Excellence” โดยเป็นการสัมมนา
เพื่อให้สาขาวิชาทั้ง 9 สาขาวิชา ด าเนินการในเรื่อง Siriraj 
Clinical Tracer plus (SiCT+) โดยศึกษาจากตัวอย่างของ
สาขาที่สามารถด าเนินการได้เป็นผลส าเร็จ และมีการน า
หลักการพิจารณาตัวช้ีวัดที่ส าคัญตามแนวทางของ TQA เข้ามา
ใช้ประโยชน์ในการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจหลักเกณฑ์ในการ
ก าหนดตัวช้ีวัดที่มีความส าคัญที่แท้จริง ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้
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ผู้ปฏิบัติงานหน้างานไม่รับภาระการเก็บตัวช้ีวัดมากจนเกินความจ าเป็น      ภายหลังการจัดสัมมนา  คณะท างานสามารถด าเนินการ 
โครงการ   Area of Interest  ในโครงการ Acute Geriatric Hip fracture:  Fast track in Siriraj Hospital   การพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะข้อสะโพกหักให้ได้รับการผ่าตัดรักษาภายใน 72 ช่ัวโมง  ได้อย่างเป็นรูปธรรม   
       

รูปที่ 1.10 แสดงภาพกิจกรรมสัมมนาพัฒนาคุณภาพสัญจรขึน้ ในหัวข้อเร่ือง “หนทางสู่ SICOE: Siriraj Center of 
Excellence” ภาควิชาฯ วันพุธที่  28  และวันพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

        
  

 

 

 
และในส่วนของ SICOE ได้มีการขยายผล Center of Excellence โดยด าเนินการในเรื่อง Total Hip Replacement ควบคู่ไปกับ 
Total Knee Replacement ที่ได้ด าเนินการต่อเนื่องไว้แล้ว         

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด   คณะแพทยศาสตร์ศิริราช  มหาวิทยาลัย  มีการพัฒนากระบวนการตาม
รอยคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมอย่างต่อเนื่อง จนได้ผ่าน
การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรคในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เมื่อปี 
2559   และได้ผ่านการเยี่ยมส ารวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน
เฉพาะโรคในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  เมื่อวันที่  5  มีนาคม  
2562  -  4  มีนาคม  2565  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การ
มหาชน)     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พิจารณาส่งเสริมให้ เรื่อง Total 
Knee Replacement ได้ยกระดับขึ้นเป็น โครงการแผนปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ด้าน service ในระดับคณะฯ  คือ โครงการ Center of Excellence (COE)  
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการผ่าตดัเปลีย่นข้อเทียมศิริราช   “Siriraj Hip and Knee 
Joint Replacement Excellent Center (Si-JREC)”    โดยมีเข็มมุ่ง ก าหนดจุด
แ ข็ ง ข อ ง ก า ร ท า  Center of Excellence คื อ  Complex primary joint 
replacement or revision cases ซึ่งจ าเป็นต้องมี teamwork ที่แข็งแกร่ง และ
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นผู้วางแนวทางปฏิบัติ Standard guideline for 
joint replacement in Siriraj  ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
หลายๆ ด้าน  ทั้งในเรื่องของสถานที่ในการด าเนินงานของศูนย์ ในลักษณะของ 

One stop service   ศูนย์ศึกษาวิจัย   บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ และเป็นการประสานความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพใน
การดูแลผู้ป่วย   การเตรียมหอผู้ป่วยเพื่อรองรับ Complex cases ที่มากขึ้นด้วย รวมถึงการส่งเสริมและรองรับการด าเนินการใน 3 
พันธกิจหลักของภาควิชาฯ  คือการศึกษา   วิจัยวิชาการ  และการบริการที่เป็นเลิศ 
 การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคร้ังท่ีผ่านมา  
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        ภาควิชา ฯ มีกระบวนการทบทวนประเมินประสิทธิภาพของระบบการสื่อสาร แผนกล
ยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าแผนและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ 
CLT ได้น าไปปฏิบัติตรงตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องเหมาะสม และข้อมูลผลลัพธ์ KPI หรือผล
การด าเนินการต่าง ๆ จากภาควิชาฯ ไปยังหอผู้ป่วยท่ีเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงอย่างสม่ าเสมอ    ใน
การด าเนินโครงการแผนปฏิบัติงานตามพันธกิจด้าน service ในระดับคณะฯ  คือ โครงการ 
Center of Excellence (COE)  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมศิริราช   
“Siriraj Hip and Knee Joint Replacement Excellent Center (Si-JREC)”    โดยการ
จัดท า  Clinical Pathway ในแต่ละหน่วยงาน  เพื่อให้เข้าใจระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่าย
ที่ต้องมีการประสานงานกัน  
    
 ด้านบริการสุขภาพ 
 ภาควิชาฯ มีการทบทวนประเมินประสิทธิภาพของระบบการสื่อสาร 
แผนกลยุทธ์ และการน ากลยุทธไปสู่การปฏิบัติ  โดยผ่านช่องทางการประชุม 
CLT เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมสหสาขาวิชาชีพรับทราบแผนกลยุทธ์ที่ภาควิชาฯ 
จะด าเนินการ มีการแต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ Area of Interest โดยเชิญ 
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการประชุมหาแนวทาง  ก าหนด 
flow chart การประสานงานความร่วมมือ และก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เพื่อใช้ใน
การติดตามผลลัพธ์ในด้านบริการ มีการประเมินผลการด าเนินงานทุก 1–2 เดือน 
หรือตามความส าคัญเร่งด่วนหากมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาร่วมกันเพื่อหาแนวทางลดอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการ 
  
โอกาสพัฒนาของการศึกษาภาควิชาฯ 
            ไม่ชัดเจนถึงแนวทางที่เป็นระบบที่ผู้บริหารใช้ในการน าผลประเมินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของผู้เรียน เช่น ความพึงพอใจ
ของบัณฑิตแพทย์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ที่มีแนวโน้มลดลงมาปรับปรุง 
 ในป ีพ.ศ. 2561 ภาควิชาฯได้ด าเนินการ ดังน้ี  
1. หน่วยการศึกษาก่อนปริญญาน าผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของผู้เรียน เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมิน เพื่อ
วิเคราะห์หาสาเหตุและจัดท า(ร่าง)แนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนก่อนปริญญา  

ประเด็น แนวทางการปรับปรุง 
1.อาจารย์ไม่ตรงต่อเวลา 
เลื่อนการสอนบ่อยครั้ง 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ก าหนดให้มีผู้สอนในแต่ละหัวข้อ/กิจกรรมมากกว่า 
1 คน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้โดยไม่ต้องมีการเลื่อนช่ัวโมงสอน 

2. เนื้อหาการสอนท่ีมีมาก
เกินไป มีความซ้ าซ้อน 

จัดรูปแบบการสอนใหม่ ลดเนื้อหาการบรรยาย จากเดิมมี 24 หัวข้อ ปรับลงเหลือ 7 หัวข้อ และเพิ่ม
รูปแบบการเรียนรู้แบบ active learning ได้แก่ case discussion 5 เรื่อง และ PBL 7 เรื่อง 

3. ควรเพิ่มช่ัวโมงการสอน
ตรวจร่างกาย 

ด้วยระยะเวลาการจัดการสอนที่จ ากัด (3 สัปดาห์ ) จึงไม่สามารถเพิ่มช่ัวโมงเรียนได้ จึงได้ปรับ
รูปแบบการเรียนโดยให้ นศ.พ.ได้ศึกษาวิธีการตรวจร่างกายด้วยตนเอง จากสื่อวิดีโอ เพื่อเตรียมตัว
ก่อนการเรียนในช่ัวโมงปฏิบัติ และก าหนดกลุ่มอาจารย์ผู้สอน 6-7 คน ในการหมุนเวียนสอน เพื่อลด
ความแตกต่างของรูปแบบการสอน 

4. ไฟล์สื่อการสอนเพื่อ
การทบทวนบทเรียน 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ได้มีการปรับรูปแบบการสอน สื่อการเรียนการ
สอน และเอกสารประกอบการสอน เพื่อให้เหมาะสมกับ นศ.พ. ทั้งนี้ได้เผยแพร่ในระบบ selec 
เพื่อให้ นศ.พ. สามารถเข้าถึงสื่อและศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ รวมทั้งเนื้อหาการสอนในหลักสูตร
เดิม ท่ีได้จัดท าไฟล์วิดีโอการบรรยาย และเอกสารประกอบการเรียน เพื่อให้ นศ.พ.ศึกษาเพิ่มเติมได้ 
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ประเด็น แนวทางการปรับปรุง 
5. เจอ case ผู้ป่วยน้อย ด้วยระยะเวลาการจัดการสอนที่จ ากัด (3 สัปดาห์) ท าให้ยังคงจ่ายผู้ป่วยให้เขียนรายงาน 2 ราย / 3 

สัปดาห์ แต่ภาควิชาฯได้เสริมรูปแบบการเรียนรู้จากกรณีศึกษาในช่ัวโมง Problem base learning 
(PBL) 7 กลุ่มโรค และ case discussion 5 กลุ่มโรค 

6. การท าหัตถการน้อย การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ รายวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ลดระยะเวลา
เรียนจาก 4 สัปดาห์ เหลือ 3 สัปดาห์ แต่ยังคงสัดส่วนช่ัวโมงเรียนหัตถการส าหรับ นศ.พ.ไว้เท่าเดิม 
เพื่อให้นศ.พ.ได้เรียนหัตถการตามหัวข้อที่ก าหนด และครอบคลุมตามเกณฑ์ที่ควรได้เรียนรู้ โดยเพิ่ม
การประเมิน นศ.พ.ระหว่างการเรียน 

2. หน่วยการศึกษาหลังปริญญาน าผลการประเมินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของผู้เรียน น าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาฯ  
เพื่อพิจารณาผลการประเมินและหาแนวทางการแก้ไข โดยจัดการประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์
ประจ าบ้านและแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้าน ขึ้นในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ ช้ัน 12 โดยมีตัวแทนแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์เฟลโลว์เข้าร่วมการประชุม มีหัวข้อ ดังนี้ 

 กิจกรรมวิชาการของภาควิชา 
 การปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน ณ หน่วยตรวจ OPD118 
 การเข้าประชุมวิชาการของแพทย์ประจ าบ้าน 
 การฝึกอบรม ณ โรงพยาบาลสบทบฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
 การได้ท าหัตถการในห้องผ่าตัด 
 การจัดกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารยืและผู้เรียน 
 การจัด cadaveric workshop ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

 
แผนงานในอนาคต 

การศึกษาก่อนปริญญา – เพิ่มโรงพยาบาลร่วมสอนส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 6 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องใน rotation ภายนอกคณะฯ (สูติ-นรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และออร์โธปิดิกส์) 

การศึกษาหลังปริญญา - ผ่านการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน สาขาออร์ โธปิดิกส์
ตามเกณฑ์ WFME (World Federation for Medical Education) ภายในปี พ.ศ. 2562 
 

การบริการวิชาการ  กิจกรรมบริการวิชาการในอนาคตมีแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับ
บริการให้มากยิ่งขึ้น ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม ทันสมัยเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีการและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ให้และผู้รับ
จากหลายสถาบัน โดยการจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือสหสาขาวิชาอื่นร่วมกันกับแพทย์และพยาบาล เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ
แก่ผู้ให้และผู้รับมากยิ่งขึ้น   

 

      การบริการสุขภาพ    เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการบริการทาง
การแพทย์   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  3  ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์  ( Innovative Healthcare 
Service Excellence) ได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในผู้น าของโรงพยาบาลแพทย์ใน
ระดับภูมิภาคเอเซีย   โดยมีกลยุทธ  ที่จะพัฒนาและผลักดันศูนย์บูรณาการความ
เป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์  การวิจัย และการศึกษา  (Develop and 
Enable Integrated Center of Excellence in Services, Research  and 
Education)   และ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์  ( Increase Hospital Efficiency)  สาขาออร์โธปิดิกส์บูรณ
สภาพ ได้ด าเนินการท า MOU กับ Surgical Review Corporation เพื่อขอการรับรองการท าผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ในระดับ 
International เรียบร้อยแล้ว โดยมีก าหนดการที่จะเข้ารับการตรวจประเมินใน   วันศุกร์ที่   27  กันยายน  2562 นี้   
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เกณฑ์การประเมินกระบวนการ (หมวด 1 – 6)  
ระดับคะแนน ความหมาย 

0 ไม่มีการด าเนินการ หรือกระบวนการไม่ชัดเจน 
1 มีกิจกรรมในข้ันเริ่มต้น หรือบางสว่น ยังไม่มีประสิทธิผล 
2 เริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบท่ีตอบสนองต่อหัวข้ออย่างหลวม ๆ 
3 มีการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นระบบ มีการน าไปใช้ เริม่มีประสิทธิผล 
4 มีการด าเนินการที่เป็นระบบ มีการปรับปรุงต่อเนื่อง จนดีขึ้นและค่อนข้างมีประสิทธิผล  
5 มีกระบวนท่ีเป็นระบบ และมผีลลพัธ์ที่เป็นเยี่ยม ตอบสนองความต้องการและวสิัยทัศน์ขององค์กร เปน็ต้นแบบ 

ระดับคะแนนประเมนิตนเอง หมวด 1 :   3  
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หมวด 2 กลยุทธ์ : ภาควิชามีวิธีการอย่างไรในการจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของภาควิชา/สถาน/ศูนย์/
โรงเรียน การน าไปปฏิบัต ิการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ : ภาควิชามีวิธีการอย่างไรในการจัดท ากลยุทธ์ 

2.1.1 ภาควิชา มีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างไร ครอบคลุมทั้ง ขั้นตอนส ำคัญของกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์/แผน
ปฎิบัติกำร ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องที่ส ำคัญ กรอบเวลำของกำรวำงแผนระยะสั้นและระยะยำว กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลและ
พัฒนำสำรสนเทศในกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (ได้แก่ ข้อมูลส ำคัญทั้งภำยใน ภำยนอก คู่แข่ง คู่เทียบ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี
และ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ข้อมูลนวัตกรรมและโครงกำรวิจัย กำรใช้ประโยชน์จำกคู่ควำมร่วมมือและพันธมิตรใหม่ๆ โดยค ำนึงถึงขีด
ควำมสำมำรถของคู่ควำมร่วมมือ/พันธมิตรที่สำมำรถสนับสนุนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนงำนของภำควิชำ กำรก ำหนดโอกำสเชิงกล
ยุทธ์ นวัตกรรม กำรก ำหนดสมรรถนะหลักและระบบงำนที่ต้องกำรในอนำคต และท ำให้ภำควิชำมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ตอบสนองการบรรลุยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่ถ่ายทอดสู่ภาควิชา (SiPA) และวิสัยทัศน์ของ
ภาควิชา รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนกลยุทธ์  
 

ภาควิชาฯ มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ ลงสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลน าเข้าที่ส าคัญ บริบทของภาควิชาฯ สาขาวิชาต่าง ๆ ท้ัง 9 สาขา ภายใต้การ
ก ากับดูแลของหัวหน้าภาควิชาฯ และทีมบริหาร 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยทีมบริหารร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์โดยท า SWOT analysis  เพื่อ
ก าหนดความได้เปรียบ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลัก รวมถึงระบบงานที่ส าคัญ เช่น สถานการณ์/ปัญหาสังคม  
แนวโน้ม high risk   high volume  และ  high cost ของโรค การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ การพิจารณา
ถึงทรัพยากร และศักยภาพที่ภาควิชาฯ มีและพร้อมที่จะสามารถด าเนินโครงการที่จะพิจารณาบรรจุเข้าสู่แผนกลยุทธ์ได้ โดยอาศัย
การบริหารจัดการระบบบริการภายในภาควิชาฯ    
 ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ในขั้นตอนที่ 2 ทีมบริหาร
ก าหนด/ทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธท่ีใช้ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลัก และโอกาสเชิงกลยุทธ์ มาตอบสนองต่อความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ รวมถึงทบทวนโครงสร้างในการบริหารจัดการ ทบทวนระบบงานเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
 ขั้นตอนที่ 4 การจัดท า/ทบทวนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดหลัก และเป้าหมายระยะสั้น/ระยะยาว การคาดการณ์ผลการด าเนินการใน
การจัดท าแผนกลยุทธ ์5 ปี 
 ขั้นตอนที่ 5 การรับรองแผนกลยุทธ์ ในกรณีที่มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ประจ าปี รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน จะ
มอบหมายให้หัวหน้างานนโยบายและแผน ประสานงานกับทีมบริหารภาควิชาฯ เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการตาม
แผนฯ และพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนฯ น าเสนอเข้าพิจารณา/รับรองในที่ประชุมผู้บริหารคณะ ฯ ก่อนน าสู่การปฏิบัติ 

 ขั้นตอนที่ 6  การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ผู้น าสูงสุดและทีมบริหารภาควิชาฯ รวมถึงหัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ ผลักดัน
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์ และเป้าหมายที่ภาควิชาฯ ก าหนดตามแผนงาน การก ากับติดตามและควบคุม
ภายใน รวมทั้งจัดท าแผนงบประมาณเสนอขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายนโยบาย
และแผนและทีมบริหารคณะฯ ท่ีเกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ เช่น รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 7 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในภาพรวม และตัวช้ีวัดผลลัพธ์การด าเนินโครงการ สู่ทีมบริหาร
ภาควิชาฯ คณาจารย์ คณะกรรมการทีมน าทางคลินิก โดยสื่อสารผ่านการประชุมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการตั้ง
คณะท างานแบ่งตามโครงการต่าง ๆ มีการจัดประชุมอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องหาแนวทางท าให้แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้จริง มีการ
ติดตามทบทวนผลการด าเนินการเป็นระยะ โดยใช้เกณฑ์ CQI (Plan-do-check-act)   
 ขั้นตอนที่ 8 การจัดท าแผนปฏิบัติการ และตัวช้ีวัด/ตัววัดผล ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา และคณะท างาน ผู้รับผิดชอบ
พันธกิจจัดท าแผนปฏิบัติการ และตัวช้ีวัด/ตัววัดผล    
 ขั้นตอนที่ 9 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การขอความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์สาขาอายุรศาสตร์หทัย
วิทยา  แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ  แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัยและวิสัญญีแพทย์ เป็นต้น การประสานความ
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ร่วมมือระหว่างภาควิชาฯ เป็นเรื่องที่ภาควิชาฯ มิสามารถท าได้โดยง่าย จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลื อจากผู้บริหารคณะแพทย์
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเป็นหัวใจส าคัญในการประสานความร่วมมือ จนสามารถด าเนิน
โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามเก็บข้อมูล/ ตัววัดผล ตามที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้มีการก ากับควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงในประเด็นที่ได้มีการระบุไว้ 
 ขั้นตอนที่ 10 การวัดผลและรายงานผลการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การส่ง
รายงานให้รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนทราบ เพ่ือรายงานต่อที่ประชุมคณะฯ  

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนกลยุทธ ์
2.1.2 ภาควิชา มีวัตถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการ ที่ส าคัญอะไร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ตอบสนองความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลัก และสง่เสริมขีดความสามารถ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชงิกล
ยุทธ์ สร้างสมดุลระหว่ำงกรอบเวลำระยะสั้นและระยะยำว รวมทั้งมีตัววัดความส าเร็จและ milestone ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินการที่ส าคัญท่ีใช้ติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ อะไร  
 

ตารางที่ 2.1(ก) กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ ลงสูก่ารปฏิบัติ ของภาควิชาฯ 

ขั้นตอน กระบวนการ รายละเอียดของกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

1 วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 

 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในได้แก่ ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และผลลัพธ์ corporate KPI ข้อมูล
ประเมินผลคุณภาพการให้บริการ บุคลากร ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure)  

 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะฯ ประเทศ/  มหาวิทยาลัย
ฯ มาตรฐานการปฏิบัติงาน สภาพเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน คู่แข่ง/องค์กรเทียบเคียง (รูป 1 แผนท่ีกลยุทธ์ของภาควิชาฯ) 

 ศึกษารายงานการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ  
 จัดท ารายงานวิเคราะห์ SWOT  

กรรมการ 
บริหาร
ภาควิชาฯ 

2   ก าหนด/
ทบทวน 
กลยุทธ์ 

 จัดประชุมระดมสมองเพื่อก าหนดความท้าทาย  ความได้เปรียบเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์  สมรรถนะหลัก 
ปัจจัยความส าเร็จ โดยใช้ผลวิเคราะห์ SWOT 

 ทบทวนและก าหนดยุทธศาสตร์ แผนท่ีกลยุทธ์ ระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  เพื่อตอบสนองความท้า
ทายในแต่ละพันธกิจ และร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์ ก าหนด corporate KPI และค่าเป้าหมายในแต่ละ
ด้าน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความท้าทายท่ีก าหนดไว้ และเสนอขอความเห็นชอบในท่ีประชุม
กรรมการบริหารภาควิชาฯ  

 สื่อสารในระดับ หน่วยงาน เพื่อรับทราบและเข้าใจถึงสภาพแวดล้อม แนวโน้มในการด าเนินการ 
ทิศทาง และแผนของภาควิชาฯ  

กรรมการ 
บริหาร
ภาควิชาฯ 

3 
 
 
 

ก าหนด
แผนปฏิบัติการ
ระดับภาควิชา
และวางแผน
งบประมาณ
ประจ าปี  

 จัดท าแผนปฏิบัติการระดับพันธกิจ บูรณาการเป็นแผนของภาควิชา (PA ระดับภาควิชาฯ)   ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

 ในระดับหน่วยงาน ร่วมระดมสมองภายในเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และ KPI ให้
สอดคล้องกับภาควิชาฯ 

 วางแผนงบประมาณระยะสั้น และระยะปานกลาง โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วางแผนงบประมาณ
ด้านบุคลากร งบด าเนินงาน 

 วิเคราะห์ความเหมาะสมของการวางแผนงบประมาณ น าเสนอกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณา 
 จัดท าแผนงบประมาณ/แผนการเงิน ซ่ึงก าหนดแผนระยะสั้น (1ปี) และระยะกลางของภาควิชาฯ (5ปี) 

พร้อมก าหนดตัวชี้วัดส าคัญและค่าเป้าหมายในแต่ละด้าน 

กรรมการ 
บริหาร
ภาควิชาฯ 

4 จัดท างบ 
ประมาณ 

 ก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซ่ึงเปรียบเสมือนแผนปฏิบัติการระยะสั้น 
 น าเสนอเพื่อขอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อน าเสนอต่อกรรมการประจ าคณะฯ 

และมหาวิทยาลัยฯ 

กรรมการ 
บริหาร
ภาควิชาฯ 

5 ประกาศใข้
แผน 

สื่อสารแผนงบประมาณ และผลผลิตท่ีได้รับอนุมัติท้ังในระดับกรรมการบริหารของภาควิชาฯ  
และระดับปฏิบัติงาน โดยการจัดประชุมทีมคร่อมสายงาน เพื่อความเข้าใจท่ีชัดเจนก่อนท่ีจะด าเนินการ
ตามแผนท่ีวางไว้ 

กรรมการ 
บริหาร 
ภาควิชาฯ 

6 ติดตามและ
ควบคุมแผน 

รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดระดับ corporate KPI ตัวชี้วัดผลผลิตตามแผนงบประมาณประจ าปี 
และแผนปฏิบัติการ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และตัวเทียบเคียง (benchmarking) 

กรรมการ 
บริหาร
ภาควิชาฯ 

7 การตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยน 
แปลงเร่งด่วน 

 หัวหน้าภาควิชา ฯ น าเสนอประเด็นปัญหาต่อท่ีประชุมกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพื่อก าหนดมาตรการส าคัญ (quick response) 

 น ามาตรการส าคัญมาปรับปรุงแผนระดับภาควิชา/หน่วยงาน 

หัวหน้า
ภาควิชาฯ  
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รูปที่ 2.1(ข) แผนที่กลยุทธ์ระดับภาควิชา/เทียบเท่า พ.ศ. 2557-  2561 

 
 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ: ภาควิชามีวิธีการอย่างไรในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต?ิ 

   2.2.1 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ และก ากับดูแลให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการส าคัญที่สอดรับกับระดับคณะฯ ประเมินและจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ (การเงิน เทคโนโลยี และสถานที่) 
รวมทั้งมีแผนด้านบุคลากรที่ส าคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว  ให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย  

   ภาควิชาฯ น ากลยุทธไปปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการติดตามตัวช้ีวัดผลการด าเนินการเป็นรายไตรมาส ภาควิชาฯ มี
การประเมินและจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้สามารถด าเนินโครงการที่เป็น Area of Interest ที่เกิดขึ้นใหม่ ปีงบประมาณ 2560 
ตัวอย่างเช่น การด าเนิน Siriraj Clinical Tracer plus เรื่อง Fast Track: Acute Geriatric Hip Fracture เป็นการสร้างนวัตกรรม
เชิงระบบ โดยการประสานความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย วิสัญญีแพทย์ Cardiologist แพทย์อายุรศาสตร์โรค
ระบบทางเดินหายใจ แพทย์อายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ฯลฯ ในการสร้างระบบและเส้นทางลัดเพื่อการรักษาและ
ผ่าตัดผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกสะโพกหักท่ีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ให้ได้รับการผ่าตัดในระยะเวลาไม่เกิน 72 ช่ัวโมง
นับตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา   คณะท างาน ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการประเมินอาการผู้ป่วย high risk ภายใน 
24 ช่ัวโมง ภาควิชาฯ มีการประชุมอาจารย์เพื่อขอความร่วมมือในการจัดท าระบบบริหารจัดการห้องผ่าตัดตามทรัพยากรที่มีจ ากัด 
เพื่อให้มีห้องผ่าตัดว่างเพียงพอที่จะสามารถบริการผ่าตัดผู้ป่วยได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดคือไม่เกิน 72 ช่ัวโมง การออกแบบระบบ 
Pool staff เพื่อให้มีศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ให้บริการผ่าตัดผูป้่วยได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมีการจัดท า flow chart Acute Geriatric 
Hip Fracture: Fast Track in Siriraj Hospital เพื่อเป็นแนวทางในการประสานงานที่ชัดเจน มีการประชุมคณะท างานเพื่อติดตาม
ผลการด าเนินงานเป็นระยะเพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ผลการด าเนินงาน การรับมือและปรับเปลี่ยนแผนการท างานหากมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพของการบริการ และไม่กระทบต่อการบริการผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ  

     ภาควิชาฯ มีการด าเนินการ โครงการ Center of Excellence (COE)  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมศิริ
ราช   “Siriraj Hip and Knee Joint Replacement Excellent Center (Si-JREC)” อย่างต่อเนื่อง   มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้
ความรู้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ป่วยและญาติก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมให้ครอบคลุมและมีประสิทธิ ภาพมาก

ยิ่งข้ึน    ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ จากเดิมผู้ป่วยจะได้รับการประเมนิความพร้อมก่อนผา่ตัดและลดความ

วิตกกังวล โดยแพทย์และพยาบาลตามกระบวนการดูแลผู้ป่วย และผ่านทางการจัดประชุมในโครงการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย
และญาติก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ปีละ 4 ครั้ง โดยก าหนดเป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละ 
100 คน (รวมผู้ป่วยและญาติ)  ผู้เข้าประชุมจะได้พบกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการให้ความรู้ และไขปัญหาข้อข้องใจที่ท าให้รู้สึกวิตก
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กังวล ให้มีความเข้าใจ และลดความวิตกกังวล จากการจัดประชุมเตรียมความพร้อม ฯ ในหลายปีที่ผ่านมา พบว่ามีร้อยละของผู้ป่วย
ที่เข้ารับการอบรมสูงสุดอยู่ที่ ร้อยละ 22 เนื่องจากเป็นการจัดประชุมตามรอบทุก 3 เดือน จึงไม่สามารถให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดได้
อย่างครอบคลุม    
ตารางที่ 2.1(ข) การเปรียบเทียบผู้เข้าร่วมโครงการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมก่อน-หลัง มี Pre-op 
ฉสรืรแ  

  อัตราผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมประชุมโครงการเตรยีมความพร้อมก่อนผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเทียมในการจัดประชุมใหญ่ (แบบเดิม)  

Pre-op Clinic 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2560 ปี 2561 
TKR/ 
THR 

อบรม TKR/ 
THR 

อบรม TKR/ 
THR 

อบรม TKR/ 
THR 

อบรม TKR/ 
THR 

อบรม 

1041 121 713 159 888 140 841 105 671 414 
11.62% 22.30% 15.76% 12.48% 67% 

 
จึงได้มีการทบทวนผลการด าเนินการดังกล่าว และหาแนวทางปรับปรุง คณะท างานมีมติเห็นควรให้มีการจัด  Pre-

operative joint clinic ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 14.30 น. เริ่มครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เพื่อให้
การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ใน Pre-operative joint clinic สามารถด าเนินการได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และพบว่าในปี 2561 มีอัตราผู้ป่วยผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด ร้อยละ 67   

            ผู้ป่วยทุกรายที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม จะต้องได้รับ
การเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจ
เกิดขึ้นขณะท าผ่าตัดและหลังผ่าตัด ตั้งแต่ การตรวจเช็คร่างกายทาง
ห้องปฏิบัติการ(Lab) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และเอกซเรยป์อด 
(CXR) รวมถึงการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
และการเตรียมพร้อมของร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อรับการ
ฟื้นฟูหลังการผ่าตัด Pre-operative joint clinic จึงเป็นหน่วยที่ถูก
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยน
ข้อเข่าเทียม ให้ครอบคลุม ทุกด้าน โดยมีทีมสหสาขาร่วมให้การดูแล
ผู้ป่วย โดยมีทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบ าบัด ส่วนนัก
โภชนบ าบัดได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ในการจัดอบรมเพิ่มสมรรถนะแก่บุคลากรในการดูแลผู้ป่วย โดยมีนักวิชาการด้านโภชนาการ
มาถ่ายทอดหลักการ ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมีความรูค้วามสามารถน ากลับไปปฏบิัติงานให้ค าแนะน า
แก่ผู้ป่วยและญาติได้ เช่น ความรู้ในการก าหนดอาหารรายบุคคล โดยเฉพาะในการจัด Pre-operative joint clinic จากการค านวณ
ค่า BMI หากพบว่า มีค่า BMI สูงกว่า 25 kg/m2  ทางทีมจะเชิญผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดและมีความสนใจในการลดน า้หนัก เข้าร่วม
การให้ความรู้ในวันพุธช่วงเช้าทุกสัปดาห์ ที่หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ (OPD 118) โดยทีมพยาบาลหน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์จะ
เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องการออกก าลังกายที่เหมาะสมและให้ความรู้เรื่องการก าหนดอาหาร 
กระบวนการใน Pre-operative joint clinic  

1. ตรวจสอบข้อมูลการนัดผ่าตัดในระบบ OSS และการจองเตียง Admit จาก admission center ของผู้ป่วยตามรายชื่อ
นัดหมายทุกราย เพื่อป้องการความผิดพลาดที่อาจท าให้ไม่ได้รับผ่าตัดตามก าหนด 

2. รับลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่งผู้ป่วยตรวจเช็คร่างกายทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) และ
เอกซเรย์ปอด (CXR) พร้อมท้ังติดตามผล เพื่อส่งผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ เพื่อรับทราบผลการตรวจเช็คร่างกาย 

3. จัดผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ตรวจ และประเมินผลการตรวจเช็คร่างกาย 
4. ประสานงานส่งผู้ป่วยปรึกษา SiPAC และแพทย์เฉพาะทาง กรณีผลเช็คร่างกายผิดปกติ  
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5. จัดเตรียมผู้ป่วยท่ีผ่านการประเมินการตรวจเช็คร่างกาย พร้อมรับการผ่าตัดเข้า class รับฟังความรู้เรื่องโรค การผ่าตดั 
และการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด 

6. ต ร ว จ วั ด  BMI, Waist measurement และ 
Body compositions scan เ พื่ อ เ ต รี ย ม ใ ห้
ข้อมูลความรู้ด้านโภชนาการ และน้ าหนักตัว ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวหลังได้รับการ
ผ่าตัด 

7. เก็บข้อมูล function knee score (KSS, KOOS-
PS, Oxford Knee score) และประเมินคุณภาพ
ชี วิ ต  (EQ-5D-5L)  เ พื่ อ เ ก็ บ ไ ว้ เ ป็ น ข้ อมู ล
เปรียบเทียบหลังได้รับการผ่าตัด 

8. ให้ความรู้เรื่องโรค การผ่าตัด และการปฏิบัติตัว
ก่อนและหลังผ่าตัด แก่ผู้ป่วยที่ผลการประเมินตรวจเช็คร่างกายพร้อมรับการผ่าตัด ที่นัดเข้ามาใน Pre-operative 
joint clinic และญาติแบบรายกลุ่ม 
8.1 แพทย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและกระบวนการผ่าตัด และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด และหลังผ่าตัด 
8.2 นักกายภาพบ าบัด ให้ความรู้และทักษะการบริหาร เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก่อนรับการผ่าตัดผ่าตัด 

และท่าบริหารเพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังได้รับการผ่าตัด การใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน และ ท่าทางในการเปลี่ยนอิริยาบถ 
รวมถึงการจัดเตรียมบ้านและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม ส าหรับการฟื้นฟูหลังได้รับการผ่าตัด 

8.3 พยาบาลให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการรักษา และเอกสารสิทธิต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร
ส าหรับการควบคุม/ลด น้ าหนัก เพื่อให้ง่ายต่อการฟื้นฟูร่างกายหลังได้รับการผ่าตัด และทบทวนความรู้ทั้งหมด 
พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติมต่างๆ 

9. การประเมินผลการเรียนรู้ โดยการถาม-ตอบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยและญาติสามารถบอกผลดีของการรับการ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ สามารถบริหารร่างกาย เปลี่ยนอิริยาบถ และการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถบอกได้ว่าอาหารใดท่ีควรเลือกรับประทานเพื่อการควบคุม/ลดน้ าหนัก 

ข้อดีของการด าเนินการ  Pre-operative joint clinic 
1. สามารถให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมได้มากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 67 

เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดอบรมแบบเดิมที่ต้องใช้งบประมาณ
และวิทยากรสนับสนุนเป็นจ านวนมาก 

2. สามารถเก็บข้อมูล Quality Knee Score ได้ครบถ้วน ซึ่ง
ช่วยปิด gap จากระบบเดิมที่ไม่สามารถด าเนินการเก็บข้อมูล
ได้สืบเนื่องจากระบบการดูแลผู้ป่วยที่ผ่านมา ปัญหาที่เป็น
อุปสรรคส าคัญในการปฏิบัติงานคือ ร้อยละของการเก็บ
ข้อมูล Knee Score ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ประกอบกับการจัดประชุมเตรียมความพร้อมของ
ผู้ป่วยและญาติก่อนผ่าตัดในรูปแบบเดิม  เป็นการจัดอบรมใน
ห้องประชุมขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนทั้งในเรื่องการโทรศัพท์เชิญชวนผู้ป่วยและญาติเข้ารับการอบรม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มในขณะอบรม และใช้ทีมวิทยากรหลายท่านในการจัดอบรมแต่ละครั้ง แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดอบรมผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากเป็นการจัดอบรมทุก 3 เดือน/ครั้ง คณะท างานจึงพิจารณาหา
โอกาสพัฒนาบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการน าร่องด าเนินการ Pre-operative joint clinic 
ทุกวันพฤหัสบดี โดยเพิ่ม value ในการเก็บข้อมูลส าคัญต่างๆ ระหว่างการรอ อบรม หรือระหว่างการอบรม ท าให้
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เกิดประโยชน์ในหลายประการ เช่น ผู้ป่วยได้รับความรู้ในการดูแลตนเองก่อนเข้ารับการผ่าตัด ได้รับการตรวจเช็คผล 
Lab เอกซเรย์ สามารถเก็บข้อมูล Knee Society Score (Insall Modification 1993) แบบสอบถามส าหรับผู้ป่วยที่
เข้ารับการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อเข่าเทียม (Oxford Knee Questionnaire) แบบประเมินการใช้งานข้อเข่าแบบสั้น 
แบบสอบถามคุณภาพชีวิต (EQ-5D-5L) ประเมินมิติด้านสุขภาพ 5 ด้าน Modified Harris Hip Score, Hip 
dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score for Joint Replacement (HOOS,JR.)  

     มีการพัฒนาคู่มือเตรียมพร้อมก่อนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม   
ล่าสุดได้มีการจัดท าคู่มือเตรียมพร้อมก่อนผ่าตดัเปลีย่น

ข้อเข่า  ส าหรับให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติก่อนเข้ารับการ
ผ่ าตัด เปลี่ ยนข้อ เทียม  มี เนื้ อหาที่ เข้ า ใจ ง่าย และมี
ภาพประกอบชัดเจนสีสันสวยงาม  ขณะนี้รูปเล่มเสร็จ
เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการส่งโรงพิมพ์ และทดลองใช้กับ
ผู้ป่วย โดยหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด    เริ่มแจกคู่มือเพื่อเผยแพร่
ความรู้ให้ผู้ป่วยและญาติ ในปี 2562 ประกอบด้วย Main 

contents  คือ Disease prevention  Pre & postoperative preparation  และPain score recording for each activity 
  

  2.2.2 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและโครงการ โดยมอบหมำยผู้รับผิดชอบ ก ากับ เร่งรัด
ให้เกิดผลตามเป้าหมาย รายงานผล ทบทวน ก าหนดค่าคาดการณ์ของเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว และพิจารณาแผนส ารอง
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของแผนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนและน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วในกรณีที่
สถานการณ์บังคับ  

ภาควิชาฯ ด าเนินแผนปฏิบัติการและโครงการ โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลัก มีการก ากับ เร่งรัดให้เกิดผลตาม
เป้าหมาย รวมทั้งการรายงานผล การทบทวน การก าหนดค่าคาดการณ์ของเป้าหมายระยะสั้นและยาว ในการประชุมภาควิชา มีการ
ทบทวนในข้ันตอนที่ 10 คือการวัดผลและการรายงานผลการด าเนินงาน แล้วพบว่าสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไป เช่นพบว่าการด าเนิน
โครงการ Siriraj Clinical Tracer plus เรื่อง Fast Track : Acute Geriatric Hip Fracture  มีการบริหารจัดการห้องผ่าตัดให้
สามารถให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินได้ทุกวัน โดยอาศัยความช่วยเหลือ เสียสละ และแบ่งปันเวลาในการใช้ห้องผ่าตัดจากอาจารย์
แพทย์ทุกท่านในภาควิชาฯ จะส่งผลกระทบกับผู้ป่วยในกลุ่มโรคอื่นๆ ที่ต้องมีระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดยาวออกไป  ภาควิชาฯ 
ได้ด าเนินการเปิดใช้ห้องผ่าตัดหมายเลข 8 ขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2561 เพื่อคืนห้องผ่าตัดเดิมที่ใช้อยู่กล้บเข้าสู่ระบบให้บริการ
ตามปกติโดยไม่กระทบกับการให้บริการของสาขาวิชาฯอื่น ๆ และย้ายไปใช้ห้องผ่าตัด หมายเลข 8 แทน เป็นต้น       

การวางแผนอัตราก าลังในการปฏิบัติงาน    เดือนเมษายน  ปี 2562  โครงการ Center of Excellence (COE)  ศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการผ่าตัดเปลีย่นข้อเทียมศิริราช   “Siriraj Hip and Knee Joint Replacement Excellent Center (Si-JREC)”   ได้มี
การขอยืมอัตราก าลังจากฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช  ต าแหน่งพยาบาล   Clinical Nurse coordinator  2  อัตรา มาเป็น
ผู้ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ี
รับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ประเมินความรู้และติดตามให้ได้รับการเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม 
ติดตามดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ตลอดจนเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน จนกระทั่งหลังจ าหน่ายกลับบ้าน  รวมทั้งรวบรวมข้อมูล
เพื่อน าไปวิเคราะห์และสรุปผลการดูแลผู้ป่วยอ้างอิงตาม Clinical Pathway และร่วมพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่เปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดย
ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรในทีมการดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนด และเป็นไปตาม
นโยบายของโรงพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบตัิการที่ส าคัญทัง้ระยะสั้นและระยะยาว ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของภาควชิา/สถาน/ศูนย์/โรงเรยีน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และตัววดัยุทธศาสตรข์องคณะฯ (SiPA) ประจ าปี 2558-2562  
(SO = วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์SC = ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ SA = ความได้เปรยีบเชิงกลยทุธ์ CC = สมรรถนะหลักของการศึกษาระดบัคณะฯ (ตามที่ระบุใน OP)       
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ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

 
สรุปการพัฒนาปรับปรุงท่ีส าคัญของหมวด 2 ในรอบปีที่ผ่านมา  และการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคร้ังท่ี
ผ่านมา 

 
     ด้านการศึกษา สรุปการพัฒนาปรับปรุงท่ีส าคัญ แสดงผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัตขิองภาควิชา (ดังตารางในหมวดที่ 
7* 7.4-ข1) แสดงผลลัพธ์ความสัมฤทธิ์ผลในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
แผนงานในอนาคต 

ด้านการศึกษา 
 Pjr : WFME Accredited Post Graduate Curriculum Residency Training in Orthopaedics (2560-2562)  
 Pjr : พัฒนาหลักสูตร Magnet แพทย์ประจ าบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ (ปี 2560-2562) 

 
การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคร้ังท่ีผ่านมา 
 โอกาสพัฒนา - ไม่ชัดเจนถึงแนวทางที่เป็นระบบที่ภาควิชาฯใช้ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากเสียงของ
บัณฑิตแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน ศิษย์เก่า โรงพยาบาลร่วมสอนมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจภาควิชาฯ 

การศึกษาหลังปริญญา มีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลจากแพทย์ประจ าบ้าน ศิษย์เก่า และโรงพยาบาลร่วมสอน โดย 
สร้างแบบประเมิน online  
 แบบประเมินหลักสูตรโดยแพทย์ประจ าบ้าน 
 แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาระงานตาม rotation ในการปฏิบัติงาน 
 แบบประเมินโรงพยาบาลสมทบฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านโดยแพทย์ประจ าบ้าน 
 แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน (Trauma film conference, Interesting case conference) 
 แบบส ารวจอิสระทางวิชาชีพ และอิสระทางวิชาการของแพทย์ประจ าบ้าน 
 แบบประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม (ประเมินโดยแพทย์ประจ าบ้านที่จบการศึกษาแล้ว 1 ปี) 
 แบบประเมินแผนการฝึกอบรมสาขาออร์โธปิดิกส์ (โดยศิษย์เก่า) 
 แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมสาขาออร์โธปิดิกส์จากศิริราช 
 แบบประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ 
 แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านโดยผู้ป่วย 
 แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านโดยพยาบาล 
ภาควิชาฯน าข้อมูลจากแบบสอบถามมารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 
2561 เช่น การแบ่งห้องเรียนส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 1-2 = 1 ห้อง และช้ันปีที่ 3-4 = 1 ห้อง เพื่อให้เหมาะสม
ตามการเรียนรู้ของระดับชั้นปี 

โอกาสพัฒนา - ไม่ชัดเจนถึงแนวทางที่ผู้บริหารใช้ในการสื่อสาร ถ่ายทอดและการก ากับตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ  
และโครงการอย่างครอบคลุมในทุกพันธกจิ เพ่ือให้มั่นใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น เร่ืองการ
รับรองเกณฑ์ WFME ในปี 2560-2562  
 ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลรายงานเกณฑก์ารรับรองสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาออร์โธปิดิกส ์
ตามเกณฑ์ WFME และได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่  6-7 มีนาคม 2562 โดยมีข้อมาตรฐานขั้นพื้นฐานทั้งสิน้ 159 ข้อ ภาค
วิชาฯ ผ่านทั้งสิ้น 136 ข้อ ทั้งนี้ภาควิชาฯ จะต้องด าเนินการแก้ไขข้อมูลรายงานและส่งให้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ 
ภายใน 1 ปี หลังจากที่ได้รับการประเมินในครั้งแรก 
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ด้านการบริการวิชาการ 
1. ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นปรับปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม ทันสมัยเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
2. การและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ให้และผู้รับจากหลายสถาบัน โดยการจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือสหสาขาวิชาอื่นร่วมกันกับ

แพทย์และพยาบาล เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้ให้และผู้รับมากยิ่งขึ้น   
3. จัดท าแบบประเมินการอบรมเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ พร้อมท้ังสอบถามหัวข้อท่ีผู้เข้าอบรม

สนใจอยากให้ภาควิชาฯ จัดขึ้น เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์    
 
     ด้านการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ 

จากการตรวจประเมินการเยี่ยมส ารวจภายใน ประจ าปี 2561  งานพัฒนาคุณภาพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ได้
เสนอแนะโอกาสพัฒนา    ให้มีการทบทวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  หรือปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสม กรณีที่แผนไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด   ภาควิชา ฯ มีการก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการตามแยนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้น า
ส่งเสริมสนับสนุนให้สาขาวิชาต่างๆ ในภาควิชา  รับผิดชอบโครงการตามที่ เ ป็นแผนปฏิบัติการตามข้อตกลงกับคณะ ฯ 
(Performance Agreement)  ด้วยการ 

1. ขยายผลตัวอย่างของความส าเร็จในการด าเนินโครงการ  โดยการจัดสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพสัญจร เรื่อง หนทางสู่ 
SICOE : Siriraj Center of Excellence ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ในวันพุธที่ 28 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม  2561  ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เรียนรู้หลักการก าหนดตัวช้ีวัด
คุณภาพ (key performance indicator) ที่มีความจ าเป็นและส าคัญจริง ๆ ต่อการน าไปใช้ประโยชน์ในทางคลินิก และเสริมความรู้
ในเรื่อง TQA มาช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจและสามารถตรวจประเมินได้ว่าผลลัพธ์ของโครงการมีผลดีขึ้นในระดับใดต่อ
องค์กร สามารถระบุจุดแข็งและโอกาสพัฒนาเสริมสร้างจุดแข็ง ปิดช่องว่างโครงการต่าง ๆ บุคลากรสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับ
กลับไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้ต่อไป     ภาควิชาฯ เห็นความส าคัญของกระบวนการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ที่ผู้ปฏบิัติงานไดร้บั
จากการด าเนินโครงการ 2560    มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการผู้ป่วย เช่น Siriraj Clinical Tracer plus 
(SiCT+) เรื่อง Total Knee Replacementจนผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค จากสถาบันรับรองคุณภาพ (องค์การมหาชน) จน
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมบริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อนุมัติให้ยกระดับเป็นSiriraj Joint Replacement 
Centerเป็น Center of Excellence ของคณะฯ ในปี 2560 และเป็นโครงการต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบันภาควิชาฯ ได้มีการน า
ตัวอย่างของความส าเร็จมาขยายผลในการด าเนินโครงการ Area of Interest  ขึ้นอีก 2 โครงการ คือ Fast track : Acute geriatric 
hip fracture และ Fast track : Acute spinal cord compression ด าเนินการในรูปแบบการตามรอยคุณภาพโรค Siriraj Clinical 
Tracer plus (SiCT+)  ซึ่งภาควิชาฯ มีแผนงานที่จะขยายผลการด าเนินโครงการ Area of Interest    เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่  
Center of Excellence  ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 9 สาขาวิชา  

     2. โครงการ Center of Excellence (COE)  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมศิริราช   “Siriraj Hip and 
Knee Joint Replacement Excellent Center (Si-JREC)”  มีกระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  และปรับเปลี่ยนแผนการ
ด าเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดมากข้ึน    ดังนี ้

  2.1.1 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความรู้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ป่วยและญาติก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ

เทียมให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ จากเดิมผู้ป่วยจะได้รับการ

ประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัดและลดความวิตกกังวล โดยแพทย์และพยาบาลตามกระบวนการดูแลผู้ป่วย แล ะผ่านทางการจัด
ประชุมในโครงการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาติก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ปีละ 4 ครั้ง โดย
ก าหนดเป้าหมายจ านวนผู้เข้ารว่มประชุมครั้งละ 100 คน (รวมผู้ป่วยและญาติ)  ผู้เข้าประชุมจะได้พบกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการให้
ความรู้ และไขปัญหาข้อข้องใจท่ีท าให้รู้สึกวิตกกังวล ให้มีความเข้าใจ และลดความวิตกกังวล จากการจัดประชุมเตรียมความพร้อม ฯ 
ในหลายปีที่ผ่านมา พบว่ามีร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการอบรมสูงสุดอยู่ที่ ร้อยละ 22 เนื่องจากเป็นการจัดประชุมตามรอบทุก 3 
เดือน จึงไม่สามารถให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดได้อย่างครอบคลุม    
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จึงได้มีการทบทวนผลการด าเนินการดังกล่าว และหาแนวทางปรับปรุง คณะท างานมีมติเห็นควรให้มีการจัด  Pre-
operative joint clinic ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 14.30 น. เริ่มครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เพื่อให้
การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ใน Pre-operative joint clinic สามารถด าเนินการได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และพบว่าในปี 2561 มีอัตราผู้ป่วยผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด ร้อยละ 67  (ดังตารางในหมวดที ่2* 
2.1(ข)) 

2.1.2  มีการพัฒนาคู่มือเตรียมพร้อมก่อนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

ส าหรับให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม  มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และมีภาพประกอบ
ชัดเจนสีสันสวยงาม  

2.1.3  คณะท างาน Si-JREC  มีการประชุมคณะท างานตามวาระทุก 2 เดือน  และมีการประชุมเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินการในกลุ่มย่อยทุกเดือน   และน าปัญหาการด าเนินการมาทบทวนและพบว่า   ศูนย์ความเป็นเลิศในการเปลี่ยนข้อเทียม
จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่สามารถติดตามภาพรวมทั้งหมด และบริหารให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์  จึงมีความพยายามในการจัดหาอัตราก าลังของ  Clinical Nurse Coordinator  ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และ 
การเพิ่มอัตราก าลัง  จึงใช้วิธีการยืมตัวพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมจากฝ่ายการ
พยาบาล  มาท าหน้าที่  CNC  2  อัตรา  ท างานผลัดเวรกันดูแลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ  ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  โดยเริ่มท างาน
ในเดือน  เมษายน  2562  จนถึงปัจจุบัน 

     3. การด าเนินโครงการ Siriraj Clinical Tracer plus เรื่อง Fast Track: Acute Geriatric Hip Fracture เป็นการสร้างนวัตกรรม
เชิงระบบ  การสร้างเส้นทางลัดเพื่อผ่าตัดและการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ โดยการประสานความร่วมมือของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย วิสัญญีแพทย์ Cardiologist แพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ แพทย์อายุรศาสตร์
ปัจฉิมวัย ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ฯลฯ ในการสร้างระบบและเส้นทางลัดเพื่อการรักษาและผ่าตดัผู้ป่วยสงูอายุท่ีมีภาวะกระดกูสะโพก
หักที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ให้ได้รับการผ่าตัดในระยะเวลาไม่เกิน 72 ช่ัวโมงนับตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา  
คณะท างาน ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการประเมินอาการผู้ป่วย high risk ภายใน 24 ช่ัวโมง ภาควิชาฯ มีการประชุม
อาจารย์เพื่อขอความร่วมมือในการจัดท าระบบบริหารจัดการห้องผ่าตัดตามทรัพยากรที่มีจ ากัด เพื่อให้มีห้องผ่าตัดว่างเพียงพอที่จะ
สามารถบริการผ่าตัดผู้ป่วยได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดคือไม่เกิน 72 ช่ัวโมง การออกแบบระบบ Pool staff เพื่อให้มีศัลยแพทย์ออร์
โธปิดิกส์ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมีการจัดท า flow chart Acute Geriatric Hip Fracture: Fast Track in 
Siriraj Hospital เพื่อเป็นแนวทางในการประสานงานท่ีชัดเจน   มีการใช้ Application line  สร้างกลุ่มเพื่อความรวดเรว็และการเพิม่
ประสิทธิภาพในการประสานงานในการดูแผลผู้ป่วย   มีการประชุมทบทวนผลลัพธ์การด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง    การประชุม
ย่อย และการประชุมใหญ่ตามวาระเพื่อรายงานผลการด าเนินการ  และการร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง  
การโทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยหลังได้รับการรักษา  และติดตามผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
     3.  การด าเนินโครงการพัฒนาระบบบรกิารการผ่าตดัแบบไป-กลับในวันเดยีวส าหรับผูป้่วยกระดูกข้อมือหัก (Same-day surgery 
for distal radius fracture patient)  อนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และ
กายภาพบ าบัด  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เห็นความส าคัญของการให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยกระดูกข้อมือหัก  
แบบ Minimal invasive surgery ร่วมกับ Enhanced recovery after surgery ในระยะเวลาที่เหมาะสมแบบวันเดียวกลับ  จึงมี
นโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยกระดูกข้อมือหักแบบ Same-day 
surgery   ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งเสริมให้เกิดการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับโดยมีเหตุผลว่า  การผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับถือเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่ามีความส าคัญ และมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประเทศชาติ    โดยเพิ่งเริ่มน าร่อง
ด าเนินการ ในปี 2562  โดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
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Care Process Term Care provider/ 
Access 1.ผู้ป่วยมีอการบาดเจ็บของกระดูกข้อมือบริเวณ Distal end radius ได้รับการดูแลเรื่องการ 

Immobilization ในขั้นต้นจากแพทย์ผู้ประเมินท่านแรก 
2. ได้รับการระงับปวด 
3. ได้รับการประเมินภาวะเร่งด่วนในการรักษา 

 

Entry to hand and 
microsurgery staff 

1.ผู้ป่วยได้รับการวางแผนการรักษาและอธิบายแนวทางการรักษาเบื้องต้น 
2. ผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลท้ังข้อดีและข้อเสียส าหรับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและการไม่ผ่าตัด 
รวมถึงภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

Investigation 1. X-ray Wrist PA, Lateral และ/หรือ 

2. 3D-CT scan ในกรณีท่ีเป็นภาวะกระดูกหักเข้าข้อซับซ้อน (complex intraarticular fracture) 

 

Diagnosis Dx Fracture distal end radius   Inclusion criteria ได้แก่ 
Sameday surgery   (OPD cases) IPD cases 

1. ASA 1-2 1. ASA >  3 
2. ไม่มีภาวะโรคร่วม เช่น  ไต  หัวใจ  

(End organ)  COPD 
2. มีภาวะโรคร่วม เช่น ไต หัวใจ ( 

End organ) COPD 
เกณฑ์ ASA ให้ศัลยแพทย์ผู้ท าผ่าตัด เป็นผู้ประเมิน  

 

Pre-operation 1. ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC BUN Cr Electrolyte  U/A EKG 

2. หนังสือรับรองสิทธิการรักษา 

3. หนังสือส่งตัวเพ่ือเข้ารับการรักษาในศิริราชตามสิทธิ (วันท่ีครอบคลุมช่วงผ่าตัด) 

4. เอกสารชี้แจงใบนัดผ่าตัด OPD case 

5. Set OSS เป็นเคสแรกของวัน แจ้ง RR รับทราบล่วงหน้า 1 วัน เพื่อวางแผนในการให้ผู้ป่วยพัก
รอดูอาหารหลังผ่าตัดไม่เกิน 6 ชั่วโมง 

6. ศัลยแพทย์ให้ข้อมูลผู้ป่วยเรื่องการท าผ่าตัดแบบ Same-day surgery for distal end radius fracture  

6.1 การให้รายละเอียดการรักษา ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นจากพยาธิสภาพของโรค และ
การรักษา (Inform consent) 

6.2 การลงนามในเอกสารยินยอมเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัด (Consent form) 

6.3 การชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 

6.4 การให้ข้อมูลเรื่องการผ่าตัดโดยไม่ต้องพักค้างคืน และขั้นตอนในการติดตามผลทาง
โทรศัพท์ในวันรุ่งขึ้น การให้ข้อมูลเบื้องต้นด้านการรักษาและภาวะเร่งด่วนหลังผ่าตัดท่ี
ต้องรีบกลับมาพบแพทย์ในทันที การนัดตรวจติดตามผลในสองสัปดาห์หลังผ่าตัด การ
ดูแลเฝือกอ่อน การกลับไปเริ่มรับประทานยาเดิม และ ยาท่ีจะให้ส าหรับหลังผ่าตัด 

6.5 พบพยาบาลนัดผ่าตัด รับค าแนะน าจาก Same-day Nurse Manager 

7. พยาบาลให้ค าแนะน าการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด 

7.1 การงดน้ าและอาหาร การสอบถามยารับประทานประจ า ว่าตัวใดต้องรับประทานต่อ
หรือหยุดเพ่ือให้ได้รับยาต่อเน่ือง (Medication reconciliation) 

7.2 การแต่งกายเพื่อเข้ารับการผ่าตัด เสื้อกระดุมผ่าหน้า ถอดง่าย  

7.3 บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรโรงพยาบาล ใบนัดผ่าตัด ยาและอุปกรณ์ 

7.4 ประคองแขนท่ีต้องน ามาในวันผ่าตัด 

7.5 การมีญาติหรือผู้ดูแล ท่ีสุขภาพแข็งแรง สามารถให้การดูแล ในการซ้ือยา ด าเนินการ
ช าระค่าผ่าตัดได้ในวันผ่าตัด  
 

ห้องเฝือก 
 /Surg 
งานสิทธิ(ตรวจสอบ
สิทธิ)/ 
 พัสดุภาค(สั่ง
เครื่องมือ) 
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แผนงานในอนาคต 
ด้านการศึกษา 
ด้านการศึกษา 

 Pjr : WFME accredited Post Graduate Curriculum Residency Training in Orthopaedics (2560-2562)  
 Pjr : พัฒนาหลักสูตร Magnet แพทย์ประจ าบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ (ปี 2560-2562)  
 Pjr COE : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ศิริราช “Siriraj Joint Replacement Excellent Center 

(SJREC)” ปี 2560-2561 
ด้านการวิจัย 
         ยกระดับการวิจัยเพื่อให้ได้ publication ตามเป้าหมาย (ดังตาราง ฏ) ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรวิจัย Excellence 
Research for Resident and Fellow และพัฒนาและส่งเสริมการท าวิจัยกลุ่มสายเช่ียวชาญ (ดังตารางในหมวดที่ 7*7.4(ข2)) 

Care Process Term Care provider/ 

 7.6 ให้เอกสารวิธีการในการเตรียมตัว  (Information sheet)  และช่องทางการติดต่อ หากมี
ปัญหาระว่างการรอนัดพบแพทย์เพื่อติดตามผลการรักษาในครั้งต่อไป   เช่น  ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับวิธีการระงับความรู้สึก  และ แจกคู่มือที่ได้จากทางวิสัญญีแพทย์ 

 

Day of operation 1.ผู้ป่วยลงทะเบียนเปิดสิทธิท่ีห้อง 100 สยามินทร์ ชั้น 1 
2. ขึ้นมาถึง สยามินทร์ ชั้น 3 มี การระบุ  ผู้ป่วย Same-day DER ทาง Waiting room แจ้งใน
ห้องผ่าตัดตาม  OSS รับทราบ แจ้งอาจารย์วิสัญญีแทพย์ที่ดูแลรับทราบ เพื่อประเมินความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ Waiting room 
3.ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติ........... 
4.ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเป็นเคสแรกของห้อง และ ได้รับการระงับความรู้สึก ตามแผนของวิสัญญีแพทย์ 
5. พยาบาลห้องผ่าตัดบันทีกเอกสาร Perioperative nursing และ ใบบันทึกรายการใช้โลหะ และ
ใบสามสี (โทรแจ้งคุณวิภา พัสดุภาควิชา ฯ) 
6.ทาง Waiting room น าเอกสารมอบให้ญาติผู้ป่วยติดต่อเพื่อการคิดค่าใช้จ่าย และด าเนินการ
ช าระค่าใช้จ่ายท่ี การเงินผู้ป่วยนอก สยามินทร์ ชั้น 1 
7. ผู้ป่วยได้รับการประเมินในห้องพักฟื้นตามเกณฑ์ Post anesthetic recovery score และ 
PAC U Discharge score  
8. อาจารย์วิสัญญีแพทย์ ร่วมประเมินกับทีม Recovery room ในการอนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถ
กลับบ้านได้ 
9. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ร่วมประเมินผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน สั่งยาตามแผนการรักษา และ นัดติดตามผลท่ี
หน่วยติดตามผลการรักษาออร์โธปิดิคส์  สยามินทร์ ห้อง 104 
10. เอกสารการรักษาในวันผ่าตัดท้ังหมดส่งเข้าระบบ Si–scan เพื่อให้มีข้อมูลปัจจุบัน ส าหรับการ
ติดตามผล 

OR/RR/Anest/Sur
geon 

Post op day1 แพทย์ Fellowship /Manager   ท่ีได้รับการมอบหมายให้โทรติดตามผลการรักษา ติดตาม
ประเมินในเรื่อง 
1. อาการปวดแผล 
2. อาการบวม 
3. Bleeding 
4. การรับประทานยาตามแผนการรักษา 
5. ทบทวนการให้ข้อมูลวันนัดติดตามผล 
6. ข้อควรระวังในการดูแลเบื้องต้น เช่น การห้ามแผลเปียกน้ า การยกแขนสูง การสังเกต

ความผิดปกติ เช่น มีอาการหายใจหอบเหน่ือย หรือ เจ็บแน่นหน้าอก 

Surgeon/ 
Fellowship 
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ด้านการบริการวิชาการ   
       แนวทางในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการในอนาคต จะมีการตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับบริการให้มากยิ่งขึ้น ปรับปรุง
เนื้อหาให้เหมาะสม ทันสมัยเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีการและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ให้และผู้รับจากหลายสถาบัน โดยการจัด
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือสหสาขาวิชาอื่นร่วมกันกับแพทย์และพยาบาล เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้ให้และผู้รับมากยิ่งขึ้น    
 
ด้านการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ 
     1.  โครงการ Center of Excellence (COE)  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมศิริราช   “Siriraj Hip and Knee 
Joint Replacement Excellent Center ( Si- JREC) ”  มี แ ผ น ง าน ใน
อนาคตดังนี ้
     1.1   มีแผนรับการเยี่ยมส ารวจเพื่อรับรองคุณภาพในระดับ  
International  ประเทศสหรัฐอเมริกา  Surgical Review Corporation  
ในวันศุกร์ที่  27  กันยายน  2562  นี้ 
     1.2  มีการพัฒนาคู่มือเตรียมพร้อมก่อนผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ   
     1.3  มีแผนการจัดท าแบบฟอร์ม  Standing order  เพื่อประโยชน์
ในการบันทึกรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  และได้มีการประสานงานกับ
เวชระเบียนคณะฯ  เพื่อน าเข้าระบบการ scan  เอกสารของโรงพยาบาล    
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบฟอร์มให้เหมาะสมกับการใช้งาน  และจะ
ด าเนินการน าร่องทดลองใช้เพื่อประเมินผลลัพธ์โดยใช้หลัก  PDCA  จน
สามารถแน่ใจได้ว่าแบบฟอร์มดังกล่าวสามารถใช้ได้จึงจะด าเนินการ
จัดพิมพ์ในระบบของโรงพยาบาลและน ามาใช้ต่อไป   
     2.  โครงการ Siriraj Clinical Tracer plus เรื่อง Fast Track: Acute 
Geriatric Hip Fracture  แผนการจัดท าแบบฟอร์ม  Standing order  
เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  และได้มีการประสานงานกับเวชระเบียนคณะฯ  เพื่อน าเข้าระบบการ 
scan  เอกสารของโรงพยาบาล      และแผนการจัดท าคู่มือให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติในการดูแลผู้ป่วย 
 

เกณฑ์การประเมินกระบวนการ (หมวด 1 – 6)  
ระดับคะแนน ความหมาย 

0 ไม่มีการด าเนินการ หรือกระบวนการไม่ชัดเจน 

1 มีกิจกรรมในข้ันเริ่มต้น หรือบางสว่น ยังไม่มีประสิทธิผล 
2 เริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบท่ีตอบสนองต่อหัวข้ออย่างหลวม ๆ 
3 มีการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นระบบ มีการน าไปใช้ เริม่มีประสิทธิผล 
4 มีการด าเนินการที่เป็นระบบ มีการปรับปรุงต่อเนื่อง จนดีขึ้นและค่อนข้างมีประสิทธิผล  
5 มีกระบวนท่ีเป็นระบบ และมผีลลพัธ์ที่เป็นเยี่ยม ตอบสนองความต้องการและวสิัยทัศน์ขององค์กร เปน็ต้นแบบ 

ระดับคะแนนประเมนิตนเอง หมวด 2 :  4  
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หมวด 3 ลูกค้า : ภาควิชามีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าเพ่ือความส าเร็จด้านตลาดในระยะยาว ครอบคลุมถึง
วิธีการที่ภาควิชา/รับฟังเสียงของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และใช้สารสนเทศลูกค้าเพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม 
3.1 เสียงของลูกค้า : ภาควิชามีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศจากลูกค้า?  

3.1.1 ภาควิชา มีประเภทของเสียงลูกค้า (ได้แก่ กำรส ำรวจ กำรรำยงำนอุบัติกำรณ์ ระบบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ข้อมูล
กำรใช้บริกำรของลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรสื่อสำรต่ำงๆ สื่อสังคม และสังคมออนไลน์)  ครอบคลุมทุกพันธกิจหลัก 
อะไรบ้าง 

ภาควิชาฯ มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลส าคัญ ข้อเท็จจริง รับฟัง “เสียงของลูกค้า”อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ ความต้องการ
ของลูกค้า  ปัญหาและอุปสรรคในการรับบริการ การใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาบริการให้สะดวกรวดเร็ว 
และทันท่วงที การพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับ Work Flow การท างานขององค์กร เพื่อความเป็นมาตรฐานส าหรับการ
บริหารงานองค์กร  ภาควิชาฯใช้ประโยชน์จากผลส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความผูกพัน และข้อร้องเรียน 
โดยน าข้อมูลความต้องการ และความคาดหวัง ไปใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร วิจัย และบริการสุขภาพ ข้อมูลความพึง
พอใจและความผูกพัน น ามาสร้างความสัมพันธ์ และก าหนดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษา แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อ
ยอด ผู้ให้ทุนวิจัย และผู้ใช้บริการสุขภาพ โดยมีเป้าหมายให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในสัดส่วนที่สูงขึ้นทุกปี ในขณะเดียวกันหากเกิดข้อ
ร้องเรียนความไม่พึงพอใจในการบริการ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งตรงถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการทบทวนเพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และป้องกัน ในด้าน
การศึกษา มีการติดตามและการประเมินผล ด้วยวิธีการ รับฟังความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาแพทย์ทั้ง 2 ช้ันปี ทุกกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของแพทย์ประจ าบ้านทุก 3 rotation และติดตามพัฒนาการด้านการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านทุก rotation     
 ในส่วนพันธกิจบริการ ภาควิชาฯมีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส าคัญไว้หลากหลายช่องทาง อาทิ การเปิดช่องทางรับข้อคิดเห็น รายงานอุบัติการณ์ ข้อร้องเรียน ชมเชย เสนอแนะ ทาง
เว็บไซต์ของภาควิชาฯ เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทาง e-mail และเทคโนโลยี Social Network ต่าง ๆ VOC มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการ และสร้างนวัตกรรม ( ดังตารางในหมวดที่ 3 *3.1(ก) และ 
3.1(ข)) 
 ภาควิชาฯ ตระหนักดีว่าความผูกพันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรจะเกิดขึ้นได้ และจะมีความยั่งยืนก็
ต่อเมื่อ ความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ได้รับการใส่ใจ ดูแล และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด ภาควิชาจึงได้น าความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไป
ใช้เป็นข้อมูลส าคัญ ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี เพื่อให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจสูงสุด และเกิด
ความผูกพันกับองค์กร อย่างยัง่ยืน 

 
3.1.2 ภาควิชา มีการจัดการอย่างไรให้ได้เสียงลูกค้าทุกพันธกจิหลักอย่างทันท่วงที โดยจัดช่องทางส าคัญในการรับฟังเสียง 

ลูกค้าในปัจจุบันและตามวงจรชีวติของการเป็นลูกคา้ ลูกค้าในอนาคต ลูกค้าในอดตี และลูกค้าของคูแ่ข่ง เพื่อใหส้ามารถน าไปใช้ต่อ
ในกำรปรับปรุง/สร้ำงนวัตกรรมดำ้นคุณภำพของผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรให้บริกำร กำรสนบัสนุนลูกค้ำ และกำรท ำธุรกรรม รวมทั้ง
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผา่นสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ไดส้ำรสนเทศมำใช้ในกำรค้นหาความต้องการ/ความคาดหวัง ปรับปรุง/สร้าง
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการ  

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบดั ประจ าป ี2562                           หน้าที่47/204 

วิธีการหลักในการรับฟัง VOC และใช้ประโยชน์จากข้อมลูของกลุม่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตารางที่ 3.1(ก) แสดงวิธีการหลักในการรับฟัง VOC และใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลของกลุม่ลกูค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาควิชาฯ 

วิธีการรับฟังหลัก ข้อมูลส าคัญท่ีต้องการน าไปใช้ 
กลุ่มลูกค้าตามพันธกิจ ผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูล/

ความถ่ี 
ผลการน าข้อมูลไปใช้/
ผู้รับผิดชอบ/ความถ่ี กศ. การวิจัย การบริการ 

1. การส ารวจ : จัดชั่วโมง feed back การจัดการเรียนการสอน  โดย  
นศพ.ทุกกลุ่ม  

นศ.พ.  
ชั้นปีท่ี 5 & 6 

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ  ฝ่ายการศึกษา
ก่อนปริญญา และ ทีมผู้ช่วย  

ประชุมพิจารณาแก้ไขน าข้อมูลปรับ
กระบวน การเรียนการสอน  

ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น  ณ 
โรงพยาบาลร่วมสอน ของ นศพ. ปี 6 

นศ.พ ชั้นปีท่ี 6   รองหัวหน้าภาควิชาฯ  ฝ่ายการศึกษา
ก่อนปริญญา และ ทีมผู้ช่วย  

ประชุมพิจารณาแก้ไขน าข้อมูลปรับ
กระบวน การเรียนการสอน  

ประเมินอาจารย์ผู้สอนรายชั่วโมง นศ.พ ชั้นปีท่ี 5   รอง  หนภ.ฯ ฝ่ายการศึกษาก่อน
ปริญญา และ ทีมผู้ช่วย 

ประชุมพิจารณาแก้ไขน าข้อมูลปรับ
กระบวน การเรียนการสอน 

จัดชั่วโมง ventilation ทุก 3 rotation (ทุก 3 เดือน) 
ท่ี 3, 6, 9 และ12  เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของผู้เรียน  
โดยการประชุมแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะ 

แพทย์ประจ าบ้าน สาขา
ออร์โธปิดิกส์ 

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษา
หลังปริญญาและ ทีมผู้ช่วย ประชุม
พิจารณาแก้ไข 

น าผลสรุปมติการแก้ไขในท่ีประชุม 
ventilation rotation มาปรับปรุ ง
การเรียนการสอนและชี้แจงในท่ี
ประชุมอาจารย์เพื่อทราบ  

ใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน 
เมื่อสิ้นสุดในแต่ละ rotation โดยอาจารย์และหัวหน้า
หอผู้ป่วย ทุก rotation 

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ที ม ส ห
สาขาวิชาชีพ  หัวหน้า
หอผู้ป่วย  ผู้ป่วยและ
ญาติ 

  อาจารย์ท่ีปรึกษา และรองหัวหน้า
ภ าควิ ช าฯ  ฝ่ า ย ก า ร ศึกษาหลั ง
ปริญญา 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
และทีมหลังปริญญา แจ้งแพทย์
ประจ าบ้าน รายบุคคล 

2. รายงานอุบัติการณ์ 
(intranet) 

ระบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  :  เหตุการณ์ท่ี 
adverse event, near miss, sentinel event 
หรือไม่เกิดอันตรายด้วยความบังเอิญ 

  ผู้ป่วยและญาต ิ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนา
องค์กรและคุณภาพงาน 
ผู้ช่วยรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่าย
พัฒนาองค์กรและคุณภาพงาน 

ทบทวน (RCA) เรียนรู้และน าไปสู่
การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนระบบงานให้
เอื้อต่อความปลอดภัยมากขึ้น  เชิง
ป้องกัน 

3. ระบบข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ  

 ข้อร้องเรียน  ข้อร้องทุกข์ 
 ความคิดเห็นเพื่อเป็นโอกาสพัฒนา 

  ผู้ป่วยและญาต ิ
ผู้ร่วมงาน 

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพและทีมผู้ช่วย 

ทบทวนและน าข้ อมูลมาพัฒนา
ระบบงานขององค์กร 

วิธีการรับฟังหลัก ข้อมูลส าคัญท่ีต้องการน าไปใช้ 
กลุ่มลูกค้าตามพันธกิจ ผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูล/

ความถ่ี 
ผลการน าข้อมูลไปใช้/
ผู้รับผิดชอบ/ความถ่ี กศ. กศ. กศ. 
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4. ฐานข้อมูลการ ใช้
บริการ  ฐานข้อมูล
ร ะ ดั บ ช า ติ /
นานาชาติ การวิจัย 

 ผู้ ใช้ผลงานสามารถ feed back  ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ กลับมาท่ีหน่วยวิจัยได้โดยตรง  
โดยช่องทางโทรศัพท์  หรือ  email 

 - แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ ใช้บริการต่อ
คุณภาพบริการของหน่วยวิจัย 

 อาจารย์แพทย์ 
แพทย์ประจ าบ้าน และ
บุคลากรสายสนับสนุน
อื่นๆผู้อ่านผลงาน วิจัย 
ผู้น าผลงาน วิจัยไปใช้ 

 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัย และ
ทีมผู้ช่วย 

ทบทวนและน าข้ อมูลมาพัฒนา
ระบบงานขององค์กร 

5. ช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ สื่อสังคม และ
สังคมออนไลน์  

นักศึกษาแพทย์เข้าประเมิน ผลเรื่อง การจัดการ เรียน
การสอนตามรายวิชา ในระบบ online  

นศ.พ.  
 ชั้นปีท่ี 5 & 6 

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษา
ก่อนปริญญา และ ทีมผู้ช่วย ประชุม
พิจารณาแก้ไข 

น าข้อมูลท่ีได้มา 
พิจารณา 
จัดการศึกษาในปีต่อไป 
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ตารางที่ 3.1(ข) แสดงเคร่ืองมือ VOC ที่หลากหลายตามพันธกิจและวงจรชีวิตและความต้องการใช้ประโยชน์ 

พันธกิจ 
กลุ่มลูกค้าตามวงจรชีวิตลูกค้า 

ก่อน ระหว่าง หลัง 
การศึกษา นักเรียน ม.6/ผู้สนใจ นักศึกษา บัณฑิต&ศิษย์เก่า (Alumni) 

ข้อมูลส าคัญท่ีจะน ามาใช้ : 
 

กิจกรรม open house  ของคณะฯ ส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความผูกพันของ นศ. แบบส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความผูกพัน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 กิจกรรมมหิดลวิชาการ การประเมินความพึงพอใจ และประสิทธิภาพการเรียนการสอนรายวิชา แบบส ารวจความผูกพันบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา  

  Web board  
 แบบส ารวจความคิดเห็น  

 การประเมินรายวิชา 
 Student survey  

แบบส ารวจความคิดเห็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

แหล่งส าคัญของ VOC : 
 

 กองบริหารการศึกษา 
 กองกิจการนักศึกษาร่วมกับส่วนงาน 

 กองกิจการนักศึกษา  กองบริหารการศึกษา 
 กองกิจการนักศึกษา 

การวิจัย (ผู้ให้ทุน) แหล่งทุนวิจัย ผู้ให้ทุน ผู้ใช้ผลงานวิจัย 
ข้อมูลส าคัญท่ีจะน ามาใช้ : 
 

 แบบส ารวจความคิดเห็นจากแหล่งทุน 
 เชิญผู้แทนแหล่งทุนมาให้ข้อมูล 

 ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของภาควิชาฯ ในก ากับของคณะฯ 
 ผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง 
 สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ทุนวิจัย 

 ผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง 
 Citations 

แหล่งส าคัญของ VOC : 
 

 ฝ่ายวิจัย 
 แพทยสมาคม 
 บริษัทยา  
 บริษัทเครื่องมือแพทย์ 

 ฝ่ายวิจัย 
 แพทยสมาคม 
 บริษัทยา  
 บริษัทเครื่องมือแพทย์ 

 ฝ่ายวิจัย 
 แพทยสมาคม 
 บริษัทยา  
 บริษัทเครื่องมือแพทย์ 

การบริการทางการแพทย์ ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วย ผู้ป่วยหลังใช้บริการ 
ข้อมูลส าคัญท่ีจะน ามาใช้ : 
 

 แบบส ารวจความคิดเห็น ความพีงพอใจ และ
ความผูกพันจากผู้รับบริการ 

 กล่องรับความเห็น/ข้อร้องเรียน 
 web board 
 ผู้ให้บริการ/บุคลากร (แพทย์  พยาบาล)  

 อุบัติการณ์ 
 ข้อร้องเรียน   
 ชมเชย 
 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อร้องเรียน   
 ชมเชย 
 ข้อเสนอแนะ 

แหล่งส าคัญของVOC : งานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย งานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย งานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย 
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3.1.3 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า รวมทั้งการ
เสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อภาควิชา เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น 

ภาควิชาฯ น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับการประเมิน
ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อตอบสนองการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าหมายว่าผู้รับบริการและผู้มีสว่นไดส้่วนเสยี จะมีความพึงพอใจในสัดส่วนท่ีสูงขึ้นทุกปี ในขณะเดียวกันหากเกิดข้อร้องเรียนความ
ไม่พึงพอใจในการบริการ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการทบทวนเพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง 
และป้องกัน 

ในด้านการศึกษา มีการติดตามและการประเมินผล ด้วยวิธีการ การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักศึกษา
แพทย์ทั้ง 2 ช้ันปี ทุกกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์ประจ าบ้านทุก 3 rotation และติดตามพัฒนาการ
ด้านการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านทุก rotation รวมทั้งมีการจัดท าแบบประเมิน online เพื่อน าข้อมูลจาก
แบบสอบถามมารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561 ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 แบบประเมินหลักสูตรโดยแพทย์ประจ าบ้าน 
 แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาระงานตาม rotation ในการปฏิบัติงาน 
 แบบประเมินโรงพยาบาลสมทบฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านโดยแพทย์ประจ าบ้าน 
 แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน (Trauma film conference, Interesting case conference) 
 แบบส ารวจอิสระทางวิชาชีพ และอิสระทางวิชาการของแพทย์ประจ าบ้าน 
 แบบประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม (ประเมินโดยแพทย์ประจ าบ้านที่จบการศึกษาแล้ว 1 ปี) 
 แบบประเมินแผนการฝึกอบรมสาขาออร์โธปิดิกส์ (โดยศิษย์เก่า) 
 แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมสาขาออร์โธปิดิกส์จากศิริราช 
 แบบประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ 
 แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านโดยผู้ป่วย 
 แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านโดยพยาบาล 

ภาควิชาฯ ตระหนักดีว่าความผูกพันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรจะเกิดขึ้นได้ และจะมีความยั่งยืนก็
ต่อเมื่อ ความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ได้รับการใส่ใจ ดูแล และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด ภาควิชาจึงได้น าความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ไปใช้เป็นข้อมูลส าคัญ ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี เพื่อให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
สูงสุด และเกิดความผูกพันกับองค์กร อย่างยั่งยืน 

 

ตารางที่ 3.1(ค) แสดงการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของกลุ่มลูกคา้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พันธกิจ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
ผลลัพธ์แสดง
ในหมวด 7* 

การศึกษา 
กลุ่มลูกค้า : 
นศ.พ. ชั้นปีท่ี 5 & 6 

จัดชั่วโมง feed back ทุกกลุ่มสัปดาห์ท่ี 4 รอง  หนภ.ฯ ฝ่ายการศึกษาก่อน
ปริญญา และทีมผู้ช่วย ประชุมพิจารณา
แก้ไข 
 

 
ติดตามความคิดเห็นจากแบบสอบถามของคณะฯ 
ก าหนดให้นักศึกษาแพทย์เข้าประเมินผล เรื่อง การ
จัดการ เรียนการสอนตามรายวิชา ในระบบ online  

แพทย์ประจ าบ้าน สาขา
ออร์โธปิดิกส์ 

จัดชั่วโมง ventilation ทุก 3 rotation ท่ี 3, 6, 9 
และ 12 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของผู้เรียน  โดยการ
ประชุมแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะ 

รอง  หนภฯ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 
และ ทีมผู้ช่วย ประชุมพิจารณาแก้ไข 

 

ใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน 
เมื่อสิ้นสุดในแต่ละ rotation โดยอาจารย์และหัวหน้า
หอผู้ป่วย ทุก rotation 



รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด ประจ าปี 2560        หน้าที่51/204 

พันธกิจ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
ผลลัพธ์แสดง
ในหมวด 7* 

การศึกษา 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
ผู้ปกครอง  

รับฟัง/แลกเปลี่ยนความเห็น (ตลอดเวลา) งานแพทย์ศาสตร์ศึกษาเป็นผู้รวบรวม
ข้อมูล 

ดังตารางท่ี 
7.2(ก3) และ 
7.2(ก4) 

ผู้ใช้บัณฑิต,ศิษย์เก่า จะเริ่มด าเนินการประเมินในปีการศึกษา 2561 อยู่
ระหว่างด าเนินการปรับแบบประเมิน 

รอง  หนภ.ฯ ฝ่ายการศึกษาก่อน
ปริญญา และหลังปริญญา และทีม
ผู้ชว่ย 

 

ผู้ป่วย ข้อร้องเรียน ชมเชย เสนอแนะ (รับเรื่องตลอดเวลา)  ง านบริ หารความ เสี่ ย งและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย  รายงานภาควิชาฯ  

 

* แสดงหมายเลขรูป/ตารางตามทีร่ายงานผลลัพธ์ในหมวด 7 
พันธกิจ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์แสดง

ในหมวด 7* 
การวิจัย 

ลูกค้า : แหล่งทุนวิจัย
ภาครัฐและเอกชน  ท้ัง
ภายในและต่างประเทศ  
1. อาจารย์แพทย์ แพทย์
ประจ าบ้าน แพทย์ 
Fellow 
2. อาสาสมัคร หรือ
ผู้เข้าร่วมวิจัย  ผู้ป่วย 
3. ผู้ให้ทุนวิจัย ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ  
4. วารสารทางการแพทย์
ท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 
5. ผู้อ่าน ผลงาน วิจัย  
อาทิบุคลากรทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข 

 วารสารทางการแพทย์ ผู้ให้ทุนวิจัย ได้รับงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพและน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้
มาตรฐานสากล  สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารทาง
วิชาการได้  

 ผู้อ่านผลงานวิจัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ท้ังด้านการ
เรียนการสอน  ต่อยอดองค์ความรู้  ประยุกต์ใช้ในการดูแล
รักษาผู้ป่วย หรือประชาชนท่ัวไป  

 ระบบสนับสนุนกระบวนการวิจัย ท่ีมีประสิทธิภาพ  สะดวก 
รวดเร็ว  

 บุคลาการสายสนับสนุนการวิจัย มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความเป็นมืออาชีพ 

 ผู้ป่วย อาสาสมัครและผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับข้อมูล 
รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีมากพอก่อนการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการวิจัยและ ได้รับความปลอดภัย การดูแลท่ีมี
จริยธรรม เป็นธรรมและได้รับการปกป้องสิทธิ์ 

 การด าเนินการวิจัยท่ีมีคุณภาพ เป็นไปตามระเบียบ  
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องและได้ผลงานตาม เวลาท่ีก าหนด 

รอง  หนภ.ฯ ฝ่ายวิจัย และ
ทีมผู้ช่วย 

ดังตารางที่ 
7.4(ข2) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:   
1. อาสาสมัคร, ผู้เข้าร่วม
วิจัย    
2. ผู้น าผลงานวิจัยไปใช้  

 ได้รับความปลอดภัย การดูแลท่ีมีจริยธรรม เป็นธรรม และ
ปกป้องสิทธ์ิ  

 ผลงานวิจัยท่ีมีมาตรฐานทางวิทยาการตามหลักสากลและมี
ความน่าเชื่อถือ 

การบริการทางการแพทย์ 
กลุ่มลูกค้า :ผู้ป่วย รายงานอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ 

ข้อร้องเรียน  เสนอแนะชมเชย   
(ส่งข้อร้องเรียนได้ตลอดเวลา)  

รอง  หนภ.ฯ ฝ่ายพัฒนา
องค์กรและคุณภาพงาน  และ
ทีมผู้ช่วยงานบริหารความ
เสี่ยงและความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย 

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
ครอบครัวผู้ป่วยผู้รับผิด 
ชอบค่าใช้จ่าย สปสช. 
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า : ภาควิชา/มีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า โดยตอบสนองความต้องการ และสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

3.2.1 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ รวมทั้งจากสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือก าหนดและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างกลไกการสนับสนุนการให้บริการ การสื่อสารกับลูกค้า และท าให้ลูกค้าสามารถสืบค้นสารสนเทศ
และได้รับการสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมความผูกพันของลูกค้า และได้ลูกค้าใหม่ รวมทั้งกำรจ าแนกลูกค้าและ
ส่วนตลาด  
ด้านการศึกษา    

 รายวิชา 515 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีท่ี 5 และ รายวิชา 601 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์   
     นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีท่ี 6 โดยการจัดชั่วโมง Feed back  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงการ    
     จัดการเรียนการสอนของปีต่อไป รวมทั้งชักชวนนักศึกษาแพทย์ท่ีต้องการเรียนแพทย์ประจ าบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์  
     ลงทะเบียนในรายวิชา elective เพื่อให้ทราบการเรียนการสอนในระดับแพทย์ประจ าบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ และเมื่อ
แพทย ์  
     ดังกล่าวใช้ทุนครบ 3 ปี แล้วจะได้พิจารณาเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาออร์โธปิดิกส์ ต่อไป (ดังตารางใน
หมวดที่ 7*7.2(ก5))       
 ภาควิชาฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะฯ และโรงพยาบาลร่วมสอนทุกโรงพยาบาล เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และร่วมกนั 

แก้ไขปัญหา  ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของปีการศึกษาต่อไป 
 ภาควิชาฯ เชิญอาจารย์จากโรงพยาบาลร่วมสอน มาร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการศึกษาก่อนและหลังปริญญา 

ในการประชุมการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาทุกปี    
 ภาควิชาฯ จัดอาจารย์ออกช่วยสอนและเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ ณ โรงพยาบาลร่วมสอนส าหรับนักศึกษาแพทย์ และ

อาจารย์ออกเยี่ยมแพทย์ประจ าบ้าน ณ โรงพยาบาลสมทบฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
 

 มีการสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา ประกอบด้วย การจัดท าวีดิทัศน์การตรวจร่างกายส าหรับนักศึกษาแพทย์เพื่อ
การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง และ
จั ด ท า  portfolio เ พื่ อ ติ ด ต าม
พัฒนาการด้านการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน
ทุก rotation 

 มีการจัดทัศนศึกษาร่วมระหว่างอาจารย์ แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์เฟลโลว์ ไปยังสถานที่ส าคัญทางศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น โครงการทัศนศึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรมเศรษฐกิจพอเพียง มาบเอื้อง จ.ชลบุรี 
(ดังรูปในหมวดที่ 1*1.6) 

 
ด้านการวิจัย  

 1. ส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ (และแพทย์ประจ าบ้าน) ภาควิชาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย มีหน้าที่ก ากับ ดูแล 
รับผิดชอบงานวิจัยของภาควิชาโดยรวม รวมทั้งการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ภาควิชา เพื่อสร้างความร่วมมือหรือเครือข่ายด้านการวิจัย  
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 2. นอกจากนี้ ยังด าเนินการเพิ่มจ านวนบุคลากรช่วยท าวิจัย โดยการยื่นโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก SIRB แล้ว 
จ านวน 3 โครงการยื่นขอผู้ช่วยวิจัยภาควิชาฯ ได้ 1 อัตรา ปี 2561 ภาค
วิชาฯ มีผู้ช่วยวิจัยที่ได้มาด้วยทุนดังกล่าว 8 อัตรา เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ท าวิจัยของอาจารย์ เช่น เก็บและบันทึกข้อมูลวิจัย ติดตามผู้ป่วยที่เข้า
ร่วมโครงการวิจัยให้มาตรวจตามนัด 
 3. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย และจัดอบรมการใช้สถิติ
ขั้นสูง จ านวน 2 ครั้ง ในวันท่ี 1 เมษายน และวันท่ี 22 กันยายน 2561 มี
ผู้เข้าอบรมคือแพทย์ประจ าบ้าน และบุคลากรของภาควิชา  
 4. มีการจัดสัมมนาส าหรับแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 1 ในวันที่ 28 พฤษจิกายน แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 3 ในวันที่ 13 
กรกฏาคม และ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2561  
 5. มีโครงการวิจัย (ใหม่) ที่ยื่นเพื่อพิจารณา และขอรับรองจาก SIRB ในรอบปี 2561 มีจ านวน 41 โครงการ ซึ่งแยก
รายละเอียดตามความเช่ียวชาญแต่ละสาขาวิชา 
 6. มีการน าเสนอ Research Progress แพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 2 และ 3 ช้ันปีละ 2 ครั้งต่อปี ส่วนแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีที่ 1 
น าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย 1 ครั้ง เพื่อจัดท างานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในกิจกรรมวิชาการช่วงเช้า 
 

ด้านการบริการผู้ป่วย ภาควิชามีการด าเนินโครงการที่ท าให้มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยโดยตรง  เช่น การจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมของผู้ป่วยและญาติก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม จัดขึ้นปีละ 4 ครั้ง    โครงการรวมพลคน
รักษ์ข้อ จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง  โครงการเหล่านี้ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พบปะ พูดคุย สร้างความาเข้าใจ 
และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์  นอกจากนี้ภาควิชาฯ มีการ
ด าเนินโครงการตามรอยคุณภาพ เรื่อง Total Knee Replacement  โดยการมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ในสายสนับสนุน โทรศัพท์สัมภาษณ์ สอบถามถึงภาวะสุขภาพหลังผ่าตัด ที่ 3 เดือน และ 
1 ปี โดยใช้เทคนิคการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ท าให้ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจและระบายความรู้สึกทีม่ี
ต่อ Care Team  สามารถเป็นข้อมูลที่สะท้อนภาพการบริการได้อย่างดี   

รูปที ่3.2(ข) ภาพกิจกรรมโครงการรวมพลคนรักษ์ข้อ คร้ัง ที่ 13 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 14 มกราคม 2561 

 
 

ภาควิชาฯ มีโครงการ Hot line 24 ช่ัวโมง ศูนย์การติดต่อและให้ค าปรึกษา 24 ช่ัวโมง ส าหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
และข้อสะโพกเทียม เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหายามฉุกเฉิน และเป็นสื่อกลางของการประสานงาน
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ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มีภาวะฉุกเฉิน โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยมีความอุ่นใจมาก
ขึ้นหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการผิดปกติหลังผ่าตัด 
หัวหน้าสาขาวิชาโรคเมตะบอลิกทางกระดูกเห็นความส าคัญของการสร้างมาตรฐานใน
การดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุนอย่างต่อเนื่อง  
ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์กระดูกหักซ้ า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย  จึงได้ริเริ่มด าเนนิ
โ ค ร งก า รน า ร่ อ ง  Capture the fracture หรื อ  Fracture Liaison service ขึ้ น ใน
โรงพยาบาลศิริราชขึ้นเป็นครั้งแรก ในเดือน กรกฎาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน  
 Phaseที่ 1 เริ่มจากการโครงการสอนสุขศึกษา “ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูก
พรุนและการปฏิบัติตัวส าหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนและญาติ” ที่หน่วยบริการผู้ป่วยนอก 
อาทิ หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ หน่วยตรวจและติดตามผลการรักษาออร์โธปิดิกส์ และ
ขยายผลไปสู่หน่วยบริการผู้ป่วยใน เช่น หอผู้ป่วยสลากกินแบ่งฯ ช้ัน 5 หอผู้ป่วย 84 ปี 
ช้ัน 4 ตะวันตก หอผู้ป่วย 84 ปี ช้ัน 5 ตะวันออก หอผู้ป่วย 84 ช้ัน 4 ตะวันออก หอผู้ป่วย 84 ปีช้ัน 3 ตะวันตกใต้ อุบัติเหตุพิเศษ 
2    
 Phaseที่ 2  เริ่มต้นด าเนินการพัฒนาเป็น Siriraj Clinical Tracer plus (SiCT+) เรื่องFracture Liaison Serviceโดย
เริ่มต้นเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  มีช่องทางการประสานงานในการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพผ่านการใช้ 
application LINE (Line group Hip Fracture Liaison MBD) การจัดท าข้ันตอนการดูแลผู้ป่วย flow chart : Fracture Liaison 
Service ท าให้แพทย์ประจ าบ้านเกิดการเรียนรู้ เข้าใจถึงกระบวนการดูแลผู้ป่วยนอกเหนือจากการผ่าตัด การประเมินผู้ป่วยที่มี 
inclusion criteria  
ในการจัดเข้ากลุ่ม low energy fracture ที่มีภาวะกระดูกข้อสะโพกหัก ในขณะเดียวกันคณะท างาน Si-HFLS ได้รับประโยชน์ใน
การเพิ่มพูนทักษะเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ท าให้ผู้ป่วยและญาติ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการรักษาโรคกระดูกพรุน การฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดผลลัพธ์การด าเนินงานมีความคืบหน้าไปมาก โดยคณะท างานมีการติดตาม
การดูแลทางโทรศัพท์ ทุก 3 เดือน และ 1 ปี เก็บข้อมูล และให้ค าแนะน าปรึกษาผู้ป่วยทุกรายอย่างใกล้ชิด สร้างความรู้สึกผูกพัน
ระหว่างผู้ป่วยและทีมผู้ให้บริการมากยิ่งข้ึน 

Phaseที่ 3 เดือนมิถุนายน 2559 คณะท างานมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อขอรับรอง Capture the Fracture  จาก 
International Osteoporosis Foundation เพื่อพิจารณาให้เป็น Best Practice Framework (BPF) โดยมีการด าเนินการเก็บ
รวบรวมตัวช้ีวัดส าคัญ 13 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. Patient Identification Standard 
2. Patient Evaluation Standard 
3. Post-fracture Assessment Timing Standard 
4. Vertebral Fracture Standard 
5. Assessment Guidelines Standard 
6. Secondary Causes of Osteoporosis Standard 
7. Falls Prevention Services Standard 
8. Multifaceted Health and Lifestyle Risk-Factor 

Assessment Standard 
9. Medication Initiation Standard 
10. Medication Review Standard 
11. Communication Strategy Standard 
12. Long-Term Management Standard 
13. Database Standard 
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วันพุธท่ี  14  กุมภาพันธ์  2561   Siriraj Hip Fracture Liaison Service  ผ่านการพิจารณารับรองจาก International 
Osteoporosis Foundation: IOF  ให้เป็น Best Practice Framework (BPF)  ประเภทดาวทอง  โดยได้รับคะแนนสูงถึง 90%  
นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะท างาน และภาควิชาฯ เป็นอย่างยิ่ง 

 
รูปที่ 3.2(ค) Clinical Tracer Siriraj Hip Fracture Liaison Service 

 
 การจัด  Pre-operative joint clinic ทุกวันพฤหัสบดี 

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 14.30 น. เริ่มครั้งแรกเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เพื่อให้การเตรียมความ
พร้อมผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ใน 
Pre-operative joint clinic สามารถด าเนินการได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และพบว่าในปี 2561 มีอัตรา
ผู้ป่วยผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด ร้อยละ 67 

 อาจารย์สาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  
จัดท าคู่มือเตรียมพร้อมก่อนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
เพื่อเป็นสื่อในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและญาติ  ควบคู่ไปกับการ
จัด  Pre-operative joint clinic  ทั้งนี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและญาติในการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม   
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การใช้ประโยชน์จากข้อมลูสารสนเทศของลูกค้า 

กระบวนการ 
กลไกส าคัญในการตอบสนองลูกค้าตามพันธกิจ 

การศึกษา การวิจัย การบริการทาง
การแพทย ์

การก าหนดดัดแปลง และสรา้งนวัตกรรม
ในผลิตภัณฑ์และการบริการ  

จัดท าแบบประเมินและแบบสอบถาม online  
- แบบประเมินหลักสตูรโดยแพทยป์ระจ าบ้าน 
-แบบประเมินอาจารยผ์ู้สอนและภาระงาน
ตาม rotation ในการปฏิบัติงาน 
-แบบประเมินโรงพยาบาลสมทบฝกึอบรม
แพทย์ประจ าบ้านโดยแพทย์ประจ าบ้าน 
-แบบประเมินการจดัการเรียนการสอน
(Trauma film conference, 
Interestingcase conference) 
-แบบส ารวจอสิระทางวิชาชีพและอสิระทาง
วิชาการของแพทยป์ระจ าบ้าน 
เพื่อน าข้อมูลจากแบบสอบถามมารวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนตามความต้องการของลูกค้า 
 

  

การสืบค้นข้อมูลและช่องทางสื่อสาร   
การสนับสนุนลูกค้า   
การได้ข้อมูลป้อนกลับ   
การดูแลคณุภาพ ใส่ใจลูกค้า และสร้าง
วัฒนธรรมการมุ่งเน้นลูกค้า 

  

 
3.2.2 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการก าหนดช่องทางการรับและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหา วำง

แผนกำรปรับปรุงกำรบริกำรต่ำงๆ ของทุกพันธกิจ อย่างทันท่วงทแีละมีประสิทธิผล เพื่อเรียกความมั่นใจคืนมำของลูกค้ำ และ
เสรมิสร้ำงความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้ำ และป้องกันการเกิดซ้ าในอนำคต  
     ภาควิชาฯ รับข้อร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านกล่องรับความคิดเห็น หรือทางระบบ SiNet ซึ่งเป็น intranet ของ
คณะฯ โดยส านักงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล และฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะจัดล าดับความส าคัญในการแก้ไขปัญหา/ รวบรวม
ข้อมูลในทุกสัปดาห์ เพื่อแจ้งหน่วยงาน/ภาควิชาที่เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการ เมื่อภาควิชาได้รับข้อมูล ร้องเรียน และ
เสนอแนะ  เลขานุการ หน่วยพัฒนาองค์กรและคุณภาพงานของภาควิชาฯ จะด าเนินการส่งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะที่ได้รับ 
ถึงรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพ ผู้ช่วยรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพที่รับผิดชอบ
ดูแลด้าน risk management (ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี) และแจ้งให้หน่วย งาน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อพิจารณาจัดประชุมทบทวนท า root cause analysis ร่วมกับหัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช วิเคราะห์ ประเมิน และหาแนวทางและโอกาสพัฒนา เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้
สถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง พร้อมทั้งติดตามไปยังหน่วยงานที่ได้รับข้อร้องเรียนถึงวิธีการ
ด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพ่ือรายงานให้ทีมบริหารของภาควิชาฯ 
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 กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนทีมีระดับความรุนแรง 
และมีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ผู้น าระดับสูงของ
ภาควิชาฯ ระดับหัวหน้าภาควิชาฯ รองหัวหน้าภาควิชาฯ 
ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพงาน จะเข้า
ประชุมเพื่อท า root cause analysis ด้วยทุกครั้ง  พร้อม
หาแนวทางช่วยเหลือโดยยึดหลัก No harm no blame 
and no shame จ น ก ว่ า ส ถ าน กา รณ์ จ ะคลี่ ค ล าย  
เลขานุการ หน่วยพัฒนาองค์กรและคุณภาพงาน จะเป็นผู้
บันทึกและจัดท ารายงานส่งไปยังงานบริหารความเสี่ยง
และความปลอดภัยของผู้ป่วย  โดยมีรองผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้ดูแล น าเสนอผลสรุปจากการ
ประชุมเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของโรงพยาบาลศิริราชต่อไป ทั้งนี้ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า 
พิจารณาแนวทางที่น าเสนอเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงต่อไป   

 
 

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
สรุปการพัฒนาปรับปรุงท่ีส าคัญของหมวด 3 ในรอบปีที่ผ่านมา  
ด้านการศึกษา  
 ภาควิชาฯ จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 
และสร้างความพึงพอใจต่อการรับบริการของกลุ่มผู้เรียนที่
เหมาะสมตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

 จัดการเรียนการสอนพื้นฐาน Basic science ให้แก่
แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันท่ี  1   

 จัดโครงการฝึกการ Counseling เพื่อให้แก่แพทย์
ประจ าบ้านช้ันปีที่ 1 และปีที่ 3 เพื่อประสบการณ์
การเรียนรู้แบบองค์รวม และได้รับพื้นฐานความรู้ที่
จ าเป็นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงแก่ผู้ป่วย ในวันที่ 
10 มีนาคม 2560 และในวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 

 Cadaveric work-shop เพื่อปูพื้นฐานในการเข้าช่วยผ่าตัดผู้ป่วยแก่แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี 2  
 Cadaveric work-shop ตาม subspecialty จ านวน 5 อนสุาขา ให้แก่แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี 2-4  
 ปี 2561  มีการจัด Workshop Orthopaedics postioning for beginner  ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านภาควิชาฯ ช้ันปีท่ี 

1 และ 2  แพทย์ประจ าบ้านวิสัญญีวิทยา ปีท่ี 1 และบุคลากรห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ที่บรรจุใหม่ 
และจะด าเนินการจัดต่อเนื่องในปี 2562 และในปีต่อๆ ไป 

 จัด Journal club เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี อ่านและวิเคราะห์งานวิจัย โดยมีอาจารย์ให้ค าแนะน า พร้อมท้ัง 
 Reflection และ Feedback กิจกรรมวิชาการเวลา 7.30 – 8.45 น. ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 
 น า case เวรนอกเวลาราชการ มาน าเสนอในกิจกรรมวิชาการประมาณ 5 นาที ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 
 จัดระบบ Bee 7 เพื่อใช้บันทึกกิจกรรมวิชาการในห้องบรรยายเจริญ โชติกวณิชย์ และแพทย์ประจ าบ้านสามารถเข้า

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ภายหลัง 
 

ด้านบริการวิชาการ 
การจัดการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ส าหรับพยาบาลทางด้านการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ การพยาบาล

ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในระยะผ่าตัด การใช้การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านด้านออร์โธปิดิกส์และ
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เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์พยาบาล และบุคลาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช (ดังตารางในหมวดที่ 7* 7.4-ข5) 
 

ด้านพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 ภาควิชาฯ พิจารณาคัดเลือกอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีความส าคัญ รุนแรง เข้าสู่กระบวนการทบทวน พร้อมน าข้อสรุปเพื่อให้
เกิดแนวทางแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้าน ในการประชุม MM Conference
  

 จากการทบทวนอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ผ่านมา มีสาเหตุที่น่าสนใจหลายประการ เช่น การที่บุคลากรทางการแพทย์
ขาด situation awareness (ต่อมเอ๊ะ) ท าให้เกิดผลเสียต่อการกระบวนการดูแลผู้ป่วย ภาควิชาฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการ
มี situation awareness ในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดให้มีการสัมมนาพัฒนาคุณภาพสัญจร ขึ้นในวันพฤหัสที่ 26 – วันศุกร์ที่  27  
มกราคม 2560 เรื่อง Patient Safety ณ เทวมันตร์ทรารีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา
ในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์และพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดความ
ปลอดภัย มีคุณภาพ และน าไปสู่องค์กรที่น่าไว้วางใจ ให้บุคลากรมีความตระหนัก ตื่นรู้สู่การตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย  
ซึ่งเป็นทักษะที่มีความส าคัญยิ่งต่อการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยทุก
ช่วงเวลา ทุกช่ัวขณะจิต การกระตุ้นต่อม “เอ๊ะ” ให้ท างาน ซึ่งประกอบไปด้วย การรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความเข้าใจเหตุการณ์
นั้น ๆ ว่ามีโอกาสเกิดความเสี่ยงอะไรบ้าง และการตระหนักรู้ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นจะมีโอกาสเกิดผลกระทบอะไรบ้าง เป็นเรื่องที่
ควรปลูกฝังให้อยู่ในสัญชาตญาณของปฏิบัติงาน และสร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร 
 

รูปที่ 3.2(ง) แสดงภาพกิจกรรมการสัมมนาพัฒนาคุณภาพสัญจร เร่ือง Patient Safety “Situation Awareness” 

 
ภาควิชาฯ มีการทบทวนอุบัติการณ์ผู้ป่วยหลังผา่ตัดมภีาวะ Stroke หลังผ่าตัด จากอุบัติการณ์ดังกล่าวภาควิชาฯ ได้มีการ

ประชุมร่วมกับอาจารย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ า 
หน่วยงานที่เกิดอุบัติการณ์ได้รับความอนุเคราะห์จาก
อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาระบบประสาท ได้ให้
ความรู้เรื่องวิธีการประเมินผู้ป่วยและเรื่อง Stroke Fast 
tract กับบุคลากร ด้านแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงกับการเกิด Stroke จะมีการส่งปรึกษาเพื่อ
พิจารณาความเสี่ยงและแนวทางในการรักษาก่อนผ่าตัด 
 ในแต่ละหน่วยงานมีการค้นหาความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงาน โดยความเสี่ยงที่ส าคัญจะได้รับการพิจารณาจัด
ประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ า และสร้าง
แนวทางปฏิบัติที่สามารถท าได้จริง ร่วมกับการติดตาม
ตัวช้ีวัดด้านความเสี่ยงทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง 
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     ปี  2561 มีการทบทวนอุบัติการณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ผ่าน
มา  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ต่อพล  
วัฒนา  ผู้ช่วยรองหัวหน้าภาควิชา ฯ ฝ่ายพัฒนา
องค์กรและคุณภาพงาน  ซึ่งดูแลการบริหารด้าน
ความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย  มีการน า
อุบัติการณ์ผู้ป่ วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้นจาก
ภาวการณ์หายใจล้มเหลวสาเหตุจากการอุดกั้น
เส้นเลือดในปอด มาพิจารณาหาแนวทางป้องกัน 
แก้ไข และโอกาสพัฒนา  และน ามาสู่การก าหนด
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินหายใจ
ส่วนบนอุดกั้น  (UAO)  หรือใส่ท่อหายใจยาก   
( Guideline for Siriraj Inpatient with upper 
airway obstruction or difficult airway 

management) 
 

การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคร้ังท่ีผ่านมา 
 

โอกาสพัฒนา  
การศึกษา : ไม่ชัดเจนถึงแนวทางในการรับฟังความต้องการ ความคาดหวัง และ

การประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของแพทย์ต่างชาติ เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงและ
ตองสนองต่อนโยบายหลักสูตร magnet ต่างประเทศ  

 
การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ:  
ภาควิชาฯ เข้าร่วมรับฟังความต้องการ ความคาดหวัง และการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของแพทย์ต่างชาติ ที่

คณะฯ ด าเนินการจัดท าเพื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับแพทย์ต่างชาติ รวมทั้งภาควิชาฯ จัด
อาจารย์ที่ปรึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแล การเรียนการสอนนอกจากน้ีภาวิชาฯจัดอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
เพื่อก ากับติดตามดูแลงานวิจัยให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด    

 

ด้านบริการสุขภาพ 
1. การจัดโครงการ  Pre-operative joint clinic ทุกวันพฤหัสบดี 

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 14.30 น. เริ่มครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 
2560 เพื่อให้การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
เทียม ใน Pre-operative joint clinic สามารถด าเนินการได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และพบว่าในปี 2561 มีอัตราผู้ป่วยผ่านการเตรียมความพร้อมก่อน
ผ่าตัด ร้อยละ 67   

2.  การจัดกิจกรรม “รวมพลคนรักษ์ข้อ” เพื่อให้ผู้ป่วยที่เคย
ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม มีโอกาสพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเทียม เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพผ่านเรื่องเล่า และการพบปะพูดคุยกันในกลุ่มเกิดเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในผู้ป่วยที่มีประสบการณ์การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (ดังรูปในหมวดที่ 3*3.2(ข)) 
 

แผนงานในอนาคต 
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ด้านการศึกษา 
1. Cadaveric workshop ตาม sub specialty ให้แก่แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี 2-4 ต่อเนื่อง ให้ครบทุก sub specialty 

เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์เฟลโลว์ได้ฝึกการท าหัตถการใหม้ีความรู้ความช านาญในแตล่ะอนสุาขาในอาจารย์
ใหญ่ก่อนท่ีจะได้ท าหัตถการในผู้ปว่ยจริง 

2. จัดท าช่องทางการรับฟัง Feed back จากนักศึกษาแพทย์ ในระบบ online 
3. จัดท าเครื่องมือวัดความพึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า ในกลุม่ผู้ใช้บัณฑติ และศิษย์เก่า 
4. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมทบฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน โดยเชิญแพทย์ใช้ทุนช้ันปีท่ี 2 และอาจารยจ์าก

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เข้าร่วมอบรม Cadaveric workshop  
 
 

ด้านพัฒนาคุณภาพบริการ 
สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุทางกระดูก ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด จะจัดประชุมแนวทางการ

ป้องกันการบาดเจ็บจากการจัดท่าผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิ กส์ (Prevention complication from 
positioning in Orthopaedics และElder care:  Hospital 2 Home)  จ า เป็นต้ องจ ากั ดกิ จกรรมหรื อการ เคลื่ อนไหว 
(Immobilization) ตามแผนการรักษาอันเนื่องมาจาก การได้รับบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูกหัก ความปวด การอักเสบ การบวม 
การติดเช้ือ ส่งผลให้การท างานของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกลดลงจากการอ่อนเปลี้ย การจัดท่านอนในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์เพื่อ
จ ากัดการเคลื่อนไหวมีความส าคัญยิ่งต่อผลลัพธ์การรักษา เนื่องจากการจัดท่าที่ไม่ถูกวิธี  จะส่งผลเสียต่อการท าหน้าที่ของระบบ
ประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยสูงอายุจัดเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ขาดสารอาหาร มีการ
เจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังที่มีผลต่อการไหลเวียนของโลหิต จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิด Pressure ulcer การเกิดภาวะไม่สุขสบาย การ
เกิดข้อยึดติด หรือการเกิดการกดทับบริเวณเส้นประสาท เนื่องจากการนอนในท่าบิดขาออกนอก ดังนั้นการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
บุคลากรควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับท่า (posture) หลักเกี่ยวกับการท างานของร่างกาย (body mechanic) และหลักการ
เคลื่อนไหว รวมถึงเรื่องของการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด 
 จากการรวบรวมและทบทวนอุบัติการณ์ตั้งแต่ 2558 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีผู้ป่วยจ านวน 8 ราย ที่มีภาวะไม่พึงประสงค์จาก
การจัดท่าและการเคลื่อนไหวร่างกายไม่เป็นไปตาม body mechanic ดังนั้น เพื่อเป็นโอกาสพัฒนาคุณภาพการบริการ สาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุทางกระดูก จึงเชิญคณะท างานร่วมประชุมทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อการหาแนวทางเพื่อพัฒนาสมรรถนะใน
การดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2560   ที่ประชุมมีมติเห็นควรจัดอบรมบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (ส าหรับพยาบาลใหม่)   เมื่อวันท่ี  5  กันยายน  2561  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.- 16.30 น.  เป็นการให้ความรู้ทั้ง
ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย  เช่น  การจัดท่า   เปลี่ยนท่าผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โดยการสร้างทักษะ การให้ความรู้ 
การให้ค าแนะน ากับผู้ดูแลหลักและผูป้่วยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการจัดท่าและเปลี่ยนท่า   โดยแบ่งฐานการให้ความรู้ออกเป็น   
 

รูปที ่3.2(จ) การอบรมบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (ส าหรับพยาบาลใหม่) 

 
 

 
รูปแบบการเรียนการสอน    ภาคเชา้ : บรรยาย 3 ชั่วโมง ณ ห้องประชมุสยามินทร์ 7009   
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ภาคบ่าย  : ฝึกภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ แบ่งเป็น 4 Station  Rotation ละ 40 นาที หมุน 5 นาที  ทั้งหมด  
เวลา หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย 

แพทย์/พยาบาล 
Provider รบัผิดชอบประจ าหัวข้อ 

09.00 - 09.45 น การImmobilization ผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์ การเฝ้าระวัง 
ภาวะแทรกซ้อน กลุ่มผู้ป่วย Trauma    

รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาฯ 
 

09.45-10.30 น. การเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อน กลุ่มผู้ปว่ย 
Arthroplasty 

ผศ.นพ.จตุรงค์  พรรัตนมณีวงศ์ 
 

อาจารย์ภาควิชาฯ 
 

10.30-10.45 น. Break 
10.45-11.30 น. การเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อน กลุ่มผู้ปว่ย Spine 

surgery 
อ.นพ.เอกพจน ์ก่อวุฒิกุลรังษี อาจารย์ภาควิชาฯ 

 
11.30-12.00 น. ความเส่ียงที่พบในการดูแลผู้ปว่ยออร์โธปิดิคส์ และการ

ใช้กระบวนการทางการพยาบาล  
นางวรารัตน์ บุญณสะ ทีมพัฒนาคุณภาพ 

12.00-13.00 น. Lunch 
Workshop   ฐานละ 40 นาท ี เวียน 5 นาที 

13.00-16.00 น 
โดยหมุนเวยีน  

Rotation1 
13.00-13.40 น. 
 
 
Rotation2 
13.40-14.20 น. 
 
Break 
14.20-14.30 
 
Rotation3 
14.30- 15.10น. 
 
 
 
 
Rotation4 
15.10- 15.50น. 

1.การดูแลผู้ป่วย Skin traction / Skeletal traction  
การจัดท่าผู้ปว่ย ที่มี Fracture around the hip การ
เคลื่อนย้ายผู้ปว่ย  และการดูแลผู้ปว่ยหลังการใส่ 
balance suspension 

รศ.นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ 
น.ส.นันทา  ขวัญด ี 
น.ส.สุดารัตน์ เปี่ยมสินธุ์  
นางพวงยุพา  ยิ้มเจริญ   
น.ส.ลัดดาวัลย์ หิมคุณ 
น.ส.มณฑิชา กฤษบุญชู  

อาจารย์ภาควิชาฯ 
หอผู้ป่วยฉก 10 ใต้ 
หอผู้ป่วยอบห 3 สามัญ 
หอผู้ป่วย72/8 ตก 
หอผู้ป่วย84/3 ตกใต้ 
หน่วยตรวจโรคอุบัติเหต ุ

2. การจัดท่าหลังผ่าตัด เปลีย่นข้อสะโพก และการ
เปลี่ยน Position และการจัดทา่หลังผ่าตัดข้อเข่า และ
การเปลี่ยน Position 

ผศ.นพ.ลิขิต รักษ์พลเมือง 
นางอุทัยวรรณ สิงหเสนี 
นายพิพัฒน ์ เพิ่มพูล  
น.ส.สุวรรณา  สกประเสริฐ  
นางวริลภัท สุโขพืช 

อาจารย์ภาควิชาฯ 
หอผู้ป่วยผะอบ 6 
หอผู้ป่วย 84/5 ตก 
หอผู้ป่วย 84/4 ออก 
หอผู้ป่วย 84/6 ออก 

3.การจัดท่าหลังผ่าตัด Spine และการเปลี่ยน 
Position//Skulltraction  และวธิีการสวม และใส่ 
Orthosis เช่น Philadelphia collar, L-S Support 

อาจารย์ นพ.เอกพจน ์ก่อวุฒิกุลรังษี 
น.ส.สุวคล โกสีย์ไกรนิรมล  
น.ส.กนิษฐา จันทร์ฉาย  
น.ส.พรสมณ ดีศรีสุข  
น.ส.นิภาพร พรมดวงด ี
น.ส.เบญจรัตน์ จิตต์เลิศวัฒนา  

อาจารย์ภาควิชาฯ 
หอผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลัง 
หอผู้ป่วย 84/4 ตก 
หอผู้ป่วย84/6 ตก 
หอผู้ป่วยพิเศษ อบห. 2 
หน่วยผา่ตัดอุบัติเหต ุ

4.การดูแลผู้ป่วยหลังการใส่เฝือก, Slab, External 
fixator ที่ถกูต้อง (รวม illizarov)  Ultra sling, 
abductor pillow, Lock knee brace 

ผศ.นพ.จตุรงค์  พรรัตนมณีวงศ์ 
นางอกนิษฐ์  จงรักษ์รดา   
นางพงศ์สุดา  พวงนางแย้ม  
นางสุดารัตน์  ศรีสมุทรนาค  
น.ส.อัญชลี  ศรีสุข  
น.ส.กรรณิกา  กัลยาณคุปต์  

อาจารย์ภาควิชาฯ 
หอผู้ป่วยสลากกินแบ่งชั้น 5 
หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิคส์ฯ 
หน่วยตรวจและติดตามผลการรักษาฯ 
หน่วยผา่ตัดออร์โธปิดิกส์ฯ 
หน่วยพักรอดูอาการก่อนและหลังผ่าตัด 

15.50-16.00 สรุปการสอนและการประเมินผล  
เกณฑ์การประเมินกระบวนการ (หมวด 1 – 6)  

ระดับคะแนน ความหมาย 

0 ไม่มีการด าเนินการ หรือกระบวนการไม่ชัดเจน 

1 มีกิจกรรมในข้ันเริ่มต้น หรือบางสว่น ยังไม่มีประสิทธิผล 
2 เริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบท่ีตอบสนองต่อหัวข้ออย่างหลวม ๆ 
3 มีการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นระบบ มีการน าไปใช้ เริม่มีประสิทธิผล 
4 มีการด าเนินการที่เป็นระบบ มีการปรับปรุงต่อเนื่อง จนดีขึ้นและค่อนข้างมีประสิทธิผล  
5 มีกระบวนท่ีเป็นระบบ และมผีลลพัธ์ที่เป็นเยี่ยม ตอบสนองความต้องการและวสิัยทัศน์ขององค์กร เปน็ต้นแบบ 

ระดับคะแนนประเมนิตนเอง หมวด 3 :  3   
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หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : ภาควิชา/สถาน/ศูนย์/โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม
วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ ภาควิชา/สถาน/ศูนย์/โรงเรียนใช้ผลการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างไร และภาควิชามีการเรียนรูอ้ย่างไร 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของภาควิชา : ภาควิชา/สถาน/ศูนย์/โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรใน
การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ 
4.1.1 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการก าหนดตัวชี้วัดส าคัญให้สอดรับกับตัวชี้วัดของคณะฯ และบริบทของภาควิชา/สถาน/
ศูนย์/โรงเรียน การต้ังค่าเป้าหมาย ความถี่ของการรวบรวมข้อมูล การปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและบูรณาการ
ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจ าวัน ผลการด าเนินการโดยรวม และความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งท าให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินการ  สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่ไม่ได้คาดคิด  

ภาควิชาฯ ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลจริงเพื่อการบริหาร และเล็งเห็นความส าคัญการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยมีการทบทวนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ ในการบันทึกเวช
ระเบียน ส่งต่อข้อมูล จัดพิมพ์รายงานด้านการบริการสุขภาพผู้ป่วย ให้มีความรวดเร็ว สมบูรณ์ และครอบคลุม ระบบสารสนเทศมี
ความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศในการบริการจัดการเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน (Excellence in management for 
sustainable organization)   

ระบบการบันทึกเวชระเบียน 
 มีโปรแกรมช่วยสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลและสถิติผู้ป่วยใน เพื่อประกอบการเรียน การสอน แก่บุคลากรทาง

การแพทย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 พัฒนาระบบการติดตามแพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์แพทย์ที่ audit เวชระเบียนผู้ป่วยในจัดท าระบบติดตาม โดยใช้ 

Alert Card และแจ้งเตือนโดยใช้ Social Media เช่น Line 
 น าแบบบันทึกการผ่าตัด (Operative Note) ของแพทย์  ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เป็น Electronics ไว้ในระบบ 

eHIS ของโรงพยาบาล เพื่อลดเวลาในการบันทึกข้อมูล และอ่านออกง่าย 
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อใช้สนับสนุนการ

ด าเนินงานตามพันธกิจหลักทุกด้าน เพื่อให้ทีมบริหารภาควิชาฯ มีการใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์เพื่อการ
ตัดสินใจในการปรับปรุงผลการด าเนินงาน     

ทีมบริหารภาควิชาฯ ใน 3 พันธกิจหลัก ก าหนดตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ/นโยบาย ซึ่งจะกระจายลงสู่การปฏิบัติด้วย ข้อตกลง
การปฏิบัติงานระดับภาควิชาและหน่วยเทียบเท่า (PA) ที่ภาควิชาฯ ได้ท าไว้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มีการตกลง
กันเป็นรายปี และก ากับติดตามสารสนเทศด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ (output/outcome) การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้การ
ก ากับดูแลของทีมบริหารภาควิชาฯ เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ปีละ 2 ครั้ง โดยมีหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักรวบรวม และวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อประกอบการประเมินความก้าวหน้าของแผน น ามาซึ่งการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในระดับกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

หากผลลัพธ์การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทีมบริหารคณะฯ จะร่วมกันกับทีมบริหารภาควิชา 
วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (root cause analysis) และทบทวนปรับแผนปฏิบัติการเพื่อขจัดสาเหตุนั้น ๆ  
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รูปที่ 4.1 แสดงความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 ทีมบริหารภาควิชาฯที่รับผิดชอบในการบริหารพันธกิจ จะมีการประชุมระดมสมอง เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแผน

ด าเนินงาน ขจัดอุปสรรคเพื่อให้ระบบงานด าเนินการได้อย่างราบรื่น ผู้น าระดับสูงของภาควิชาฯ มอบหมายให้ รองหัวหน้า
ภาควิชาฯ และทีมผู้ช่วย รับผิดชอบก ากับดูแล ติดตามตัวช้ีวัดทั้งด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของระบบงาน กระบวนการส าคัญที่
รับผิดชอบและตัวช้ีวัดในกระบวนการ รวมทั้งทบทวนผลการด าเนินงานตามรอบเวลาของผลผลิต/ผลลัพธ์ในระบบงาน    
วิเคราะห์แนวโน้ม คาดการณ์ และวางแผนปรับปรุงผลการด าเนินการในที่ประชุมบริหารเป็นวาระสืบเนื่อง เครื่องมือของระบบ
สารสนเทศท่ีส าคัญของภาควิชาฯ มีดังนี้ 

 

จัดท าแผนปฏบิัติการระดับภาควิชาฯ 
จัดสรรทรัพยากร 

วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation analysis) 
SWOT, Risk analysis, Key change 

Strategic challenge/advantage Strategic 
opportunity 

ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic objectives & Goals) 

จัดท า/ทบทวน แผนกลยุทธ ์
KPI เปา้หมาย การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

และข้อมูลเทียบเคียง 

รับรองแผน 

รวบรวมและวิเคราะห ์
ข้อมูลน าเข้า (Input) 

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
และตัววัดผล ไปยังส่วนงานต่าง ๆ 

จัดท าแผนปฏบิัติการและตัววัดผล 
ระดับส่วนงาน 

การด าเนินงานตามแผน 

วัดผลการด าเนินงานตามแผน 
รายงานปีละ 2 ครั้ง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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ด้านการศึกษา 
1. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ 
2. โครงการจดัท า Portfolio ของแพทย์ประจ าบ้าน  
3. ภาควิชาประเมินผลนักศึกษาแพทย์ โดยใช้การค านวณผ่านทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความแม่นย า และเช่ือถือได้ 
4. การจัดการเรียนการสอน ตารางสอน และการประเมินผล และแพทย์ประจ าบ้านทุก rotation ลงในคอมพิวเตอร์ 
5. ภาควิชาประเมินผลแพทย์ประจ าบ้าน โดยใช้การค านวณผ่านทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความแม่นย า และเช่ือถือได้ 
6. ระบบการตรวจสอบเอกสารแบบเสนอโครงรา่งการวิจัยก่อนส่ง SIRB 
7. ระบบการตรวจสอบเอกสารขอทนุวิจัย 
8. ระบบการตรวจสอบเอกสารการเบิก – จ่าย ทุนวจิัย 
9. พัฒนาโปรแกรมบันทึกสถานะการจัดเก็บและการตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน 
10. พัฒนาระบบการตรวจสอบเวชระเบียน โดยอาจารย์แพทย์เวชระเบียน (ตามสาขาวิชา) และอาจารย์เจ้าของไข้  

(เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2550) โดยแบบฟอร์มของคณะฯ 
11. พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บเวชระเบยีนผู้ป่วยใน 
12. พัฒนาระบบการตรวจสอบการใหร้หัส ICD ตามแนวทางการตรวจสอบของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
13. พัฒนาการตรวจสอบการบันทึกและตรวจประเมินคณุภาพการบันทึกเวชระเบียน ตามแนวทางการตรวจสอบของ 

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ
14. โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเวชระเบียนและสถิติ 
15. โครงการ Siriraj Clinical Tracer plus (SiCT+) Total Knee Replacement 
16. การบันทึกตารางผ่าตดัลงระบบ SiHIS ของคณะฯ 
17. จัดท าคู่มือการให้รหัสโรคและหัตถการสาขา Foot and Ankle 
18. ภาควิชาใช้ระบบ OSS (Operative Scheduling System) software ระบบปฏิบตัิการนดัผ่าตัด online  
19. จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม Operative Scheduling System (OSS) 
20. จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม Operating room managing program ส าหรับห้องผ่าตัด 
21. จัดท าคู่มือวิธีสืบค้นข้อมูลผู้ปวยในด้วย function ‘Related Patient Treatments’ จากระบบโรงพยาบาลใหม่ (eHIS) 
22. จัดท าคู่มือวิธีเรียกดูประวัติการผ่าตัดของผู้ป่วยใน จากระบบโรงพยาบาลใหม่ (eHIS) 

                                         รูปที่ 4.1(ก) แสดงโปรแกรมต่างๆของภาควิชาฯ 
23. ภาควิชาจัดอุปกรณ์ส ารองเพื่อบันทึกข้อมูล

ป้องกันการสูญหาย ในกรณีฉุกเฉิน 
24. ภาควิชาได้มีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ  ดังนี้ 

โปรแกรมบันทึกและออกรายงานการผ่าตัด 
(Operative Note) ด้วย 
ร ะ บ บ  Electronic โ ป ร แ ก ร ม ค า น ว ณ
ค่ า ต อบ แ ทน  Audit chart IPD โ ป รแกรม
ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่มีการใช้พัสดุ และอุปกรณ์
การแพทย์ของภาควิชาฯ โปรแกรมฐานข้อมูลการจัดเก็บทะเบียนครุภัณฑ์ทางการแพทย์และประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ 
โปรแกรมฐานข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (IPD) สืบค้นตามเง่ือนไขเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานการเรียน
การสอน และโปรแกรมจัดระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) 

25. แนะน าวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ ผ่านทาง application ‘Line’ ของบุคลากรภายใน
ภาควิชาฯ 

 

ตารางที่ 4.1(ข) แสดงการทบทวนและรายงานผลของกลุม่ตัวอย่างตัววัดและข้อมูลส าคัญของภาควิชาฯ 
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ตัววัดตามความถ่ีของการทบทวน ผู้รับผิดชอบ ระดับตัววัด ประเด็นส าคัญจากการ
วิเคราะห์/รายงานผล 

ผู้รับผิดชอบและผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การตัดสินใจ 

กก
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รายวัน         
การเก็บข้อมูล case record form 
โครงการ SICOE , โครงการ SiCT+ 

  

 

 

 

 

ข้อมูลดิบผลลัพธ์การตามรอย
คุณภาพด้านการ
รักษาพยาบาล 

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนา
องค์กรและคุณภาพงาน 

เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
      

รวบรวมบันทึกข้อมูลวิเคราะห์
ประมวลผลเพื่อการวิจัย 

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการวิจัย 

รายสัปดาห์/รายเดือน 
จัดการเรียนการสอน ส าหรับ
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีท่ี 5 

      ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอน  

รองหัวหน้าภาควิชา ฯ ฝ่ายการศึกษา
ก่อนปริญญาพิจาณาข้อมูลจาก Feed 
back ของนักศึกษาแพทย์ และ
รายงานผลในท่ีประชุมอาจารย์ เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงในประเด็นเร่งด่วน 

จัดการเรียนการสอน ส าหรับ
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีท่ี 6 

      

การจัดการเรียนการสอน ส าหรับ
แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีท่ี 1-4 

      การประเมินผลการปฏิบัติงาน
แพทย์ประจ าบ้าน ทุก 
rotation โดยคณาจารย์
ภาควิชาฯ 

รองหัวหน้าภาควิชา ฯ ฝ่ายการศึกษา
หลังปริญญา 

 แบบบันทึกเครื่องชี้วัด ภาควิชา 
Clinical indicator 
Patient satisfaction 
Service and management 
Risk management 

 อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์  
ร้องเรียน  เสนอแนะ ชมเชย 

      ผลลัพธ์การด าเนินการราย
เดือนเพ่ือติดตามก ากับดูแล
ระบบการท างานให้เป็นไป
อย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ  คุ้มค่า 

รองหัวหน้าภาควิชา ฯ ฝ่ายพัฒนา
องค์กรและคุณภาพงาน และทีมผู้ช่วย 

รายไตรมาส 
การจัดการเรียนการสอน ส าหรับ
แพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีท่ี 1-4 

      บันทึกผลการปฏิบัติงาน ลงใน 
portfolio ของแพทย์ประจ า
บ้านแต่ละคน เสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษา เพื่อติดตามพัฒนาการ
เรียนการสอนของแพทย์
ประจ าบ้านทุกคน 

รองหัวหน้าภาควิชา ฯ  ฝ่ายการศึกษา
หลังปริญญา 

ดัชนีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
การบริการ (ผู้ป่วยใน-ผูป้่วยนอก) 

      การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบริการการรักษาพยาบาล 

รองหัวหน้าภาควิชา ฯ ฝ่ายพัฒนา
องค์กรและคุณภาพงาน และทีมผู้ช่วย 

ราย 6 เดือน หรือ 1 ปี 
จัดการเรียนการสอน ส าหรับ
นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีท่ี 5 

      การประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษาแพทย์เมื่อสิ้นปี
การศึกษา 

 รายงานผลการด า เ นินการ ใน ท่ี
ประชุ มอาจารย์  เพื่ อพิ จ ารณา
ปรับปรุง 

 ภาควิชาจัดการประชุมเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนก่อนและหลังปริญญา ทุก
ปีการศึกษา ก่อนเริ่มปีการศึกษาต่อไป 

จัดการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษา
แพทย์ ชั้นปีที่ 6 

      

การจัดการเรียนการสอน ส าหรับแพทย์
ประจ าบา้น ชั้นปีที ่1-4 

      ผลการสอบภายในของแพทย์
ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ 2-4 

รายงานผลการด าเนินขอ้ตกลงการการ
ปฏิบัติงานระดับภาควิชา PA 

      ติ ด ต า ม ผลลั พ ธ์ ก า ร ด า เนิ น
โครงการ ปัญหาอุปสรรค 

ภาควิชาติดตามก ากับดูแลผลผลิต/
ผลลัพธ์การด าเนินโครงการ 
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4.1.2 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการเลือกใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทั้งกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ
สนับสนุน ในทุกพันธกิจ เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการ Ranking ทั้งระดับประเทศ/นำนำชำติ  

การเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบทั้งในระดับคณะฯ และระดับปฏิบัติการเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผลนั้น ภาควิชาอิงกับนโยบายคณะฯ โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ดังน้ี 

1. ก าหนดตัววัดกลุ่มส าคัญที่ต้องการเทียบเคียงในระดับแข่งขันได้ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติการของพันธกิจหลัก และ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ ได้แก่ ข้อมูลการสอบคัดเลือก ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ผลลัพธ์ของระบบการบริการทางการแพทย์ เป็นต้น   
       2. ภาควิชาใช้ช่องทางที่คณะฯ จัดให้ในการค้นหาข้อมูลของคู่เทียบจากแหล่งต่าง ๆ  ดังนี้ 

2.1 ฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ISI รายงานสุขภาวะของประเทศ 
2.2 การสมัครเป็นสมาชิกฐานข้อมูล เช่น THIP, Almanac, AHRQ 
2.3 สารสนเทศท่ีได้จาก website ของมาตรฐานระดับนานาชาติต่าง ๆ   

  

ตารางที่ 4.1(ค) แสดงวิธีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ภาควิชาฯ 
คุณสมบัติของขอ้มูลสารสนเทศ วิธีการจัดการ 

1. ครอบคลุม ทบทวนและตรวจสอบแผนกลยุทธ์ของภาควิชาฯ  และวิเคราะห์กลุม่เป้าหมายที่ต้องการใช้
ข้อมูลว่ามีการใช้ข้อมูลใดบ้าง เพื่อประกอบการออกแบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกประเด็น
กลยุทธ์ และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. รวดเร็ว ทันกาล 1. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 
2. มีการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเปา้หมายที่ต้องการข้อมลู   ทาง Facebook หรือ Line 
3. ม ีflow chart กระบวนการปฏบิัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศบรกิารแก่ผู้ใช้งาน อาทิ การ
ยกเลิก/เลื่อนผ่าตดัในระบบ OSS   

3. ความถูกต้อง แม่นย า 1. ก าหนดมาตรฐานของข้อมูล และการปฏิบตัิงาน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ชัดเจน และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบระบบที่สามารถแก้ไขปญัหา หรือข้อผิดพลาดของระบบได้ในทันที 

4. ความทันสมัย ก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการปรับปรุงข้อมูล 
5. ความเช่ือมโยง บูรณาการข้อมูล โดยลิงก์ข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศในแตล่ะด้าน เพื่อ

ใช้ประกอบการอ้างอิง และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
6. ความน่าเช่ือถือ 1. ตรวจสอบข้อมลูสารสนเทศในระบบอยู่เสมอ 

2. เช่ือมโยง และอ้างอิงข้อมูล จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีมีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ 
7. ความปลอดภยั และ
ความสามารถในการเข้าถึง 

จัดล าดับช้ันความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ตรงตามลักษณะผู้ใช้งานระบบ ผู้ใช้ระบบ (User 
name) และรหัสผ่าน (Pass word) เพื่อเข้าถึงข้อมูลไดต้ามสิทธ์ที่มอียู่ 

8. ความสามารถในการตรวจสอบ ก าหนดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหาร ให้เข้าถึงช้ันของการตวจสอบข้อมลู เพื่อตรวจ
ซ้ า และสอบทานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได ้

9. การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ข้อมูล 

ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศสามารถ เสนอแนะข้อมูลในการพัฒนาและปรบัปรุงระบบ และสามารถส่ง
ข้อมูลย้อนกลับ (Comment) เพือ่ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาระบบให้สมบูรณ์ และสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูร้ับบริการ 

 
4.1.3 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการและตัวชี้วัดที่ส าคัญตามระยะเวลา การปรับปรุงผลลัพธ์ที่

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวคิดในการปรับปรุงงานบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูล และ
สร้างนวัตกรรม การจัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการตา่งๆ โครงการริเริ่มในระดับหน่วยงานสนับสนุน และการติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ และโครงการวิจัย 
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     ภาควิชาฯ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบสารสนเทศที่มีการเก็บข้อมูลตัววัดผลให้สามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพเพื่อใช้สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักทุกด้าน เพื่อให้ทีมบริหารภาควิชาฯ มีการใช้ข้อมูล
จากระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในการปรับปรุงผลการด าเนินงาน     

 ทีมบริหารภาควิชาฯ ใน 3 พันธกิจหลัก ก าหนดตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ/นโยบาย ซึ่งจะกระจายลงสู่การปฏิบัติด้วย   
ข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชาและหน่วยเทียบเท่า (PA) ที่ภาควิชาฯ ได้ท าไว้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มี
การตกลงกันเป็นรายปี และก ากับติดตามทบทวนสารสนเทศด้านผลผลิต/ผลลพัธ์ (output/outcome)   การด าเนินโครงการตา่ง 
ๆ ภายใต้การก ากับดูแลของทีมบริหารภาควิชาฯ เป็นระยะๆ ทุก 1-2 เดือน หรือตามสถานการณ์ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องมี
การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางปรับปรุงระบบการท างานเพื่อแก้ไขประเด็นที่ท าให้เกิดปัญหาในการท างาน โดยมีผู้น าระดับสูง
เป็นประธานในการประชุมทุกครั้ง และเสนอความคิดเห็น ช่วยประสานงานในอาจารย์ระดับสูงเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ท าให้
คณะท างานได้ข้อสรุปที่สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการท างานต่อไป และเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ปีละ 2 
ครั้ง โดยมีหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบหลักรวบรวม และวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อประกอบการประเมิน
ความก้าวหน้าของแผน น ามาซึ่ งการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 หากผลลัพธ์การด าเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทีมบริหารคณะฯ 
จะร่วมกันกับทีมบริหารภาควิชาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (root cause analysis) และทบทวน
ปรับแผนปฏิบัติการเพื่อขจัดสาเหตุนั้น ๆ     
 ยกตัวอย่างเช่น การด าเนินการโครงการ Siriraj Clinical Tracer plus (SiCT+) เรื่อง 
Total Knee Replacement มีการด าเนินการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยใช้ case record form 
มีการประชุมทุก 2 เดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลมีการปรับเพิ่มข้อมูลที่ต้องการใน
ด้านรายละเอียดของระยะเวลาในการให้ยา antibiotic หลังผ่าตัด โดยเพิ่มการเก็บข้อมูลช่ือยา antibiotic  จ านวน dose ในการ
ให้ยา antibiotic และ การ switch to oral   antibiotic, การปรับเป้าหมายจ านวนวันนอนของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
จากเป้าหมาย 3 วัน เป็น 2 วัน การทบทวนผลลัพธ์ในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องท าให้สามารถปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดให้มี
ความท้าทายมากยิ่งขึ้นในการดูแลผู้ป่วย เพื่อหาแนวทางในการ
ด าเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปในทีมศัลยแพทย์ออร์
โธปิดิกส์  นับตั้งแต่ด าเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2555 
จนถึงปัจจุบัน โครงการได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ปี 2559 และได้รับการพิจารณาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมศิริ
ราช ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการส าคัญในระดับคณะฯ ที่จะต้องขับเคลื่อนให้ประสบความส าเร็จ ระหว่างทางของการด าเนินงาน
คณะท างานได้มีการประชุมต่อเนื่อง ทบทวนผลลัพธ์การด าเนินงานโดยใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ มีการปรับ case record 
form จ านวน 12 ครั้ง การด าเนินโครงการ Area of Interest ในระดับภาควิชาฯ Fast track: Acute Geriatric Hip 
Fracture เริ่มด าเนินการเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 มีการติดตามผลผลิต/ผลลัพธ์การด าเนินโครงการเป็นระยะ มีการ
ปรับ case record form จ านวน 3 ครั้ง มีการปรับ flow chart  การด าเนินโครงการ จ านวน 13 ครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมใน
การด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.4 ภาควิชาฯมีวิธกีารค้นหาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของหน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และน าไปปฏิบัต ิ

ภาควิชาฯ มีวิธีการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปปฏิบัติทั่วทั้งภาควิชาฯ 
โดยภาควิชาฯ น าตัวอย่างของการด าเนินโครงการ SICOE ที่ประสบความส าเร็จจนได้รับเลือกเป็น Center of Excellence  
Phase 1 เรื่อง Total Knee Replacementมาเป็นตัวอย่างของการท างานในสาขาวิชาอื่น ๆ อีก 8 สาขาวิชาและมีแผนงานที่จะ
จัดสัมมนาพัฒนาคุณภาพสัญจร ปี 2561 เรื่อง “หนทางสู่ SICOE : Siriraj Center of Excellence” ในวันพุธที่ 28 และวัน
พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (ดังรูปในหมวดที่ 1*1.9) สืบเนื่องจากคณะ
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แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด ได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับ
ภาควิชาฯ และหน่วยงานเทียบเท่า แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ ( Innovative 
Healthcare Service Excellence) เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “สถาบันทางการแพทย์ของ
แผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล” ซึ่งในช่วงแรก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เห็นชอบอนุมัติให้ Siriraj Joint 
Replacement Center เป็น Center of Excellence ของคณะฯ ในปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และภาควิชา
ฯ ได้มีการด าเนินโครงการ Area of Interest ขึ้นอีก 2 โครงการ คือ Fast track : Acute geriatric hip fracture และ Fast  
track : Acute spinal cord compression ด าเนินการในรูปแบบการตามรอยคุณภาพโรค Siriraj Clinical Tracer plus (SiCT+) 
ซึ่งในอนาคต ภาควิชาฯ มีแผนงานที่จะขยายผลการด าเนินโครงการ Area of Intereste  เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่  Center of 
Excellent ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 9 สาขาวิชา ซึ่งประกอบไปด้วย สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ สาขาวิชาเท้าและข้อ
เท้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศาสตร์  สาขาวิชาโรคเมตะบอลิกทางกระดูก  สาขาวิชาเนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ 
 รูปที่ 4.1(ง) แสดงวิวัฒนาการของ Siriraj Clinical Tracer plus Total Knee Replacement Checklist และ Acute 
Geriatric Hip Fracture: Fast Track in Siriraj Hospital Checklist จากอดีตถึงปัจจุบัน 

 

 

ภาพแสดงถึงวิวัฒนาการของ Siriraj Clinical Tracer plus Total Knee Replacement Checklist จากอดีตถึงปัจจุบัน 

ภาพแสดงถึงวิวัฒนาการของ Acute Geriatric Hip Fracture: Fast Track in Siriraj Hospital Checklist จากอดีตถึงปัจจบุัน 
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 สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์   สาชาวิชาออร์โธปิดิกส์ในเด็ก สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชา
ศ้ลยศาสตร์ทางกระดูกสันหลัง 

ภาควิชาฯ เห็นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจากการด าเนินโครงการ มีการ
พัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการผู้ป่วย การได้เรียนรู้ขั้นตอน วิธีคิด กระบวนการแก้ไขปัญหาระหว่างด าเนินงาน 
จนสามารถได้ผลลัพธ์ส าคัญตามที่ก าหนดไว้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง   ภาควิชาฯ จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพสัญจร 
ประจ าปี 2561 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวในหัวข้อ “หนทางสู่ SICOE: Siriraj Center of Excellence” รวมถึงการ
เรียนรู้หลักการก าหนดตัวช้ีวัดคุณภาพ (key performance indicator) ที่มีความจ าเป็นและส าคัญจรงิ ๆ ต่อการน าไปใช้ประโยชน์
ในทางคลินิก (ดังรูปในหมวดที่ 1*1.9) 

ในด้านของความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วย  เนื่องจากพบว่า เกิดอุบัติการณ์ผูป้ว่ยมีภาวะ stroke  หลัง
ผ่าตัดหลังจากท่ีผู้ป่วยกลับมานอนที่หอผู้ป่วยแล้ว จากการประชุมทบทวนอุบัติการณไ์ม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเพ่ือป้องกันการเกิด
ภาวะ stroke  หลังผ่าตดัในโรงพยาบาล ภาควิชาฯ ได้น าแนวทางการประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลันเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะให้พยาบาลในหอผูป้่วยออร์โธปิดิกส์มีความรู้ในการคดักรอง และสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดภาวะ 

 

 
 
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ : ภาควิชา  มีวิธีการอย่างไรในการจัดการสารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กร?  

4.2.1 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการทวนสอบและท าให้มั่นใจถึงคุณภาพของข้อมลูและสารสนเทศว่า มีความแม่นย า 
ถูกต้อง คงสภาพ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบนั และพร้อมใช้งาน ด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายและทันกาลส าหรับบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบ 
พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือ  

การจัดการความรู้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนส าคัญประการหนึ่งใน
การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีความยั่งยืน เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของภาควิชาฯ ดังนั้น ผู้น าสูงสุดของภาควิชาฯ จึงให้
ความส าคัญและก าหนดนโยบายด้านการจัดการความรู้ โดย
จัดแบ่งสินทรัพย์ทางความรู้ตามพันธกิจ คือ  ด้านการศึกษา วิจัย 
บริการวิชาการ และบริการสุขภาพ สินทรัพย์ใช้ในองค์กร 
(Internal)    จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนทั้งด้านการอบรมให้ความรู้ 
การสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการด าเนินการ
จัดการความรู้ซึ่งเลขานุการ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ
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เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ มีผลผลิตเป็นสนิทรัพย์ทางความรู้วิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ทางออร์โธปิดิกส์ กระบวนการจัดการความรู้จึงฝงั
อยู่ในการท างานวิชาการในพันธกิจที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างและเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการ
อย่างเข้มแข็งระหว่างบุคลากรภายในองค์กร และบุคลากรภายนอกองค์กร  ระหว่างนักศึกษาแพทย์  แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์
ประจ าบ้านต่อยอด และลูกค้า โดยผ่านการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้คือ  การจัดประชุมวิชาการ การจัดการความรู้สู่ประชาชน 
ท าให้เกิดสินทรัพย์ทางความรู้ซึ่งสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแก่ภาควิชาฯ มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ต่อนักศึกษา ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ เช่น ผลงานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ การก าหนดแนวทางปฏิบัติของสาขาวิชา แนวทางปฏิบัติด้านการบริการสุขภาพ 
การผลิตต ารา    

 

ตารางที่ 4.2(ก) แสดงการรับเชิญเป็นวิทยากร ของภาควิชาฯ  (แหล่งข้อมลูจากหน่วยวิชาการ ภาควิชาฯ ) 
ปีพ.ศ. ระดับประเทศ (ครั้ง) ระดับนานาชาติ (ครั้ง) 
2558 120 13 
2559 132 12 
2560 227 20 
2561 293 27 

       

     การจัดการเรียนการสอนเชิงประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถในการแก้ปัญหา วินิจฉัยดูแลผู้ป่วยก่อนและ
หลังการผ่าตัดให้เกิดแก่ศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์ แพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้สนใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาวิชาต่าง ๆ (ดัง
ตารางในหมวดที่ 7*7.4(ข4)) 
การจัดการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ส าหรับพยาบาลทางด้านการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิ
ดิกส์ในระยะผ่าตัด การใช้การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านด้านออร์โธปิดิกส์และเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์พยาบาล และบุคลาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช (ดังตารางในหมวดที่ 7*7.4-ข5)) 

 
ด้านการศึกษา มีการสนับสนุนการผลิตต าราของคณาจารย์  สนับสนุนให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการโดยมี

โครงการต าราของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ทุนเพื่อการผลิตต าราวิชาการ 
ตารางที่ 4.2(ข) แสดงการขอต าแหน่งทางวิชาการ ของภาควิชาฯ  (แหล่งข้อมูลจากหน่วยวิชาการ ภาควิชาฯ ) 

ปีพ.ศ. 
ศาสตราจารย์ ระดับ 

11 
ศาสตราจารย ์

ศาสตราจารย์
คลินิก 

รองศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2558 - - - 1 3 
2559 1 - 2 - 2 
2560 1 1  2 1 4 
2561 - - - 2 1 

 
ด้านการวิจัย ภาควิชาฯ เห็นความส าคัญของการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งสามารถน ามาบูรณาการในการ

ยกระดับคุณภาพในการบริการสุขภาพผู้ป่วย และสามารถน าองค์ความรู้ที่มีค่ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ภาควิชาฯ มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบโดยตั้งเป็น
หน่วยวิจัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด มีรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัย เป็นผู้รับผิดชอบบริหารงาน และ
ได้มีการท าข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชาฯ ร่วมกับคณะฯ (PA) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ (Research & Academic Excellence) มีแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็น “ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด” ต่อไปในอนาคต 
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ด้านบริการสุขภาพ ภาควิชาฯมีวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายในระหว่างคณะฯ ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือท่ีส าคัญ 
การจัดเก็บเป็นคลังความรู้ การจัดท าเอกสารคุณภาพ การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม การสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง
กระบวนงาน ด้วยเครื่องมือคุณภาพ เช่น PDCA, Lean และ R2R และการใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างนวัตกรรมและใช้ใน 

 
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

      ตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในระหว่างคณะ ผู้ส่งมอบ และ
พันธมิตร คือ ภาควิชาฯ ได้มีการประสานความร่วมมือในการให้บริการผู้ป่วย ด้วย
การขยายบริการผ่าตัด case Orthopaedic Local Anesthesia ไปที่หน่วยผ่าตัด
เล็กและชะแผล ตึกผู้ป่วยนอกช้ัน 2 ทั้งนี้เพื่อผ่องถ่าย cases จากหน่วยผ่าตัดออร์
โธปิดิกส์ ตึกสยามินทร์ ช้ัน 3 ซึ่งมีคิวผ่าตัดหนาแน่น ไปรับบริการที่รวดเร็วมากยิง่ขึน้ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วย การผ่องถ่าย cases ไปรับบริการผ่าตัดที่
หน่วยดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์จากการใช้ห้องผ่าตัดให้เกิดความเหมาะสม คุ้มค่า 
(Utilization Review) นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยผ่าตัดเล็กและชะแผล ในเรื่อง โรคทางออร์โธปิดิกส์ หัตถการ วิธีการผ่าตัด  การจัดเตรียมเครื่องมือ 
รวมถึงการดูแลให้ค าแนะน าหลังผ่าตัดฯลฯ เพื่อเพ่ิมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร  

 
สถิติหัตถการ หน่วยผ่าตัดเล็กและชะแผล เดือน ธันวาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 

เดือน/ปี Plastic Gen  Ortho รวม 
ม.ค.-59 106 70 

ก่อนการขอ
ใช้บริการ 

0 176 
ก.พ.-59 95 65 0 160 
มี.ค.-59 128 87 0 215 
เม.ย.-59 77 80 0 157 
พ.ค.-59 76 106 0 182 
มิ.ย.-59 79 98 0 177 
ก.ค.-59 79 89 0 168 
ส.ค.-59 98 110 0 208 
ก.ย.-59 80 139 0 219 
ต.ค.-59 71 151 0 222 
พ.ย.-59 90 144 0 234 
ธ.ค.-59 92 160 

หลังการขอ
ใช้บริการ 

22 274 
ม.ค.-60 92 135 30 257 
ก.พ.-60 50 134 38 222 
มี.ค.-60 54 142 46 242 
เม.ย.-60 95 126 30 251 
พ.ค.-60 135 175 43 353 
มิ.ย.-60 119 143 36 298 
ก.ค.-60 122 142 45 309 
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รูปที่ 4.2(ค) แสดง Flow การขยายบริการผ่าตัดเคส Local Anesthesia เบ้ืองต้น (Trigger’s finger, de Quervain 
disease ,CTS ,Excision) ออร์โธฯ ไปที่ห้องผ่าตัดเล็กตึกผู้ป่วยนอก Flow ปกติ 

 
1.1 แพทย์ set ผ่านระบบ OSS เลือก OR Minor(1-4 เลือกOR Minor1ในช่วงแรกธันวาคม2559) ใช้ระบบ 

first come first serve 
1.2 ในการ set แต่ละวันจะมีการแจ้งไปท่ี OR Minor (9-7360) หน่วยงานท่ีเริ่มSet รวบรวมข้อมูล key เข้า

ระบบ OPD SQLโดยขณะน้ีคุณกชกร ประสานงานกับIT Help desk เพื่อให้สามารถเปิดข้อมูลระหว่างสาม
หน่วย (OPD118 ,สยม.104 และ OR Minor) 

1.3 พยาบาล หน่วยที่เริ่ม set สามารถ Print ใบนัดในระบบ OSS ได้ ผู้ป่วยลงนาม Inform consent และได้รับ
ค าแนะน าเรื่องการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด/ คุณนรีวิทย์ ประสานงานกับคุณจิ๊บ ภาควิชาศัลย์ฯรับเรื่องการเพิ่ม
ใบนัดผ่าตัดในระบบ OSS ส าหรับผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดท่ี OR เล็กและการระบุเวลาผ่าตัดในช่วง 09.00-
15.00 น. ของแต่ละวันจันทร์-ศุกร์ 
  

2.1 พยาบาล OR.เล็กโทรยืนยัน case ล่วงหน้า 1 วันจากข้อมูลท่ีปรากฏในจอ OSS และรายชื่อผู้ป่วยปรากฏใน
ระบบOPD SQL ไม่ต้องเปิด visit ใหม่ 
   

1.1 ผู้ป่วยมีรายชื่อในระบบOPD SQL และใน OSS 
1.2 ผู้ป่วย มาถึง OR.Minor ตามเวลานัดหมาย  holding area ประเมินความพร้อม (Identify pt. Site Side, 

Vital sign monitor) 
1.3 ผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด (ตามท่ี OR Manager Assign)  
1.4 แพทย์ผ่าตัดพร้อมผ่าตัด  (คุณวรารัตน์ขอข้อมูลรหัส เบอร์ติดต่อ และตารางออกตรวจของแต่ละท่านส่งมอบ

ให้ OR Minor) 
1.5 เครื่ อ งมือผ่ าตัด  ขอยืม เครื่ อ งมือบางส่ วน เช่น  Excision set ,Ragnell’ s retractor 2 คู่  ,Steven 

metzenbaum 2 อัน ,Esmarch bandage (OR Trauma ให้ความอนุเคราะห์) อ.รุ่งศักดิ์ ติดต่อรายการ
เครื่องมือจากคุณจุฑาทิพย์ และ พัฒนาคุณภาพภาคฯจัดท าเอกสารการขอยืมเครื่องมือให้กับหน่วย OR 
ortho และ OR Minor  หากมีจ านวนผู้ป่วยสม่ าเสมออาจพิจารณาจัดซ้ือเพิ่มในนามภาควิชาในอนาคต 

1.6 การให้ความรู้ เจ้าหน้าท่ี OR.เล็ก  Dx ,Op ,การเตรียมก่อนผ่าตัด ,D/C planning ,การนัด F/U (ชื่อ
แพทย์ ,วันออกตรวจ) ,วิธีการปูผ้า ,เทคนิคการผ่าตัด อ.รุ่งศักดิ์และคุณวรารัตน์ ขอเข้าไปชี้แจงและสอน
แสดงในวันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2559  
 

1.1 เทียบราคาตาม Itemize (OR สยามินทร์,OR Trauma, OR เล็ก) ราคาจะได้รับการเช็คตาม Itemize ด้วย
รหัสเดียวกันประมาณ 5,000 บาท ไม่รวมค่ายา Arm - sling และค่าตรวจชิ้นเนื้อ 
 

1.1 เจ้าหน้าท่ี OR.Minor แนะน าญาติผู้ป่วยให้มารับใบนัดท่ีหน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์118 ไม่ว่าจะเป็นการนัด 
F/U ท่ี หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ OPD118) หรือที่หน่วยตรวจและติดตามผลการรักษาออร์โธปิดิกส์ (สยา
มินทร์104) โดยการนัดจะผ่านระบบ OPD SQL 

1.2 ถ้านัดตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลา แนะน าญาติผู้ป่วยให้ไปขอนัดได้ท่ีส านักงานคลินิกพิเศษนอกเวลา ตึกOPD 
ห้อง 105  

1.3 การซ้ือ Arm sling ให้มาติดต่อซ้ือได้ท่ีหน่วยตรวจและติดตามผลการรักษาออร์โธปิดิกส์ (สยามินทร๋104)  
โดยใช้ใบสามสีในการสั่งซ้ือ 
 

การงด เลื่อนผ่าตัด Local Anesthesia เบื้องต้น 
การงดผ่าตัดโดยผู้ป่วย   ให้ทาง OR Minor งดผ่าตัดได้ด้วยตนเอง และแจ้งอาจารย์เจ้าของเคสรับทราบ 
 
การเลื่อนผ่าตัดโดยผู้ป่วย   ให้ทาง OR Minor เลื่อนผ่าตัดได้ด้วยตนเอง และแจ้งอาจารย์เจ้าของเคสรับทราบ 
การเลื่อนผ่าตัดโดยแพทย์  แพทย์เลื่อนผ่าตัดในระบบ OSS ด้วยตนเอง แล้วแจ้ง OR Minor โทรประสานคนไข้ให้รับทราบ 
กรณีตามแพทย์ไม่ได้ในวันผ่าตัด 

1. Chief Resident หาคนไปผ่าตัด แล้วแจ้งหัวหน้าภาควิชาฯ รับทราบ 
2. OR Minor บันทึกรายงานแจ้ง 

     

1. Set ผ่าตัด 

2. ก่อนผ่าตัด 1 วนั 

3. วันผา่ตัด 

4. การคิดราคา 

5. การนัด F/U 
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  การจัดการความรู้เพื่อเพ่ิมสมรรถนะแก่บุคลากรสายสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยผ่าตดัเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม  สาขาออร์โธปดิิกส์
บูรณสภาพจดัโครงการอบรมความรู้ในการดูแลผู้ป่วยรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมรุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่19 มิถุนายน 2560  
และรุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1514 อาคารสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ช้ัน 15  

3.  

 

รูปที่ 4.2(ง) แสดงภาพกิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะแกบุ่คลากรสายสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วย
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 
   

      เนื่องจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมก็มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดสูง 
ศัลยแพทย์เฉพาะทางจ าเป็นต้องมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถคัดเลือกผู้ป่วยให้
เหมาะสมกับการรักษา และจ าเป็นต้องมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความช านาญในการดูแล
ผู้ป่วยหลังผ่าตัด เพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาได้ผลดีที่สุดต่อผู้ป่วย  สาขาฯ จึงเห็น
ความส าคัญของการจัดการอบรมดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้สามารถ
ดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม โดยการน า Tacit knowledge ของ
บุคลากรภายในทีมน าทางคลินิก มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่เข้า
รับบริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกในโรงพยาบาลศิริราช ได้รับการดูแลที่เหมาะสมตั้งแต่
แรกรับ ด้วยการดูแลต่อเนื่องและมีผลการรักษาท่ีดี ผู้รับบริการได้รบัความปลอดภัยและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการยอมรับในฐานะสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน 

 

 
 
 
 
      
 

     สาขาวิชาโรคเมตะบอลิกทางกระดูก จัดการประชุมเพิ่มพูนความรู้ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 
2560  จนถึงปัจจุบัน  สืบเนื่องจากประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) 
โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่เด็ก
และผู้สูงอายุ จะมีจ านวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่า
ผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของ
ประชากร ท าให้จ านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว     

 
รูปที่ 4.2(จ) แสดงภาพกิจกรรมจัดการประชุมเพ่ิมพูนความรู้ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน 

 

ครั้งที ่ กลุ่ม คะแนนเฉลี่ยที่เพิม่ขึ้นหลังไดร้ับการอบรม 

ครั้งที่ 1 
RN  (N=39) 3.10 

PN (N=34) 4.62 

ครั้งที2 
RN ((N=38) 2.54 

PN  (N=41) 2.74 
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หลายประเทศท่ัวโลกก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของ
จ านวนประชากรทั้งหมด และประชากรโลกจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในอีก 35 ปีข้างหน้า โดยจะมี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมดเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเผชิญดังนั้นการรับมือต่อ
สภาวการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องมีการคิดวิเคราะห์ และวางแผนการปฏิบัติงาน   สาขาวิชาโรคเมตะบอลิกทางกระดูก  
เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวการณ์ดังกล่าว การเตรียมความพร้อมความช านาญของบุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการที่มีความส าคัญยิ่ง โรคกระดูกพรุนนั้นถือเป็นภัยเงียบทึ่คุกคามผู้สูงอายุและสมาชิกใน
ครอบครัว เนื่องจากการเกิดภาวะกระดูกหักโดยไม่แสดงอาการใด ๆ น ามาก่อน ท าให้เกิดอาการปวดและต้องเผชิญต่อภาวะทุพพล
ภาพ ไม่สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นพยาบาลจึงมีบทบาทส าคัญในการให้การช่วยเหลือให้ค าแนะน า เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีความเข้าใจและสามารถด ารงชีวิตได้ต่อไปอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกลุ่มผู้ป่วยที่เกิด
ภาวะข้อสะโพกหักแล้ว และต้องได้รับการป้องกันการเกิดการหักซ้ า (secondary prevention of osteoporotic fracture) ตามที่ทาง 
International Osteoporosis Foundation ได้พัฒนาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยกระดูกพรุนเหล่านี้โดยการท าโครงการ Fracture Liaison 
Service โดยมีพยาบาลเป็นผู้ประสานงานในการดูแลผู้ป่วยและให้การดูแลตลอดระยะเวลาการรักษาต่อเนื่องจนถึงการดูแลที่บ้าน  

 
รูปที่ 4.2(ฉ) แสดงคู่มือ วีดิทัศน์ และหนังสือส่งต่อการรักษาใหแ้ก่ผู้ป่วยกระดูกพรุน 

คู่มือ วีดิทัศน์ให้ความรู้                         

หนังสือส่งต่อการรักษา 

  
    ภาควิชา ฯ จัดอบรมบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (ส าหรับพยาบาลใหม่)   เมื่อวันที่  5 

กันยายน  2561  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.- 16.30 น.   เป็นการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย  
เช่น  การจัดท่า   เปลี่ยนท่าผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โดยการสร้างทักษะ การให้ความรู้ การให้ค าแนะน ากับผู้ดูแลหลักและ
ผู้ป่วยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการจัดท่าและเปลี่ยนท่า  (ดังรูปในหมวดที ่3*3.2(จ)) 
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4.2.2 ภาควิชา มีสินทรัพย์ความรู้กี่ประเภท (ได้แก่ 1)  Work instruction & guideline 2) ผลผลิตที่เกิดจำกนวัตกรรมและ
กำรปรับปรุง (Process, products & Best Practice) 2) ผลผลิตที่เกิดจำกนวัตกรรมและกำรปรับปรุง (Process, products & 
Best Practice) 3) Publications, books & manuals)  

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน  
ท าให้เกิดสินทรัพย์ทางความรู้ซึ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งมีคุณค่า เผยแพร่ และน าไปใช้  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  เช่น  ผลงานวิจัยองค์ความรู้ใหม่  การก าหนดมาตรฐาน  แนวปฏิบัติของสาขาวิชา  
แนวปฏิบัติในด้านการศึกษา/ วิชาชีพ/ การบริการสุขภาพ   บทเรียน  แบบฝึกหัด  การผลิตต ารา  การผลิตผลงานสร้างสรรค์คู่มือ
ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพ   จัดระบบสนับสนุนในการเพิ่มสินทรัพย์ทางความรู้  เช่น 

ด้านการศึกษา   มีการสนับสนุนการผลิตต าราของคณาจารย์ในภาควิชา ฯ   
ด้านการวิจัย   จัดอบรมความรู้ด้านการวิจัย  ท าการประเมินและวิเคราะห์ความรู้ และทักษะของบุคลากร  เพื่อระบุความ

ช านาญ ความเช่ียวชาญ   จัดเป็นกลุ่มทรัพยากรบุคคลผู้เ ช่ียวชาญการวิจัยในสาขาต่างๆ  มีการจัด  Research  Cluster   
สนับสนุนการมีผู้ช่วยวิจัยเพื่อให้บริการในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยทางคลินิก   ส่งเสิรมให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  และ
จัดระบบสนับสนุนการน าผลงานไปจดทะเบียบทรัพย์สินทางปัญญา 

ด้านการบริการวิชาการและบริการสุขภาพ   ใช้เครื่องมือ  R2R   
           และมีวิธีการอย่างไรในการสร้างและจัดการความรู้ ได้แก่ การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร การผสานและสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ใหม่ (สินทรัพย์ความรู้) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและระหว่าง
ภาควิชา ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือที่ส าคัญ การจัดเก็บเป็นคลังความรู้ของภาควิชา/สถาน/ศูนย์/โรงเรียน การจัดท า
เอกสารคุณภาพ การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม การสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนงาน ด้วยเครื่องมือคุณภาพ 
เช่น PDCA, Lean และ R2R และการใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างนวัตกรรมและใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 

สรุปการพัฒนาปรับปรุงที่ส าคัญของหมวด 4 ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. พัฒนาระบบ E-Office เพื่อจัดเก็บเอกสารและบันทึกภาระงานการเรียนการสอน การบริการ และการวิจัย ของ

คณาจารย์ในภาควิชาให้สมบูรณ์ (ดังรูปในหมวดที่ 4*4.1(ก)) 
 2. น าระบบ OSS (Operative Scheduling System) ซึ่งเป็น software บันทึกตารางการผ่าตัดที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
ใช้อยู่ในปัจจุบันเข้ามาเป็นระบบปฏิบัติการในการนัดผ่าตัดระบบ OSS สามารถแสดงข้อมูลการ set ผ่าตัด และเห็นความ
เคลื่อนไหวของคิวผ่าตัด ศัลยแพทย์สามารถยกเลิก/เลื่อนผ่าตัดแบบ online โดยท างานผ่านระบบ smart phone ท าให้การ
ท างานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการผ่าตัดหัตถการ สามารถเช่ือมโยงระบบ 
และรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กัน  
การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคร้ังท่ีผ่านมา 
   ข้อเสนอแนะที่เป็นโอกาสพัฒนา จากผลการประเมินการเยี่ยมส ารวจภายใน ประจ าปี 2561  ระดับทีมน าทางคลินิก   คือ   
     1.  ควรมีการทบทวนการปรับตัวช้ีวัดให้เหมาะสม  และเปรียบเทียบกับสถาบันในระดับใกล้เคียงกัน  เพื่อสร้างโอกาสในการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  และถ่ายทอดสู่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     2.  ควรทบทวนกระบวนการจัดการความรู้  และจัดเก็บในรูปแบบ work flow ,  work instruction 
 
ด้านการศึกษา 

โอกาสพัฒนา:  
1.พิจารณาทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดของภาควิชาฯ ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของคณะฯ ตลอดจนการตั้งค่าเป้าหมายและ

คู่เทียบที่เหมาะสม 
ภาควิชาพิจารณาก าหนดตัวช้ีวัดของภาควิชาฯ ให้สอดคล้องกับคณะฯ โดยการท าข้อตกลงระหว่างภาควิชาฯกับผู้บริหาร 

(performance agreement)  
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ภาควิชาฯ มีการตั้งค่าเป้าหมายและคู่เทียบที่เหมาะสมในบางด้านท่ีสามารถหาข้อมูลได้ เช่น ตั้งค่าเป้าหมายและคู่เทียบ
ในโครงการ COE joint replacement 

2. พิจารณาทบทวนการสร้างบรรยากาศในกิจกรรมวิชาการของแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการ
สื่อสารและการเรียนรู้ 2 ทิศทาง  

การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ : จดักิจกรรมวิชาการโดยการแบ่งห้องเรียนส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 1-2 = 1 ห้อง 
และช้ันปทีี่ 3-4 = 1 ห้อง เพื่อให้เหมาะสมตามการเรียนรู้ของระดับช้ันปี เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบา้นได้แสดงความคดิเห็น 
ซักถามข้อสงสัยไดม้ากขึ้น 

3. พิจารณาทบทวนระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญให้มีความพร้อมใช้ และรองรับต่อภาวะฉุกเฉิน 
การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ : มีระบบการส ารองข้อมูลของบุคลากรทุกหน่วยงาน เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 
ด้านวิชาการ 

 การจัดโครงการประชุมวิชาการส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน และพยาบาล ในการให้ความรู้ส าหรับแพทย์และพยาบาล ใน
สาขาออร์โธปิดิกส์ทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพิ่มพูนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยสามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาองค์กรต่อไปได้ และเป็นการจัดการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ พยาบาล เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้ให้และ
ผู้รับ   

โดยผู้จัดการประชุมได้จัดท าแบบประเมินการอบรมเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ พร้อมทั้ง
สอบถามหัวข้อที่ผู้เข้าอบรมสนใจอยากให้ภาควิชาฯ จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย
ภาควิชาฯ ได้จัดประชุมวิชาการส าหรับพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2562 จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้  

1. การประชุม 21st Anniversary Siriraj Spinal Unit: Effective Management in Cervical Spine Injury วันท่ี 16 -
17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ช้ัน 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลังระดับคอท่ีทันสมัย และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ
กระดูกสันหลังและไขสันหลังระดับคอ และหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การประชุมเพิ่มพูนความรู้การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน: Everything should know about osteoporosis. 
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน  2560 ห้องประชุมอาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อให้พยาบาลมี
ความเข้าใจในบทบาทของการเป็น FLS nurse (Fracture Liaison Service Nurses) และได้รับความรู้ขั้นตอนการรักษาผู้ป่วย
กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน การประเมินผู้ป่วย การวางแผนการดูแล การให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติสู่การดูแลต่อเนื่อง 

3. การประชุมเพิ่มพูนความรู้การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางออร์โธปิดิกส์ : 1st  Orthogeriatrics for Health Care 
Professionals Fragility fracture and secondary prevention วันที่ 5-6 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิติคุณ 
สยามินทร์ 7 เพื่อให้ผได้รับความรู้ในดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มี Fragility fracture ขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์สูงอายุที่มีการ
หักของกระดูก การประเมินผู้ป่วย การวางแผนการดูแล การให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติ สู่การดูแลต่อเนื่อง สามารถน าความรู้ที่ได้
จากการอบรมไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุทางออร์โธปิดิกส์ได้ 

4 .  ก า ร ป ร ะ ชุ ม  2 nd Orthogeriatrics for Health Care Professionals:  Compassion Care in Geriatric Spine 
Disorder วันท่ี 11 – 12 กรกฏาคม  2562 ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ช้ัน 7 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่
ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีพยาธิสภาพของ spinal disorder สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุทางออร์
โธปิดิกส์ที่มีปัญหาด้านกระดกูสันหลงั การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางออร์โธปิดิกสโ์รคกระดกูพรุน ทั้งการรักษาโดยวิธีใช้ยาและไม่ใช้
ยา และ ได้มีความเข้าใจในการท างานเป็นทีมร่วมกัน โดยบุคลากรแพทย์จากหลากหลายสาขา พยาบาล นักกายภาพบ าบัด 

ในหมวดที่ 4*4.2(จ)) การจัดประชุมวิชาการส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน  
การจัดประชุมวิชาการ Basic Siriraj Adult Reconstructive Surgery Course ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559-2562 จัดขึ้นปีละ 1 

ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการแก้ปัญหา วินิจฉัยดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด รวมทั้งทราบ
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เทคนิคในการผ่าตัดขั้นพื้นฐานให้เกิดแก่ศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์ในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม 
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยความก้าวหน้าจากวิทยากรโดยอาจารย์แพทย์จากภายในและภายนอกทางด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อ
สะโพกเทียม โดยผู้เข้าฝึกอบรมสามารถแลกเปลีย่นทัศนคติและประสบการณ์ความคิดเห็นในการดแูลรกัษาผู้ป่วยโรคข้อ และผู้ป่วย
ที่ผ่านการท าผ่าตัดเปลี่ยนใส่ข้อเทียมชนิดต่างๆ มาแล้วระหว่างศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ทั่วประเทศไทย โดยจะมีแพทย์ประจ าบ้าน
ช้ัน ปีที่ 4 และอื่นๆ จากทุกสถาบันฝึกอบรมทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม โดยผู้จัดการประชุมได้จัดท าแบบประเมินการอบรมเพื่อ
สอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ พร้อมท้ังสอบถามหัวข้อท่ีผู้เข้าอบรมสนใจอยากให้ภาควิชาฯ จัดขึ้นด้วย   
 

จัดการประชุมเพิ่มพูนความรู้ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน : Everything you should know about 
osteoporosis  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ช้ัน 7 (ดังภาพ
ในหมวดที่ 4*4.2(จ)) 

 
ด้านบริการสุขภาพ 
     ภาควิชา ฯ มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะแก่พยาบาล  ผู้ช่วยพยาบาล  ทั้งภายใน และภายนอก   อย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 
     1.  การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะแก่บุคลากรสายสนับสนนุในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลีย่นขอ้เทียม  ในโครงการอบรม
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 19   และรุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่  26 มิถุนายน 2560   

 
      
     2. จัดการประชุมเพิ่มพูนความรู้ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดกูพรุน 
     3.  การสัมมนาพัฒนาคณุภาพสัญจร เรื่อง Patient Safety “Situation Awareness” 
     4.  การสัมมนาพัฒนาคุณภาพสัญจร  เรื่อง  หนทางสู่  SiCOE : Siriraj Center of Excellence (ดังตารางในหมวดที่ 1* 1.10) 
     5.  จัดอบรมบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปดิิกส์ (ส าหรับพยาบาลใหม่)   “Orthopaedics practical  
exercise workshop for novice nurse and care providers 
     6.  CQI Implementation for CLT Orthopaedics 

รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพงาน  จัดกิจกรรม
บรรยายความรู้ การใช้เครื่องมือคุณภาพ    ซึ่งในครั้งแรกเป็นการให้
ความรู้ในการเขียนโครงการติดดาว  เมื่อวันศุกร์ที่  19  เมษายน  
2562    เวลา  14.00 – 15.00 น.  ณ ห้องประชุมนวมินท์ ตึกสยามิ
นทร์ ช้ัน 9    และในครั้งต่อไปจะเป็นการให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือ
คุณภาพอื่นๆ เช่น  LEAN   Patient safety  ก าหนดการจัดกิจกรรม
จะด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยล้อไปกับการจัดประชุม CLT ในแต่ละ
ครั้ง  ทุก 2 เดือนซึ่งตรงกับวันศุกร์  เวลา  13.00 น. 
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  แผนงานในอนาคต 
1. ด้านการศึกษา : การศึกษาก่อนปริญญา – การจัดการเรียนการสอนของระดับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 ภาควิชาฯได้

น าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากผู้เรียนมาวิเคราะห์ และวางแผนพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต 
เช่น ความต้องการการเรียนแบบบรรยายมากข้ึนเนื่องจากในรายวิชามีเนื้อหา รายละเอียดที่ต้องเรียนรู้มาก ภาควิชาฯ จึงวางแผน
การปรับรูปแบบในช้ันเรียน case discussion จะจัดให้มีการบรรยายกล่าวน าเนื้อหาสั้นๆ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักศึกษาใน
การท างานน าเสนองาน และสามารถ discussion ได้ตรงตามจุตประสงค์การเรียนรู้ 

การศึกษาหลังปริญญา –  จัดการประเมิน formative exam ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านทุกเดือน และแจ้งผลการประเมนิ
ให้ทราบ (หากไม่ผ่านต้องมีการสอบซ่อม หรือท างานส่ง) ได้แก่ 

 การสอบวัดความรู้ด้วยข้อสอบ MCQ SEQ 
 การติดตามประสบการณ์การท าหัตถการด้วย Rcost log 
 การวัดด้านเจตคติและพฤติกรรมการท างานด้วยแบบประเมิน โดยอาจารย์ เพื่อนร่วมงาน และผู้ป่วย 

 
2. ด้านวิชาการ : จัดประชุมวิชาการส าหรับบุคลาการทางการแพทย์จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ

ของผู้ให้และผู้รับทางด้านออร์โธปิดิกส์ ในสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้น และจัดท าแบบประเมินการอบรมเพื่อสอบถามความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ พร้อมทั้งสอบถามหัวข้อที่ผู้เข้าอบรมสนใจอยากให้ภาควิชาฯ จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้น าความรูท้ี่
ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์   

     3.ด้านบริการสุขภาพ:  มีแผนการอบรมให้ความรู้ในการดูแลผู้ปว่ยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก โดยขยายผลสู่บคุลากรใน
หน่วยงานต่าง ๆ มีเกี่ยวข้องเพิ่มขึน้ เช่น บุคลากรที่ให้บริการด้านถา่ยภาพรังสซีึ่งจ าเป็นต้องมีความรู้ในการจัดท่าทางให้ผู้ป่วยที่ถูก
วิธีและไม่ท าให้เกิดอุบัติการณ์ข้อสะโพกหลดุ/เคลื่อน และบุคลากรงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
  

   

 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการ (หมวด 1 – 6)  

ระดับคะแนน ความหมาย 

0 ไม่มีการด าเนินการ หรือกระบวนการไม่ชัดเจน 

1 มีกิจกรรมในข้ันเริ่มต้น หรือบางสว่น ยังไม่มีประสิทธิผล 
2 เริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบท่ีตอบสนองต่อหัวข้ออย่างหลวม ๆ 
3 มีการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นระบบ มีการน าไปใช้ เริม่มีประสิทธิผล 
4 มีการด าเนินการที่เป็นระบบ มีการปรับปรุงต่อเนื่อง จนดีขึ้นและค่อนข้างมีประสิทธิผล  
5 มีกระบวนท่ีเป็นระบบ และมผีลลพัธ์ที่เป็นเยี่ยม ตอบสนองความต้องการและวสิัยทัศน์ขององค์กร เปน็ต้นแบบ 

ระดับคะแนนประเมนิตนเอง หมวด 4 :  3   
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หมวด 5 บุคลากร : ภาควิชามีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร และใน
การสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี วิธีการสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากร 
เพื่อน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่โดยให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับความต้องการทางธุรกิจโดยรวมของภาควิชา 
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร : ภาควิชา/สถาน/ศูนย์/โรงเรียน มีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้
บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิผล 

5.1.1 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในประเมินความต้องการด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร    ในแต่ละระดับ 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและทิศทำงกำรพัฒนำ และการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

5.1.1 ภาควิชามีวิธีการประเมินความต้องการด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการ
และทิศทางการพัฒนาการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากร การเปลี่ยนต าแหน่งของบุคลากรในภาควิชาให้สอดคล้องต่อ
ความสามารถการจัดการให้งานบรรลุผลส าเร็จและส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นลูกค้าและพันธกิจ 
 

 ภาควิชาฯ มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งหน้าท่ีบริหารงานเป็นหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจนตาม
โครงสร้างการบริหาร ในแต่ละหน่วยงานมีรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ ดูแล การท างานอย่างชัดเจน 
มีหัวหน้าหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการรองหัวหน้าภาควิชาฯ ก ากับดูแล รับและถ่ายทอดค าสั่งการบริหารเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส าคัญ ดังนี้ 

 ประโยชน์ต่อองค์กรการจัดโครงสร้างองค์การที่ดีและเหมาะสมจะท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเจริญก้าวหน้าข้ึน
ไปเรื่อย ๆ ท าให้งานไม่ซ้ าซ้อน 

 ประโยชน์ต่อผู้รับบริการการบริหารงานง่าย สะดวก รู้ว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานอะไร แก้ปัญหาการท างานซ้ าซ้อนได้
ง่าย ท าให้งานไม่คั่งค้าง ณ จุดใด สามารถติดตามแก้ไขได้ง่าย และการมอบอ านาจท าได้ง่าย ขจัดปัญหาการเกี่ยงกัน
ท างานหรือปัดความรับผิดชอบ 

 ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ท าให้รู้อ านาจหน้าที่และขอบข่ายการท างานของตนอย่างชัดเจน การแบ่งงานให้บุคลากรสาย
สนับสนุนอย่างเหมาะสม เมื่อเจ้าหน้าที่รู้อ านาจหน้าที่และขอบเขตงานของตนย่อมก่อให้เกิดความคิดริเริ่มในการท างาน  
มีความเข้าใจความสัมพันธ์ของตนต่อหน่วยงานอ่ืนๆ ท าให้สามารถประสานงานกันได้ดียิ่ง 

 

การจัดการและพัฒนาบุคลากร 
1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อน าทักษะความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเช่ือมโยงกับการสร้าง

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
2) ติดตามการพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัด ที่ได้ถ่ายทอดและมอบหมาย  เพื่อร่วมแก้ปัญหาและสนับสนุนทรัพยากรในการ

ด าเนินงาน  
3) ส่งเสริมให้หัวหน้างานเป็นพี่เลี้ยง ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือ  
4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้รายบุคคล เพื่อให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
5) ภาควิชาฯ มีการจัดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ส ารวจรวบรวมข้อมูล ( job description) และรายละเอียดที่

ส าคัญของบุคลากรทุกระดับ ปีละ 1 ครั้ง จัดท าแผนอัตราก าลังของภาควิชา ครบทุกระดับใน 5 ปีข้างหน้า รวมทั้ง
ต าแหน่งทดแทนระดับหัวหน้างาน และจัดท าอัตราก าลังตามแผน 
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ตารางที่ 5.1(ก) แสดงการจัดอัตราก าลัง ของภาควิชาฯ  
สายวิชาการ / อาจารย์ สายสนับสนุน 

การพัฒนาศักยภาพในการท างาน 
- ส่งอาจารย์ในอนุสาขาต่างๆ ศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อ

เพิ่มประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย 
เป็นประจ าทุกปี ปีละ 2-3 คน 

- ส่งอาจารย์เข้าร่วมการอบรมต่างๆ เช่น 
- การอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา  
- การอบรมการท าวิจัยทางคลินิก  
- การประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ 
- การประชุมระหว่างประเทศ  
- การอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
- การอบรมการเป็นผู้เยี่ยมส ารวจภายนอก 

 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

ต่าง ๆ 
- การอบรมภาษาอังกฤษ Tell me more และ English for 

communication 
- อบรมการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)  
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น   
- หลักสูตรการตรวจสอบเวชระเบียนของ สปสช  
- อบรมหลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
- สนับสนุนค่าลงทะเบียนปีละ  5  ทุน ในการประชุมวิชาการ HA 

National Forum  เป็นประจ าทุกปี 
- อบรมความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสูตรของสถาบันรับรองคุณภาพ 

สายวิชาการ / อาจารย์ สายสนับสนุน 

- การอบรมผู้บริหารระดับต้น  
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสอน

ทางคลินิกส าหรับคณาจารย์ท้ังภาควิชา เรื่อง Essentials 
in clinical teaching ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 

การสร้างขวัญและก าลังใจ 
- ทุนเฉลิมพระเกียรติ 
- เงินสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
- ยกย่องชมเชย ให้ท่ีประชุมรับทราบ เช่น การประชุม  
Clinical Lead Team   

สถานพยาบาล  เช่น  HA 303 การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ
คุณภาพ,  หลักสูตร HA 304 (HA  กับการ บริหารการพยาบาล), HA 
601 (ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ,  HA 602 (คุณภาพ
และความปลอดภัยทางคลินิก)  และ HA 608 (ตัวส่งสัญญาณในการ
ค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา) 
การสร้างขวัญและก าลังใจ 
- อบรมฝึกปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข 

ณ บ้านไรวา จ.ชลบุรี 
- กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก ด้านกายภาพบ าบัด  
- มีกองทุนเพื่อบุคลากรของภาควิชาเจ็บป่วย 

การสร้างเสริมสุขภาพ 
- มีห้องออกก าลังกายท่ีส านักงานภาควิชาฯ และตึกสลาก 
กินแบ่งรัฐบาล ชั้น 3 
- การตรวจสุขภาพประจ าปี 

 
- มีห้องออกก าลังกายท่ีส านักงานภาควิชาฯ และตึกสลากกิน 
แบ่งรัฐบาล ชั้น 3 
-       การตรวจสุขภาพประจ าปี 

 
5.1.2 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากร และท าใหม้ั่นใจว่าบุคลากรใหม่เข้ากันได้พอดีกับ

วัฒนธรรมขององค์กร 
การคัดเลือกบุคลากร    
 1. มีการก าหนดขีดความสามารถและอัตราก าลังเพื่อให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์
ภารกิจของหน่วยงานเพื่อพิจารณาความจ าเป็นของลักษณะของหน่วยงาน เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง
ตามลักษณะงาน ก าหนดเป็นกรอบระดับของต าแหน่งงาน ครอบคลุมด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา น าเสนอ
ในรูปแบบของแผนอัตราก าลัง 
 2. ก าหนดขีดความสามารถ และก าหนดอัตราก าลังตามแผนกลยุทธ์ พิจารณความจ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงานท่ี
เพิ่มมากขึ้น โดยมีทีมบริหารภาควิชาฯ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เน้นการพิจารณาขีดความสามารถและจัดสรรอัตราก าลั งของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในสัดส่วนที่เหมาะสมและเพียงพอกับภารกิจที่ต้องตอบสนองต่อกลยุทธ์ภาควิชาฯ ใช้
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เกณฑ์การรับบุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของคณะฯ ก าหนดคุณลักษณะด้านความรู้ 
ทักษะ และบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ มีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงาน  และใช้รูปแบบของ
คณะกรรมการท าหน้าที่สัมภาษณ์ หรือมีการสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความสามารถ และคุณสมบัติของผู้สมัครร่วมด้วย  หลังจาก
นั้นบุคลากรใหม่จะถูกประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานในช่วงแรก การก ากับดูแล และประเมินผลการท างานนั้น ภาควิชา
ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ก ากับดูแลและประเมินผลการปฏิบติงาน ส าหรับบุคลากรเดิม
จะได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากงานทรัพยากรบุคคล ส าหรับคณาจารย์ ได้รับการประเมินการสอนจากผู้เรียน   
 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ผู้บริหารภาควิชาเป็นผู้พิจารณาว่าบุคลากรท่านใด มีความสนใจ หรือมีความสามารถ
เฉพาะ หรือจ าเป็นต้องมีการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และรักษาบุคลากร
โดยใช้วัฒนธรรมองค์กรของศิริราช เช่น seniority, respect รวมทั้งถ่ายทอดและปลูกฝังพระปณิธานของพระบรมราชชนก   
 ด้านอัตราก าลัง ภาควิชาฯ มีการวางแผนอัตราก าลังล่วงหน้าตามแนวโน้มของภาระงาน หรือที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น  
เพื่อให้มีอัตราก าลังเหมาะสมกับงาน และเสนอขออนุมัติเป็นกรอบอัตราก าลังของบุคลากรในกลุ่มต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม    
ภาควิชาตระหนักถึงความส าคัญในการวางแผนสรรหาเพื่อเตรียมบุคลากรเข้ามาท างานแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุ หรือการ
ฝึกฝนให้บุคลากรสามารถท างานทดแทนกันได้ ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานไม่เกิดการหยุดชะงัก แต่อย่างไรก็ตามการสรรหา และ
เตรียมบุคลากรทดแทนบุคลากรที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการ ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้งานมากพอสมควร โดยเฉพาะ
บุคลากรภาควิชาฯ ที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานมาก ท างานภายใต้กฏระเบียบ และอ้างอิง
มาตรฐาน ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล  กฏกระทรวง ตัวบทกฎหมาย  ประกอบกับอัตราก าลังของบุคลากรมีจ ากัด  มีภาระงานท่ีมาก 
ภาควิชาฯ จึงมีข้อจ ากัดไม่สามารถรับบุคลากรอัตราใหม่เข้ามาเรียนรู้งานเจ้าหน้าที่คนเดิมได้ทันเวลา  ดังนั้น ภาควิชาฯ ได้ก าหนด
แผนงานรองรับโดยการมีคู่มือการปฏิบัติงาน การผ่องถ่ายงานให้บุคลากรรับผิดชอบเป็นฝ่ ายต่างๆ ในส านักงาน เพื่อให้การ
ด าเนินงานไม่ติดขัดสามารถปฏิบัติงานทดแทนต่อเนื่องได้ทันที 
 3. การรับบุคลากรใหม่ ภาควิชาฯ ให้ความส าคัญกับกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่ โดยการพิจารณาขีด
ความสามารถ  คุณสมบัติ ประสบการณ์ของผู้สมัครงานที่เหมาะสม เข้ามาปฏิบัติงานในภาควิชาฯ ในพันธกิจหลักของภาควิชาฯ  
รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนท่ีต้องท างาน support ตอบสนองให้พันธกิจหลักสามารถด าเนินการไปได้  ภาควิชา ฯ มีระบบพี่เลี้ยง
ในการสอนงานถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรใหม่เข้าใจระบบการท างานได้อย่างรวดเร็ว มีระบบการประเมินผลการทดลองการ
ปฏิบัติงาน 6–12 เดือน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 

 
5.1.3 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการดูแลสภาพแวดล้อมการท างาน ตลอดจนอุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคล มาตรการความ

ปลอดภัยระดับภาควิชา  การด าเนินการเรื่อง 5ส และการจัดการเรื่องสวัสดิการต่างๆ ภายในภาควิชา รวมทั้งการจัดรูปแบบการ
ท างานและบริหารบุคลากร กำรเปลี่ยนต าแหน่งของบุคลำกรในภำควิชำ ให้สอดคล้องต่อความสามารถ การจัดการให้งาน
บรรลุผลส าเร็จ ใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่จำกสมรรถนะหลักของภำควิชำ ส่งเสริม สนับสนุนการมุ่งเน้นลูกค้าและพันธกิจ และมีผล
การด าเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย 
ปัจจัยพิจารณาบรรยากาศในการท างานของบุคลากร  มีดังนี้ 

 ด้านสุขอนามัยด าเนินการสร้างมาตรการการดูแลสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานโดย
จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสริมสร้างสุขอนามัยอันดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น เครื่องฟอก
อากาศ เครื่องกรองน้ า และเครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็นที่ถูกสุขลักษณะ   การจัดพื้นที่
ในการปฏิบัติงาน ที่เป็นสัดส่วน การสนับสนุนการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่ 
มีความเสี่ยงสูง จัดกิจกรรมกีฬา การจัดสถานที่ออกก าลังกายที่คลินิกเวชศาสตร์
การกีฬา   

 ด้านความปลอดภัย ภาควิชาฯ ด าเนินการตามมาตรการดูแลด้านความปลอดภัย
และความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน โดยคณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมความปลอดภัยภายในอาคาร มีการจัดก าลังเจ้าหน้าท่ี
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รักษาความปลอดภัยประจ าอาคารส านักงาน ภาควิชาฯ มีจัดระบบตรวจตราการเข้า - ออกอาคารส านักงานโดยการใช้
บัตรแสดงตน มีระบบล๊อคประตูอัตโนมัติ มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์สถานที่ มีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล โดยการส ารองข้อมูลหลายชั้นป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับข้อมูลสาคัญ 

 ด้านการป้องกันภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และเพิ่มพูนทักษะบุคลากรใน
การป้องกัน ระงับเหตุ และตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของถังดับเพลิงเป็น
ประจ าต่างๆ มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจตราเฝ้าระวังเหตุ 

 จัดบริการให้คณะกรรมการทีมน าทางคลินิก ภาควิชาฯ และบุคลากรในสังกัด
ภาควิชาฯ ไปใช้บริการออกก าลังกาย  เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ ที่
สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ซึ่งมีเครื่องออกก าลังกาย บริหารร่างกาย ภายใต้การดูแล
ของ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างใกล้ชิด มีการทดสอบความแข็งแรง 
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อจัดกลุ่มดูแลการออก
ก าลังกายให้มีประสิทธิภาพในการลดพุง ลดโรค 

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร : ภาควิชา/สถาน/ศูนย์/โรงเรยีน มีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อใหบ้รรลุ
ความส าเร็จในสิ่งแวดล้อมการท างานที่ดี 

5.2.1 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีตัววัดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
อะไรบ้าง ที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ 

     ภาควิชา ฯ ประเมินความผูกพันของบุคลากรโดยประเมินจากตัววัดที่ไม่เป็นทางการ   ดูจากสถิติการขอโยกย้าย  การไม่
ต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย   และสถิติการลาออก  ซึ่งที่ผ่านมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหมาย รับผิดชอบใน
หน้าที่ได้เป็นอย่างดี  จากการที่ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานรายปี  และอยู่ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุราชการ  และ
ขณะเดียวกัน  หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ค านึงถึงความส าคัญการเตรียมบุคลากรทดแทนผู้เกษียณ  มีการสรรหา   คัดเลือก และ  
ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อให้ไม่มีผลกระทบต่อระบบการปฏิบัติงานของภาควิชาฯ  

 
5.2.2 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การท างานที่ให้ผลการ

ด าเนินงานที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน รวมทั้งการใช้ระบบจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อสร้างเสริมการมุ่งเน้น
ลูกค้า และกำรด ำเนินกำรของพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภำควิชำ/สถำน/ศูนย์/โรงเรียนและคณะฯ  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง“SIRIRAJ” คือ Seniority Integrity Responsibility   
Innovation Respect Altruism Journey to Excellence and Sustainability ประกอบกับภาควิชาฯ ก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรโดยอาศัยพันธกิจ และวัตถุประสงค์การด าเนินงานของภาควิชาฯ ที่เป็นไปตามข้อตกลง
ในการปฏิบัติงานกับคณะฯ เป็นหลักในการก าหนดปัจจัย โดยพิจารณาว่าการที่องค์กรจะบรรลุผลตามพันธกิจได้นั้น บุคลากรแต่ละ
สายงาน เช่น สายวิชาการ สายช่วยวิชาการ และสายปฏิบัติการจะต้องรับผิดชอบงานในแต่ละกระบวนการอย่างไร 
     การด าเนินงานตามพันธกิจด้าน การวิจัย และการบริการวิชาการของภาควิชาฯ เป็นไปในลักษณะของการเปิดเสรีทางความคิด 
เปิดโอกาสให้บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายวิชาการสามารถที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยงานบริการวิชาการได้อย่างเต็มที่ จะเห็นได้
จากผลงานวิจัย ที่เกิดจากการค้นคว้าและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่  
 มีการก าหนดภาระงานที่บุคลากรทุกสายงานมีโอกาสได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพโดยผ่านโครงการ
หรือกิจกรรม การเช่ือมโยงเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานเกิดการเรียนรู้งาน การสอนงานซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี งาน
ในลักษณะดังกล่าวช่วยให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้งานใหม่เพิ่มมากข้ึน และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพหรือความรู้มี
การถ่ายทอดตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงาน และก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักเกณฑ์ แนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงคุณค่าในการเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ให้บ รรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
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 ภาควิชาฯ มีวิธีการสร้างความผูกพัน และความภาคภูมิใจของบุคลากรในองค์กร ด้วยการยกย่องชมเชย ผู้ที่มีความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดหาของที่ระลึกท่ีมีคุณค่าทางจิตใจแก่บุคลากรทุกระดับ มีการน าเสนอผลงานให้ที่
ประชุมคณะกรรมการ Clinical Lead Team รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความผูกพัน สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร งานเลี้ยง
แสดงความยินดีต่าง ๆ  

รูปที่ 5.2(ก) ภาพแสดงความยินดีให้แก่บุคลากรในภาควิชาฯ ในโอกาสต่างๆ 

                         
 
การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนให้ผลการด าเนินการที่ดีและมีความผูกพัน  

ประเภท
บุคลากร 

เกณฑ์การประเมิน 
การใช้ผลเพื่อประโยชน์ด้านค่าตอบแทนพิเศษ 

เงินรางวัล 
การใช้ผลเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาบุคลากร 

สายวิชาการ  
อาจารย ์

1. เป็นไปตามที่
คณะฯและมหาวิ
ยาลัยมหิดล
ก าหนด ปี2561 

 ภาควิชาฯ พิจารณาผลการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรที่มีผลงานเด่นชัดโดยการเพิ่มเงินเดือน
ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 

 ภาควิชาฯ พิจารณาให้รางวัลแก่แพทย์ประจ า
บ้ านที่ ปฏิบัติ งานดี เด่น  ได้ ไปฝึกอบรม ณ 
ต่างประเทศ 1 rotation 

 ภาควิชาฯ พิจารณาให้เงินรางวัลแก่นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 5 และ ปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น 
จ านวน 7 ทุน 

ภาควิชาฯใช้ประโยชน์จากศักยภาพของบุคลากรตาม
สายงาน ที่ผ่านการพัฒนาในแต่ละด้าน เช่น  
 สายวิชาการ สนับสนุนให้น าเสนอผลงานทาง

วิชาการในประเทศ และต่างประเทศ โดยขอทุน
สนับสนุนจากคณะฯ และภาควิชาฯ ยังสนับสนุน
อาจารย์ให้เข้าศึกษาต่อภายในประเทศและ
สนับสนุนค่าเล่าเรียน 

 สายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะและทั่วไป ภาควิชาฯ 
สนับสนุนให้บุคลากรดังกล่าวเข้าร่วมประชุมเพื่อ
พัฒนาตนเองตามวิชาชีพ เช่น นักวิจัย นัก
กายภาพบ าบัด นักวิชาการศึกษา ฯลฯ 

สายสนับสนุน 
วิชาชีพเฉพาะ 
สายสนับสนุน 
ทั่วไป 

 
5.2.3 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจำรณำสมรรถนะหลกั ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ

กำรบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏบิติัการตำมแนวทำงและทิศทำงของภำควิชำ/สถำน/ศูนย/์โรงเรียนและคณะฯ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว การสร้างนวัตกรรม การสนับสนุนจริยธรรม การมุ่งเนน้ลูกค้า และการสร้างความผกูพัน ผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ เช่น 
กระบวนกำรท ำงำน กำรมอบหมำยงำน กำรสรำ้งควำมมสี่วนร่วม และแผนพัฒนาผู้น า  

 

คณะฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรแต่ละสายงาน เนื่องจากเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การ
ค้นคว้าวิจัย ดังนั้น บุคลากรในสายวิชาการ เช่น คณาจารย์ นักวิชาการ จะได้รับการสนับสนุนท้ังระดับคณะ ภาควิชา/หน่วยงานให้
มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความช านาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การประชุมสัมมนา 
ฝึกอบรมดูงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 ภาควิชาฯบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาตนเองแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสายงานที่รับผิดชอบมีการ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เช่น การจัดสัมมนาพัฒนาคุณภาพสัญจรภาควิชาฯ และหัวหน้าหน่วยงาน
มีการประชุมหารือเพื่อก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรมีกระบวนการในการ
หมุนเวียนกันท างานในแต่ละหน่วยเพื่อให้สามารถท างานแทนกันได้ วิธีนี้ช่วยให้การด าเนินงานในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในหน่วยงาน  มีการแต่งตั้งบุคลากรรุ่นใหม่ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยฝ่ ายบริหาร ทั้งในระดับ ภาควิชา/
หน่วยงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเสริมและพัฒนาภาวะผู้น าให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ 
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ภาควิชาฯ มีการวิเคราะห์เพื่อก าหนดขีดความสามารถ และวางแผนก าหนดอัตราก าลังตามแผนกลยุทธ์ โดยพิจารณาความ
จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงานที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การด าเนินโครงการ SICOE: Siriraj Center of Excellence ที่ภาควิชาฯ ได้มี
การท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (แผน PA ระดับคณะฯ ) ในแผนการจัดตั้ง ศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมศิริราช ระยะที่ 1 Total Knee Replacement  และระยะที่ 2  Total Hip Replacement  
มีการก าหนดแผนเพิ่มอัตราก าลัง เพื่อให้สามารถประสานงาน ติดตามผลการด าเนินงาน การติดตามความสมบูรณ์ครบถ้วนในการ
เก็บข้อมูลเพื่อการตามรอยคุณภาพการบริการให้ได้ 100 % โดยจ าเป็นต้องมีการเพิ่มอัตราจ้างต าแหน่ง Nurse coordinator    
ต าแหน่งผู้ช่วยวิจัย และต าแหน่งเลขานุการอนุสาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ เพื่อรองรับการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม Center of Excellence in Orthopedic Surgery (Joint Arthroplasty) มีการก าหนดแผนการ
ด าเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

 
 
 สาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพมีการแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (staff education in-services) การอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรในกลุ่มต่างๆ ให้มีทักษะความช านาญงานในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรในสาย
สนับสนุน เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบ าบัด เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ เจ้าหน้าที่งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น   
 นอกจากนี้ โครงการที่เป็น Area of Interest ที่บรรจุอยู่ในแผน PA ระดับภาควิชาฯ มีการด าเนินโครงการ Siriraj 
Clinical Tracer plus (SiCT+) คือ Fast Track : Acute Geriatric Hip Fractureและ โครงการ Fracture Liaison Service มี
แผนเพิ่มอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อประสานงาน บริหารจัดการโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  เป็นต้น 
การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และผู้น า 

(1) ภาควิชาฯ มีการส ารวจความต้องการในการรับการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
เป็นรายบุคคลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร
งบประมาณพัฒนาบุคลากร และเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และภาควิชาฯ ยังได้จัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย ในส่วนของผู้น า ภาควิชาฯ ได้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรพัฒนาผู้น าระดับหัวหน้างาน ซึ่งคณะฯ จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะมีความจ าเป็นในการบริหารจัดการส่วนงานที่
รับผิดชอบ โดยได้ส่งเสริมให้รับการอบรม พัฒนา และทบทวนทักษะความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัว รองรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ 

(2) การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการเรียนรู ้และการพัฒนาเอกสารแสดงภาระงานรายบุคคลของ
ผู้ปฏิบัติงาน (PD) เป็นคู่มือการท างานท่ีได้มีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัตงิานกับผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ซึ่งได้มีการก าหนด
เกณฑ์ในการวัด และประเมินผลไว้ชัดเจน ตามระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลงาน ซึ่งมีการประเมินทั้งในส่วนของผลการ
ปฏิบัติงาน และประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน โดยในกระบวนการประเมินด าเนินการโดยหัวหน้าหน่วยงาน และ
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งท าให้เช่ือมั่นได้ว่าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ประเมินทุกส่วนจะสะท้อนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นรายบุคคลได้ชัดเจน  

(3) การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ภาควิชาฯ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสร้าง
ผลงานที่เป็นความช านาญการในสายวิชาชีพที่รับผิดชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับช้ันสู่สายงานช านาญการ หรือ
ช านาญการพิเศษ โดยส่งเสริมให้ ท าวิจัย สร้างเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และผลงานวิชาการอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เข้ารับการ
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อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางบริหารในสายงานที่รับผิดชอบ เช่น ภาควิชาตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบความคิดของเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงร่างองค์กรที่มีความส าคัญยิ่งคือ การมุ่งเน้นบุคลากร เพราะหากบุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบมากขึ้น บุคลากรที่มีความสามารถเหล่านั้นจะยิ่งน าศักยภาพที่มีอยู่
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาองค์กร ด้วยระบบโครงสร้างการบริหารงานของภาควิชามีการแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา ก ากับ
ดูแลหน่วยงานต่าง ๆ มีกระบวนการคัดสรรบุคลากรโดยการประเมินความสามารถจากผลงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ โดยมีแผนงานเพิ่มสมรรถนะเป็นรายปี การส่งบุคลากรทุกระดับ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล 
บุคลากรสายสนับสนุนในส่วนของ back office เข้าอบรมในหลักสูตรส าคัญๆ ต่าง ๆ อาทิ TQA Criteria, คณาจารย์ ซึ่งสามารถ
สอบผ่านเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA  Pre-Assessor  คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สารเนตร์  ไวคกุล ได้
จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องเกณฑ์รางวัลคุณภาพให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในระดับหัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรในระดับ
ปฏิบัติงาน โดยแบ่งระดับช้ันเรียนให้มีความเหมาะสมกับการรับรู้  การท าความเข้าใจ และความสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งภาควิชาฯ มีแผนการจัดสัมมนาพัฒนาคุณภาพสัญจรเรื่อง หนทางสู่ SICOE : Siriraj 
Center of Excellence วันพุธที่ 28 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (ดังรูปใน
หมวดที่ 1*1.9) 

ด้วยเห็นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจากการด าเนินโครงการ  มีการพัฒนา
ต่อยอดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการผู้ป่วย การได้เรียนรู้ขั้นตอน วิธีคิด กระบวนการแก้ไขปัญหาระหว่างด าเนินงาน จน
สามารถได้ผลลัพธ์ส าคัญตามที่ก าหนดไว้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ภาควิชาฯ จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพสัญจร 
ประจ าปี 2561 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวในหัวข้อ “หนทางสู่ SICOE : Siriraj Center of Excellence” รวมถึงการ
เรียนรู้หลักการก าหนดตัวช้ีวัดคุณภาพ (key performance indicator) ที่มีความจ าเป็นและส าคัญจรงิ ๆ ต่อการน าไปใช้ประโยชน์
ในทางคลินิก และเสริมความรู้ในเรื่อง TQA มาช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจและสามารถตรวจประเมินได้ว่าผลลัพธ์ของ
โครงการมีผลดีขึ้นในระดับใดต่อองค์กร สามารถระบุจุดแข็งและโอกาสพัฒนาเสริมสร้างจุดแข็ง ปิดช่องว่างโครงการต่าง ๆ 
บุคลากรสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้ต่อไป  ซึ่งในการประสัมมนาครั้งนี้ มีการเชิญ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้าน TQA ด้วย 

 
ตารางที่ 5.2(ข) การเตรียมบุคลากรส าหรับต าแหน่งบริหารหรือต าแหน่งท่ีมีความส าคัญต่อภารกิจหลักขององค์กร 

ต าแหน่ง การเตรียมบุคลากร 

หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควชิาฯ ฝ่ายต่าง ๆ  
ผู้ช่วยรองหัวหน้าภาควิชาฯ  เลขานุการภาควิชาฯ  
เลขานกุาร รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายต่างๆ   

แต่งตั้งคณาจารยร์ุ่นเยาว์ให้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าภาควิชา เพื่อให้มี
โอกาสเรียนรู้งานและประสบการณ์ในงานบริหารจัดการ  รวมถึงการ
พิจารณาก าหนดนโยบายส าคัญของภาควิชาฯ  

หัวหน้างานและหัวหนา้หน่วย สนับสนุนบุคลากรทีม่ีศักยภาพเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสมัมนา 
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นกับการ 
เข้าสู่ต าแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ ต าแหน่งช านาญการพิเศษและ
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 

สนับสนุนให้คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีความก้าวหน้าในต าแหน่งทาง
วิชาการ ได้พัฒนาผลงานวิชาการเพื่อให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งาน 

 
5.2.4 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรและผู้น าในอนาคต 

     ภาควิชา ฯ ให้ความส าคัญกับการจัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง  โดยสนับสนุนและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
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     ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ  ภาควิชามีคณะกรรมการสรรหาคณาจารย์  มีการส่งเสริมให้ไปพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต่างประเทศ   มีการขออนุมัติต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่
ทางวิชาการ  โดยพิจารณาผลงานทางวิชาการ  รวมถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ   ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล   
     ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ส่งเสริมให้มีไปอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการท างาน   ส่งเสริมให้มีการสร้าง
ผลงานเพื่อท าความช านาญพิเศษในต าแหน่งงานท่ีครองอยู่   
 

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
สรุปการพัฒนาปรับปรุงท่ีส าคัญของหมวด 5 ในรอบปีที่ผ่านมา  

โอกาสพัฒนา:  จัดท าแผนฝึกอบรมส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดความต้องการหัวข้อการ
ฝึกอบรมที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์ 

การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ: ภาควิชาได้ด าเนินการโดยส่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายสนับสนุนทั่วไป เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมทักษะในการปฏิบัตงิานแต่ละต าแหน่ง หน้าท่ีที่ปฏิบัติงานประจ า มีผลให้การปฏิบัติงาน
ภาพรวมของภาควิชาฯมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพเชื่อมต่อกับนโยบายระดับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต้องการ ดังน้ี  

1. คณะกรรมการ CLT จ านวน 40 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ระหว่างวันท่ี 6-8 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่  

 
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พยาบาลหอผู้ป่วย) จ านวน 4 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลออร์โธปิดิคส์ เรื่อง 

Racing to Challenge: Orthopedic Nursing Practice Guidelines วันที่ 30 -31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เอส ดี 
อเวนิว กรุงเทพฯ 

 
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พยาบาลหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด) จ านวน 5 คน เข้าร่วม

ประชุม 18th HA Nation Forum ภายใต้แนวคิดหลัก Inner Power, Together We Can 
วันท่ี 14 -17 มีนาคม 2560 ณ อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธาน ี

4. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ(นักเวชระเบียน) จ านวน 3 คน อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
รหัสโรค ICD-10, ICD-10-TM ฉบับ 2016 รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 
วันท่ี 29-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน  

5. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย) จ านวน 6 คน อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย Logistic 
Regression วันที่ 20 -21 มิถุนายน 2560 และอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย Survival Analysis วันที่ 22-23 
มิถุนายน 2560 

6. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (นักวิชาการศึกษา) จ านวน 3 คน ดังนี้  
 แก่นการบริหารจัดการการศึกษาสูม่าตรฐานสากล รุ่นท่ี 1 วันท่ี 25 -26 กุมภาพันธ์ 2560  
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 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ส าหรบัเลขานุการภาควิชาและเจา้หน้าท่ีดูแลการศึกษาระยะ
สั้น วันท่ี 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2560  

 การเขียนหนงัสือราชการ วันที่ 2 กันยายน 2560 และวันท่ี 14 กันยายน 2560 
7. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (นักวิชาการเวชนิทัศน์) จ านวน 2 คน อบรม คอมพิวเตอร์ระยะสั้น วันที่ 31 พฤษาคม 

ถึง 2 มิถุนายน 2560 และอบรมหลักสูตร การออกแบบ และจัดท า Infographics เพื่อการสร้างสรรค์ในองค์กร วันที่ 
17 ถึง 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารส านักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล   

8. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (นักกายภาพบ าบัด)  เข้าอบรมและประชุมวิชาการ ดังนี้  
 อบรมเรื่อง Application of therapeutic exercise and taping techniques for knee pain วันท่ี 13 -14 

กุมภาพันธ์ 2560 ณ คลินิกกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Movement is Medicine วันท่ี 13 ตุลาคม 259 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค ์ 
 อบรม เรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวจิัยในคน วันท่ี 28 ตุลาคม 2559 และ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 
 อบรม เรื่อง Integrated multi-techniques for upper quarter management, Update physical therapy 

management in stroke และ Physical therapy management in COPD with complication 
9. บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป (เลขานุการภาควิชาฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานธุรการ 

และเจ้าหน้าท่ีพิมพ์) อบรมและประชุม ดังน้ี 
 ระเบียบการจดัซื้อจัดจ้างระเบยีบพัสดุ ปี 2560  
 ระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน  
 การขึ้นใช้งานระบ e-Doc 
 ระเบียบการจดัการขอต าแหน่งทางวิชาการส าหรับบคุลากรสายอาจารย์ 

 

การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคร้ังท่ีผ่านมา 
ข้อเสนอแนะที่เป็นโอกาสพัฒนา จากผลการประเมินการเยีย่มส ารวจภายใน ประจ าปี 2561  ระดับทีมน าทางคลินิก   คือ   

ทบทวนการประสานงานกับฝ่ายการพยาบาล  เพื่อ    
 วางแผนการพัฒนาศักยภาพพยาบาลให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป  เนื่องจากภาวะผู้ป่วยท่ีหนักข้ึนท้ังตัว  โรค  และ

โรคร่วม  โดยอาจเพิ่มการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ  นอกเหนือจากการสง่อบรมความรู้ 
 จัดท าระบบ  succession  สร้างผู้สืบทอดในบุคลากรสายพยาบาลและสายสนับสนุนเพื่อสานต่องานตามแผน

ยุทธศาสตร ์
 

แผนงานในอนาคต 
เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานแทนบุคลากรอืน่ได ้

 

เกณฑ์การประเมินกระบวนการ (หมวด 1 – 6)  
ระดับคะแนน ความหมาย 

0 ไม่มีการด าเนินการ หรือกระบวนการไม่ชัดเจน 

1 มีกิจกรรมในข้ันเริ่มต้น หรือบางสว่น ยังไม่มีประสิทธิผล 
2 เริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบท่ีตอบสนองต่อหัวข้ออย่างหลวม ๆ 
3 มีการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นระบบ มีการน าไปใช้ เริม่มีประสิทธิผล 
4 มีการด าเนินการที่เป็นระบบ มีการปรับปรุงต่อเนื่อง จนดีขึ้นและค่อนข้างมีประสิทธิผล  
5 มีกระบวนท่ีเป็นระบบ และมผีลลพัธ์ที่เป็นเยี่ยม ตอบสนองความต้องการและวสิัยทัศน์ขององค์กร เปน็ต้นแบบ 

ระดับคะแนนประเมนิตนเอง หมวด 5 :  3   
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หมวด 6 การปฏิบัติการ : ภาควิชา/มีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรมแก่ผลิตภณัฑ์
และกระบวนการท างาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า และท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
6.1 กระบวนการท างาน : ภาควิชามีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างานท่ีส าคัญ 

6.1.1 ภาควิชา มีกระบวนการท างานหลัก และกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญอะไรบ้าง 
การออกแบบหลักสูตรและบริการ ภาควิชาฯ ค านึงถึง ความต้องการของลูกค้า (นักศึกษาและผู้รับบริการ) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สมรรถนะหลักของภาควิชาฯ การด าเนินการที่เป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร โดยด าเนินการให้เกิดหลักสูตร และ
บริการที่มีคุณภาพในระดับชาติ และนานาชาติ มีกระบวนการหลักและการสนับสนุนให้มีการด าเนินการอย่างได้มาตรฐาน  ภาค
วิชาฯ มีการออกแบบระบบงาน สะท้อนให้เห็นแนวคิดโดยภาพรวมของกระบวนการด าเนินภารกิจตามบริบทของพันธกิจทุกด้าน มี
การก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน คือรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนา
องค์กรและคุณภาพงาน ดูแลควบคุมบริหารงานและก ากับการท างาน ระบุกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
ด้านการศึกษา 
 ภาควิชาก าหนดกระบวนการหลักตามพันธกิจของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านการศึกษาภาควิชา 
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการศึกษาก่อนและหลังปริญญา ท าหน้าที่รวบรวมความคิดเห็น ข้อมูลความต้องการและความ
คาดหวังของผู้เรียน ความเปลี่ยนแปลง แนวทางปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณะฯ มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยสภา และราช
วิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์อื่น ๆ ติดตามผลการด าเนินงาน และผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์ 
และแพทย์ประจ าบ้าน น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงนวัตกรรมในกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และ
สื่อสารช้ีแจงในที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านเสนอความคิดเห็น และรับทราบแนวทางปฏิบัติอย่างท่ัวถึง เช่น นักศึกษา
แพทย์เน้นการเรียนการสอนในลักษณะ learner- centered Education ในรูปแบบการบรรยาย problem base learning (PBL), 
teaching ward round, case presentation, 
case discussion และ film conference แพทย์
ประจ าบ้านและแพทย์เฟลโลว์ เน้นจัดการเรียน
ก า ร ส อน ในลั ก ษณะ  Learning by practice 
under supervision ในรูปแบบการ บรรยาย 
teaching ward round, case presentation, 
case discussion, film conference, Journal 
club research forum แ ล ะ Morbidity and 
mortality conference ที่ห้องเรียน หอผู้ป่วย 
ห้องผ่าตัด ห้องตรวจผู้ป่ วยนอก ห้องตรวจ
อุบัติเหตุ ห้องตรวจติดตามการรักษา และอื่น ๆ   

 
การศึกษาก่อนปริญญา   
การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ส าหรับนักศึกษาแพทย์นั้นแบ่งเป็น  
 น ักศ ึกษา ชั ้นปร ีคล ิน ิก  น ักศ ึกษาแพทย ์ป ีที ่ 2  และ  3  รายว ิชา  SIMI216 และ 316 musculoskeletal and 

integumentary system  
 นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 ระยะเวลา 3 สัปดาห์ และนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 6 อีก 4 สัปดาห์ โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญคือ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  
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ตารางที่ 6.1(ก) แสดงการจัดการเรียนการสอน (ก่อนปริญญา) ของภาควิชาฯ ตามข้อก าหนดของกระบวนการ 
 

ลูกค้า กระบวนการหลัก ข้อก าหนดของกระบวนการ ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
(แสดงในหมวด7*) 

นักศึกษา
แพทย์ 
ชั้นปีท่ี 2-
3 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลายลักษณะท้ัง interactive 
lecture, group discussion 
โดยสอนรวมกับคณาจารย์จากภาควิชาอื่นได้แก่ พยาธิ
วิทยา จุลชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์ ตจวิทยา 

มุ่งเน้นการประเมินความรู้ด้าน
ทฤษฏี และส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความพร้อมส าหรับการสอบ 
national test ส่วนท่ี 1 (การสอบ
ภาคทฤษฎี ของวิชาทางปรีคลินิก) 
โดยการประเมินผลจะใช้การสอบ
แบบข้อสอบปรนัย 

ผู้ เ รี ยนสอบผ่ าน
วิชา 

นักศึกษา
แพทย์ 
ชั้นปีท่ี 5 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลายลักษณะท้ัง การบรรยาย 
การเรียน active learning โดยใช้โจทย์ปัญหา case 
presentation, case discussion, film conference, 
teaching ward round และการฝึกทักษะ (ปีการศึกษา 
2555) 

 มีต าราออร์โธปิดิกส์ เอกสารประกอบการสอน (ปี
การศึกษา 2551) และ วิดีทัศน์ ส าหรับนักศึกษาแพทย์ 
(ปีการศึกษา 2557) อย่างเพียงพอ (ปีการศึกษา 2560) 

 มีการแจ้งเตือนอาจารย์ผู้สอน โดยใช้ใบเตือน และ
โทรศัพท์ เพื่อลดการงด-เลื่อนสอนฉุกเฉิน(24 ชั่วโมง) 

 นักศึกษาแพทย์สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วย
การศึกษาของภาควิชาได้ ท้ังทางโทรศัพท์ภายใน 
โทรศัพท์มือถือ และทางแอปพริเคชั่น line เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการสื่อสาร 

 การปรับปรุงและพัฒนาคลังข้อสอบ MCQ, MEQ  และ 
Oral  

 ส่งอาจารย์เข้าร่วมในการสอนนักศึกษาแพทย์เพื่อ
เตรียมการสอบnational test ของนักศึกษาแพทย์ 

 มุง่เน้นการประเมินความรู้ด้าน
ทฤษฏี และส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความพร้อมส าหรับการสอบ 
national test ส่วนท่ี 2 (การสอบ
ภาคทฤษฎี ของวิชาทางคลินิก) 
โดยการประเมินผลจะใช้  
 สอบปรนัยและอัตนัย 
 สอบปากเปล่า ใช้โจทย์ข้อเดียวกัน

ส าหรับนักศึกษาทุกคนในแต่ละ
กลุ่ม 
 การให้คะแนนความประพฤติใน

ระหว่างการเรียน โดยอาจารย์
ผู้สอน 

ผู้ เ รี ยนสอบผ่ าน
วิ ช า ศัลยศาส ตร์
ออร์โธ 
ปิดิกส์  
(7.1ก. ผลลัพธ์ด้าน
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ผู้ เ รี ย นและด้ าน
บริ ก า ร ท่ี มุ่ ง เ น้ น
ผู้เรียน) 

นักศึกษา
แพทย์ 
ชั้นปีท่ี 6 

 สอนทบทวนความรู้ท้ังด้านทฤษฏีและหัตถการท่ีใช้บ่อย 
ระยะเวลา 2 วัน ก่อนไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ร่วมสอน  

 ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลร่วมสอน 6 แห่ง เป็น 9 
แห่ง เริ่มปีการศึกษา 2557 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดย
ก าหนดให้โรงพยาบาลร่วมสอนมีการจัดกิจกรรม
วิชาการให้กับนักศึกษาแพทย์อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ 

 อาจารย์ช่วยสอน ณ โรงพยาบาลร่วมสอนระยะเวลา 2 
วัน 1 คืน 

 การปรับปรุงและพัฒนาคลังข้อสอบ MCQ และMEQ (ปี
การศึกษา 2559) 

 ตั้งกลุ่มการปรึกษาผู้ป่วยผ่านทางแอพพิเคชั่น Line 

 มุ่งเน้นความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาแพทย์ส าหรับการ
สอบ national test ส่วนท่ี 3 (การ
สอบทักษะทางคลินิก) โดยการ
ประเมินผลจะใช้การ 
 สอบปรนัย 
 สอบทักษะทางคลินิก (OSCE) 
 ประเมินผลการฝึกปฏิงาน ณ 

โรงพยาบาลร่วมสอน 
 

ผู้ เ รี ยนสอบผ่ าน
วิ ช า ศัลยศาส ตร์
ออร์โธปิดิกส์  
(7.1ก. ผลลัพธ์ด้าน
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ผู้ เ รี ย นและด้ าน
บริ ก า ร ท่ี มุ่ ง เ น้ น
ผู้เรียน) 
 

การศึกษาหลังปริญญา   
การจัดการเรียนการสอนวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านนั้นแบ่งเป็น แต่ละช้ันปีของการฝึกอบรม

ของแพทย์ประจ าบ้านท่ีอิงตามสมรรถนะของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละช้ันปีการฝึกอบรมตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ
ดิกส์แห่งประเทศไทย  ในส่วนของแพทย์เฟลโลว์ของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์นั้น มีอนุสาขาส าหรับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 9 
อนุ ส า ข า  ไ ด้ แ ก่  Adult reconstructive surgery, Foot & ankle , Hand and microsurgery, Orhtopaedic Trauma, 
Oncology, Pediatric, Sports medicine, Spine surgeryและ Metabolic bone disease 
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ตารางที่ 6.1(ข) แสดงการจัดการเรียนการสอน (หลังปริญญา) ของภาควิชาฯ ตามข้อก าหนดของกระบวนการ 
 

กระบวนการหลัก 
ข้อก าหนดของ
กระบวนการ 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
(แสดงในหมวด7*) 

แพทย์
ประจ าบ้าน 
ปีท่ี 1   

 ฝึกอบรมท่ีภาควิชาศัลยศาสตร์ 3rotation ได้แก่ ศัลยศาสตร์ท่ัวไป ศัลยศาสตร์
หลอดเลือด 1 rotation ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 1 rotation และศัลยศาสตร์ตกแต่ง 1 
rotation และฝึกอบรมท่ีภาควิชาวิสัญญี 1rotationรวมฝึกอบรมนอกภาควิชา 4 
rotation 
 ฝึกอบรมท่ีภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ระยะเวลา 8 rotation หมุนเวียน

ปฏิบัติงานรับผิดชอบหอผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์ โดยแต่ละสัปดาห์เรียนรู้กับอาจารย์ท่ี 
OPD 1 วัน ห้องเฝือก 1 วัน ห้องเฝือก อุบัติเหตุ 1 วัน เป็นผู้ช่วยผ่าตัดมือท่ี 3 
จ านวน 2 วัน และ quality resident 1rotation 
 จัดประเมินผลทุก rotation โดยอาจารย์ และหัวหน้าหอผู้ป่วย  
 ปรับปรุงกิจกรรมวิชาการ 
 จัดการเรียนการสอนและประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขา

ออร์โธปิดิกส์จ านวน 10 รายวิชา  
 จัด counseling  
 จัดอบรม basic research course 

ส อ บ  ป ร นั ย 
อัตนัย  

ผู้เรียนสอบผ่านวิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส์  
(7.1ก. ผลลัพธ์ด้าน
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ด้ า น
บ ริ ก า ร ท่ี มุ่ ง เ น้ น
ผูเ้รียน) 
 

แพทย์
ประจ าบ้าน  
ปีท่ี  2 

 ฝึกอบรมท่ีภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ระยะเวลา 8 rotation ฝึกอบรมท่ี 
ภาควิชาอายุรศาสตร์โรคข้อ 1 rotation ภาควิชาพยาธิวิทยา 1 rotation และ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 rotation 
 ฝึกปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลสมทบ ได้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 1 rotation 
 จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาติดตามการเรียนการสอน 1 ท่าน และอาจารย์ท่ีปรึกษา

งานวิจัย 1 ท่าน   
 จัดประเมินผลทุก rotation โดยอาจารย์ และหัวหน้าหอผู้ป่วย 
 จัดการฝึกหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ในอาจารย์ใหญ่  

สอบ OSCE 
 

ผู้เรียนสอบผ่านวิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส ์
 (7.1ก. ผลลัพธ์ด้าน
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ด้ า น
บ ริ ก า ร ท่ี มุ่ ง เ น้ น
ผู้เรียน) 

แพทย์
ประจ าบ้าน 
ปีท่ี  3   

 ฝึกอบรมท่ีภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ระยะเวลา 9 rotation และฝึกอบรม
ท่ีโรงพยาบาลสมทบ 3 rotationโดยเลือกฝึกอบรมท่ี ร.พ.นครปฐม ร.พ.พหลพล
พยุหเสนา หรือร.พ.ราชบุรี  
 จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาติดตามการเรียนการสอน 1 ท่าน และอาจารย์ท่ีปรึกษา

งานวิจัย 1 ท่าน   
 จัดประเมินผลทุก rotation โดยอาจารย์ภาควิชา และอาจารย์ ร.พ.สมทบฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบ้าน 
 จัดการฝึกหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ในอาจารย์ใหญ่   
 จัด counseling 

ส อ บ  ป ร นั ย 
อั ต นั ย  แ ล ะ 
OSCE 

ผู้เรียนสอบผ่านวิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส์  
(7.1ก. ผลลัพธ์ด้าน
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ด้ า น
บ ริ ก า ร ท่ี มุ่ ง เ น้ น
ผู้เรียน) 
 

แพทย์
ประจ าบ้าน 
ปีท่ี  4   

 ฝึกอบรมท่ีภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ระยะเวลา 10rotation 
 เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านเลือกท่ีจะไปโรงพยาบาลอื่นท้ังในและต่างประเทศ

ตามความสนใจ 2 rotation 
 จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาติดตามการเรียนการสอน 1 ท่าน และอาจารย์ท่ีปรึกษา

งานวิจัย 1 ท่าน   
 จัดประเมินผลทุก rotation โดยอาจารย์  
 จัดการฝึกหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ในอาจารย์ใหญ่ 
 จัดอบรม table manner 

จัดสอบ ปรนัย  
อัตนัย OSCE, 
multiple 
trauma และ 
operative 
note  
 

ผู้เรียนสอบผ่านวิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส ์
(7.1ก. ผลลัพธ์ด้าน
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ด้ า น
บ ริ ก า ร ท่ี มุ่ ง เ น้ น
ผู้เรียน) 

แพทย์เฟล
โลว์ 

 จัดการเรียนการสอนตามอนุสาขาต่าง ๆ  
 จัดการฝึกหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ในอาจารย์ใหญ่ 

จัดสอบ ปรนัย  
อัตนัย และ 
OSCE  
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ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้าน ในปีการศึกษา 2560-61 ที่เป็นรูปธรรม ดังน้ี   
 

ตารางที่ 6.1(ค) แสดงการจัดการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้าน ในปีการศึกษา 2560-61 

วัน/เวลา 
07.30 –07.45 น. 07.45 – 08.45 น. 

13.00 –17.00 น. 
ห้องเจริญ โชติกวณิชย์ตึก สยามินทร์ ช้ัน 9 

ทุกวัน
จันทร์  

Morning film 
conference 

Lecture โดยอาจารย์จากภายใน, 
ภายนอกภาควิชาฯ และ Topic 
resident 

- Pediatric activity (14.00 – 15.30 น.) 

ทุกวัน
อังคาร 

Morning film 
conference 

Trauma film conference  
- Hand clinic (13.00 – 14.00 น.) และ Hand 
activity (14.00 – 16.00 น.)   
- Trauma activity (13.00 – 15.00 น.)  

ทุกวันพุธ 
Morning film 
conference 

Interesting case conference 

- Spine activity ( 13.00 –15.00 น.) 
- Tumor conference (13.00 – 14.30 น.)  และ 
Tumor pathology (15.00 – 17.00 น.) ตึกอดุลย
เดชวิกรม ช้ัน 8 

ทุกวัน
พฤหัสบด ี

Morning film 
conference 
 

Research forum สัปดาห์ที ่
1Mortality and morbidity  สัปดาห์
ที ่3 Journal club สัปดาห์ ที ่2 หรือ 
4 ของเดือน   

- Interhospital grand round ราชวิทยาลัยแพทย์
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
- MBD Clinic (13.00 – 16.00 น.)  

ทุกวันศุกร์ - 
Grand round ที่หอผู้ป่วย 4 ที่ คือ 
ฉก 10 ใต้, ศญ2(84/3 ตต-ใต้, สลาก2 
& 5  

- Foot & Ankle conference (09.00 – 12.00 น.) 
- Adult reconstructive activity (13.00 – 15.00 น.)  
- FLS round (13.00 – 15.00 น.) 

 
ภาควิชาฯมีนโยบายจัดการเรียนการสอนของแพทย์ประจ าบ้าน ตามตาราง Rotation ของแต่ละชั้นปี โดยจัดช่ัวโมงการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร ที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และแพทยสภาก าหนด ดังนี้  
 

ตารางที่ 6.1(ง) แสดงการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน ปีที่ 1, 2, 3 และ 4 มี 10 -12  การหมุนเวียน ๆ ละ 4- 5 สัปดาห ์
การปฏิบัติงาน แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 1 แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 2 แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 3 แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 4 
การดูแลผู้ป่วย - อยู่ประจ า ward 

- ท าหน้าท่ี Quality resident 
เพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในหอ
ผู้ป่วย 1 rotation 

- จัดให้มีแพทย์ประจ าบ้าน ISR 
(In-house service 
resident) เพื่อดูแลผู้ป่วย 
และรับผู้ป่วยใหม่ 

- อยู่ประจ า ward 
- ติดตามอาจารย์และดูแล
ผู้ป่วยของอาจารย์แต่ละ
ท่าน 

- จัดให้มีแพทย์ประจ าบ้าน 
ISR (In-house service 
resident) เพื่อดูแลผู้ป่วย 
และรับผู้ป่วยใหม่ 

ติดตามอาจารย์และดูแล
ผู้ป่วยของอาจารย์แต่ละ
ท่าน ตั้งแต่ pre-op, 
intra-op และpost-op 

 

ติดตามอาจารย์และดูแล
ผู้ป่วยของอาจารย์แต่ละ
ท่าน ตั้งแต่ pre-op, 
intra-op และpost-op  
 

follow up 
clinic 

1 สัปดาห์/ rotation  1 วัน/สัปดาห์ 1 วัน/สัปดาห์ 1 วัน/สัปดาห์  

งานห้องผ่าตัด เป็นผู้ช่วยคนท่ี 2 หรือ 3 
 (ประจ าห้อง) 

เป็นผู้ช่วยคนท่ี 2 หรือ 3(
ประจ าห้อง) 

เป็นผู้ช่วยคนท่ี 1 หรือ 
2 

เป็นผู้ช่วยคนท่ี 1 หรือ 
2 

OPD อุบัติเหตุ 1 สัปดาห์/ rotation  1 วัน/สัปดาห์ 1 rotation /ปี
การศึกษา 

1 วัน/ สัปดาห์ 
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การปฏิบัตงิาน แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 1 แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 2 แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 3 แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 4 
OPD 118 1 วัน/สัปดาห์ 1 วัน/ สัปดาห์  1-2 วัน/สัปดาห์ 1-2 วนั/สัปดาห์ 
ฝึกอบรมนอก
ภาควิชา 

 ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์
หลอดเลือด 1 rotation  
 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 1 

rotation  
 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 1 

rotation  
 ภาควิชาวิสัญญี 1 rotation  

ภ.เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ภ.พยาธิวิทยา 
ภ.อายุรศาสตร์ 
ท่ีละ 1 rotation 

ร.พ.นครปฐม 
ร.พ.ราชบุรี 
ร.พ.พหลพลพยุหเสนา 
เลือก 1 ท่ี ท่ีละ 3 
rotation 

เลือกอนุสาขาย่อยทาง
ออร์โธปิดิกส์ ได้ 2 ท่ี  
ท่ีละ 1rotation 

 

ในด้านพันธกิจด้านการวิจัย ภาควิชาฯ ให้ความส าคัญเรื่องการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการบริการวิชาการมีการ
ตั้งหน่วยวิจัยและวิชาการ ภาควิชา ในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการท าวิจัยของอาจารย์ แพทย์เฟลโล่ แพทย์ประจ าบ้าน 
และบุคลากรในสังกัดภาควิชาให้กระบวนการวิจัยด าเนินไปได้โดยสะดวก รวดเร็วและเป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อให้ภารกิจด้านการวิจัยของ
อาจารย์แต่ละท่านบรรลุเป้าหมายของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถผลิตผลงานวิจัยและได้รับการตีพิมพ์โดยเฉลี่ย 
0.5-0.6 เรื่องต่อคนต่อปี (ภายในปี พ.ศ. 2561-2564) และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้
เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัย สนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัย ที่มีความเช่ียวชาญใน ทั้ง 9 สาขาวิชา ท างานวิจัย เพื่อ
ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดบัสากลให้มีจ านวนมากข้ึน เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาความรู้ความสามารถในการท า
วิจัยเพิ่มมากข้ึน เกิดการท างานวิชาการที่เข้มแข็ง   
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ตารางที่ 6.1(จ) แสดงกระบวนการท างานหลัก ตัวชี้วัด และตัววัดที่ส าคัญ  

กระบวนการหลัก 
ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการท างาน 
ชื่อตัววัดกระบวนการส าคัญ 

(แสดงใน7.1ข) 
ชื่อตัววัดผลลัพธ์ส าคัญ 

(แสดงใน7.1ก) 
ระบบงานด้านการศึกษา 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักศึกษาแพทย์ได้รับการสอนใน
หัวข้อต่างๆ ครอบคลุมตามเกณฑ์
มาตรฐานของแพทยสภา 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรท่ีปรับปรุง
ตามเกณฑ์ 
จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ระยะเวลาท่ีนักศึกษาใช้ใน
การส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์ของหลักสูตร 
จ านวนผลงานวิจัยของ
แพทย์ประจ าบ้าน 
จ านวนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
 

 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
 ประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
 ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของ

นักศึกษา 
 ปรับปรุงหลักสูตร 
 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน
และ Fellow ได้รับการสอนตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

แพทย์ประจ าบ้านได้รับความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
ความรู้ทางคลินิกท่ีจ าเป็นในสาขา
ออร์โธปิดิกส์ 

จ านวนนักศึกษาแพทย์  แพทย์
ประจ าบ้านท่ีรับเข้าศึกษา 

แพทย์ประจ าบ้านได้รับการสอน
และฝึกปฏิบัติงานโดยเน้นการดูแล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์ 

 

ระบบงานด้านวิจัย 
แสวงหาแหล่งทุนวิจัย และการให้
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 

ด าเนินการวิจัยท่ีมีคุณภาพ เป็นไป
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและได้ผล
งานตามเวลาท่ีก าหนด 

 จ านวนผลงานต่อนักวิจัย/การได้รับ
การอ้างอิงในวงวิชาการ   การได้รับ
การยอมรับจาก สกว. 
 การได้รับการจดสิทธิบัตรผลงาน 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์   
จ านวนการได้รับการอ้างอิง
ในวงวิชาการ (Citations) 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ค่าควอไทล์ของผลงานวิจัย 
 

การพัฒนาโครงร่างและการยื่นขอ
สนับสนุนทุนวิจัย 

ผลงานวิจัยได้มาตรฐานสากล
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงในวง
วิชาการ หรือน าไปเผยแพร่ และใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

การเผยแพร่และส่งเสริมน างานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ 

โครงร่างงานวิจัยระเบียบขั้นตอน
วิธีการด าเนินงานวิจัยเป็นไปตาม
หลักจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงาน
ผล 

ความสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ความถูกต้องของการรายงานข้อมูล 

ระบบงานด้านวิชาการ 
ฝึกอบรม 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านออร์
โธปิดิกส์ระดับนานาชาติ 

สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามจ านวน
ครั้งท่ีก าหนดรายปี 

จ านวนครั้งการจัดฝึกอบรมได้ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความพรัอมในการบริการ Fresh 

Cadaver และ soft cadaver 
จ านวนครั้งการใช้บริการ Fresh 
Cadaver และ soft cadaver  

ระบบงานด้านบริการทางการแพทย์ 

กระบวนการหลัก 
ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการท างาน 
ชื่อตัววัดกระบวนการส าคัญ 

(แสดงใน7.1ข) 
ชื่อตัววัดผลลัพธ์ส าคัญ 

(แสดงใน7.1ก) 
การให้บริการรักษาผู้ป่วยอย่างมี
คุณภาพ  วินิจฉัยได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
และทันเวลา 

ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาทางออร์
โธปิดิกส์อย่างปลอดภัยตาม
มาตรฐานและทันเวลา 

ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาทางออร์
โธปิดิกส์อย่างปลอดภัย 

ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ป่วย 

 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด ประจ าปี 2560        หน้าที่94/204 

6.1.2 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการท างาน การจัดท าโครงการ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และผลกำร
ด ำเนินงำน และการลดความแปรปรวนของกระบวนการ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ ความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ 
คุณค่าของลูกค้า และความคล่องตัวท่ีอาจต้องการในอนาคต เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักของภำควิชำ  

จากการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในกระบวนการผ่าตัด รวมถึงพิจารณาถึง
ความต้องการของผู้เรียน จึงน าไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ และกระบวนการท างานเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 
โดยมีการประสานความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ และภาควิชากายวิภาคศาสตร์วิทยา จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการทางด้านออร์โธปิดิกส์ (Cadaveric Workshop) เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านเกิดความช านาญและมีความมั่นใจในการผ่าตัด
มากขึ้น 

 
 

นอกจากนี้ ทางภาควิชาฯ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านออร์โธปิดิกส์ ในระดับนานาชาติเพื่อประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และความก้าวหน้าเชิงวิชาการกับแพทย์นานาประเทศ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการรักษาผู้ป่วย รวมถึง
เทคนิค วิธีการผ่าตัด การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องก่อนการรักษาผู้ป่วย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ลดอัตราความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดขนาดของแผลผ่าตัด และก่อให้เกิดรายได้เข้ามาบริหารจัดการภายในคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอีกด้วย 

ภาควิชาฯ มีการจัดท าโครงการ Area of Interest การตามรอยคุณภาพเรื่อง Fast track : Acute Geriatric Hip Fractureมี
การก าหนดเป้าหมายรับรองคุณภาพการบริการในการดูแลผู้ป่วย Acute Geriatric Hip Fractureโดยทีม Acute Pain Service  
จะเข้าไปดูแลผู้ป่วยเพื่อระงับอาการปวดภายใน 24 ช่ัวโมง และจะได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ช่ัวโมง โดยภาควิชาฯ จะต้องบริหาร
จัดให้มีห้องผ่าตัดบริการผู้ป่วยในกลุ่มนี้ และผ่าตัดโดยอาจารย์แพทย์สาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุทางออร์โธปิดิกส์ คณะท างาน ได้มี
การประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการประเมินอาการผู้ป่วย high riskภายใน 24 ช่ัวโมง ภาควิชาฯ มีการประชุมอาจารย์เพื่อขอ
ความร่วมมือในการจัดท าระบบบริหารจัดการห้องผ่าตัดตามทรัพยากรที่มีจ ากัดเพื่อให้มีห้องผ่าตัดว่างเพียงพอท่ีจะสามารถบริการ
ผ่าตัดผู้ป่วยได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดคือไม่เกิน 72 ช่ัวโมง การออกแบบระบบ Pool staff เพื่อให้มีศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมีการจัดท า flow chart Acute Geriatric Hip Fracture: Fast Track in Siriraj 
Hospitalเพื่อเป็นแนวทางในการประสานงานที่ชัดเจน มีการประชุมคณะท างานเพื่อติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะเพื่อ
วิเคราะห์ ทบทวน ผลการด าเนินงาน การรับมือและปรับเปลี่ยนแผนการท างานหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพ
ของการบริการ และไม่กระทบต่อการบริการผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ 
 

6.1.3 ภาควิชา (ถ้ามีการจัดซ้ือจัดจ้างเอง) มีวิธีการอย่างไรในการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพของการส่งมอบ 
การรวบรวมและประเมินผู้ส่งมอบในมิติปริมาณและคณุภาพ เพือ่ให้ผู้ส่งมอบท่ีเลือกมีคุณสมบตัิทีต่อบสนองควำมจ ำเป็นด้ำนกำร
ปฏิบัติกำร และพร้อมที่จะช่วยยกระดับผลกำรด ำเนินกำรขององค์กรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำ  
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     ภาควิชา ฯ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเอง    มีวิธีการบริหารจัดการโดยการท าสัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้น  ในการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ส่งมอบอุปกรณ์ implant prosthesis  โดยมีการประเมินคุณภาพ และเรียนรู้ท าความเข้าใจเครื่องมือที่มี  
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

6.1.4 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของภำควิชำ/สถำน/ศูนย์/โรงเรียนและคณะฯ และการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม เช่น กำรน ำไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจ กำรบริกำรวิชำกำร กำรจดทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรผลิตเชิงพำณิชย์  
            การมุ่งเน้นการลดขั้นตอนเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร ใช้สารสนเทศเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพเช่ือถือได้ สร้างความ
ร่วมมือการท างานเป็นเครือข่าย น าความต้องการของผู้รับบริการมาเป็นข้อมูลในการออกแบบระบบการท างาน เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบงานของภาควิชาฯ ค านึงถึงความสัมฤทธ์ิผล และการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมคุ้มค่าที่สุด ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยวิชาการ และการบริการทางการแพทย์ เช่น มีการสร้างนวัตกรรมด้าน
การศึกษา ประกอบด้วย การจัดท าวีดิทัศน์การตรวจร่างกายส าหรับนักศกึษาแพทย์เพื่อการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองทาง          e-
learning และจัดท า logbook online  เพื่อติดตามการเรียนรู้และการปฏิบัติงานส าหรับนักศึกษาแพทย์ portfolio, e-logbook 
เพื่อติดตามพัฒนาการด้านการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านทุก rotation และจัดท าระบบบันทึกการเรียนการ
สอน Bee 7  
 
ตารางที่ 6.1(ช) แสดงนวัตกรรมของสาขากายภาพบ าบัด ภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัลโครงการติดดาว 

ชื่อ/ประเภทผลงาน ประเด็นจุดเน้นการพัฒนา
คณะฯ ที่สอดคล้องกับผลงาน 

ปีที่ได้รับรางวัล 
(ปี 58–60) 

นวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน โครงการห้องประคบร้อน ผ่อนคลาย สบาย
ใจ  การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ 2559 

นวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดูแล
ผู้ป่วยปวดคอเชิงรุก การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ 2559 

นวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน โครงการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยปวด
หลังด้วยการออกก าลังกายแบบจ าเพาะ การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ 2559 

 นวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน อุปกรณ์รองศีรษะชนิดปรับมมุได้ส าหรับการ
นอนดึงคอ (Adjustable board for supine cervical traction) การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ 2560 

นวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อคอแบบนิ่งอยู่กับที่ การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ 2560 
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            6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ : ภาควิชา/สถาน/ศูนย/์โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการการ
ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผล 
 ตารางที่ 6.2(ก) แสดงประสิทธิผลชองการปฏิบัติการ ของภาควิชาฯ 

ปฏิบัติการ ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
ผลลัพธ์/ระบบงานที่ส าคัญท่ีเกิดจากการปฎิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง 
1. จัดอบรมโครงการให้
ค าปรึกษา(counseling) 
แก่แพทย์ประจ าบ้านชั้นปี
ท่ี 1 และ ปีท่ี 3 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการสื่อสารระหว่างแพทย์
ประจ าบ้านและผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วยให้ได้รับข้อมูล
ทางด้านการแพทย์ท่ีถูกต้อง ป้องกันการเกิดปัญหา 
การฟ้องร้องจากผู้ป่วยและญาติ  

- แพทย์ประจ าบ้านมีทักษะทางด้านการสื่อสารท่ีดีขึ้น 
- แพทย์ประจ าบ้านน าทักษะท่ีได้เรียนไปใช้กับผู้ป่วย

และญาติอย่างถูกต้อง 
- ได้รับชมเชยจากผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกับการดูแล

ผู้ป่วยของแพทย์ประจ าบ้าน 
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Cadaveric workshop 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านทักษะ และความมั่นใจใน
การท าหัตถการก่อนท่ีจะท าการรักษาในผู้ป่วยจริง 
 

แพทย์ประจ าบ้านมีทักษะ และความมั่นใจในการท า
หัตถการได้อย่างปลอดภัยในผู้ป่วยจริง ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ 

3. จัดให้มี Quality 
resident เพื่อดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉินในหอผู้ป่วย  

เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในผู้ป่วย
ฉุกเฉินอย่างมีระบบ สามารถแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้
อย่างรวดเร็ว 

ผู้ป่วย ญาติ และพยาบาลหอผู้ป่วยมีความพึงพอใจ ใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน และช่วยลดความ
เสี่ยงที่เกิดจากความล่าช้าต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน 

4. จัดให้มีแพทย์ประจ า
บ้าน ISR (In-house 
service resident) เพื่อ
ดูแลผู้ป่วย และรับผู้ป่วย 

เพื่อให้มีระบบ การรับผู้ป่วยใหม่ ณ หอผู้ป่วยท่ี
ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงผู้ป่วยได้รับการรักษาท่ีรวดเร็ว
ขึ้น พร้อมท้ังลดภาระของแพทย์ประจ าบ้านประจ า
หอผู้ป่วยลง 

- พยาบาล หอผู้ป่วย รวมท้ังผู้ป่วย ญาติ มีความพึง
พอใจ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่รวดเร็วมากขึ้น  

- ช่วยลดภาระงานของแพทย์ประจ าบ้านประจ าหอ
ผู้ป่วย 

 
6.2.1 ภาควิชา  มีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนในระดับปฏิบัติการ เช่น กำรลดของเสีย กำรท ำซ้ ำ กำรลดรอบเวลำ 

กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ควำมผิดพลำด กำรลดต้นทุนค่ำประกันควำมเสยีหำย หรือกำรสูญเสียผลิตภำพของลูกค้ำให้น้อยที่สดุ 
กำรลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ กำรทดสอบ และกำรตรวจสอบกระบวนกำรหรือผลกำรด ำเนินกำร โดยสร้าง
ความสมดุลระหว่างความจ าเป็นของการควบคุมต้นทุนกับความต้องการของลูกค้า  

ผู้น าระดับสูงของภาควิชาฯ เน้นย้ าให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใสภาควิชาฯ มีกลไกในการควบคุม
ต้นทุน โดยผู้น าสูงสุดของภาควิชาฯ มอบหมายให้รองหัวหน้าภาควิชาฯ ในแต่ละฝ่าย พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการในโครงการ
ต่าง ๆ เช่น การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย ด าเนินการค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยผู้น าระดับสูงจะ
เข้ามาดูแลทุกโครงการที่มีการเบิกค่าใช้จ่ายกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การควบคุมต้นทุนในระดับปฏิบัติการจะต้อง
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่คณะฯ ก าหนด ให้มีความจ าเป็น เหมาะสม คุ้มค่า มีความพอดี  ไม่น้อยเกินไปและไม่มากจนเกินไป มี
การเลือกใช้วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ประโยชน์ เหมาะสม และคุ้มค่า บ ารุงรักษาน้อยแต่มีความทนทานและใช้งานได้นาน การ
พิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมบริหารภาควิชาฯและทุกโครงการที่เสนอขอใช้
งบประมาณเบิกจ่ายจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก่อนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติหลักการในการอนุมัติงบประมาณ ภาค
วิชาฯ จะต้องส่งโครงการดังกล่าวให้หน่วยตรวจสอบฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ช่วยตรวจสอบขั้นสุดท้าย 

หน่วยพัสดุ ภาควิชาฯ มีความพร้อมในเรื่องของการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย มีความหลากหลาย 
และพร้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับพยาธิสภาพของผู้ป่วยมกีารก าหนดคุณสมบัติของผู้ส่งมอบ โดยเฉพาะผู้ส่งมอบท่ีเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจด้านบริการสุขภาพ ว่าจะต้องสามารถส่งอุปกรณ์ อวัยวะเทียมและเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัด ได้รวดเร็วทันเวลา ถูกต้อง มี
คุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ป่วย ติดตามข้อมูลแนวทางการปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการ
บ าบัดรักษาโรค เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลของแต่ละสิทธิ คือ 
กรมบัญชีกลาง, ประกันสุขภาพแห่งชาติ และประกันสังคมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วยทุกระดับในกรณีที่สินค้าช ารุด ไม่เป็นไป
ตามคุณสมบัติ สามารถส่งคืน และจัดหามาชดเชยได้ทันเวลา   
     บุคลากรสายสนับสนุนระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ



รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด ประจ าปี 2560        หน้าที่97/204 

โปร่งใสมีการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถ
จัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ทันเวลา 

 
6.2.2 ภาควิชา (กรณีมีระบบสารสนเทศส าคัญของภาควิชาที่ดูแลเอง ) มีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจได้ว่าระบบ

สารสนเทศมีความเชื่อถือได้ ปลอดภัยและมีการป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์ มีความพร้อมใช้งานและอย่างต่อเนื่อง  
      ภาควิชาฯ มีหน่วยสารสนเทศของภาควิชาฯเอง โดยมีรองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายสารสนเทศและหัวหน้าหน่วยสารสนเทศ
เป็นผู้ก ากับดูแล  หน่วยสารสนเทศจะมีหน้าที่ให้บริการ จัดหา ติดตั้ง ดูแลบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของทุกหน่วยงานในภาควิชาฯ ทั้ง Hardware Software และ Data  มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอย
ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ปฏิบัติงาน และคอยประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศคณะฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อร่วมกันก ากับดูแลให้ระบบสารสนเทศมีความปลอดภัยและเช่ือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของคณะฯ   ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ขัดข้อง ภาควิชาฯ มีการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส ารองไว้ให้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
    ภาควิชาฯ มีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส าคัญจากบุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้อง โดยการก าหนด username/password และ
จ ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบงานต่างๆ    มีการส ารองข้อมูลส าคัญเก็บไ ว้ในแหล่งเก็บข้อมูลภายนอก (external 
harddisk) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย       ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัยบนโลกไซ
เบอร์ และการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและองค์กร 
และมีการติดตั้งโปรแกรมตรวจจับและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

 
6.2.3 ภาควิชา มีวิธีการอย่างไรในการบริหารจัดการเพื่อให้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการมีความปลอดภัย โดยค ำนึงถึงกำร

ป้องกันอุบัติเหตุ กำรตรวจสอบ (inspection) กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับหน่วยงำน กำรวิเครำะห์ต้นเหตุของควำมล้มเหลว กำร
จัดท ำแผน ได้แก่ แผนรองรับภำวะฉุกเฉินระดับหน่วยงำน ภำควิชำ แผนท ำให้คืนสู่สภำพเดิม และการเตรียมพร้อมเพ่ือภาวะ
ฉุกเฉินตามแนวทางที่ก าหนด  
     ภาควิชาฯ มีวิธีการบริหารจัดการเพื่อการเตรียมพร้อมเพ่ือภาวะฉุกเฉินตามแนวทางที่ก าหนด ดังน้ี 
     การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ภาควิชาฯ มีระบบ key card  ในการเข้าออกบริเวณต่างๆ ของอาคารส านักงาน  
โดยมีการจ ากัดสิทธิการเช้าออกในบริเวณต่าง ๆ มีการติดบาร์
โคดบนบัตรซึ่งสามารถตรวจสอบการเข้าออกของแต่ละบุคคลได้ 
ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าในส านักงาน มีระบบกล้อง
วงจรปิดเพื่อบันทึกภาพตลอดเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลภาพ
หากเกิดความผิดปกติ หรือมีข้อสงสัย โรงพยาบาลศิริราช มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระบบสนับสนุนและบริการ ดูแล
ความเสี่ยงในเชิงป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
จัดระบบป้องกันอัคคีภัย   มีเครื่องดักจับควันที่มีความไว้ในการดักจับ  ส ญญาณเตือนภัย  ไฟฉาย  อุปกรณ์ดับเพลิงที่มีการ
ตรวจสอบความพร้อมโดยเจ้าหน้าที่จากงานวิศวกรบริการอยู่เสมอ   
     มีระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  มีคณะกรรมการดูแลด้านการ
บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของภาควิชาฯโดยหัวหน้าหน่วยพัฒนา
องค์กรและคุณภาพงานเป็นผู้รายงานให้ผู้ช่วยรองหัวหน้าภาควิชา ฯ ฝ่ายพัฒนา
องค์กรและคุณภาพงานพิจารณาทบทวนและจัดการเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  ท าให้เกิดการเรียนรู้  หาแนวทางป้องกัน  และ
น ามาสร้างความตระหนักตื่นรู้ภายในองค์กร      มีการใช้ข้อมูลรายงาน เพื่อ
ป้องกันการเกิดซ้ า   น าประโยชน์ที่ได้รับการทบทวนและหามาตรการป้องกัน
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แก้ไข มาสอนแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน   มีการติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงาน ช่วย
คลี่คลายความเสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดเหตุการณ์  ฟ้องร้องบุคลากรหน้างาน  ลดความเครียดในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
     ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โรงพยาบาลศิริราช มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ งานป้องกัน
และระงับอัคคีภัย เน้นความส าคัญของชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการ และบุคลากร โดยมีการจัดระบบป้องกัน และระงับ
อัคคีภัยที่มีความพร้อมได้มาตราฐานสากลบุคลากรมีความรู้ สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้มกีารส ารวจด้านการจัดการอาคาร
สถานที่และความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล โดยคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV TOUR) โดยใช้
เกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานของ JCIA มีการจัดอบรมทักษะความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่บุคลากร ฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟ   
 ภาควิชาฯ ด าเนินการส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นตัวแทนผู้ประเมินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จ านวน 4 คน เพื่อน าความรู้ ที่
ได้รับมาจัดท าแผนฝึกอบรมภายในภาควิชาฯ ในอนาคต 
 ความปลอดภัยของบุคลากรหน้างานที่ต้องติดต่อกับผู้ป่วยโดยตรง โรงพยาบาลศิริราช  มีหน่วยงานที่สอดส่องดูแล
รับผิดชอบโดยตรง  คืองานโรคติดเชื้อ มีการปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยในข้ันแรก มีการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น การคัดกรองผู้ป่วยเพื่อ
ยืนยันโรค และมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเช้ือ และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆ อย่างชัดเจน  
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ ผู้ป่วยรายอื่นๆ และบุคลากรหน้างาน   
ด้านการศึกษากรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน   

ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึน้ การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
การประกาศหยุดเรียนฉุกเฉินจากเหตุการณ์
ต่างๆ เช่น น้ าท่วม เกิดจราจล เปน็ต้น 

ด าเนินการจัดท าขั้นตอนการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่
การศึกษา และตัวแทนนักศึกษาแพทย์ โดยแจ้งวิธีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่
วันแรกท่ีขึ้นเรียน 

 

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
สรุปการพัฒนาปรับปรุงท่ีส าคัญของหมวด 6 ในรอบปีที่ผ่านมา  

1. จัดท าสื่อการสอนรูปแบบวีดีทัศน์ เรื่อง การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์ จ านวน 6 เรื่อง เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ช้ันปี
ที่ 5 สามารถน าไปศึกษาด้วยตนเองได้  

2. จัดให้มีแพทย์ประจ าบ้าน ISR (In-house service resident) ในการดูแลผู้ป่วย และรับผู้ป่วยใหม่ เพื่อให้มีระบบ การ
รับผู้ป่วยใหม่ ณ หอผู้ป่วยที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น พร้อมท้ังลดภาระของแพทย์ประจ าบ้านประจ า
หอผู้ป่วยลง 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Cadaveric workshop ให้แก่แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านทักษะ และ
ความมั่นใจในการท าหัตถการก่อนท่ีจะท าการรักษาในผู้ป่วยจริง 

4. จัดอบรมโครงการให้ค าปรึกษา (counseling) แก่แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 และ ปีท่ี 3 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในด้านการ
สื่อสารระหว่างแพทย์ประจ าบ้านและผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วยให้ได้รับข้อมูลทางด้านการแพทย์ที่ถูกต้อง ป้องกันการเกิดปัญหา การ
ฟ้องร้องจากผู้ป่วยและญาติ 
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5. จัดสอบภายใน ให้แก่แพทย์ประจ าบ้าน  
       -   แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี 2 สอบ OSCE 
       -   แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีท่ี 3 สอบ ปรนัย อัตนัย และ OSCE 

  -   แพทย์ประจ าบ้าน ช้ันปีที่ 4 สอบ ปรนัย อัตนัยOSCE, multiple trauma และoperative note โดยเชิญ
ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านช้ันปีท่ี 4 จากธรรมศาสตร์ ร่วมสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถร่วมกัน   

6.  จัดกิจกรรมพบปะแพทย์ประจ าบ้าน (ventilation) เพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแพทย์ประจ า
บ้านทุก 3 rotation 

7.  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการเรียนการสอน และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  
8.  อภิปรายและแสดงความคิดเห็นของคณาจารย์ จากประเด็นผลความพึงพอใจของแพทย์ประจ าบ้านระหว่างและหลัง

การฝึกอบรม เพื่อปรับการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560-61 
 
การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคร้ังท่ีผ่านมา 
ข้อเสนอแนะที่เป็นโอกาสพัฒนา จากผลการประเมินการเยี่ยมส ารวจภายใน ประจ าปี 2561  ระดับทีมน าทางคลินิก 

 ทบทวนการน าผลที่ได้จากการท า RCA มาวิเคราะห์ร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายการพยาบาล)  และหาแนวทางที่
เป็นรูปธรรม  เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ า 

 ทบทวนการจัดท า risk profile จากอุบัติการณ์ต่างๆ เพื่อจัดล าดับความส าคัญอขงการจัดท าแนวทางป้องกันอย่าง
อย่างเป็นระบบ 

ด้านการศึกษา    โอกาสพัฒนา :  
1. พิจารณาทบทวนการสื่อสารถึงการจัดล าดับความส าคัญและความเหมาะสมของเนื้อหา e – learning และความ

ซับซ้อนของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับผู้เรียนในแต่ละระดับ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาท่ีเหมาะสมในเวลาที่จ ากัด 
การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ : การศึกษาก่อนปริญญา  

 ในปีการศึกษา 2562 ก าหนดผู้พิจารณา case ผู้ป่วยเพื่อคัดกรองให้เหมาะสมก่อนการแจกให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 
5 ด าเนินการโดย รศ.นพ.พิสิฏฐ์ เลิศวานิช 

 จัดท า e- lecture ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมตามเนื้อหาการเรียนรู้ในรายวิชาของ
นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 5 และ 6 โดยเผยแพร่ผ่านระบบ selec ของคณะฯ 

2. พิจารณาทบทวนการประเมินการเรียนรู้ในโรงพยาบาลร่วมสอน เช่น การบันทึกหัตถการพื้นฐานที่ได้ฝึกปฏิบัติ 
การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ :  

 การศึกษาก่อนปริญญา - ท าระบบบันทึกหัตถการแบบ online ส าหรับนักศึกษาแพทย์ ช้ันปีที่ 6 ส าหรับการเก็บ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ 

 การศึกษาหลังปริญญา – ให้แพทย์ประจ าบ้านบันทึกข้อมูลการท าหัตถการ และมีการติดตามตรวจสอบโดย รอง
หัวหน้าภาคฯ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา 

3. พิจารณาทบทวนการจัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ และแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและความเสี่ยงท่ีส าคัญ เช่น การงดเลื่อน
สอน การรายงานอุบัติการณ์ เป็นต้น 

การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ :  
 การศึกษาก่อนปริญญา – ก าหนดให้มีผู้สอนต่อหัวข้อการสอน มากกว่า 1 คน เพื่อให้สามารถหมุนเวียนและทดแทนการสอน

ในช่ัวโมงสอนได้  
 การรายงานอุบัติการณ์ – ด าเนินการตามระบบของคณะฯ หากเกิดอุบัติการณ์ที่รุนแรง แพทย์ประจ าบ้านจะรายงานต่อ

อาจารย์เจ้าของไข้ เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น จากนั้นรายงานต่อหัวหน้าภาควิชาฯ และบันทึกรายงานในระรายงาน
อุบัติการณ์ 
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ด้านการบริการสุขภาพ   
     เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  ซึ่งมีการจัดระดับความรุนแรงตาม
เกณฑ์ที่งานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย  คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ก าหนดไว้  รองหัวหน้าภาควิชา ฯ และ
ผู้ช่วยรองหัวหน้าภาควิชา  ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพงาน   จะ
ก าหนดให้มีแผนการประชุมโดยเชิญบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ  เข้า
ร่วมประชุมทบทวนหาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขร่วมกัน  ก าหนด
เป็นแนวทางมาตรการในการดูแลผู้ป่วยของภาควิชา    ตัวอย่างเช่น  
เกิดอุบัติการณ์บล็อกผิดข้าง  แต่สามารถดักจับและตรวจสอบได้ก่อนท า
หัตถการ  แม้ยังไม่ได้เกิดความเสียหายรุนแรงขึ้นกับผู้ป่วย  แต่ภาควิชา
ฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ   มีการประชุมทบทวนกระบวนการท า Marking site  ใหม่  ซึ่งเดิมสามารถท า Marking site  ได้ทั้งบนผิวหนัง
ของผู้ป่วย  และท า Marking site บน diagram   แต่จากการทบทวนอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์พบว่า  การท า Marking site  บน 
diagram  มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได้  จึงมีการประชุมเพื่อหาแนวทางการท า Marking site  บนผิวหนัง 100 %  โดย
การประชุมอาจารย์ภาควิชาฯ  ก าหนดให้มีการเขียนวงกลมขนาด 5-10  เซนติเมตร  ห่างจากจุดที่จะท าหัตถการ และสามารถ
มองเห็นได้เมื่อปูผ้า (dressing)   ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการท าข้อตกลงกับทุกฝ่ายให้มีความครอบคลุม  และมีแผนที่จะด าเนินการ
เป็นระเบียบปฏิบัติของภาควิชาฯ  ต่อไป 
 
แผนงานในอนาคต 

1. จัด Cadaveric workshop ในทุกๆสาขา ให้แก่แพทย์ประจ าบ้านทกุช้ันปี และแพทย์เฟลโลว์อย่างต่อเนื่อง 
2. รับการตรวจประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน สาขาออร์โธปดิิกสต์ามเกณฑ์ WFME 

(World Federation for Medical Education)  
3. การบันทึกหัตถการส าหรับแพทยป์ระจ าบ้าน ณ โรงพยาบาลสมทบฝึกอบรม โดยใช้ระบบ Rcost logbook ของราช

วิทยาลัยฯ 
 

เกณฑ์การประเมินกระบวนการ (หมวด 1 – 6)  
ระดับคะแนน ความหมาย 

0 ไม่มีการด าเนินการ หรือกระบวนการไม่ชัดเจน 

1 มีกิจกรรมในข้ันเริ่มต้น หรือบางสว่น ยังไม่มีประสิทธิผล 
2 เริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบท่ีตอบสนองต่อหัวข้ออย่างหลวม ๆ 
3 มีการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นระบบ มีการน าไปใช้ เริม่มีประสิทธิผล 
4 มีการด าเนินการที่เป็นระบบ มีการปรับปรุงต่อเนื่อง จนดีขึ้นและค่อนข้างมีประสิทธิผล  
5 มีกระบวนท่ีเป็นระบบ และมผีลลพัธ์ที่เป็นเยี่ยม ตอบสนองความต้องการและวสิัยทัศน์ขององค์กร เปน็ต้นแบบ 

ระดับคะแนนประเมนิตนเอง หมวด 6 :  4   
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
7.1  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  และด้านกระบวนการ 
    7.1 ก.  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นผู้เรียน 
 ตารางที่ 7.1(ก1) แสดงผลการด าเนินการพันธกจิด้านการศึกษา 

ตัวชี้วัด  
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินการ 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ร้อยละของการสอบผ่านในครั้งแรกของผู้เรียนเพื่อจบการศึกษา               
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.)  100 100 100 100 100 100 
หลักสูตรระดับหลังปริญญา        
หลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง        
- หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์  100 100 100 100 100 100 
- หลักสูตร แพทย์เฟลโลว์ จ านวน 9 อนุสาขา   100 100 100 100 100 100 
อัตราการสอบผ่านของผู้เรียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพในเวลาท่ีก าหนด        
ร้อยละการสอบผ่านของผู้เรียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพในเวลาท่ี
ก าหนด(%) 

       

ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาและประกอบวิชาชีพได้ภายใน
เวลาท่ีก าหนด  

       

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.)  100 100 100 100 100 100 
หลักสูตรระดับหลังปริญญา        
หลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง        
- หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์   100 100 100 100 100 100 
- หลักสูตร แพทย์เฟลโลว์ จ านวน 9 อนุสาขา   100 100 100 100 100 100 
จ านวนศิษย์เก่าของภาควิชา/สถาน/ศูนย์ ท่ีได้รับรางวัลใน
ระดับประเทศ/นานาชาติ (คน) 

       

- รวม        
- ระดับประเทศ  - - 2 3 1  
- ระดับนานาชาติ        
ร้อยละของนักศึกษาท่ีสามารถสอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการสอบครั้งแรก   

           

ร้อยละของนักศึกษาแพทย์ที่สามารถสอบผ่านรายวิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดกิส์ ในการสอบครั้งแรก 

 100 100 100 100 100 100 

ร้อยละของแพทย์เฉพาะทางที่สามารถสอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการสอบวุฒิบัตรครั้งแรก 
- หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน  สาขาออร์โธปิดิกส์  100 100 100 100 100 100 
- หลักสูตรแพทย์ เฟลโลว์  
  Adult reconstructive surgery 
  Hand and microsurgery 
  Pediatric orthopedic 
  Orthopedic oncology 
  Orthopedic trauma 
  Sports medicine  
  Spine surgery  
  Foot and ankle (เปิดปีการศึกษา 2556) 
Orthogeriatric and Metabolic Bone(เปิดปีการศึกษา 2559) 

  
100 
100 

- 
100 

- 
100 
100 

- 
- 

 
100 
100 

- 
100 

- 
100 
100 

- 
- 

 
100 
100 

- 
100 
100 
100 
100 
100 

- 

 
100 
100 

- 
100 

- 
100 
100 
100 

- 

 
100 
100 
100 
100 

- 
100 
100 
100 

- 

 
100 
100 
100 

- 
- 

100 
100 
100 
100 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาและประกอบวิชาชีพได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
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ตัวชี้วัด  
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินการ 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

หลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง        
- หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน  สาขาออร์โธปิดิกส์  100 100 100 100 100 100 

- หลักสูตรแพทย์ เฟลโลว์  
   Adult reconstructive surgery 
  Hand and microsurgery 
  Pediatric orthopedic 
  Orthopedic oncology 
  Orthopedic trauma 
  Sports medicine  
  Spine surgery  
  Foot and ankle (เปิดปีการศึกษา 2556) 
Orthogeriatric and Metabolic Bone (เปิดปีการศึกษา 2559) 

 
 

 
100 
100 

- 
100 

- 
100 
100 

- 
- 

 
100 
100 

- 
100 

- 
100 
100 

- 
- 

 
100 
100 

- 
100 
100 
100 
100 
100 

- 

 
100 
100 

- 
100 

- 
100 
100 
100 

- 

 
100 
100 
100 
100 

- 
100 
100 
100 

- 

 
100 
100 
100 

- 
- 

100 
100 
100 
100 

ร้อยละของแพทย์ประจ าบ้านท่ีสามารถสอบผ่านเลื่อนชั้นปีได้ตามก าหนด  100 100 100 100 100 100 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีสามารถสอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการสอบครั้งแรก   

       

ร้อยละของนักศึกษาแพทย์ท่ีสามารถสอบผ่านรายวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธ
ปิดกิส์ ในการสอบครั้งแรก 

 100 100 100 100 100 100 

ร้อยละของแพทย์เฉพาะทางที่สามารถสอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการสอบวุฒิบัตรครั้งแรก 
- หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน  สาขาออร์โธปิดิกส์  100 100 100 100 100 100 
- หลักสูตรแพทย์ เฟลโลว์  
  Adult reconstructive surgery 
  Hand and microsurgery 
  Pediatric orthopedic 
  Orthopedic oncology 
  Orthopedic trauma 
  Sports medicine  
  Spine surgery  
  Foot and ankle (เปิดปีการศึกษา 2556) 
Orthogeriatric and Metabolic Bone (เปิดปีการศึกษา 2559) 

  
100 
100 

- 
100 

- 
100 
100 

- 
- 

 
100 
100 

- 
100 

- 
100 
100 

- 
- 

 
100 
100 

- 
100 
100 
100 
100 
100 

- 

 
100 
100 

- 
100 

- 
100 
100 
100 

- 

 
100 
100 
100 
100 

- 
100 
100 
100 

- 

 
100 
100 
100 

- 
- 

100 
100 
100 
100 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาและประกอบวิชาชีพได้ภายในเวลาท่ีก าหนด 
หลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง        
- หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน  สาขาออร์โธปิดิกส์  100 100 100 100 100 100 
- หลักสูตรแพทย์ เฟลโลว์  
   Adult reconstructive surgery 
  Hand and microsurgery 
  Pediatric orthopedic 
  Orthopedic oncology 
  Orthopedic trauma 
  Sports medicine  
  Spine surgery  
  Foot and ankle (เปิดปีการศึกษา 2556) 
Orthogeriatric and Metabolic Bone (เปิดปีการศึกษา 2559) 

  
100 
100 

- 
100 

- 
100 
100 

- 
- 

 
100 
100 

- 
100 

- 
100 
100 

- 
- 

 
100 
100 

- 
100 
100 
100 
100 
100 

- 

 
100 
100 

- 
100 

- 
100 
100 
100 

- 

 
100 
100 
100 
100 

- 
100 
100 
100 

- 

 
100 
100 
100 

- 
- 

100 
100 
100 
100 

ร้อยละของแพทย์ประจ าบ้านท่ีสามารถสอบผ่านเลื่อนชั้นปีได้ตามก าหนด  100 100 100 100 100 100 
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7.1ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
7.1ข(1)ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ  

พันธกิจการศึกษา : ติดตามผลลัพธ์ประสิทธิผลของกระบวนการส าคญั  
ตารางที่ 7.1(ข1) แสดงประสิทธผิลและประสิทธภิาพของกระบวนการ 

ตัวชี้วดั (ใหม่) 
รอบการ 

รายงานผล 
ผลการด าเนินการ 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ยของบัณฑิตศึกษา        
ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมินโดยสถาบันภายนอก (%)        
จ านวนศิษย์ปัจจบุันระดับหลังปริญญาทีไ่ด้รับรางวัล/
ผลงานวิจัยของราชวิทยาลัย (คน) (รอบปีการศึกษา) 

 2 - - - - - 

ร้อยละการจบของผู้เรียนในเวลาทีก่ าหนด  100 100 100 100 100 100 
จ านวนนกัศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวชิาการ/วิชาชีพ ใน
ต่างประเทศ (Outbound) (≥ 4 สปัดาห์)  

      
 

จ านวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลีย่น (Student Exchange) 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.)  11 22 1 5 8 7 
หลักสูตรระดบัหลังปรญิญา        
หลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง 
- หลักสูตรแพทย์ประจ าบา้น   - - - - - - 
- หลักสูตร แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด และแพทย์เฟลโลว์   14 12 4 7 6 7 
จ านวนนักศึกษาต่างชาติ(เต็มเวลา)3 ปี(Inbound) 
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.)  - - - - - - 
หลักสูตรระดบัหลังปรญิญา 
หลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง        
- หลักสูตรแพทย์ประจ าบา้น   - - - - - - 
- หลักสูตร แพทยป์ระจ าบ้านต่อยอด และแพทย์เฟลโลว์   - - - - - - 
 จ านวนนักศึกษาที่ไปศึกษา/แลกเปลีย่นในต่างประเทศ (คน) 
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.)  - - - - - - 
หลักสูตรระดบัหลังปรญิญา        
หลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง        
- หลักสูตรแพทย์ประจ าบา้น สาขาออร์โธปิดิกส ์  2 1 2 2 - 2 
- หลักสตูร แพทย์เฟลโลว์ จ านวน 9 อนสุาขา  2 2 2 2 - - 
 จ านวนการคงอยู่ในหลักสูตรของจ านวนนักศึกษา 
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.)        
หลักสูตรระดบัหลังปรญิญา        
หลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง        
- หลักสูตรแพทย์ประจ าบา้น สาขาออร์โธปิดิกส ์  100 100 100 100 100 100 
- หลักสูตร แพทย์เฟลโลว์ จ านวน 9 อนสุาขา   100 100 100 100 100 100 
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิต        

 
7.1ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ตัววัด 
ยุทธศาสตร์ 

ข้อที่ ตัวชี้วัด 
รอบการ

รายงานผล 
ผลการด าเนินการ 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 
ผลลัพธ์ด้านการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน 

7.1-76 จ านวนของระยะเวลาคงคลัง(วัน)  0 0 0 0 0 0 
7.1-77 มูลค่าคงคลัง (บาท)        

อื่นๆ          
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
 7.2 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและกลุ่มลูกค้า 
ตารางที่ 7.2(ก1) แสดง จ านวน อาจารย์ แพทย์ประจ าบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ และแพทย์เฟลโลว์ ในสถาบันต่าง ๆ  ปีการศึกษา 
2560  

 
สถ

าบ
ัน 

(1
4 

แห
่ง) 

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์ 

(ค
น)

 

จ า
นว

นท
ี่เป

ิดร
ับแ

พท
ย์ป

ระ
จ า

บา้
นต

่อป
ี (ค

น)
 จ านวนแพทย์ประจ าบา้นและแพทย์ใชทุ้น

เข้าฝึกอบรม/ป ี(คน) 
จ านวนแพทย์เฟลโลว ์
เข้าฝึกอบรม/ปี (คน) 

แพ
ทย

์ปร
ะจ

 าบ
า้น

/พ
ชท

 ป
ี 1

 

แพ
ทย

์ปร
ะจ

 าบ
า้น

/พ
ชท

 ป
ี 2

 

แพ
ทย

์ปร
ะจ

 าบ
า้น

/พ
ชท

 ป
ี 3

 

แพ
ทย

์ปร
ะจ

 าบ
า้น

/พ
ชท

 ป
ี 4

 

แพ
ทย

์ใช
้ทุน

 ป
 ี5

 

Ad
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str
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e 
su

rge
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 m
icr

os
ur

ge
ry

 

Pe
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c o
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op
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og
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dic
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m
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Sp
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m
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Sp
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l s
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ry

 
     

Fo
ot

 a
nd

 a
nk

le
 

Or
th

og
er

iat
ric

 a
nd

 M
et

ab
ol

ic 
Bo

ne
 

Di
so

rd
er

 (เ
ริ่ม

ปีก
าร

ศึก
ษา

 2
55

9) 

ศิริราช 40 12 12 11 13 12 - 2 2 2 2 - 1 1 2 1 

จุฬาลงกรณ์ 21 8 7 7 6 6 - 2 1 - - 1 2 3 - - 

รามา 29 10 9 8 7 6 - 4 1 1 - - 2 3 1 - 

เชียงใหม่ 20 10 6/4 6/4 3/4 6/4 4 1 2 - - 2 2 2 1 - 

ขอนแก่น 26 3 1/5 0/4 1/4 1/5 3 - - - - - 1 1 - - 

มอ. 18 2 0/2 0/3 1/4 1/0 3 - - - - - - 1 - - 

มธ 17 4 4 4 3 4 - 2 1 - - - 2 - - - 

มศว 14 4 4 4 3 2 3 - - - - - - - - - 

วชิรพยาบาล 16 6 5 6 4 3 - 1 - - - - 1 1 - - 

ราชวิถ ี 15 8 8 7 5 7 - 2 - - - - 1 2 - - 

ภูมิพลฯ 21 8 7 6 4 6 - 1 - - - - - - - - 

วพม 37 10 10 10 7 10 - 2 1 1 2 1 1 - 2 - 

เลิดสิน 20 10 11 10 10 11 - 1 2 - - - 1 2 - - 

ต ารวจ 23 10 9 8 4 7 - 1 - - - 1 2 - - - 

 

7.2ก.(1) ความพึงพอใจผู้เรียน : ข้อมูลรายงานการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
บัณฑิตแพทย์รุ่น 122 ส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2560  
 

ตารางที่ 7.2(ก2) แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและการน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้จริงของภาควิชาทางคลินิก จ านวน 16 ภาควิชา  

ภาควิชา บัณฑิตแพทย์รุ่น (ปีการศึกษา) 
รุ่น 119 (2556) รุ่น 120 (2557) รุ่น 121 (2558) รุ่น 122 (2559) รุ่น 123 (2560) 

1.  4.41 4.48 4.25 4.14 4.44 
2.  4.23 4.08 4.08 4.07 4.42 
3. ศัลยศาสตร์ออรโ์ธปิดิคส์ฯ 4.11(6) 3.95(5) 3.97(6) 3.75(13) 4.18 (13) 
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ตารางที่ 7.2(ก3) แสดงการสรุปผลความพึงพอใจของแพทย์ประจ าบ้านหลังฝึกอบรม  
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด ปีการศึกษา 2560 

(อ้างอิงข้อมลูจากหน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
1. อัตราตอบกลับ  ร้อยละ 100 (n= 12 / 12) 
2. เพศ    เพศชาย ร้อยละ 75  (n=9)  เพศหญิง ร้อยละ 25  (n=3) 
3. สถาบันท่ีจบ   ศิริราช ร้อยละ 66.67  (n=8)  สถาบันอื่นๆ ร้อยละ 33.33  (n=4) 
4. ต้นสังกัด อิสระ ร้อยละ 25 (n=3)  มีต้นสังกัด ร้อยละ 66.67  (n=8) ไม่ระบุ ร้อยละ 8.33  (n=1) 
5. การเลือกฝึกอบรมที่ศิรริาชเป็นล าดับที ่  ล าดับที่ 1 ร้อยละ 100  (n=12)  
6. แผนหลังส าเร็จการอบรม  กลับไปท างาน ร้อยละ 66.67  (n=8) ศึกษาต่อศิริราช ร้อยละ 33.33  (n=4)  

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของแพทย์ประจ าบ้าน 
เกณฑ์ในการแปลผลระดับความพงึพอใจ ใช้เกณฑ์การแปลผลในการแบ่งระดับคะแนนเฉลี่ย (Best 1981: 179-187) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง     ระดับน้อยท่ีสุด    
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับน้อย    
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง    
   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับมาก    
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
 

ข. ความเห็นต่อหลักสูตร  
(การบริหารของหลักสูตร/ภาควิชา) 

ค่ากลางคณะฯ 
Mean 

ภาควิชา ระดับพึง
พอใจ Max Min Mean Rank Mean S.D. 

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญ (ชัดเจน ทันต่อ
เหตุการณ์) 

5 1 3.97 9/16 3.83 0.72 มาก 
2. การไดร้ับความช่วยเหลือ 5 2 3.94 12/16 3.58 0.79 มาก 
   2.1 ด้านการเรียน 5 2 3.95  3.67 0.78 มาก 
   2.2 ด้านการปรับตัวภายในคณะฯ 5 2 3.93  3.50 0.90 มาก 
3. การไดร้ับการปฏิสัมพันธ์ 5 2 4.15 15/16 3.75 0.78 มาก 
   3.1 จากอาจารย์ 5 2 4.13 

 
3.67 0.89 มาก 

   3.2 จากบุคลากร/เจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 5 2 4.19 3.83 0.72 มาก 
4. คุณภาพชีวิตการฝึกอบรม ความสุข บรรยากาศการ
เรียนรูภ้ายใน   
   หลักสูตร/ภาควิชา 

5 1 3.84 13/16 3.50 0.90 มาก 

5. ความเหมาะสมของภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 5 1 3.72 11/16 3.33 0.89 ปานกลาง 
6. ระบบการวัดและประเมินผล 5 1 3.87 12/16 3.67 0.78 มาก 
7. สิ่งท่ีได้รับจากการศึกษา        
      7.1 การบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายหลักสูตร 5 2 4.20 10/16 4.06 0.55 มาก 
              7.1.1. ความรู้ 5 2 4.14 3.83 0.72 มาก 
7.1.2. ความสามารถ/ทักษะในวิชาชีพ 5 3 4.18 3.92 0.67 มาก 
7.1.3. จริยธรรมของวิชาชีพ 5 2 4.29 4.42 0.51 มาก 
      7.2 ความรู้อื่นนอกเหนือจากวิชาชีพท่ีคณะฯ จัดให้ 
เช่น ภาษาอังกฤษ IT เป็นต้น 

5 1 3.74 15/16 3.25 1.05 ปานกลาง 
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ข. ความเห็นต่อหลักสูตร  
(การบริหารของหลักสูตร/ภาควิชา) 

ค่ากลางคณะฯ 
Mean 

ภาควิชา ระดับพึง
พอใจ Max Min Mean Rank Mean S.D. 

8.อาจารย ์ 5 1 4.10 12/16 3.72 0.69 มาก 
8.1  ประสิทธิภาพของการสอน 5 1 4.19 4.08 0.51 มาก 
      8.2  ความเอาใจใส่ต่อการสอน 5 1 4.15 3.92 0.67 มาก 
      8.3  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 5 1 3.98 3.17 1.11 ปานกลาง 
9. การสนับสนุนงานวิจยัที่ท า 5 1 4.10 12/16 3.82 1.25 มาก 
10.พึงพอใจในการจัดการศึกษาของหลักสูตร 5 1 4.02 11/16 3.67 0.89 มาก 

11. พึงพอใจในการเป็นแพทย์เฉพาะทางของคณะฯ 5 2 4.08 11/16 3.83 0.94 มาก 

12. หากย้อนเวลากลับไปได้เมื่อแรกเข้าศึกษา ท่านยังคง
เลือกเรยีน 
     ที่คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

5 1 4.14 11/16 3.83 1.19 มาก 

13. หากมีผู้ขอค าปรึกษาในการเรยีนต่อ ท่านจะแนะน าให้
มาศึกษา 
     ที่คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

5 1 4.02 11/16 3.67 0.89 มาก 

 
ค. สถาบันที่เห็นว่าดีเด่นที่สุดในหลักสูตรที่ท่านฝึกอบรม ณ ปัจจบุัน 
 

ล าดับ
ที ่

สถาบัน n. Max Min Mean S.D. 
1 โรงพยาบาลเลดิสิน 9 5 3 4.56 0.73 
2 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 9 5 2 4.44 0.73 
3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 5 2 4.11 1.05 
4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
10 5 2 3.90 0.88 

5 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 5 2 3.67 1.12 
 

 

ง. สิ่งที่แพทย์ประจ าบ้านเห็นควรพัฒนา/ปรับปรุงในการฝึกอบรม/ภาควิชา/สาขาวิชา มากทีสุ่ด 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็น n. Max Min Mean S.D. 
1 ภาระงานหนัก จ านวนผู้ป่วยมาก 12 5 1 3.17 1.40 
2 กิจกรรมผ่อนคลายความเครียดระหว่างฝึกอบรม 12 5 1 2.75 1.48 
3 อาจารยไ์ม่มีเวลา 12 5 1 2.67 1.23 
4 วิธีการให้ค าแนะน าของอาจารย ์ 12 5 1 2.58 1.16 
5 โอกาสไปร่วมประชุมวิชาการ หรือ Elective 12 5 1 2.42 1.68 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
- อาจารย์บางท่านควรปรับปรุงวิธีการสอน และแสดงความจริงใจตอ่แพทย์ประจ าบ้านมากกว่าเดมิ 
- รู้สึกเครยีดบางครั้งเวลาที่เขม้งวดมากๆ อยากใหล้ดลงบ้าง 
- การเรียนการสอน ควรมีการสอน lecture ให้มีระบบมากกว่าเดิม เพราะการเรียนการสอนในลักษณะปัจจุบันไมส่ามารถท าให้มี

ความรู้ไปสู้กับสถาบันอื่นได้ และเมื่อมีความรู้พื้นฐานท่ีไม่ดี ก็ไมส่ามารถน าไปสู่การ Discuss ที่ดไีด ้
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ตารางที่ 7.2(ก4) ตารางสรุปผลความพึงพอใจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลังฝึกอบรม  
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัด ปีการศึกษา 2560 

(อ้างอิงข้อมลูจากหน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
1. อัตราตอบกลับ  ร้อยละ 66.67 (n= 8 / 12) 
2. เพศ     เพศชาย ร้อยละ 100  (n=8)  
3. สถาบันท่ีจบ    ศิริราช ร้อยละ 37.50  (n=3)  สถาบันอื่นๆ ร้อยละ 62.50  (n=5)  
4. ต้นสังกัด  อิสระ ร้อยละ 37.50 (n=3)  มีต้นสังกัด ร้อยละ 62.50  (n=5)  
5. การเลือกฝึกอบรมที่ศิรริาชเป็นล าดับที ่ ล าดับที่ 1 ร้อยละ 100  (n=8)  
6. แผนหลังส าเร็จการอบรม  กลับไปท างาน ร้อยละ 100  (n=8)  
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของแพทย์ประจ าบ้าน 
เกณฑ์ในการแปลผลระดับความพงึพอใจ ใช้เกณฑ์การแปลผลในการแบ่งระดับคะแนนเฉลี่ย (Best 1981: 179-187) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง     ระดับน้อยท่ีสุด    
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับน้อย    
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง    
   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับมาก    
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
 

ข. ความเห็นต่อหลักสูตร  
(การบริหารของหลักสูตร/ภาควิชา) 

ค่ากลางคณะฯ 
Mean 

ภาควิชา ระดับพึง
พอใจ Max Min Mean Rank Mean S.D. 

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญ (ชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์) 5 3 4.30 4/8 4.29 0.49 มาก 
2. การไดร้ับความช่วยเหลือ 5 2 4.19 4/8 4.31 0.46 มาก 
   2.1 ด้านการเรียน 5 3 4.29  4.38 0.52 มาก 
   2.2 ด้านการปรับตัวภายในคณะฯ 5 3 4.15  4.25 0.46 มาก 
3. การไดร้ับการปฏิสัมพันธ์ 5 3 4.57 4/8 4.56 0.50 มากที่สุด 
   3.1 จากอาจารย์ 5 3 4.61 4.63 0.52 มากที่สุด 
   3.2 จากบุคลากร/เจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 5 3 4.44 4.50 0.53 มากที่สุด 
4. คุณภาพชีวิตการฝึกอบรม ความสุข บรรยากาศการเรยีนรู้
ภายใน   
   หลักสูตร/ภาควิชา 

5 3 4.31 4/8 4.38 0.52 มาก 

5. ความเหมาะสมของภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 5 3 4.29 3/8 4.38 0.52 มาก 
6. ระบบการวัดและประเมินผล 5 3 4.26 4/8 4.25 0.46 มาก 
7. สิ่งท่ีได้รับจากการศึกษา        
      7.1 การบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายหลักสูตร 5 3 4.59 3/8 4.62 0.52 มากที่สุด 
              7.1.1. ความรู้ 5 3 4.47 4.50 0.53 มากที่สุด 
7.1.2. ความสามารถ/ทักษะในวิชาชีพ 5 3 4.56 4.63 0.74 มากที่สุด 
7.1.3. จริยธรรมของวิชาชีพ 5 3 4.61 4.75 0.46 มากที่สุด 
      7.2 ความรู้อื่นนอกเหนือจากวิชาชีพท่ีคณะฯ จัดให้ เช่น 
ภาษาอังกฤษ IT เป็นต้น 

5 2 4.11 4/8 4.25 0.46 มาก 
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ข. ความเห็นต่อหลักสูตร  
(การบริหารของหลักสูตร/ภาควิชา) 

ค่ากลางคณะฯ 
Mean 

ภาควิชา ระดับพึง
พอใจ Max Min Mean Rank Mean S.D. 

8.อาจารย ์ 5 3 4.61 4/8 4.58 0.46 มากที่สุด 
8.1  ประสิทธิภาพของการสอน 5 3 4.64 4.75 0.46 มากที่สุด 
      8.2  ความเอาใจใส่ต่อการสอน 5 3 4.67 4.75 0.46 มากที่สุด 
      8.3  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 5 3 4.39 4.25 0.89 มาก 
9. การสนับสนุนงานวิจยัที่ท า 5 3 4.50 6/8 4.38 0.52 มาก 
10. พึงพอใจในการจัดการศึกษาของหลักสูตร 5 4 4.57 5/8 4.50 0.53 มากที่สุด 

11. พึงพอใจในการเป็นแพทย์เฉพาะทางของคณะฯ 5 4 4.54 5/8 4.50 0.53 มากที่สุด 

12. หากย้อนเวลากลับไปได้เมื่อแรกเข้าศึกษา ท่านยังคงเลือก
เรียน 
     ที่คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

5 3 4.71 6/8 4.62 0.52 มากที่สุด 

13. หากมีผู้ขอค าปรึกษาในการเรยีนต่อ ท่านจะแนะน าใหม้า
ศึกษา 
     ที่คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

5 3 4.62 5/8 4.50 0.53 มากที่สุด 

 
ค. สถาบันที่เห็นว่าดีเด่นที่สุดในหลักสูตรที่ท่านฝึกอบรม ณ ปัจจบุัน 
 

ล าดับ
ที ่

สถาบัน n. Max Min Mean S.D. 
1 คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 8 5 5 5.00 0.00 
2 โรงพยาบาลเลดิสิน 3 5 5 5.00 0.00 
3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
5 5 4 4.60 0.55 

4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 5 3 4.20 0.84 
5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 4 4 4.00 0.00 
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 3 4 4 4.00 0.00 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 4 4 4.00 0.00 
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ

ราช 
2 4 4 4.00 0.00 

 
ง. สิ่งที่แพทย์ประจ าบ้านเห็นควรพัฒนา/ปรับปรุงในการฝึกอบรม/ภาควิชา/สาขาวิชา มากทีสุ่ด 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็น n. Max Min Mean S.D. 
1 ภาระงานหนัก จ านวนผู้ป่วยมาก 6 5 1 2.67 1.63 
2 กิจกรรมผ่อนคลายความเครียดระหว่างการฝึกอบรม 5 4 1 2.60 1.14 
 การสอนสถติิและการวิจยั 5 4 1 2.60 1.14 
3 ห้องสมุดภาควิชา 4 3 1 2.25 0.96 
4 วิธีการวัดและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 5 3 1 2.20 1.14 
5 โอกาสได้ฝึกปฏิบัติหตัถการน้อย 5 4 1 1.80 1.30 
 โอกาสไปร่วมประชุมวิชาการหรือ elective 5 3 1 1.80 0.84 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
- ที่จอดรถน้อย (n=1) 
- เวลาป่วยไปตรวจ เบิกยา ต้องเดนิวนหลายที่ ซึ่งค่อนข้างเสียเวลา จุดต่างๆ อยูไ่กลกัน (n=1) 
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7.2 ก.(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้า 
พันธกิจด้านการศึกษา 
ตารางที่ 7.2(ก5) แสดงความผูกพันของผู้เรียนและลกูค้า 

ประเด็น ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

2556 2557 2558 2559 2560 
7.2ก.(1) 
ความพึงพอใจ
ผู้เรียน  
 

ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียน การสอน (ค่าเฉลี่ย เต็ม 5) 

1 ใน 5 อันดับ
ของภาควิชา
ค ลิ นิ ก  มี 1 6 
ภาควิชา 

4.11 
อันดับ 

6 

3.95 
อันดับ 

5 

3.97 
อันดับ 

5 

3.75 
อันดับ 

13 

4.18 
อันดับ 

13 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ชั้นปี 6) 

 - หลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน  สำขำออร์โธปิดิกส์  ≥ 80 % 61.95 68.87 78.14 81.26 72.4 
 - หลักสตูร แพทย์เฟลโลว์  ≥ 80 % 83.9 88 91.8 85 87.6 

7.2 ก.(2) 
ความผูกพัน
ของผู้เรียน
และลูกค้า 
 

จ านวนบัณฑิตแพทย์ที่กลับมาเลือกศึกษาต่อที่
ภาควิชา (คน) 

> ร้อยละ 60 
ของผู้สมัคร 

8/12 8/12 10/12 6/11 5/12 

จ านวนศิษย์ เก่ าที่กลับมาร่วมกิจกรรมของ
ภาควิชา (คน)  (Alumni, basic hip knee ,hip 
knee หัวหิน และมุทิตาจิต)  

> 200  คน/ปี 153 148 156 272  

 อัตราแพทย์ประจ าบ้านลาออก (%) 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0% 

หมายเหตุ :  จากตารางสรุปผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าภาควิชาฯ  พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558  อยู่ที่ระดับ 3.75 ข้อมูลดังกล่าว ภาควิชาฯ เพิ่งได้รับการ
รายงานผลจากการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันท่ี  26 ธันวาคม 2560 ขณะนี้ทีมคณาจารย์ฝ่ายการศึกษาก่อน
ปริญญาก าลังศึกษาผลการประเมินและประเด็นการประเมิน เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อหาโอกาสพัฒนาต่อไป 
 
7.3 ข. ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติของภาควิชา 
พันธกิจด้านการศึกษา 

ประเด็น ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ  

2557 2558 2559 2560 2561 

การน ากล
ยุทธ์ไป
ปฏิบัต ิ

อัตราความส าเร็จของตัวชี้วัดของภาควชิาตามที่ก าหนดไว้ใน SiPA(%) 80 83..33 88.9  N/A  
อัตราการสัมฤทธิผลตามแผนงานของภาควิชา 80 83..36 86.5 82.5 81  
อัตราความส าเร็จตามตวัชี้วัดของแผน 80 83..33 86.5 82.5 81  
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ตารางที่ 7.4(ข2) แสดงผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของแต่ละพันธกิจ ภาควิชาฯ 
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แผนปฏิบัติการ 
การบรรลุกลยุทธ์ การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ของสมรรถนะหลัก ตัวชี้วัด ด าเนินการได้ 

ด้านการศึกษา 
1. การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน E-Learning ส าหรับ
นักศึกษาแพทย์เพื่อทบทวนความรู้ 

 
ผลิตสื่อเพื่อฝึกทักษะการตรวจร่างกายในรูปแบบ VDO จ านวน 6 สาขา 

 
100% 

ผลิตบัณฑิตแพทย์, แพทย์
ประจ าบ้าน และแพทย์เฟล
โลว์ ให้มีความรู้ความ สามารถ
ระดับสากล 

2.  จัดโครงการส่งอาจารย์ไปช่วยสอน น าร่องท่ี
โรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
เพื่อดูแลนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจ าบ้าน 
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน/ 1 คน/ 1 โรงพยาบาล  โดยเริ่ม
ด าเนินการในปีการศึกษา 2557-ปัจจุบัน 

2.1 อาจารย์ออกไปช่วยสอน ณ โรงพยาบาลร่วมสอน ในกลุ่มท่ี 1-12 ทุกครั้ง 100%  
2.2 ความพึงพอใจของ extern 100%  
2.3 ความพึงพอใจของอาจารย์โรงพยาบาลร่วมสอน 80%  

3.  ปรับปรุงการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 
1,2,3และ 4  (ปรับปรุงหลักสูตร  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ท า Portfolio  และคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน) 

3.1 หลักสูตร ป.บัณฑิต และ Intensive course ของแพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 1 ด าเนินการได้ 100%  
3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะพิสัย ในกระดูกเทียมในสัตว์ และในอาจารย์ใหญ่ จ านวน 4 ครั้ง/
ปี สามารถด าเนินการได้ 

2 ครั้ง  

3.3  ร้อยละความพึงพอใจของแพทย์ประจ าบ้านท่ีตอบแบบสอบถาม N/A  
3.4 จัดให้แพทย์ประจ าบ้าน ปีที 4 - 2 ได้สอบ MEQ, MCQ, OSCE  100%  
3.6 จัดให้แพทย์ประจ าบ้าน ปีที 1  ได้สอบ MEQ  และ MCQ 100%  
3.7 จัดให้แพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 1 สอบ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ,วิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส์การผ่าตัดมือและรยางค์บน, วิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ และวิชาสัมมนาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

100%  

3.8 ร้อยละของจ านวน Portfolio ท่ีสมบูรณ์ของแพทย์ประจ าบ้านชั้นปีท่ี 1-4  90%  
3.9 ร้อยละของการด าเนินการจัดท าคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน ปี 1 ปีการศึกษา 2557 100%  

4. โครงการออกเยี่ยมและให้ค าปรึกษาแก่แพทย์ประจ า
บ้าน สาขาออร์โธปิดิส์ ปีท่ี 3 ณ โรงพยาบาลร่วมสอน 
ได้แก่ โรงพยาบาลนครปฐม หรือ โรงพยาบาลราชบุรี 
หรือ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รวมจ านวน 3 ครั้ง 

อาจารย์ออกเยี่ยมแพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 3   3 ครั้ง ผลิตบัณฑิตแพทย์, แพทย์
ประจ าบ้าน และแพทย์เฟล
โลว์ ให้มีความรู้ความสามารถ
ระดับสากล 

5.  สร้างสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ 

ผลิตสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 เรื่อง / ปีการศึกษา (ปี 2558 – 2561) 3 เรื่อง  

แผนปฏิบัติการ การบรรลุกลยุทธ์ 
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ตัวชี้วัด ด าเนินการได้ 
การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ของสมรรถนะหลัก 
ด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ 
1.ส่งเสริมให้อาจารย์แพทย์, แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์
เฟลโลว์ และบุคลากรของภาควิชา ผ่านการอบรม
จริยธรรมการวิจัยในคน (Ethic) 

 
1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีผ่านการอบรม 
1.2 ร้อยละของแพทย์ประจ าบ้าน ปีท่ี 2 ท่ีผ่านการอบรม 
1.3 ร้อยละของแพทย์เฟลโลว์ท่ีผ่านการอบรมฯ  

 
100% 

 
ผลิตผลงานวิจัย วิชาการ และ
นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและเป็น
ท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

100% 
80% 

2. เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย 
ตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

2.1 จ านวนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาตรี ท่ีได้รับการสนับสนุนจากคณะฯ (โครงการวิจัย 3 เรื่อง/ ผู้ช่วยวิจัย 1 คน)  4 คน  
 
 
(เครื่องกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วย
ไฟฟ้า) 

2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ (สืบค้นจากฐานข้อมูล Scopus)  ปี 2555 0.67 
2.3 จ านวนบทความวิจัยในช่วง 5 ปี ย้อนหลังท่ีได้รับการอ้างอิงในปีประเมินน้ัน  ๆ(Citation index) จ านวนบทความ : การอ้างอิง 2.14 
2.4 จ านวนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 100 % 
2.5 จ านวนโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรองจาก EC 100% 

3. โครงการบริหารจัดการด้านการวิจัย 3.1 จัดอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (จ านวนครั้ง/ปี) 1 พัฒนาระบบบริหารการวิจัย 
และเพิ่มศักยภาพ การท าวิจัย
ให้แก่บุคลากรทุกระดับ 

3.2  ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยท่ีเสนอขอการรับรองจาก EC ในแต่ละป ี มี = 100% 
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การค านวณขนาดตัวอย่าง  ปีละ 20 คน คะแนนความพึงพอใจ 100% 100% 
3.7 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สถิติ Diagnostic test และสถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือวัด  ปีละ 20 คน  
คะแนนความพึงพอใจ 100% 

100% 

3.8  อบรมเชิงปฏิบัติการใช้สถิติเพ่ือการวิจัยและ SPSS  ปีละ 20 คน คะแนนความพึงพอใจโดยรวม 100% มี - 100% 
4.  โครงการท่ีสนับสนุนการบริการวิชาการด้านสุขภาพ
ส าหรับประชาชน 

4.1  โครงการรวมพลคนรักษ์ข้อ  (จ านวนครั้ง/ปี) 1 สนับสนุนการบริการวิชาการ
ด้านสุขภาพส าหรับประชาชน 4.2  โครงการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาติก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (จ านวนครั้ง/ปี) 4 

4.3  รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร จพสท. ฉบับพิเศษ (วาระครบรอบ 50 ปี) ด าเนินการแล้ว 
4.4  จัดงานวิชาการความรู้สู่ประชาชน (วาระครบรอบ 50 ปี) ด าเนินการแล้ว 
4.5  จัดประชุมทางออร์โธปิดิกส์ระดับนานาชาติ ในวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งภาควิชา  ด าเนินการแล้ว สนับสนุนการบริการวิชาการแก่แพทย์ 

ด้านบริการสุขภาพ 
1.ผ่านการรับรองเป็น Specific Disease Certification 

จ านวน 1 โครงการการท่ีผ่านการรับรองเป็น Specific Disease Certification (จ านวนเรื่อง/ปี) เรื่อง Total Knee 
Replacement (ปี 2559) 

 
1 

Health Service Excellence 

2. ผ่านการพิจารณาเป็น SiCOE ของคณะฯ  จ านวน 1 โครงการ (Siriraj Joint Replacement Center  Phase 1 Total knee replacement) Phase 1 เรื่อง 
Total Knee Replacement  (ปี 2560) 

1 

3. คัดเลือก Area of Interest เพื่อท า Siriraj Clinical 
Tracer plus (Proven care process) ต่อยอดสู่การ
เป็น Specific Disease Certification และตั้งเป้าหมาย
เข้าสู่การพิจารณา SiCOE ของคณะฯ ในอนาคต 

จ านวนโครงการ ท า Siriraj Clinical Tracer plusท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการภายในภาควิชา   ปี 2560   
3.1 Fast track : Acute geriatric hip fracture (ซ่ึงมีการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจากภาวะกระดูกพรุนร่วมด้วย) 
3.2 Fast track : Acute spinal cord compression 

2 

อยู่ระหว่างพิจารณา 

Flow chart care 

process 

 



รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบดั ประจ าป ี2560        หนา้ที่113/204 

แผนปฏิบัติการ 
การบรรลุกลยุทธ์ การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ของสมรรถนะหลัก ตัวชี้วัด ด าเนินการได้ 
4. Risk Management 4.1 ใช้ Siriraj Surgical Safety Checklist ในภาควิชา  100%  

4.2 อัตราทบทวนรายงานอุบัติกาณ์ไม่พึงประสงค์ ทุก 3 เดือน 90% 
4.3  ร้อยละการด าเนินการ Medication Reconciliation ได้ครบถ้วน (ปี 2555) 
     4.3.1  MR in new case  (เป้าหมาย >80%) 
     4.3.2  MR within 24 ชั่วโมง (เป้าหมาย >80%) 
     4.3.3  MR with multidisciplinary  (เป้าหมาย >80%) 
     4.3.4  Unintentional discrepancy  (เป้าหมาย <20%) 

 
98.94% 
98.94% 
79.79% 
20.21% 

Health Service Excellence 
หมายเหตุ : สถิติท่ีแสดงเป็น
การ monitor ข้อมูลของฝ่าย
เภสัชกรรม ปี2555 

5.  เพิ่มการบูรณาการเครือข่ายโรงพยาบาลร่วมสอน 
การบริการส่งต่อ (Area matching)  

จ านวนครั้งการจัดกิจกรรม Training and maintain excellence service behavior (ESB) แก่บุคลากรด้านหน้า 
ต่อป ี

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ Develop 
Healthcare Network  

4. อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการท่ี
หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ (OPD 118)  

อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการ ท่ีหน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ (OPD 118)  ปี 2559 96.10% การเข้าถึงบริการและการ
ให้บริการรักษาผู้ป่วย 

5. มีระบบการจัดสรรเตียงอย่างมีประสิทธิภาพ โควตาเตียงสามัญ: อัตราการเตียง admit โดยไม่ถูกยกเลิก/เลื่อนผ่าตัด (ข้อมูล มกราคม 2558– ธันวาคม 2559) 97.17% 
ด้านการบริหารจัดการอื่นๆ 
1. Hardware Support 

1.1  ส ารวจจ านวนและความต้องการของทุกหน่วยงาน 95 % Enhance IT for 
Organization Effectiveness 1.2  จัดหา Hardware ให้ได้ตามความเหมาะสมตามหน่วยงานท่ีมีคยามต้องการ  90% 

1.3 เตรียมเครื่องส ารองเพื่อทดแทนยามฉุกเฉิน มี 
2. Software Support 2.1  ส ารวจความต้องการด้าน software ของงานการเรียนการสอน บริการ วิจัย วิชาการ และงานบริหาร  (ครั้ง/ปี) 1 

2.2  จ านวน software ท่ีมีการด าเนินการตามความต้องการของงานการเรียนการสอน บริการ วิจัย วิชาการ และ
งานบริหาร (จ านวน) 

1 

3. สร้างวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในภาควิชา ให้มี
ลักษณะ Supportive Environment (สังคมแห่งการ
เกื้อกูล) และสุนทรียสนทนา 

จัดอบรมหรือกิจกรรมสัมมนาเพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงการสร้างวัฒนธรรมแบบ Supportive และสุนทรีย
สนทนาในบุคลากรทุกระดับ (จ านวนกิจกรรม/ปี) ปี 2559 

1 Internal Communication 
Platform 

4. ช่องทางสื่อสารภายในภาควิชา ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการเข้าถึงบุคลากรในภาควิชา  

กล่องรับความคิดเห็น มี 

6. ปรับสภาพแวดล้อมสานท่ีท างานให้เหมาะสม จัดกิจกรรม 5 ส ปีละ 1 ครั้ง  (ปี 2557) 1 Happy workplace and 
good  governance 7. จัดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 7.1  ส ารวจรวบรวมข้อมูล (job description) และรายละเอียดท่ีส าคัญของบุคลากรทุกระดับ ปีละ 1 ครั้ง มี 

7.2  จัดท าแผนอัตราก าลังของภาควิชา คบทุกระดับใน 5 ปีข้างหน้า รวมท้ังต าแหน่งทดแทนระดับหัวหน้างาน มี 
7.3  จัดอัตราก าลังตามแผน ไม่มี 

8. สร้างเสริมสุขภาพท้ังกายและจิตใจ 8.1  จัดกิจกรรมสร้างเสิรมสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี  (ครั้ง/ปี) 1 
8.2 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดี (สามารถใช้แผนปฏิบัติการร่วมกัน Internal 
Communication (จ านวนกิจกรรม) 

1 

8.3  จัดระบบช่วยประสานงานเพ่ือให้บุคลากรรับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย  มี 
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ด้านบริการวิชาการ  การจัดประชุมวิชาการ 
  การจัดการเรียนการสอนเชิงประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถในการแก้ปัญหา วินิจฉัยดูแลผู้ป่วย
ก่อนและหลังการผ่าตัดให้เกิดแก่ศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์ แพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้สนใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขา วิชา
ต่างๆ ดังน้ี  
ตารางที่ 7.4(ข4) แสดงการจัดการเรียนการสอนเชิงประชุมวิชาการแก่ศัลยแพทย์ ภาควิชาฯ 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Cadaveric workshop ร่วมกับแพทย์นานาประเทศ เพื่อเพ่ิมทักษะการรักษาผู้ป่วย เทคนิค
วิธีการผ่าตัด การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องก่อนการรักษาผู้ป่วย เพื่อเกิดความรู้ความสามารถในเชิงปฎิ บัติการ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

การจัดการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ส าหรับพยาบาลทางด้านการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ การพยาบาล
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในระยะผ่าตัด การใช้การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้ านด้านออร์โธปิดิกส์และ
เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์พยาบาล และบุคลาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช (ดังตารางที่ 7.4-ข5) 

 
ตารางที่ 7.4(ข5) แสดงการจัดการประชุมวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ส าหรับพยาบาล ของภาควิชาฯ 

ปีพ.ศ. ชื่อการประชุม วันที่จัด 
จ านวนผู้
เข้า (คน) 

จ านวน
วิทยากร (คน) 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ(%) 

2559 21st Anniversary Siriraj Spinal Unit: Effective 
Management in Cervical Spine Injury 

16 -17 
มิถุนายน 2559 

359 25 95 

2560 การประชุมเพ่ิมพูนความรู้การพยาบาลผู้ป่วยโรค
กระดูกพรุน:Everything you should know 
about osteoporosis 

8-9 มิถุนายน 
2560 

264 18 95 

 

ปีพ.ศ. ชื่อการประชุม วันที่จัด 
จ านวนผู้
เข้า (คน) 

จ านวน
วิทยากร (คน) 

ผลการประเมินความ
พึงพอใจ(%) 

2558 Advance Siriraj Adult Reconstructive Surgery 
Course (ASAR) 

19-20 กันยายน 2558   109 16 90 

 การประชุมวิชาการ Basic Siriraj Adult 
Reconstructive Surgery Course (BSAR) 2015  
Knee Reconstructive Surgery for Residency 
Training 

14-15 ธันวาคม 2558  80 23 90 

2559 The 8thComprehensive Course in Metabolic 
Bone Disease and Orthogeraitrics 2016    

4 สิงหาคม 2559   124 13 95 

 Advance Siriraj Adult Reconstructive Surgery 
Course (ASAR) 

3-4 กันยายน 2559 110 22 90 

 Basic Siriraj Adult Reconstructive Surgery 
Course (BSAR) 2016 

19-20 ธันวาคม 2559 66 15 90 

2560 THOFAS Annual meeting 2017 17-18 กรกฎาคม 2560 109 28 95 
 Basic Spine Course 2017 

“Be the Safe Surgeon” 
22-23 กรกฎาคม 2560 187 36 95 

 
 Advance Siriraj Adult Reconstructive Surgery 

Course (ASAR) 2017  
16-17 กันยายน 2560 108 24 95 

 Basic Siriraj Adult Reconstructive Surgery 
Course (BSAR) 2017   

20-21 พฤศจิกายน 
2560 

80 10 95 
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ตารางที่ 7.4(ข6) แสดงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Cadaveric workshop ร่วมกับแพทย์นานาประเทศ Cadaveric 
Workshop ปีงบประมาณ 2560 

ล าดับ วันที่จัดงาน ชื่องาน บริษัท รายได้ส่งเข้า
คณะ 

ค่าตอบแทน
บุคลากรภายใน 

1 15 ตุลาคม 2559 University Cadaver Course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  93,072 20,500 
2 22 ตุลาคม 2559 University Cadaver Course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  93,072 20,500 

3 29-30 ตุลาคม 2559 AP Revision Knee Bio skill 
course ซิมเมอร์ 213,920 25,000 

4 5 พฤศจิกายน 2559 University Cadaver Course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  93,072 20,500 

5 
19-20 พฤศจิกายน 
2559 University Cadaver Course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  168,224 25,000 

6 3 ธันวาคม 2559 University Cadaver Course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  127,530 20,500 

7 3 ธันวาคม 2559 KYPHON®Balloon Kyphoplasty 
Primary Physician Training เมดโทรนิค  85,680 0 

8 7-8 มกราคม 2560 Minimally Access Spinal 
Technologies เมดโทรนิค  189,504 25,000 

9 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 
Fellows Course Knee & 
Shoulder Cadaveric Workshop 
2017 

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราช
วิทยาลยัฯ 193,424 17,500 

10 3 มีนาคม 2560 
โครงการเพิม่พูนทกัษะส าหรับแพทย์ประจ า
บ้านออร์โธปิดิกส ์และแพทย์ประจ าบา้นต่อ
ยอดอนุสาขาออร์โธปิดกิส์เท้าและขอ้เท้า 

คณะกรรมการอนุสาขาออร์โธปิดิกส์
เท้าและข้อเท้า ราชวิทยาลยัฯ 49,392 2,500 

11 4-5 มีนาคม 2560 High Performance Knee and 
Hip Product Training จอห์นสัน  153,944 27,250 

12 11-12 มีนาคม 2560 MDT Deformity Course เมดโทรนิค  142,016 22,300 
13 11-13 มีนาคม 2560 University cadaveric course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  173,824 12,400 
14 17-19 มีนาคม 2560 University cadaveric course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  335,104 32,200 
15 24-25 มีนาคม 2560 University cadaveric course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  221,144 27,250 

16 2 เมษายน 2560 Zimmer Biomet APAC Oxford 
Partial Knee Bio skills Course ซิมเมอร์  235,536 22,300 

17 29-30 เมษายน 2560 TU-SI Cadaveric Workshop for 
Sports Medicine Fellows 2017 

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา 
ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ คณะ

แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

83,330 3,300 

18 20-21 พฤษภาคม 2560 Shoulder Arthroscopy & 
Arthroplasty Cadaver Course จอห์นสัน  167,960 16,500 

19 9-10 มิถุนายน 2560 University cadaveric course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  139,685 27,250 

20 11 มิถุนายน 2560 Mid-Year Marketing and 
Cadaveric Training 

ซิมเมอร์  76,310 3,700 

21 17-18 มิถุนายน 2560 University cadaveric course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  198,185 26,800 

22 22-24 มิถุนายน 2560 
SICOT Comprehensive Shoulder 
Course with cadaveric 
dissection 

SICOT 302,310.94 34,200 

23 14-17 กรกฎาคม 2560 University cadaveric course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  373,815 37,150 
24 22-23 กรกฎาคม 2560 University cadaveric course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  256,685 27,250 
25 4-5 สิงหาคม 2560 University cadaveric course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  198,185 28,250 
26 12 สิงหาคม 2560 MDT OLIF Course เมดโทรนิค  227,890 22,300 
27 2 กันยายน 2560 University cadaveric course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  168,870 22,300 
28 9 กันยายน 2560 MIS-AL THA Bio skill Course ซิมเมอร์  126,620 12,400 

29 16 กันยายน 2560 Vanguard PSRP Train the 
Trainer Bio skill Course ซิมเมอร์  119,210 4,100 

30 16 กันยายน 2560 Polar Hip Arthroplasty Training 
course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  100,685 7,450 

31 17-18 กันยายน 2560 University cadaveric course สมิธ แอนด ์เนฟฟิว  198,185 27,250 
32 29-30 กันยายน 2560 APAC Surgical Skills Course Acumed LLC  568,250 34,200 

รวม 5,874,634 655,100 
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ตารางที่ 7.4(ข7) แสดงผลการด าเนินการด้านบริการสุขภาพ ตามรอยคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาล เร่ือง Total Knee Replacement 
 

มิติ ตัวชี้วัด  
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ (ปีงบประมาณ) 

2559 2560 2561  2562 (6 เดือน) 

Sa
fe

ty
 

อัตราการยกเลิก/เลื่อนผ่าตัดด้วยปัญหา medical condition ที่ไม่พร้อม  < 2% 0% 0% ยกเลิก KPI  ยกเลิก KPI 
อัตราผู้ป่วยได้ผ่านโครงการ Pre-op     58.7% 71.1% 
อัตราผู้ป่วยได้รับการเก็บข้อมูล Pre-op knee score     63.7% 60.3% 
อัตราการเสียชวีิตในขณะ admit Karthikeyan E. 

JBJS (AM) 2015 
< 0.1% 0% 0.2% 0% 0% 

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะอยู่โรงพยาบาล  (Major 
morbidity : Cardiac, Pulmonary, MI, others) 

Karthikeyan E. 
JBJS (AM) 2015 

2% 0% 0% 0% 0% 

อัตราการเกิด Symptomatic DVT/PE ในขณะ admit Januel JM. JAMA 
2012 

< 1% 0% 0% 0% 0% 

อัตราการได้รับยาปฏิชวีนะแบบฉีดหลังผ่าตัดไม่เกิน 24 ชั่วโมง  > 50% 40.3% 45.1% 51.4% 64.5% 

อัตราการติดเช้ือแผลผ่าตัดในข้อเขา่หลงัผ่าตัดขณะ Admit Leslie Grammatico-Guillon 

J Arthroplasty 2012 
< 1% 0% 0.2% 0.2% 0% 

Fu
nc

tio
na

l o
ut

co
m

e ผู้ป่วยสามารถ ambulate ได้โดยมีผู้ช่วยเหลือ ร่วมกับการใช้อุปกรณ์
ช่วยเดินภายใน 2 วันหลังผ่าตัด 

Yoon Richards 
JOA 2010 

> 90% 90.2% 93.3% 93.8% 95.0% 

วันที่ผู้ป่วยสามารถ ambulate ได้ > 10 เมตร โดยมีผู้ช่วยเหลือ
ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน  หลังผ่าตัด   2.2 วัน 2 วัน 1.7 วัน 1.6 วัน 

ผู้ป่วยสามารถงอเข่าได้ > 90 องศา before discharge  > 70% 71.2% 70.1% 70.6% 68.6% 

Sa
tis

fa
ct

ion
 

Pain score   D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3 

- เกิดภาวะ Pain score (at rest) > 6 ตั้งแต่ 2 คร้ังต่อวัน  < 20 11.2 12.8 13.9 12.6 6.7 8.3 8.3 5.8 11.7 13.9 11.9 11.6 16.8 18.7 17.4 15.1 

- เกิดภาวะ Pain score (on movement) > 7  2 ครั้งติดต่อกัน   10.8 10.5 9.4 7.9 6.4 5.9 6.1 5.4 10.5 12.4 11.1 11.4 18.2 19.7 17.2 15.2 

- Pain score (on movement) > 7  < 20  19.7 12.2 9.9  18.2 12.5 6.1  15.6 10.7 7.2  11.5 8.5 4.7 

อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วย  > 80% 93.3% 93.1% 93.4% 93.8% 
จ านวนวันนอนของผู้ปว่ย  < 7วัน 5.8 วัน 5.6 วัน 5.6 วัน 5.5 วัน 

ปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย.59)  จ านวน 586 คน     ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย.60)  จ านวน 582 คน 
ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย.61)  จ านวน 617 คน     ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค.62)  จ านวน 324 คน 
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ตารางที่ 7.4(ข8) แสดงการติดตามผลลัพธ์ Siriraj Clinical Tracer plus Hip Replacement 

มิติ ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย.61 

1. Safety -อัตราผู้ป่วยผ่านโครงการ การให้ความรูก้่อนเข้ามารับบริการการผ่าตัดข้อ
สะโพกเทียม (pre-op clinic ที่หนว่ยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์) 

  61.1% 

-อัตราการเสียชีวิตในขณะ admit Karthikeyan E. JBJS (AM) 2015 < 0.1% 0% 
-อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะอยู่โรงพยาบาล  (Major morbidity : 
Cardiac, Pulmonary, MI, others) 

Karthikeyan E. JBJS (AM) 2015 2% 0% 

-อัตราการเกิด Symptomatic DVT/PE ในขณะ admit Januel JM. JAMA 2012 < 1% 0% 
-อัตราการเกิดข้อสะโพกหลุดขณะอยู่โรงพยาบาล   0% 
-อัตราการได้รับยาปฏิชวีนะแบบฉีดหลังผ่าตัดไม่เกิน 24 ชั่วโมง  > 50% 44.4% 

-อัตราการติดเช้ือแผลผ่าตัดในข้อสะโพกหลังผ่าตัดขณะ Admit 
Leslie Grammatico-Guillon J 

Arthroplasty 2012 
< 1% 0% 

2.Functional 
outcome 

-ผู้ป่วยสามารถ ambulate ภายใน 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด (ambulate: นั่ง
ห้อยขาข้างเตียง ยืน หรือเดินเท่าที่จะท าได้) 

Yoon Richards JOA 2010 > 90% 64.8% 

วันที่ผู้ป่วยสามารถ ambulate ได้ > 10 เมตร    2.3 วัน 
3. Satisfaction Pain score   D0 D1 D2 D3 

- เกิดภาวะ Pain score (at rest) > 6 ตั้งแต่ 2 คร้ังต่อวัน  < 20 20.8 20.8 22.6 21.6 

- เกิดภาวะ Pain score (on movement) > 7  2 ครั้งติดต่อกัน  < 20 18.9 20.8 20.8 21.6 

- Pain score (on movement) > 7    5.4 5.4 0 

- อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วย HCAP  > 80% 92.7% 
- จ านวนวันนอนของผู้ป่วย   < 7วัน 5.7 วัน 

 4. อัตราผู้ป่วยได้รับการเก็บข้อมูล pre-op hip score   46.3 % 
หมายเหตุ ผลการประเมินโดยเฉลีย่จากจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 54 คน  
ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)  จ านวน 54 คน  

 
ตารางที่ 7.4(ข9) แสดงการติดตามผลลัพธ์ Acute Geriatric Hip Fracture: Fast track in Siriraj Hospital 

มิติ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ปี 2560 ปี 2561 
Safety -อัตราผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด 72 ชัว่โมง > 90% 90.9% 74.1% 

-อัตราการเสียชีวิตในขณะ admit < 0.9% 0% 0% 
-อัตราการเกิด Symptomatic DVT/PE ในขณะ admit < 1% 0% 0% 
-อัตราการเกิดภาวะ pressure injury > 50% 9.1% 6.6% 
-อัตรา Co-morbidity < 1% 54.4% 40.3% 
-อัตราการ Re operation  0% 9.8% 

Functional 
outcome 

-อัตราที่ผู้ป่วยสามารถนั่งห้อยขาข้างเตียงได้โดยมีผู้ช่วยเหลือภายใน 
24 ชม.หลังผ่าตัด (sit beside bed) > 90% - 56.0% 

-จ านวนวันเฉลี่ยที่ผูป้่วยสามารถ ambulate ได้โดยมีผู้ช่วยเหลือ 
ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วย  - 2.9 วัน 

Satisfaction - Pain score < 3 ก่อนผ่าตัด > 80% 81.8% 96.2% 

-Pain score (on movement) > 6 ตัง้แต่ 2 คร้ังต่อวันหลังผ่าตัด < 20 
D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3 
9.1 9.1 9.1 9.1 18.6 18.2 20.9 22.5 

- Pain score (on movement)    2.9 2.0 1.3  4.8 4.1 3.2 

- อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วย > 80% 88.3% 93.0% 
- จ านวนวันนอนของผู้ป่วย < 10วัน 8.8 วัน 10.9 วัน 

หมายเหตุ ผลการประเมินโดยเฉลีย่จากจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 73 คน  
ปีงบประมาณ 2560 (1 ก.ย. 60 – 30 ก.ย.61 --> 1 เดือน)  จ านวน 11 คน *** เริ่มเก็บข้อมูลของโครงการวันท่ี 1 กันยายน 2560
ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ม.ค. 61--> 4 เดือน)  จ านวน 62 คน  
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ส่วนที่ 2 
ค าอธิบาย แนวทางการประเมินตนเองส าหรับภาควิชา/สถาน/ศูนย์ทางคลินิก ตามมาตรฐาน Advanced HA ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ในการประเมินโรงพยาบาลขั้นก้าวหน้า  
2.1 Framework for Evaluation Sharing ใช้เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการน าไปใช้บริหารจัดการกระบวนการและผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ 
2.2 รายงานผลประเมิน Extended Evaluation Guide รายข้อ ตามเกณฑ์การประเมินในข้อ P (Practice) พิจารณา
ระดับการประเมินจากความครอบคลุม ของการด าเนินการในกระบวนการ หรือ พื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด ดังนี้ 

- N = not met หมายถึง ยังไม่มแีนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฎบิัติ/วิธปีฎิบัติ และยังไม่เร่ิมด าเนินการตามเกณฑ์หรือ
มาตรฐาน 

- P = partially met หมายถึง มีแนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฎบิัติ/วิธปีฎิบัติ และมีการด าเนนิการตามเกณฑ์หรือ

ครอบคลุมตามมาตรฐาน  60 % 

- M = met หมายถึง มีแนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฎิบัติ/วิธีปฎบิัติ และมีการด าเนินการตามเกณฑ์หรือครอบคลุมตาม

มาตรฐาน  60 % 

- NA = not applicable ไม่เก่ียวข้อง  
2.3 รายงานผลการประเมินการด าเนินการของภาควิชา/สถาน/ศูนย์ทางคลินิก ในข้อ A (Assessment) ใช้ประเมิน
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรและผลลัพธ์ เน้นหลักกำร EI3O คือ กำรใช้ผลประเมินผลกำรด ำเนินกำร เช่น ผลลัพธ์ตัวชี้วัด 
ข้อมูลลูกค้ำ ผลส ำเร็จ (Evaluation) เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุง (Improvement) กำรสร้ำงนวัตกรรมหรืองำนวิจัย (Innovation 
หรือ R2R) ที่สอดคล้อง ( Integration) กับมำตรฐำน HA (Standard) และบริบท พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
(Outcome) โดยเฉพำะผลลัพธ์ที่เป็น best practice  หรือมีกำรเทียบเคียงผลกับสถำบันอ่ืน (ถ้ำมี) กำรมีผลลัพธ์ที่ดีกว่ำอย่ำง
เด่นชัด  สำมำรถเป็นต้นแบบในระดับคณะฯ หรือประเทศ หรือนำนำชำติ  
2.4 ให้คะแนนภาพรวมของแต่ละบท (overall  scoring)  โดยสอดคล้องกับผลการประเมินในข้อ 2.1- 2.3   
2.5 มาตรฐาน HA ที่เกี่ยวข้องที่ต้องประเมิน ส าหรับภาควชิา/สถาน/ศูนย์ทางคลนิิก ได้แก ่
SPA II–1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ  
SPA part III กระบวนการดูแลรักษาผู้ปว่ย 

 III–1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (ACN) 
 III–2 การประเมินผูป้่วย (ASM) 
 III–3.1 การวางแผนการดูแลผูป้่วย (PLN.1) 
 III–3.2 การวางแผนจ าหนา่ย (PLN.2) 
 III–4.1 การดูแลทั่วไป (PCD.1) 
 III–4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) 
 III–4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) 
 III-5      การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว (IMP) 
 III-6      การดูแลต่อเนื่อง (COC) 
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SPA II–1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง  ความปลอดภัย  และคุณภาพ 
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในลักษณะบูรณาการ 
ก. ระบบบรหิารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

S(1) มีการประสานงานและประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการบูร
ณาการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง 

P 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1.2ก(11) การประสานงานและประสานความร่วมมือ 
  √ 111 มีการประสานงานและประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างระบบตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารความ

เสี่ยง เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบพฒันาบุคลากร ระบบบริการอาชีวอนามัย ระบบการป้องกัน
การติดเชื้อ ระบบยา ระบบรายงานอุบัติการณ์ ระบบการก ากับดูแลผู้ประกอบวชิาชีพระบบเวช
ระเบียน ระบบผูป้่วยสัมพันธ์ ระบบบริหารอาคารสถานที่  

  √ 112 มีการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสทิธิภาพและความถูกต้องใน
การรายงานข้อมูลและการประมวลผล 

   1.2ก(12) กรอบความคิดการบริหารความเสี่ยง 
  √ 121 มีการน ากรอบความคิดการบริหารความเสี่ยงต่อไปนี้มาสู่การปฏิบัติ 1) การระบุความเสี่ยง 2) การ

จัดล าดบัความส าคัญ 3) การรายงานความเสี่ยง 4) การจัดการความเสี่ยง 5) การสอบสวน
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 6) การจัดการค าร้องเรียน 

A: 
E 
I 
3 
O 

  
         ระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมมีการก าหนดนโยบายตามจุดเน้นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ด้าน Safety culture การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและ High Reliability Organization(HRO) สู่องค์กรที่น่า
ไว้ วาง ใจและวัฒนธรรมความปลอดภัยด้ วยการสร้ างวัฒนธรรม , 5ส , Self-awareness & Proactive risk 
management, Siriraj Concurrent Trigger tool และการประกาศ Siriraj’s Patient Safety Goal ก่อให้เกิดเป็น
นโยบายความปลอดภัยทั่วทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
         ในภาควิชา ฯ มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์จุดเน้นของคณะฯ สู่การปฏิบัติในระดับทีมน าทางคลินิกและสู่
หน่วยงานในคณะกรรมการทีมน าทางคลินิก ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด ด้วยการประสานงาน
ร่วมกันสู่การปฏิบัติ ในเร่ืองการระบุความเสี่ยง การจัดล าดับความส าคัญ การรายงาน โดยผ่านระบบ Lotus Note ของ
โรงพยาบาล ทางภาควิชาฯ ประสานงานร่วมกับงานบริหารความเสี่ยงของคณะ ฯ  ในการจัดการความเสี่ยง การ
สอบสวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และการจัดการค าร้องเรียน โดยมีวาระการประชุมสม่ าเสมอตามความเร่งด่วนของ
การเกิดอุบัติการณ์ และมีการรายงานผลแนวทางการแก้ไขและพัฒนาให้กับที่ประชมุ CLT ทุก 8 สัปดาห์สม่ าเสมอ เชน่ 
ในกรณีเหตุการณ์ผู้ป่วย Cervical spine post operation พบปัญหา Hard for Intubation ภายหลังท า RCA พบ
เหตุการณ์ผู้ป่วยมีภาวะ Pulmonary embolism จากการประชุมร่วมกันท าให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่มี
ภาวะ Hard for Intubation ภายหลังผ่าตัดร่วมกันในการจัดตั้งเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิคส์ ฯ   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สู่การสร้างแนวทางการประปฏิบัติ Difficulty 
upper airway obstruction เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะ Hard for intubation ให้ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทันท่งที รวมถึงแนวทางในการ resussituation ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงดังกล่าว ปัจจุบันเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันแล้ว และมีประกาศของคณะ สามารถสืบค้นได้จากเวบไซด์ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
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S(2) มีการค้นหาความเสี่ยงทางด้านคลินิกและความเสี่ยงทั่วไปในทุกหน่วยงานและในทุกระดับ  จัดล าดับความส าคัญเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายความปลอดภัยและมาตรการป้องกัน 

P 
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   1.2ก(21) การค้นหาความเสี่ยง 
  √ 211 มีการก าหนดแนวทางในการค้นหาและจดัล าดับความส าคญัของความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงาน

ทีมงาน และคณะกรรมการในระดับตา่งๆ ใชป้ฏิบัติ 
 √  212 มีการค้นหาความเสี่ยงในทกุหน่วยงาน ทุกระบบงาน และทุกระดับ 
  √ 213 การค้นหาความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงดา้นคลนิิกและความเสี่ยงทั่วไป 
  √ 214 มีการรวบรวมความเสี่ยงทีส่ าคัญจากส่วนย่อยตา่งๆ มาประมวลผลเป็นภาพรวมความเสี่ยงของ  

โรงพยาบาล และจัดล าดบัความส าคัญ 
  √ 215 มีการน าข้อมูลความเสี่ยงมาก าหนดเปา้หมายความปลอดภยัและมาตรการป้องกัน 

A: 
E 
I 
3 
O 

 ภาพรวมความเสี่ยงของภาควิชาที่จัดล าดบัความส าคัญเพื่อการสื่อสารในภาควิชา    
         มีการท า RCA ในอุบัติการณ์ระดับ GHI ด้วยการประชุมหารือแนวทางในการค้นหาปัจจัยที่เป็นรากของปัญหาหรือ
สาเหตุพื้นฐานของความแปรปรวนในการปฏิบัติงาน เพื่อหาโอกาสปรับปรุงลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ า โดย
เน้นไปที่การปรับปรุงเชิงระบบเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ไม่ใช่จากการท างานของแต่ละคน ด้วยการจัดให้มีการ
ท าความเข้าใจด้วยการสื่อสารตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นบุคลากรขององค์กร และมีการมอบหมายให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึง
การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ หรือเหตุเกือบพลาด ด้วยการรายงานที่ง่ายผ่านทางระบบ Lotus note และ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถรายงานเหตุการณ์ต่างๆผ่านทางกลุ่มไลน์ หัวหน้าหน่วยงานของส านักงานภาควิชา เพื่อสื่อสาร
ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถรายงานหัวหน้าภาควิชาภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง  
  
 ผู้น าให้การสนับสนุนอย่างไร  

         หัวหน้าภาควิชาฯ ได้แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการพัฒนาองค์กรและคุณภาพงาน ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
นายแพทย์บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ เป็นกรรมการชุดเดียวกันกับคณะท างานร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพคณะฯ ในต าแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  ส่วนผู้ช่วยรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการพัฒนาองค์กรและคุณภาพงาน อาจารย์ นพ. ต่อพล 
วัฒนา เป็นกรรมการในทีมร่วมกับรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นทีมคร่อมสายงาน มีผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล หน่วยงานสนับสนุนการบริการที่ส าคัญ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริ หา รความ เสี่ ย ง  ท า ใ ห้ เ กิ ดกา ร
ประสานงาน เชื่อมโยง ตามการด าเนินงานด้านความเสี่ยง
ของคณะฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการท างานเพื่อทบทวน
ความเสี่ยงของภาควิชาฯ โดยมีการระบุความเสี่ยงที่มีความ
รุนแรงสูง ความถี่สูงอยู่ในแผนที่จะต้องตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีการติดตามผลลัพธ์ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการสะท้อนกลับเมื่อการพัฒนาแนวทางไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ขาดความต่อเนื่อง หรือการรายงานตอบกลับซึ่ง
ต้องมีการทบทวนในบทบาทว่ามีใครเป็นผู้ เกี่ยวข้องที่ต้อง
ร่วมกันแก้ไข 
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 มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงรัดกุมเพียงใด  
         ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจในจุดเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพของคณะ 2560 ต่อเนื่องถึง 2561 โดยใช้ ExCELS 
ท าให้บุคลากรสามารถน าจุดเน้นไปใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจ ได้รับการส่งเสริมจากบุคลากรทุกฝ่ายสู่จุดเน้น
เดียวกัน จากการทบทวนรายงานอุบัติการณ์ที่มีความรุนแรงระดับ GHI ในปี 2560 พบว่ายังมีการเกิดซ้ าในบางเรื่อง 
เช่น รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการค้นหาความเสี่ยงจากหน้างานกรณี Near Missed และด้วยวัฒนธรรม 
SIRIRAJ culture ท าให้บุคลากรยึดมั่นในความถูกต้อง เชื่อถ่ือได้ 
         สิ่งส าคัญที่ทางทีมได้เรียนรู้ คือการดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์มีความส าคัญในการดูในเรื่องโรคร่วมต่างๆด้วย 
ซึ่งอาจมีผลต่อการรักษา เพิ่มวันนอน เกิดภาวะแทรกซ้อนอันไม่พึงประสงค์ เช่น การเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะโรค
ทางระบบหัวใจ หลอดเลือด และสมอง ที่มักพบในผู้สูงอายุ Sepsis การเกิดการบาดเจ็บจากการ Immobilization 
หรือการเคลื่อนหวที่ผิดปกติ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการพัฒนาร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ 

A: 
E 
I 
3 
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 การรับรู้อุบัติการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมเพียงใด  
         บุคลากรทุกคนสามารถรายงานความเสี่ยงได้หลากหลายช่องทาง ทั้งจาก Intranet การโทรรายงาน หรือการ
เขียนรายงาน ดังนั้นการรับรู้อุบัติการณ์มีการจัดล าดับความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เป็น ระดับ GHI มีแนวทางปฏิบตัิ
ในการรายงาน โดยบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงการรายงานผ่านทาง Lotus Note ซึ่งสามารถน าไปสู่การใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในระดับภาควิชาฯ ด้วยการก าหนดผู้บริหารที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่าน My self 
(การเข้าถึงอุบัติการณ์ได้ด้วยตนเอง) และการรับทราบข้อมูลทาง Line ส่วนบุคคลโดยสามารถโทรแจ้งเลขที่ ORF เพื่อให้
ทางภาควิชา ฯ สามารถเปิดอ่านรายงานอุบัติการณ์ได้อย่างรวดเร็วและแจ้งตรงต่อหัวหน้าภาควิชา ฯ  กรณีเร่งด่วนทาง
หน่วยพัฒนาคุณภาพงานและองค์กรจะจัดบริการประสานงานร่วมกับงานบริหารความเสี่ยของคณะฯ และประสานงาน
กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพื่อให้การด าเนินการแก้ไขเป็นไปอย่างถูกต้อง ในทุกขั้นตอน  

S(3) มีการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม  สื่อสารและสร้างความตระหนักอย่างทั่วถึง  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ได้ผล 
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   1.2ก(31) การก าหนดกลยุทธแ์ละมาตรการป้องกัน   
  √  311 มีการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม โดยใช้การวิเคราะห์ root cause และ 

       ใช้แนวคิด human factor engineering มาออกแบบระบบงานให้เอ้ือต่อการท าในสิ่งทีถู่กต้อง   
       มีการ redesign กระบวนการที่มีความเสี่ยงสงู 

 √   312 มีการสื่อสารและสร้างความตระหนักอย่างทั่วถึง เพื่อน ามาตรการไปสู่การปฏบิัติที่ได้ผล 
  √  313 มีการติดตามประเมินมาตรการป้องกันต่างๆ วา่มีความรัดกุมเพียงใด และมาตรการในเร่ืองที่ส าคัญ 

       ได้รับการน าไปปฏบิัติเพียงใด 

A: 
E 
I 
3 
O 

 ตัวอย่างมาตรการที่ได้รับการออกแบบอย่างรัดกุมโดยใช้แนวคิด human factor engineering  
         ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ได้แก่  การขึ้น Pop up ผู้ป่วยที่ได้รับยา Warfarin ว่ามี Drug interaction 
ต่อยา Glakay เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ ได้ยาที่มีฤทธิ์เสริมหรือหักล้างกัน โดยความร่วมมือของฝ่ายเภสัชกรรมและ
ระบบสารสนเทศ (IT) คณะ ฯ ในการแสดงผลหน้าจอเมื่อมีการสั่งยาคู่กัน และ มีการให้ความรู้กับแพทย์ประจ าบ้านโดย
การส่งสื่อการสอนและ เอกสารที่จัดท าโดยฝ่ายเภสัชกรรมที่ให้ความรู้กับบุคลากร 
         การขอความร่วมมือจากบริษัทเครื่องมือแพทย์เพื่อการระบุชนิดและข้างของ Implant prosthesis ให้มีความ
ถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบผิดเพื่อใช้กับผู้ปว่ย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนเดิมที่บุคลากรสามารถปฏิบัติได้เป็นการสร้างแนวปฏิบัติที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ 
หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของห่อImplant ใช้สีที่เป็นสัญลักษณ์ระบุข้างเช่นเดียวกับที่หน่วยผ่าตัด 
ออร์โธปิดิกส์ใช้ ท าให้สามารถสื่อความหมายในเร่ืองการระบุข้างได้ตรงกัน โดยใช้  Human factor engineering 
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S(4) มีระบบรายงานอุบัติการณ์และเหตุการณ์เกือบพลาดที่เหมาะสม  มีการวิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้เพื่อการ
ประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้ และวางแผน 
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   1.2ก(41) ระบบรายงานอุบตัิการณ์และเหตุเกือบพลาด (near miss) 
  √   411 มีการก าหนดนิยามของอุบัติการณ์1และเหตุเกือบพลาด 
  √   412 มีการก าหนดประเภทของอุบัติการณ์และเหตุเกือบพลาดที่จะต้องรายงาน  
  √   413 องค์กรก าหนดกระบวนการรายงานอุบัติการณ์และเหตุเกือบพลาดที่เหมาะสม  
   1.2ก(42) การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้ และวางแผน 
  √   421 มีการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติการณ์ที่ได้รับรายงาน เชน่ ความถี่ แนวโน้ม การจ าแนกอุบัตกิารณ์ตาม 

        ประเภท การกระจายของอุบัติการณ์ตามสถานที่/เวลา/บุคคล ระบบงานที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนด 
        จุดมุ่งเน้นของการพัฒนา 

  √   422 มีการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติการณ์2 และเหตุเกือบพลาดต่างๆ ที่องค์กรก าหนด  
  √   423 มีการน าข้อมูลและผลการวิเคราะห์ไปใช้เพื่อการประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้ และวางแผน 
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 ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมการรายงานอุบัติการณ์   
         การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในคณะฯ ช่วยให้สามารถรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มีการวางเป้าหมาย
ส าคัญจุดเน้นด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีการส่งเสริมการรายงานอุบัติการณ์ให้เป็น
วาระประจ าในเรื่องของจ านวนอุบัติการณ์ที่เป็น Near miss ที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจากระบบรายงานอุบัติการณ์
และข้อร้องเรียนประจ าทุกเดือน เพื่อให้มีการบริหารจัดการโดยผู้รับผิดชอบรวมทั้งมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ มีการ
สื่อสารเรื่องการส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยในผู้ปฏิบัติงานทางคลินิกมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2551ในบุคลากรทุกระดับ 
และมีการรายงานผลในที่ประชุมคณะฯ เพื่อให้เกิดแรงผลักดันสู่การสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยของคณะฯ การ
รายงานเป็นความลับ และเน้นการรายงานที่มีอยู่ในหน้างานโดย “No harm No blame No shame” ด้านความเสี่ยง
ทางคลินิกมีการท า Safety Walk Round ของฝ่ายการพยาบาล เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติการณ์และการน าไปใช้   
         จากการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจากรายงานอุบัติการณ์ ท าให้คณะกรรมการทีมน าทางคลินิก ภาควิชา ฯ  
สามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ตามล าดับความส าคัญและความรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหา
การเกิดซ้ า หรือเป็นตัว Monitoring ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ มีการก าหนดให้ผู้บริหารสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์
นั้นๆ ทบทวน จัดท าการป้องกันการเกิดซ้ าใน Sentinel events เช่น กรณีเกิดการกระจายของเชื้อไข้หวัดใหญ่ใน 
หอผู้ป่วยจากผู้ป่วยสู่ผู้ป่วยอ่ืนๆและบุคลากร ท าให้เกิดการทบทวน ประชุมร่วมกัน มีการประสานงานร่วมกับ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งหมด จนท าให้สามารถควบคุมอุบัติการณ์ได้ 
ท าให้เกิดเป็นบทเรียนในการเฝ้าระวังทั้งเรื่องการติดเชื้อ การรับวัคซีนของบุคลากร และการรายงานที่รวดเร็ว ช่วยให้
สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีการเรียนรู้จากอุบัติการณ์ต่างๆ อย่างไร  

การสร้างวัฒนธรรมของศิริราชที่เข้มแข็ง ส่งผลต่อการเรียนรู้จากอุบัติการณ์ในทางสร้างสรรค์ มีการประสานความ
ร่วมมือในการหาข้อมูลที่เป็น Evidence base practice guideline ท าให้สามารถปฏบิัติงานและสร้างความตระหนัก
ในการให้ความส าคัญกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่สามารถติดต่อสู่ผู้ให้การบริการ การแบ่งโซน หรือ เกณฑ์ในการรับ
ย้ายผูป้่วยหากมีการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ เช่น Influenza virus 

 

                                                           
1 รวมถึง sentinel event ซ่ึงเป็นอุบัติการณ์รุนแรงที่พึงสังวรหรือระแวดระวังเนื่องจากกอ่ให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้ป่วยและองค์กรสูงมาก 
2 อยา่งน้อยครอบคลุมอุบัติการณ์ส าคัญต่อไปนี้: ปฏิกิรยิาจากการให้เลือด เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์จากยาที่รุนแรง ความคลาดเคลื่อนทางยาที่ส าคัญ ความ
แตกต่างส าคัญระหวา่งการวินิจฉยัโรคกอ่นและหลังผ่าตัด เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการท าให้สงบและการระงับความรู้สึก 
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S(5) มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (root cause) เพือ่ค้นหาปัจจัยเชิงระบบที่อยู่เบื้องหลัง และน าไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
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   1.2ก(51) RCA (root cause analysis) 
  √   511 มีการก าหนดข้อบ่งชี้ที่ต้องท า RCA (root cause analysis)3 
  √   512 มีการท า RCA เมื่อเกิดเหตุตามข้อบ่งชี ้
  √   513 การท า RCA ท าให้สามารถระบุปัจจัยเชิงระบบ (system failure) ที่เปน็สาเหตุ4  
  √   514 การท า RCA น าไปสู่การแก้ปัญหาและการออกแบบระบบที่เหมาะสม 
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 ตัวอย่างการท า RCA ที่สะท้อนให้เห็นว่าทีมงานมีความเข้าใจและสามารถใช้ RCA ได้อย่างเหมาะสม 
         จากระบบการจัดการกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เดิม มีแนวทางการแก้ไขเป็นรายบุคคล และรายหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตามภาควิชา ได้มีการทบทวนการจัดการกับเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมี
แนวทางในการบริหารจัดการกับเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ที่อาจ จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นระบบ โดยการจัดประชุม
ทบทวนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Root Cause Analysis) แบบสหสาขาวิชาชีพร่วมกับงานบริหารความเสี่ยง
คณะฯ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และร่วมกันหาแนวทางป้องกัน แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เป็นระบบ
อย่างชัดเจน และน าผลสรุปของการประชุม เสนอต่อที่ประชุม Risk Management ของคณะฯ เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 
 มีการทบทวนคุณภาพครอบคลุมกรณีส าคัญเพียงใด 
 การพัฒนาครอบคลุมโรคส าคัญเพียงใด ใช้วิธีการที่หลากหลายเพียงใด  
         มีการจัดท า Clinical Practice Guideline ของโรคที่ส าคัญในภาควิชาเพื่อเป็นการวางแนวทางในการรักษา แต่
ยังไม่สามารถบริหารจัดการในเรื่องการเก็บตัวชี้วัดที่ส าคัญของแต่ละโรคได้ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจากขาดแคลน
อัตราก าลังที่ส าคัญในการท าหน้าที่ nurse coordinator ขณะนี้ภาควิชา ฯ ได้ด าเนินโครงการน าร่องในกลุ่มผู้ป่วยTotal 
Knee Replacement โดยการติดตามอุบัติการณ์อ่ืนๆนอกเหนือจาก DVT PE ยังถือเป็นโอกาสพัฒนาต่อไปในอนาคต 
ในปี 2560 เริ่มมีการเก็บตัวชี้วัดกลุ่มโรคส าคัญคือ fast track: Acute Geriatric hip fracture โดยมีการเก็บตัวชี้วัด
ส าคัญควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Fracture Liaison service และ Acute pain management ท าให้สามารถเก็บ
ตัวชี้วัดที่ส าคัญได้ครอบคลุมการดูแลรักษาตั้งแต่ Trauma ถึงการดูแลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล และมีการ
ติดตาม Mortality หลังการรักษาในระยะเวลา 1 ปี  

S(6) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ และน าไปสู่การปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้น 
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   1.2ก(61) การประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยง 
  √   611 องค์กรมีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในประเด็น

ต่อไปนี้ วฒันธรรมความปลอดภัยในองค์กร ความครอบคลุมในการค้นหาความเสีย่งและความ
รัดกุมของมาตรการป้องกัน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัความเสี่ยงที่ส าคัญ ความครอบคลมุ
ของการรายงานอุบัติการณ์ ความสามารถในการป้องกันและลดอุบัติการณ์/ความสญูเสีย 

  √   612 มีการน าผลทีไ่ด้จากการประเมินไปด าเนนิการปรบัปรุงระบบบริหารความเสี่ยง 
                                                           
3 เช่น ต้องมีการท า RCA ในอุบัติการณ์รุนแรงต่อไปนี้ทุกราย: การฆ่าตวัตายและการเสียชีวิตที่ผิดคาด การสูญเสียการท างานของอวยัวะส าคัญอยา่งถาวร การ
ผ่าตัดผิดข้าง ผิดคน ผิดต าแหน่ง การลกัพาตัวทารกหรือการส่งมอบทารกผิดคน 
4 เช่น การออกแบบระบบงาน การควบคุมก ากับ การฝึกอบรม การสื่อสาร ข้อมลูข่าวสาร ศกัยภาพของบุคลากร ภาระงาน การนิเทศ สิ่งแวดล้อม เครื่องมือ
และเทคโนโลย ี
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 ผลการประเมินประสทิธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและการตอบสนองที่เกิดขึ้น   
         จากรายงานผลของการส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรในระดับภาควิชา ฯ พบว่าบุคลากรมีความ
ตระหนักในการให้บริการที่ปลอดภัย ตามวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยต่างๆ ได้แก่ การสร้างอุปกรณ์ปลอกคอคอส าหรับ Thyroid shield   
         ด้านการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงด้านความเสี่ยงทางคลินิกที่ส าคัญ ทางภาควิชาฯ ยังพบ
ปัญหาการเกิดซ้ าแต่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและลดอุบัติการณ์ความสูญเสียได้ เช่น การเกิด Post op stroke 
บุคลากรสามารถดูแลได้ตาม CPG มีประสิทธิภาพที่จะประเมินผู้ป่วยได้ด้วยการใช้ MEWS ไวขึ้นท าให้สามารถส่งผู้ป่วย
เข้ารับการท า CT scan ได้ตามระยะเวลา แต่ในช่วงหลังเมือเกิดเหตุการณ์ในหน่วยงานอ่ืนพบว่า ความสามารถในการ
ประเมินภาวะแทรกซ้อน Stroke post op เป็นเรื่องที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติจนเกิดความช านาญ  ส่งผลให้ทีมสามารถให้
การดูแลได้ตามระยะเวลาอย่างเหมาะสมและการส่งต่อการรักษาตาม Onset ที่ส าคัญ ซึ่งทางภาควิชาฯ ได้มองเห็น
ปัญหาเนื่องจากมีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคร่วมในการเข้ารับหัตถการ Major Surgery ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงมีโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ าได้จึงเป็นโอกาสพัฒนาในการด าเนินการเพื่อการป้องกัน และการให้ความรู้กับบุคลากรตามแนวทาง 
Stroke fast tract และภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ในอนาคต นอกจากนี้ทางงานพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ได้หารือร่วมกับทีม
คณาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ในเร่ืองการปรับปรุง MEWS ส าหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองความเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิด DVT PE ของคณะฯซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาพบว่ายังมี
ผู้ป่วยเสียชีวิตจาก Pulmonary embolism ทั้งนี้ทางภาควิชาฯ มองเห็นโอกาสในการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาววะ Immobilization และต้องรับการผ่าตัด Major 
surgery 
 ระบบบรหิารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเพียงใด 
         ในภาควิชามีการน าโปรแกรม Myself มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อท า Risk register ประจ าทุก 6 สัปดาห์ และ
น าเสนอในที่ประชุม CLT ภาควิชา ฯ  โดยมีการหารือปัญหาที่ต้องการแก้ไขร่วมกันเป็นระยะในความเสี่ยงที่ส าคัญ และ
ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ทั้งนี้ อ.นพ.ต่อพล วัฒนา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ เป็นผู้มี
ความรู้ทางกฏหมายสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ งานพัฒนาคุณภาพของภาควิชา ใน
กรณีที่มี Near miss ความเสี่ยงต่อการร้องเรียนของผู้ป่วยและญาติเนื่องมาจากการดูแลรักษา ทางทีมอาจารย์จะจัดตั้งทมี
เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ค าแนะน ากับอาจารย์ผู้ประสบเหตุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อร้องเรียน ในการให้ค าแนะน า
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และการได้รับค าแนะน าจากรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราชด้านการบริหารความเสี่ยง ทั้ง
ในด้านกฏหมาย ความคุ้มครอง และด้านการเงิน เพื่อเป็นการบรรเทาผู้ประสบเหตุทุกฝ่ายและก่อให้เกิดการสื่อสารที่
ตรงกัน การระบุเอกสารทางเวชระเบียนที่มีความชัดเจน สามารถใช้อ้างอิงทางการแพทย์ได้ 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธผิล ของระบบบริหารความเสี่ยง และการปรับปรุงทีเ่กิดขึ้น   
         มีการปรับปรุงในเรื่องความรวดเร็วของการจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญ โดยความร่วมมือจากงานบริหารความเสี่ยง
ของคณะฯ เข้ามาประสานงานกับหน่วยพัฒนาคุณภาพภาควิชาฯ โดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที สร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้ป่วยและญาติ ไม่เกิดการร้องเรียน  
 มีวัฒนธรรมความปลอดภัยเพียงใด  
         ในทีม CLT ภาควิชาฯ ประกอบด้วยทีมคร่อมสายงาน มีการติดตามประเมินผลรูปแบบการรายงานในเรื่องของ 
Siriraj Safety culture ของแต่ละภาควิชา พบว่าคะแนนที่ได้รับรายงานจากพัฒนาคุณภาพคณะ ฯ มีระดับสูงกว่า 
80% โดยรายละเอียดที่ส าคัญ ได้แก่ เรื่องของการให้ความส าคัญกับการรายงานโดยไม่ถือว่าเป็นความผิดยังเป็น
ประเด็นที่ทางทีมต้องมีการสื่อสารและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน(ข้อมูลเพิ่มเติมจากงานบริหารความเสี่ยงคณะฯ) 
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 มีการใช้ผลการติดตาม KPI เพื่อการพัฒนาอย่างไร  
         ด้านการใช้ KPI เพื่อการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัด Total knee Arthroplasty  
ได้แก่การติดตามภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดในขณะนอนโรงพยาบาล ได้แก่ Deep Vein Thrombosis, 
Pulmonary embolism ทางทีมได้ร่วมกันสร้างแบบประเมิน Trigger tool Venous thrombo embolism ซึ่งช่วยให้
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด DVT PE ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด TKR สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จ านวน
ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจาก DVT PE เท่ากับ 0 ราย ตั้งแต่ปี 2557-2561 แต่พบผู้ป่วย PE 1 รายในปี 2562 เนื่องจาก
ผู้ป่วย Acute Geriatric hip fracture มีความเสี่ยงสูงและขาดการ Follow up กับทาง Hematologist เป็นระยะเวลา
นาน ร่วมกับการมีภาวะ Sepsis ท าให้การให้การรักษา อีกทั้งระยะเวลาในการตัดสินใจให้ยา Low molecular 
heparin ของญาติผู้ป่วยช้าไป ส่งผลให้การรักษาไม่ได้ประสิทธิผลตามที่คาดหวัง 

 
 

 

 มีการใช้ผลลัพธ์ KPI ด้านความเสี่ยง เพ่ือการพัฒนาอย่างไร  
         จากผลลัพธ์ด้านความเสี่ยงมีการพัฒนาในด้านการจัดล าดับความส าคัญความเสี่ยงที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นล าดับ
ต้นๆ โดยในภาควิชามีแผนพัฒนาแนวทางในการป้องกันดังนี้  
1. การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน Stroke ในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับคณาจารย์จากภาควิชาที่เก่ียวข้อง 
2. การป้องกันสิ่งตกค้างในร่างกายผู้ป่วยจากการผ่าตัด แนวทางปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์และแนวทางในการสื่อสารกับ

ผู้ป่วยและญาติ 
3. การป้องกันภาวะ Hip dislocation ที่มักพบในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ผ่าตัดข้อสะโพกซ้ า สร้างแนวทาง

ปฏิบัติโดยการให้ความรู้บุคลากรในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม การแชร์ 
นวตกรรมที่ใช้ในหอผู้ป่วยร่วมกัน เพื่อให้ทางภาควิชาฯช่วยในการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ส าหรับใช้ในแต่ละหอผู้ป่วย 
และการหารือร่วมกันเพื่อจัดท ากลุ่มในการฝึก Workshop ส าหรับบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ แต่ยังพบ
อุบัติการณ์ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีการผ่าตัดซ้ าบ้าง ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกรายรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อสะโพกหลุดได้ง่าย และ
ทางทีมผู้ดูแลหลังผ่าตัดรับทราบข้อควรระวัง แต่ไม่พบการเกิดข้อสะโพกหลุดในกดลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดครั้งแรก 

4. การพัฒนาแนวทางในการจัดการลดอัตราการยกเลิก/เลื่อนผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โดยมีการติดตามผล และ
รายงานตัวเลขให้กับทางภาควิชาทุกเดือน จากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากที่ ศัลยแพทย์ไม่สามารถท า
ผ่าตัดได้ทันในวันนั้น เป็นสาเหตุใหญ่ เนื่องมาจากทางภาควิชามีจ านวนอาจารย์แพทย์ 40 กว่าท่าน ต่อห้องผ่าตัด
จ านวน 7 + 1 ห้อง และ ส่วนใหญ่เป็นเคสที่มีความยุ่งยากซับซ้อน แม้ว่าทางภาควิชาจะขยายการบริการผ่าตัดทางมือ
ที่ไม่ต้องใช้บริการทางวิสัญญีไปที่ ห้องผ่าตัดเล็ก ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย  

S(1) 
มีการทบทวนการให้บริการและการดูแลผู้ป่วยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแล 
และค้นหาโอกาสพัฒนา 

P 
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   1.2ข(11) กิจกรรมการทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป้่วย  

  √ 111 ทีมน าทางคลินิกและหน่วยดูแลผู้ป่วยต่างๆ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทบทวนคุณภาพที่ปฏิบตัิ
ผสมผสานในงานประจ าอย่างเรียบง่าย สม่ าเสมอ ไม่ซ้ าซ้อน ไมต่ิดรูปแบบ 

  √ 112 มีการทบทวนขณะดูแลผู้ปว่ยอย่างสม่ าเสมอ 
 √  113 มีการทบทวนอุบัติการณ์/ภาวะแทรกซ้อน/การเสียชวีิต อย่างสม่ าเสมอ 
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  √ 114 มีการทบทวนการใช้ทรัพยากรอย่างสม่ าเสมอ 
  √ 115 มีการทบทวนการใช้เลือดอย่างสม่ าเสมอ 
  √ 116 มีการทบทวนค าร้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
 √  117 มีการทบทวนตัวชี้วัดอย่างสม่ าเสมอ  
  √ 118 มีการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ให้การดูแลอย่างสม่ าเสมอ  
  √ 119 มีการทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างสม่ าเสมอ  
  √ 11A มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อประเมินคุณภาพของการดูแลอย่างสม่ าเสมอ  
  √ 11B มีการทบทวนการใช้ยาอย่างสม่ าเสมอ  
  √ 11C มีการทบทวนการส่งต่อผู้ปว่ยอย่างสม่ าเสมอ  
   1.2ข(12) การใช้ผลของการทบทวน 
 √  121 มีการเชื่อมโยงการทบทวนไปสู่การปรับปรุงระบบงาน ด้วยวิธีการง่ายๆ และการพัฒนาในรูปแบบ

โครงการที่ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือคุณภาพที่หลากหลาย 
   1.2ข(13) การประเมินผลการทบทวน 
 √  131 มีการประเมินความถี่และความครอบคลุมของกิจกรรมทบทวนโดยหน่วยงานและทีมน าทางคลินิก

ต่างๆ 
 

S(2) ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดกลุ่มประชากรทางคลินิกเป็นเป้าหมายที่จะพัฒนา ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดูแล
และพัฒนาคุณภาพ 

S(3) ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดตัวชี้วัดทีเ่หมาะสมในการติดตามก ากับผลการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 
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   1.2ข(21) การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดส าหรับกลุ่มประชากรทางคลินิก 
  √ 211 ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดกลุ่มประชากรทางคลนิิกส าคัญที่เปน็เป้าหมายในการพัฒนา 
  √ 212 ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดเป้าหมายการดูแลทีส่อดคล้องกับประเด็นส าคัญส าหรับผู้ป่วยแตล่ะกลุ่ม 

ครอบคลุมทุกองค์ประกอบและทุกขั้นตอนของการดูแล 
  √ 213 ทีมดูแลผู้ป่วยก าหนดตัวชี้วดัที่เหมาะสมในการติดตามก ากบัผลการดูแลผู้ปว่ยตามเปา้หมายที่

ก าหนดไว ้
   1.2ข(21) การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดส าหรับกลุ่มประชากรทางคลินิก 
   1.2ข(22) ผู้น าก าหนดตัววัดส าคัญในระบบคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยด้านคลินิก 
  √ 221 มีการระบุตัววัดส าคัญส าหรับประเด็นไปนี้: 1)การประเมินผู้ป่วย 2)บริการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ 3)บริการรังสีวิทยาและภาพวินิจฉัย 4)หัตถการทางศัลยกรรม  5)การใช้ยาต้านจุล
ชีพและยาอ่ืนๆ 6)ความคลาดเคลื่อนทางยาและเหตุเกือบพลาด 7)การระงับความรู้สึกและการท า
ให้สงบ  8)การใช้เลือดและสว่นประกอบของเลือด  9)การมีพร้อม เนื้อหา และการใช้เวชระเบยีน 
10)การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การเฝ้าระวัง และการรายงาน 11)การวิจัยทางคลนิิก 

  √ 222 มีการเลือกตัววัดด้านคลินกิจากโครงการ THIP  
  √ 223 มีการพิจารณา “วิชาการ” หรือ “หลักฐาน” ที่สนบัสนุนตวัวัดที่เลือกแต่ละตัว 
  √ 224 การวัดครอบคลุมโครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ 
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  √ 225 มีการก าหนดขอบเขต วิธีการ และความถี่ ส าหรับแต่ละตัววัด 
 √  226 มีการเก็บข้อมูลวัดผลทางคลินิก และใช้เพื่อประเมินประสิทธิผลของการพฒันา 
   1.2ข(23) ตัววัดส าคัญส าหรับเป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วย 
  √ 231 มีการระบุตัววัดส าคัญส าหรับเป้าหมายความปลอดภัยผู้ปว่ยแต่ละเร่ือง 
  √ 232 มีการวัดผลเป้าหมายความปลอดภัยผู้ปว่ยครอบคลุมเนื้อหาที่ระบไุว้ใน SIMPLE 
  √ 233 ข้อมูลจากการวัดผลถูกน ามาใช้เพื่อประเมินประสิทธผิลของการพัฒนา 

S(4) 
ทีมดูแลผู้ป่วยใช้กิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายร่วมกันในการปรับปรุงการดูแลผูป้่วย เช่น ความร่วมมือของทีมสห
สาขาวิชาชีพ วิถีองค์รวม การใช้ข้อมูลวิชาการ การวิเคราะห์ root cause นวัตกรรม การเปรียบเทียบกับผูท้ี่ท าได้ดี
ที่สุด การปรับปรงุการดูแลผู้ปว่ยควรครอบคลุมมิติด้านการป้องกัน สร้างเสริม รักษา ฟื้นฟู ตามความเหมาะสม 
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   1.2ข(41) การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย 
 √  411 มีการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่เลือกข้ึนมา ด้วยการวิเคราะห์กระบวนการ 

ผลลัพธ์ และระบบงานที่เก่ียวข้อง 
  √ 412 ใช้กิจกรรมและวิธีการที่หลากหลายร่วมกันในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย5  
  √ 413 การปรับปรุงการดูแลผูป้่วยควรครอบคลุมมิติด้านการป้องกัน สร้างเสริม รักษา ฟืน้ฟู ตามความ

เหมาะสม 
สรุปผลประเมิน Extended Evaluation Guide 

จ านวนข้อของ P        
ในมาตรฐานที่

รับผิดชอบ 

จ านวนข้อที่ประเมิน (%) 
GAP ส าคัญ แผนพัฒนา N P M 

113 มีการทบทวน
อุบัติการณ์/
ภาวะแทรกซ้อน/การ
เสียชีวิต อย่างสม่ าเสมอ 

   การท า ให้เกิดการรับรู้
อุบัติการณ์ และความ
ครอบคลุมเป็นสิ่งส าคัญที่
บุคลากรในหน่วยงานอาจยัง
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน 
ส่งผลต่อการค้นหาและการ
จัดล าดบัความส าคัญของ
ความเสี่ยง 

ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในบุคลากร 
สื่อสาร สร้างความตระหนัก ในการ
ค้นหาความเสี่ยง สร้างระบบเพือ่การ
สื่อสารข้อมูล และรับทราบข้อมลูอย่าง
เหมาะสม สามารถน าข้อมูลทีไ่ดม้าใช้
ประโยชน์จากการทบทวน โดยเฉพาะ
กรรมการคร่อมสายงานแต่ละฝา่ยที่มี
หน้าที่ในดา้นการพฒันาคุณภาพ 

117 มีการทบทวน
ตัวชี้วัด 
อย่างสม่ าเสมอ 

   การทบทวนตัวชี้วดัที่ผา่นมา
จะเป็นตัวชี้วัดที่เปน็
ภาพรวมของโรงพยาบาล  

ควรน าผลลัพธ์ของการทบทวนตัวชี้วัดมา
ใช้ในการก าหนดกลุ่มผูป้่วย 
วัตถุประสงค์ในการดูแลผูป้่วย เพื่อ
ก าหนด KPI  

                                                           
5 เช่น การใช้แนวคิด Lean เพื่อลดความสูญเปล่า, การใช้แนวคิด patient safety เพื่อลดความเส่ียง, ความร่วมมือของทมีสหสาขาวิชาชีพ, วิถีองค์รวม, การใช้
ข้อมูลวิชาการ, การวิเคราะห ์root cause, การสร้างนวัตกรรม, การเปรียบเทยีบกับผู้ที่ท าได้ดีที่สุด 
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121 มีการเชื่อมโยงการ
ทบทวน ไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงาน ด้วย
วิธีการง่ายๆ และการ
พัฒนาในรูปแบบ
โครงการที่ครอบคลุม
แง่มุมต่างๆ โดยใช้
เครื่องมือคุณภาพที่
หลากหลาย 

   การวิเคราะห์กระบวนการใน
การดูแล ประเด็นส าคัญ
ส าหรับผูป้่วย โดยใช้ MEWS 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วย 

ควรมีการทบทวนการดูแลผูป้่วยโดย
ทีมสหสาขา เนื่องจากในปจัจุบนัการ
ทบทวนจะเปน้การท า MM 
Conference ที่มีฝา่ยแพทย์ผู้รกัษาเป็น
หลัก หากได้ใช้เครื่องมือในการทบทวน 
เช่น การท ากิจกรรมทบทวนข้างเตียง
ผู้ป่วยร่วมกัน และการทบทวนเวช
ระเบียนเคสที่การรักษาไม่เป็นตาม
เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงสู่การ
ปรับปรุงโดยการใช้เครื่องมือคุณภาพ 

131 มีการประเมิน
ความถี่ และความ
ครอบคลุมของกิจกรรม
ทบทวนโดยหน่วยงาน
และทีมน าทางคลนิิก
ต่างๆ 
มีการเก็บข้อมูลวัดผล
ทางคลนิิก และใช้เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของ
การพัฒนา 

   การประเมินความถี่และ
ความครอบคลุมของ
กิจกรรมทบทวน โดยทีมน า
ยังไม่ได้มีการทบทวนร่วมกัน 
ในการก ากับ ติดตาม KPI 
ทางคลนิิกในแต่ละสาขาของ
ภาควิชา จากกลุ่มโรคที่
ส าคัญ 

ควรร่วมกันใช้ 3P เพื่อก าหนด  
Purpose 
Process 
Performance 
เป็นข้อตกลงร่วมกันของทีมในการวัดผล
และประเมินประสทิธิภาพของการ
พัฒนาให้มีความครอบคลุมและ
เหมาะสมตามบริบท 
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ข้อ 
ผลการประเมินภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบผลการประเมิน 

(สามารถอ้างอิงข้อมูลในการประเมินส่วนที่ 2 ได้) 
32 ระดับคะแนน......5......... มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยง เร่ิมมีการบรูณาการ

ระบบงานตา่งๆเข้ามาเก่ียงข้องกับการบริหารความเสี่ยง เชน่ ระบบยา 
และ IT 

33 ระดับคะแนน.......4...... การทบทวนคุณภาพการดูแลผู้ปว่ย ทีเพียงบางโรคที่มีความเด่นชัด ควรได้
มีโอกาสพัฒนากิจกรรมการทบทวนการดูแลให้เป็นกิจกรรมประจ าของ
ภาควิชา เพื่อติดตามผลลัพธ์ในการปฏิบัต ิ

34 ระดับคะแนน.......5........ มีการประเมินเพื่อปรับปรุงพฒันาคุณภาพทางคลินิกอย่างเป็นระบบ ใน
กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารบัการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม กลุ่มผู้ป่วย Acute 
geriatric hip fracture fast track 
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SPA III–1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (ACN)  ทีมผู้ใหบ้ริการสร้างความมั่นใจว่าผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการที่จ า
เป็นได้ง่าย กระบวนการรับผู้ปว่ยเหมาะกับปัญหาสุขภาพ/ความต้องการของผู้ป่วยทันเวลา มีการประสานงานที่ดีภายใต้
ระบบและสิง่แวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธผิล 

S(1) ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของตน ทีมผู้ให้บริการพยายามลดอุปสรรคต่อการเข้าถึง
บริการ ในด้านกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอุปสรรคอื่นๆ ทีมผู้ให้บริการตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 
ระยะเวลารอคอยเพื่อเข้ารับบริการเป็นที่ยอมรับของชุมชนที่ใช้บริการ 

P 
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   1(11) การตอบสนองความต้องการของชุมชน (community’s health care need) 
  √ 111 องค์กรระบุความต้องการบริการสุขภาพของชุมชน 
  √ 112 องค์กรวางแผนจัดบริการสขุภาพที่จ าเปน็และเหมาะสมกับความต้องการของชุมชน 
  √ 113 องค์กรสื่อสารกับชุมชนเพือ่อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
   1(12) การเข้าถึงบริการ (access) 
  √ 121 องค์กรระบุอุปสรรคส าคัญต่อการเข้าถึงบริการ ทั้งในด้านกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอุปสรรคอ่ืนๆ 
  √ 122 ทีมผู้ให้บริการแสดงถึงกระบวนการและการปฏบิัติที่จะลดอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย 

และจ ากัดผลกระทบจากอุปสรรคต่างๆ 
   1(13) ระยะเวลารอคอย (waiting period) 
  √ 131 ทีมผู้ให้บริการตอบสนองตอ่ผู้รับบริการในเวลาที่เหมาะสม มีการ monitor ระยะเวลารอคอยในขั้น

ต่างๆ และปรับปรุงให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนผู้ใช้บริการ 
  √ 132 ทีมผู้ให้บริการน าความจ าเป็นทางคลนิิกของผู้ป่วยมาพิจารณา หากจะต้องมีความล่าช้าหรือรอคอยใน

การตรวจรักษา แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงเหตุผลและทางเลือกที่เป็นไปได้ และบนัทึกไว้ในเวชระเบียน  
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         การท าโครงการเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยตรวจที่หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ พบว่ามีการสื่อสารในเรื่องการ
บริหารบุคลากรแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน ในเรื่องระยะเวลาการเริ่มลงตรวจ มีการประสานงานให้ แพทย์ Fellow ออกตรวจ
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และมีการแต่งตั้งแพทย์ที่จะอยู่ประจ าเพื่อตรวจสอบผลทางห้องปฏิบัติการณ์เพิ่มเติมจนกระทั่งผู้ป่วย
รายสุดท้ายได้รับบริการเสร็จแต่ละวัน มีการขยายบริการผ่าตัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และสามารถผ่าตัดเคส 
Elective ในวันเสาร์ได้ ขณะเดียวกันทางภาควิชาได้ขยายบริการผ่าตัดเคสทางมือโดยวิธีการฉีดยาชาเฉพาะที่ไปยังหน่วย
ผ่าตัดและชะแผลที่ ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 2 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้รวดเร็วขึ้น สร้างความพึง
พอใจให้กับผู้รับบริการ  
         มีการให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งที่ได้รับการนัดหมายและผู้ป่วยที่มาโดยมิได้นัดหมาย ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งตัวมาจาก
โรงพยาบาลอื่นและผู้ป่วยที่ปรึกษาจากภาควิชาอ่ืนโดยผู้มารับบริการทุกรายจะได้รับการตรวจจากแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยได้ทันที มีการพัฒนาระบบนัดหมายตามชว่งเวลาด้วยคอมพิวเตอร์  เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถ
รับทราบล าดับการตรวจ และเวลาตรวจโดยประมาณได้ตั้งแต่ได้รับ การนัดหมาย ท าให้มีการกระจายผู้ป่วยที่เข้ามาติดต่อ
ตามช่วงเวลา สามารถลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ามาติดต่อในช่วงเช้าลงได้ และท าให้ระยะเวลาการเข้ารับบริการลดลง
ส าหรับผู้ป่วยที่ไม่มีการนัดหมายสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจ โดยไม่จ ากัดจ านวน หัวหน้าหน่วยตรวจโรคออร์
โธปิดิกส์ จะเป็นผู้ประเมินจ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการ กับจ านวนแพทย์ที่ออกตรวจ ว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันหรือไม่ 
หากผลการประเมินพบว่า จ านวนผู้ป่วยที่รอรับบริการมีมากไม่สัมพันธ์กับจ านวนแพทย์ที่ออกตรวจในวันนั้น  หัวหน้า
หน่วยตรวจฯ จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ได้มีการตกลงกันในภาควิชาดังนี้ 
         1. รายงานให้อาจารย์หัวหน้าสาย หรืออาจารย์อาวุโสล าดับถัดไป  ที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่ หน่วยตรวจฯ 
ประจ าวัน รับทราบเพื่อประเมินสถานการณ์ และหาแนวทางในการบริหารจัดการก่อน กรณีที่ไม่สามารถตรวจดูแลรักษา
ผู้ป่วยได้ทันเวลา ขอให้หัวหน้าหน่วยตรวจฯ ประสานงานมาที่เลขานุการ ภาควิชา ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้
เลขานุการ ภาควิชาติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากแพทย์ท่านอ่ืน ๆ ต่อไป 
          2. เลขานุการ ภาควิชา  มีหน้าที่ในการติดตาม ดูแล ความเรียบร้อยในการจัดหาแพทย์เพื่อช่วยบริการผู้ป่วยที่
หน่วยตรวจฯ   
        นอกจากนี้ ภาควิชา มีการบริหารจัดการระบบการให้บริการที่หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ (OPD 118) ด้วยการมี
แนวคิดที่จะจัดตารางปฏิบัติงานของอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้บริการที่หน่วยตรวจฯ 
ทุกวัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง 
         ภาควิชาฯ มีจุดบริการผู้ป่วยนอกหลายจุด ได้แก่ หน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์, หน่วยตรวจโรคอุบัติเหตุ ,หน่วย
ตรวจและติดตามผลการรักษาออร์โธปิดิกส์, หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา, คลินิกเฉพาะโรคและหน่วยตรวจกายภาพบ าบัด 
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการได้หลายช่องทาง อย่างไรก็ตามที่ OPD และหน่วยตรวจติดตามผล ก็ยังเป็นจุดบริการ
ที่มีผู้ป่วยหนาแน่น โดยเฉพาะ OPD จะให้บริการผู้ป่วยทั้งที่นัดหมายและไม่ได้นัดหมาย ผู้ป่วยที่ส่งตัวมาจากโรงพยาบาล
อ่ืน หรือภาควิชาอ่ืน โดยไม่ได้จ ากัดจ านวนผู้มารับบริการ จึงอาจท าให้เกิดการล่าช้าของการให้บริการ 
 มีการใช้ทางเลือกต่างๆ เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงอย่างเต็มศักยภาพเพียงใด 
         เปิดให้บริการ OPD และบริการผ่าตัด case elective นอกเวลาราชการ จัดให้มีคลินิกพิเศษเฉพาะโรคตาม
สาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั้งใน และนอกเวลาราชการ เพื่อเพิ่มความสะดวก เพิ่มโอกาสในการเข้ารับบริการแก่ผู้ป่วย ลด
ความแออัด ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในการมาตรวจใน เวลาราชการ และลดระยะเวลาการรอ
คอยเตียงผ่าตัดในเวลาราชการได้ ภาควิชา ได้น าระบบการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ตามแนวคิดแบบ lean เข้ามา
ใช้ในการบริหารจัดการระบบนัดหมายตามช่วงเวลา  เพื่อลดความแออัดในการที่ผู้ป่วยมารอคิวตรวจในเวลา เช้าตรู่    
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการใช้  Lean concept เข้ามาช่วยบริหารจัดการแล้ว เพื่อลดความซ้ าซ้อนของงาน ปรับปรุงระบบ
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หมุนเวียนเตียงในห้องที่ท าหัตถการและเพิ่มบุคลากรที่จ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ แต่ด้วยจ านวนผู้ปว่ย
ที่รอเข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น ภาควิชา จึงได้มีการก าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการผู้ป่วยนอก 
(OPD 118)  โดยการบริหารจัดการ จัดพยาบาลผู้มีประสบการณ์คัดกรอง/ประเมินสภาพผู้ป่วยเปล/รถนั่งทุกราย โดยใช้
แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทั่วไป และ ภาวะเร่งด่วนทางออร์โธปิดิกส์ และ work flow การดูแลผู้ป่วยที่มี
ภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน คัดกรองผู้ป่วยให้ตรวจกับแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค  มีโครงการ Quick look round และ 4 W เพื่อ
ประเมินผู้ป่วยซ้ าทุก 2 ชั่วโมง ภาควิชาฯจัดให้มี อาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้บริการตรวจรักษาผู้ปว่ยนดั
หมายโดยไม่จ ากัดรวมถึงตรวจผู้ป่วยที่ไม่ได้นดัหมายอย่างน้อย 10 ราย แพทย์ Fellow วันละ 2 ราย ออกตรวจ ตั้งแต่เวลา 
08.00 น – 14.00 น. ก าหนดระยะเวลาการออกตรวจของ อาจารย์แพทย์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. แพทย์Fellow 
08.00-14.00 น. แพทย์ประจ าบ้าน เวลาตรวจตั้งแต่  09.00 น. จนถึงผู้ป่วยคนสุดท้าย ด าเนินการประเมินจ านวน
ผู้รับบริการที่รอรับบริการตรวจรักษา ณ เวลา 10.30 น. และ 11.00 น. หากสัดส่วนแพทย์ที่ยังคงอยู่ต่อผู้รับบริการที่นับได้
ไม่สมดุลกัน มีขั้นตอนการแจ้งอาจารย์แพทย์หัวหน้าสายประจ าวันที่หน่วยตรวจ เพื่อประสานงานไปยังภาควิชาเพื่อจัดหา
แพทย์มาช่วยตรวจ                                                                                                                                                                                            
         ตัวอย่างส าคัญของการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการตรวจรักษาของผู้ป่วยคือ การด าเนินการโครงการน าร่อง
โควตาเตียงสามัญ เพื่อบริหารจัดการเตียงสามัญไว้รองรับผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องรักษาด้วยวิธีการท าหัตถการ นับเป็น
นวัตกรรมองค์กรที่มีความส าคัญต่อการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการผู้ป่วย อาทิ  
แพทย์ในสาขาต่าง ฯ พยาบาล และบุคลากรสายสนับสนุนอ่ืน ๆ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นหลายประเด็น กล่าวคือในระบบเดิม 
         1.  ระบบการบริหารจัดการเตียงสามัญในระบบเดิม ผู้ปว่ยและศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จะไม่ทราบล่วงหน้าวา่จะได้
เตียง admit หรือไม่ แพทย์จะ set ผ่าตัดไว้ล่วงหน้าก่อน  ดงันัน้ ผู้ป่วยจ าเปน็ ต้องมารอฟังเตยีง หากไม่ได้เตียงผู้ป่วย
จะต้องเสียเวลาเดินทางกลับ   

       2.  ท าให้เกิดอุบัติการณ์ยกเลิก/เลื่อนผ่าตัดอันมีสาเหตุมาจากไม่มีเตียง admit อยู่เสมอ   
       3.  เกิดความสูญเปล่าขึ้นในระบบหลายเร่ือง เช่น ผูป้่วยเสียเวลา  เสียคา่เดินทาง  

         ในขณะเดียวกันได้มีการน าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการให้สามารถใช้ห้องผ่าตัดให้ได้คุ้มค่า ได้แก่ การเริ่มเคส
ที่ไม่ต้องใช้บริการวิสัญญีตั้งแต่ 08.00 น. การใช้ระบบ Operative Scheduling System (OSS) มาใช้ในการบริหาร
จัดการห้องผ่าตัด ร่วมกับการมี OR Manager บริหารจัดการเคสร่วมกับทีมวิสัญญีแพทย์ การก าหนดให้มีห้อง Emergency 
room ส าหรับการให้บริการผ่าตัด case ที่มีความเร่งด่วนเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยผ่าตัดตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 เช่น 
Acute Geriatric hip fracture fast track, Acute spinal cord compression โ ดย ใ ห้อาจา รย์ แพทย์ แต่ ะท่ าน ได้
หมุนเวียนโควต้าห้องของตนสลับกัน และมีการจัดตารางอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ไม่ใช่เจ้าของไข้ ส าหรับผ่าตัด case สะโพก
หักที่อยู่ในโครงการ Fast Track : Acute Geriatric Hip Fracture และยังไม่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมงหลังการ 
admit   
 ยังมีความต้องการที่จ าเป็นอะไรที่มีปัญหาในการเข้าถงึระยะเวลารอคอยเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 
         การใช้โควต้าเตียงสามัญมีการปรับปรุงจนท าเป็นระบบแล้วในการติดตาม Turn over rate เร็วขึ้น สถิติอัตราการ
ยกเลิก/เลื่อนผ่าตัดอันมีสาเหตุจากไม่ได้เตียงลดลงอย่างชัดเจน มีอัตราการได้เตียง  99%-100% จากการเปลี่ยนระบบการ
จองเตียงสามัญมาที่ Admission Center แต่ด้วยจ านวนผู้ป่วยที่มีเพิ่มขึ้นและข้อจ ากัดในการให้บริการห้องผ่าตัดที่สามารถ
เปิดบริการได้ 7 ห้องต่อวันราชการจันทร์ – ศุกร์ ท าให้คิวในการท าผ่าตัด Elective case บางหัตถการยังคงมีคิวรอผ่าตัด
นาน ทั้งนี้ทางภาควิชา ได้ขยายบริการผ่าตัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โดยเปิดเป็นห้องผ่าตัดที่ให้บริการวิสัญญี 2 ห้อง 
และห้องผ่าตัดส าหรับบริการผ่าตัดโดยฉีดยาชาเฉพาะที่ 2 ห้องต่อวัน 
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S(2) ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วนได้รับการประเมินและดูแลรักษาเป็นอันดับแรก 

P 

N P M Extended Evaluation Guide 
   1(21) การรับผู้ป่วย (registration & admission) 
  √ 211 มีแนวทางที่เปน็มาตรฐานในการลงทะเบียนผู้ป่วยนอก การรับเป็นผู้ปว่ยใน การรับผู้ป่วยฉุกเฉินเข้า

เป็นผู้ปว่ยในการรับผู้ป่วยไว้สงัเกตอาการ และการดูแลผูป้่วยเมือ่ไม่มีเตียงในหน่วยที่ต้องการ 
  √ 212 บุคลากรได้รับการฝึกอบรม มีความคุ้นเคยและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 
   1(22) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเร่งด่วน (patients with emergency or immediate needs) 
  √ 221 มีการใช้กระบวนการ triage บนฐานข้อมูลวชิาการ เพื่อระบุผู้ป่วยที่ต้องได้รบัการดูแลฉุกเฉินหรือ

เร่งด่วน 
  √ 222 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมให้ใช้เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วย 
  √ 223 ผู้ป่วยได้รับการจัดล าดบัตามความเร่งด่วนที่ต้องได้รับบริการ 
  √ 224 ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการประเมินและรักษาให้มีอาการคงตัวก่อนที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
  √ 225 มีการเฝ้าติดตามความรวดเร็วในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วน และผลที่ไม่

พึงประสงค์จากความล่าช้าในการดูแล 
A: 
 
 
 E 
 I 
 3 
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 ผลการ monitor ความรวดเร็วในการดูแล และผลที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากความล่าช้าในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องไดร้บั
การดูแลเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน และการพัฒนาปรับปรุง  

         มีการสร้างแนวทางในการดูแลผู้ปว่ยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ Sepsis  Stroke ซึ่งยึดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการดูแล ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลทนัเวลา ในภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ฯ ได้มีการจัดตารางหมุนเวียนของ  
Quality Resident เพื่อดูแลผูป้ว่ยที่มีภาวะวิกฤต และต้องดูแลฉุกเฉิน เช่น Cardiac Arrest, Pulmonary embolism 
ท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอยา่งทันท่วงที 
         ภาควิชามีจดุบริการส าหรับให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วน ที่หน่วยตรวจโรค
อุบัติเหตุ โดยในเวลาราชการจะมี  แพทย์ประจ าบา้นคุณภาพ ซึง่เป็นแพทยป์ระจ าบ้านชัน้ปทีี่ 1 ดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน  
ร่วมกับแพทย์ประจ าบา้นชั้นปีที ่2-3 และอาจารย์แพทยป์ระจ าอยู่ตลอดเวลา สามารถให้การดูแลรักษาได้ทนัที ในกรณี
ผู้ป่วยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินและดูแลภายในเวลา 15-30 นาที และมีนโยบายที่จะให้ตาม
แพทย์ประจ าบา้นปีสุดทา้ยมาเป็นผูป้ระเมินผูป้่วยก่อนหรือพร้อมๆกับแพทย์ประจ าบา้นชั้นปอ่ืีนๆ เพื่อลดการประเมิน
ผู้ป่วยซ้ าซ้อน และยงัไม่พบอุบัตกิารณ์ของผลที่ไม่พงึประสงค์ที่เกิดจากการล่าช้าในการดูแลผูป้ว่ยเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน ส่วน
กรณีผู้ป่วยเร่งด่วนหรือฉุกเฉินบนหอผู้ป่วยจะมีแพทย์ประจ าบา้นที่อยู่เวรทั่วไป เวรฉุกเฉินของปัญหากระดูกสันหลงัและ
เวรฉุกเฉินของศัลยศาสตร์ทางมอื ให้การดูแลผู้ป่วยที่เฉพาะเจาะจงและทันเวลา 
 ผู้ป่วยที่ส่งต่อ ได้รบัการประเมนิ ดูแลเบื้องต้น ประสาน รพ.ที่จะส่งต่อ และเคลื่อนย้าย อย่างเหมาะสมเพียงใด 
         ทางโรงพยาบาลมีศนูย์ Referral center เพื่อให้การดูแลเบื้องต้นในการประสานงานกบัโรงพยาบาลปลายทาง ให้มี
ความพร้อมทั้งการรับและส่งต่อผู้ป่วย โดยมีการประเมินความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยก่อนการส่งต่อให้กับโรงพยาบาล
ปลายทาง ผลการ monitor ความรวดเร็วในการดูแล และผลทีไ่ม่พึงประสงค์ที่เกิดจากความล่าช้าในการดูแลผู้ปว่ยที่ต้อง
ได้รับการดูแล เร่งด่วนหรือฉุกเฉิน และการพฒันาปรับปรุง  

  ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รบัการตรวจรักษาอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวทางส าคัญที่ใช้ในการตอบสนองดังนี้  
         1. มีแนวทางปฏบิัติที่ใชใ้นการจ าแนกประเภทผู้ป่วย 
         2. มีโครงการ Trauma resuscitation team  
         3. มีการก าหนด KPI ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก (Emergent) ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ภายในเวลา 2 นาที 
         4. ห้องเอ็กซเรย์ และห้องผ่าตัด อยู่ติดกับห้องฉุกเฉิน 
         5. เครื่องมือ & อุปกรณ์มีความทันสมัย และได้รับการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
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         ภาควิชามีการริเริ่มหลักสูตร แพทย์ประจ าบ้านคุณภาพ (Quality Resident) โดยจัดตารางการสอนและปฏิบัติงาน
พัฒนาคุณภาพในเวลาราชการให้แพทย์ประจ าบ้านชั้นปีที่ 1 เป็นเวลา 1 เดือน เป็นครั้งแรก ปฏิบัติงานในเวลาราชการ 
ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. มีการตาม Quality Resident ในกรณีฉุกเฉิน เป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น หัวใจหยุดเต้น ทางเดิน
หายใจอุดตัน chest pain stroke แผลผ่าตัดมีเลือดซึม  เป็นอันตรายต่อหน้าที่ของแขนขา เช่น แขนขาซีด คล าชีพจรไม่ได้  
มีปัญหาการขยับแขนขา  ท าให้หอผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการตามแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน และมีการมอบหมายหน้าที่
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ Quality Resident จะได้รับความรู้ในการท างานพัฒนาคุณภาพ และเข้าร่วมการประชุมพัฒนา
คุณภาพในวาระต่าง ๆ 

S(3) มีการประเมินความสามารถในการรับผู้ป่วยไว้ดูแลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ถ้าไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้  ทีมผู้
ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเหมาะสม  อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถรับไว้  และช่วยเหลือผู้ป่วยในการหา
สถานบริการสุขภาพที่เหมาะสมกว่า 
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   1(31) การก าหนดเกณฑต์ัดสนิใจรับผู้ป่วย (criteria for accepting patients) 
  √ 311 ทีมดูแลผู้ป่วยวิเคราะห์ประเภทหรือลักษณะของผู้ป่วยที่ภาควิชา/สถาน/ศูนย์ทางคลินิก ที่ไม่สามารถ

รับไว้ดูแลได้และก าหนดเกณฑ์ส าหรับการตัดสินใจที่จะรับหรือไม่รับผู้ป่วยไว้ดูแล  
   1(32) การตรวจคัดกรองและพิจารณารับผู้ป่วย (screening for accepting patients) 
  √ 321 มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วย ณ จุดแรกที่พบผู้ปว่ย และใช้เกณฑ์ที่ก าหนดไว้เพื่อตัดสินใจวา่ภาควิชา/

สถาน/ศนูย์ทางคลนิิกสามารถให้บริการจ าเป็นแก่ผูป้่วยได้หรือไม่ 
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  √ 322 ผู้ป่วยจะยังไม่ถูกรับไว้ดูแล โอนย้าย หรือส่งต่อ ก่อนที่จะได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องการส าหรับ

การตัดสินใจ ตามมาตรฐานการตรวจที่ภาควิชา/สถาน/ศนูย์ทางคลินิกก าหนดไว ้
   1(33) การดูแลเมื่อไม่สามารถให้บริการได้  
  √ 331 ถ้าไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้ ทีมผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเหมาะสม อธิบาย

เหตุผลที่ไม่สามารถรับไว้ และชว่ยเหลือผู้ป่วยในการหาสถานพยาบาลที่เหมาะสมกว่า 
  √ 332 ผู้ป่วยได้รับส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอ่ืนตามปัญหาความจ าเป็นของผู้ป่วย โดยค านึงถึงความสามารถของ

ผู้รับ การส่งมอบหน้าที่รับผิดชอบ ความปลอดภัยในการดูแลระหว่างเคลื่อนย้าย และการส่งต่อข้อมูล 
A: 
E 
 I 
 3 
 O 

 สถิติผู้ป่วยจาก OPD และ ER ที่ภาควิชา/สถาน/ศูนยท์างคลินิกไม่สามารถรับไว้ดูแล และผลการประเมินในประเดน็
ความเหมาะสม ตา่งๆ 

          ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับไว้ดูแลได้ เนื่องจากสิทธิการรักษาจะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยได้ใช้สิทธิในการ
รักษาขั้นต้นที่มี โดยการส่งต่อจะผ่านการสรุปข้อมูลส าคัญในเวชระเบียน และได้รับการประเมินซ้ าตามความเหมาะสม เพื่อ
การดูแลรักษาต่อเนื่องจนกว่าทางโรงพยาบาลที่จะรับ Refer มีความพร้อมในการรับไว้ โดยมีการประสานงานกับ Referral 
Center ผู้ป่วยที่ส่งต่อทางออร์โธปิดิกส์ส่วนใหญ่จะได้รับการส่งต่อมักเป็นเคสอุบัติเหตุที่ได้รับการดูแลเบื้องต้นปลอดภัย
แล้ว เช่น Fracture around the hip จากการเก็บข้อมูลโดยเฉลี่ยที่หน่วยตรวจโรคอุบัติเหตุพบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการ Refer 
out ประมาณ 10-18 รายต่อเดือน โดยโรงพยาบาลที่รับไว้มีศักยในการดูแลรักษาได้ การส่งต่อข้อมูลผ่านการโทรปรึกษา
ระหว่างโรงพยาบาลและการใช้เอกสารในการส่งต่อการรักษาที่มีรายละเอียดที่จ าเป็นต่อการรักษาต่อ 

S(4) การรับย้ายหรือรับเข้าหน่วยบริการวิกฤติหรือหน่วยบริการพิเศษ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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   1(41) การรับเข้าหน่วยบริการวิกฤติ (entry to intensive or specialized services) 
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  √ 411  มีการก าหนดเกณฑ์การรับเข้า/รับย้าย/ย้ายออก จากหน่วยบริการวิกฤตหรือหน่วยบริการพิเศษ โดย
ใช้เกณฑ์เชิงสรีรวิทยา6 ซึ่งทีมงานร่วมกันก าหนด 

  √ 412 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้เกณฑ์ และน าเกณฑ์ไปปฏิบัติ 
  √ 413  บันทึกของผู้ป่วยซึ่งรับเข้า/ย้ายออกหน่วยบริการวิกฤติหรือหน่วยบริการพิเศษ แสดงหลักฐานวา่เป็น

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  √ 414  มีการประเมินผลการรับผู้ป่วยหนักว่า สามารถท าได้ในเวลาที่เหมาะสม 

A: 
 
 
 E 
I 
3 
O 

ผลประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์การรับย้าย  หรือรับเข้า และความสามารถในการรับผู้ป่วยที่จ าเป็น  
 ผู้ป่วยที่ต้องการ ICU ได้รับการรับไว้ใน ICU อย่างเหมาะสมเพียงใด 
         เนื่องจากผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในหออภิบาลของภาควิชา ฯ ส่วนใหญ่จะผ่านการประเมินร่วมกันกับวิสัญญีแพทย์ที่
ให้บริการในห้องผ่าตัด ร่วมกับอาจารย์วิสัญญีที่หมุนเวียนดูแลในหออภิบาล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการ
คาดการในการ Intensive care ก่อนผ่าตัด หรือการเปิดเป็น Green channal ส าหรับผู้ป่วย Geriatric hip fracture ที่มี
โรคร่วมและความเสี่ยงสูงหลังการท า Major surgery จะได้รับการพิจารณาเป็นล าดับต้นๆในการดูแล นอกจากนี้ในกรณี
ผู้ป่วยที่มี Complication หลังการผ่าตัดทางหออภิบาลได้มีการจัดสรรหมุนเวียนเตียง โดยมีเกณฑ์ในการก าหนดร่วมกันกับ
ทุกภาควิชาฯ ทั้งนี้ทางภาคฯมีความต้องการใช้บริการ ICU สูงเนื่องจากทางภาควิชาฯมักได้รับเคสที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนใน
การดูแลมาจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถท าการรักษาได้ และมักมี Delayed Treatment มาจากก่อนเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล ท าให้มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะมีภาวะแทรกซ้อนนอกจาก Underlying disease เดิมร่วมด้วยท าให้การรักษามี
ความซับซ้อนและต้องการรับการดูแลจาก ICU มากข้ึน  

S(5) ในการรับผู้ป่วยไว้ดูแล  มีการให้ข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับสภาพการเจ็บป่วย  การดูแลที่จะได้รับผลลัพธ์  และค่าใช้จ่าย
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วย/ครอบครัวก่อนที่จะให้บริการหรือกระท าหัตถการส าคัญ และสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วย/
ครอบครัวได้รับข้อมูลที่จ าเป็นอย่างเพียงพอด้วยความเข้าใจ  มีเวลาที่จะพิจารณาก่อนตัดสินใจ  และมีการบันทึกที่
เหมาะสม 
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   1(51) การให้ข้อมูลเมื่อแรกรับ (inform patients and families) 
  √ 511 ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับสภาพการเจ็บป่วย การดูแลที่จะได้รับ ผลลัพธ์และ 

      ค่าใช้จ่ายที่คาดวา่จะเกิดขึ้น รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่ผูป้่วยต้องการเมื่อแรกรับเป็นผู้ป่วยใน หรือก่อนท า
หัตถการแบบผู้ป่วยนอก 

  √ 512 การให้ข้อมูลเป็นไปอย่างชดัเจน เข้าใจง่าย เพียงพอ และมีเวลาให้ผู้ป่วยและครอบครัวพิจารณาก่อน
ตัดสินใจ 

   1(52) การขอความยินยอม (informed consent) 
  √ 521 การขอความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว เป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ที่ โรงพยาบาล

ก าหนดด าเนินการโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม 
  √ 522 ภาควิชา/สถาน/ศูนย์ทางคลินิกจัดให้มีกระบวนการส าหรับกรณีที่บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ผู้ป่วยจะสามารถให้

ความยินยอมได้ ภายใต้บริบททางกฎหมายและวัฒนธรรมที่มีอยู่ และมีการบันทึกข้อมูลบุคคลที่ให้การ
ยินยอมแทนไว้ในเวชระเบียน 

  √ 523 ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับแจ้งขอบเขตของการให้ความยินยอมทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแรกรับเป็นผู้ป่วยใน
หรือเมื่อลงทะเบียนผู้ป่วยนอกครั้งแรก และมีการบันทึกการให้ความยินยอมไว้ในเวชระเบียน 

                                                           
6 เป็นเกณฑ์ที่แสดงถึงการท าหน้าที่ของร่างกาย รวมถึงปัจจัยและกระบวนการทางกายภาพหรือเคมีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ระดับความรู้สึก สัญญาณชีพ ค่าผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
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  √ 524 มีการขอความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวเป็นการเฉพาะ ก่อนการผ่าตัด หรือการท าหัตถการรุกล้ า
เข้าร่างกาย การระงับความรู้สึก การกดประสาทระดับกลางและระดับลึก การใช้เลือดและ
ส่วนประกอบของเลือด และการรักษาหรือการท าหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงอ่ืนๆ โดยผู้ป่วยได้รับข้อมูล
การรักษาที่จะเกิดขึ้น ชื่อบุคคลที่จะให้การรักษา ประโยชน์และผลเสียที่อาจเกิดขึ้น ทางเลือกที่เป็นไป
ได้ โอกาสที่จะประสบความส าเร็จ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงรอฟื้น ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการไม่
รักษา มีการบันทึกชื่อผู้ให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมไว้ในเวชระเบียน 

  √ 525 องค์กรจัดท ารายการหรือประเภทของการรักษาและหัตถการที่ต้องขอความยินยอมเป็นการเฉพาะโดย
ความร่วมมือระหว่างแพทย์และบุคลากรอ่ืนๆ ที่ให้การรักษาและท าหัตถการ 

A:       
  E 

I 
3 
O 

ผลการประเมินเกี่ยวกับการให้ข้อมูล/การลงนามยินยอมรับการรักษา และการปรับปรุงที่เกิดขึ้น  
 ผลการประเมินเกี่ยวกับการให้ข้อมูล/การลงนามยินยอมรับการรักษา และการปรับปรุงที่เกิดข้ึน  
         หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการเซตผ่าตัดจะมีการให้ข้อมูลการรักษาขั้นต้นกับผู้ป่วยและญาติในเร่ืองการจองห้องผ่าตัด 
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีในช่วงระยะเวลาการ admit โดยเอกสารจะอยู่ในระบบของ Si I Scan และมีการลงนามในเอกสารแจ้ง
เรื่องของ การให้ความยินยอมผ่าตัด การให้ข้อมูลการรักษาโดยใคร  โดยมีการลงนามโดยผู้ป่วยหรือญาติ ความเสี่ยงที่อาจ
ได้รับ ทางเลือกในการรักษา มีการบันทึกชื่อผู้ให้ข้อมูลไว้ เรื่องการปรับปรุงที่เกิดขึ้นได้แก่ การให้ข้อมูลเรื่องค่าโลหะที่
ผู้ป่วยต้องรับทราบ เนื่องจากมีการใช้ระบบ OSS ช่วยในการ set ผ่าตัด และสามารถ set ผ่าตัดได้จากหลายหน่วยงาน 
ดังนั้น จึงมีการท าความเข้าใจในการให้ความรู้กับผู้ประเมินเรื่องของ Implant Prosthesis และการจัดท า Flow การแจ้ง
ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดออร์โธฯ และมีการใช้ Implant Prosthesis จากหน่วยตรวจโรคประกันสังคมเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารให้ผู้ป่วยและญาติได้เตรียมพร้อมก่อนการผ่าตัด ทั้งนี้หากสามารถใช้ระบบ IT ช่วยในการก าหนด
ราคา Implant เพื่อแจ้งผู้ป่วยและญาติในการรับทราบข้อมูลแต่ละสิทธิการรักษา จะช่วยลดความผิดพลาดในเรื่องการ
ประเมินเพื่อแจ้งราคาได้   
ผลการประเมินเกี่ยวกับการให้ข้อมูล/การลงนามยินยอมรับการรักษา และการปรับปรุงที่เกิดขึ้น 
         - ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับทราบข้อมูลของการวินิจฉัยโรค ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัด การดูแลตนเองก่อนและหลังผ่าตัด 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และในโอกาสตัดสินใจในการวางแผนการรักษาร่วมกันก่อนที่จะประเมิน
ค่าใช้จ่าย และให้ผู้ป่วยลงนามในใบยินยอมรับการรักษา โดยโรคที่พบบ่อยจะมีแนวทางปฏิบัติตาม CPG และ Clinical  
tracer  ของภาควิชา มีการให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการผ่าตัดและหัตถการ รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 
(inform consent) โดยทางภาควิชาได้จัดท าเอกสารส าหรับการให้ข้อมูลภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นรายการ
ความเสี่ยง มีการให้ข้อมูลการรักษาและการผ่าตัดแก่ผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการ
รักษา เช่น ในผู้ป่วยมะเร็งกระดูก แพทย์จะเสนอแนวทางเลือกในการรักษาพร้อมรูปภาพประกอบค าอธิบาย เพื่อให้ผู้ป่วย
และญาติมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเลือกแผนการรักษาด้วยตนเอง โดยในใบ consent form ก าหนดให้มีการให้
รายละเอียดเก่ียวกับการผ่าตัด วิธีการให้ยาระงับความรู้สึก ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น   
         - มีการให้ข้อมูลแผนการรักษา โดยทีมการรักษาจะอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของวิธีการรักษาต่าง ๆ และค านึงถึง
ความต้องการของผู้ป่วย ความคาดหวัง อารมณ์ จิตใจ เศรษฐกิจ ข้อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย เช่น 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการความปวด ก่อนและหลังผ่าตัด   
         ตัวอย่างเช่น กรณีผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัดก่อน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นและมีข้อบ่งชี้
ของการผ่าตัด แพทย์จะอธิบายถึงการผ่าตัด ขั้นตอนการเตรียมตัว การดูแลตนเองก่อนและหลังผ่าตัด ประเมินค่าใช้จ่าย 
ตรวจสอบสิทธิการรักษา และเมื่อมาอยู่โรงพยาบาล จะได้รับค าแนะน า ดู VCD การดูแลตนเองจากหอผู้ป่วยและลงนาม
ยินยอมรับการรักษา ส าหรับโรคข้อเข่าเสื่อมภาควิชา มีโครงการน าร่องในการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาติก่อน
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เข้ารับการผ่าตัดทุก 3 เดือน ให้โอกาสผู้ป่วยและญาติรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท าความรู้จักกับทีมสหสาขาที่จะมาช่วยดูแล 
รวมทั้งสอบถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ป่วยในกลุ่มเดียวกัน  
         มีระบบการให้ข้อมูลเรื่องสิทธิค่ารักษาพยาบาล และการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์เพื่อประโยชน์สูงสุด ตามสิทธิของ
ผู้ป่วยที่พึงได้รับ  โดยหน่วยตรวจและติดตามผลการรักษาออร์โธปิดิกส์  ได้ด าเนินการปรับปรุงเอกสารลงนามการยินยอม
รับการรักษา ให้มีข้อมูลรายละเอียด  ซึ่งจะท าให้สามารถ ให้ข้อมูลผู้ป่วยได้ครบ และมีการลงหลักฐานที่ชัดเจนขึ้น 
         มีระบบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเซ็นยินยอมการรักษา / ผ่าตัด / หัตถการ และรับเลือด / ส่วนประกอบต่างๆ ของ
เลือด โดยแพทย์ช่วยให้ค าแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล 
         ในการรับผู้ป่วยไว้ดูแล มีการให้ข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับสภาพการเจ็บป่วย การดูแลที่จะได้รับผลลัพธ์ และ
ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แก่ผู้ป่วย/ครอบครัว อย่างชัดเจน  และเข้าใจง่าย มีกระบวนการขอความยินยอมจากผู้ป่วย/
ครอบครัวก่อนที่จะให้บริการ หรือกระท าหัตถการส าคัญ โดยมีอัตราการท า consent form 100%  อย่างไรก็ตาม แม้จะมี
กระบวนการที่รัดกุม และเป็นข้อตกลงในเรื่องการใช้สิทธิอย่างชัดเจน มีการลงนามยินยอมจากผู้ป่วย แต่ก็เกิดอุบัติการณ์  
คือ หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด และใส่ prosthesis แล้ว ผู้ป่วยไม่ยินยอมท าตามข้อตกลงก่อน admit 
เช่น กรณีผู้ป่วยแจ้งก่อน admit ว่าจะขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาเอง โดยไม่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่
หลังจากได้รับการผ่าตัดแล้ว  ผู้ป่วยยืนยันว่าจะใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หน่วยเงิน
รายได้จะประสานงานเรียกเก็บตามสิทธิ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิกับผู้ ป่วย โดยภาควิชา มีส่วนช่วยในการ
ด าเนินการคือ การต่อรองกับบริษัทที่จัดส่ง prosthesis เพื่อขออนุเคราะห์ลดหย่อนค่า prosthesis ขอความอนุเคราะห์
จากผู้อ านวยการโรงพยาบาล และการใช้เงินบริจาค เป็นต้น 

S(6) องค์กรจัดท าแนวทางในการบง่ชี้ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง  

P 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   1(61) PSG: การบง่ชี้ผู้ป่วย (Patient Identification) 
  √ 611 ภาควิชา/สถาน/ศูนย์ทางคลินิกก าหนดวิธีการบ่งชี้ผู้ป่วยเป็นมาตรฐานเดียวกัน7 ส่งเสริมให้มีการใช้ตัว

บ่งชี้อย่างน้อยสองตัว8  เพื่อยืนยันตัวบุคคลเมื่อแรกรับหรือเมื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น และก่อนที่
จะให้การดูแล 

  √ 612 ภาควิชา/สถาน/ศูนย์ทางคลินิกจัดให้มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการบ่งชี้  ผู้ป่วยที่ไม่มีตัวบ่งชี้ และเพื่อ
แยกแยะผู้ป่วยที่มีชื่อซ้ ากัน รวมทั้งแนวทางการบ่งชี้ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวหรือสับสนที่ไม่ใช่การซักถาม 

  √ 613 ภาควิชา/สถาน/ศนูย์ทางคลินิกเน้นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการในการตรวจสอบ identity ของ
ผู้ป่วยวา่ถูกต้องตรงกับบุคคลทีจ่ะให้การดูแลตามแผน9 ก่อนที่จะให้การดูแล โดยส่งเสริมให้ผู้ปว่ยมี
ส่วนร่วม 

  √ 614 ภาควิชา/สถาน/ศนูย์ทางคลินิกส่งเสริมให้มีการเขียนฉลากที่ภาชนะส าหรับใส่เลือดและสิ่งส่งตรวจอื่นๆ 
ต่อหน้าผู้ป่วย และมีวิธปีฏิบัตทิีช่ัดเจนในการรักษาบ่งชี้สิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ตลอดกระบวนการตรวจ
วิเคราะห์ 

A: 
E 
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 ผลการประเมินเกี่ยวกับการบ่งชีผู้้ป่วยและการพัฒนาปรับปรุง 
         การใช้  Patient Safety goal เป็นไปตามมติของคณะที่ใช้เป็นจุดเน้นในการพัฒนา เรื่อง Patient safety goal 
ทั้งนี้ทางภาควิชายังไม่พบอุบัติการณ์ผ่าตัด ผิดคน ผิดข้าง ผิดต าแหน่ง แต่พบว่ามีอุบัติการณ์ในการให้ยาผู้ป่วยผิดคน ใน

                                                           
7 เช่น ใช้ป้ายข้อมือสีขาวซึ่งมีรูปแบบมาตรฐานที่สามารถเขียนข้อมูลเฉพาะลงไปได้ หรือใช้ biometric technology 
8 เช่น ใช้ช่ือและวันเกิด และไม่ควรใช้หมายเลขเตียงหรือห้องเป็นตัวบ่งช้ี 
9 การให้ยา ให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด เจาะเลือดหรือเก็บสิ่งส่งตรวจ การรกัษาหรือท าหัตถการต่างๆ 
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3 
O 

ระดับความรุนแรง B เนื่องจากบุคลากรปฏิบัติไม่ครบตามแนวทางการปฏิบัติ เพื่อระบุตัวผู้ป่วย เร่ืองการระบุตัวผู้ป่วยเป็น
เรื่องที่ทางคณะฯให้ความส าคัญ ตั้งแต่การรับไว้เป็นผู้ป่วยใน และตลอดระยะเวลาของการท าการรักษา โดยสร้างแนวทาง
ปฏิบัติส ารับการระบุตัวผู้ป่วยให้กับทุกหน่วยงาน เพื่อป้องกันการระบุผิดพลาด ครอบคลุมถึงสิ่งส่งตรวจต่างๆของผู้ ป่วยที่
จะต้องมีการะบุความถูกต้องเช่นกัน ในห้องปฏิบัติการเจาะเลือดเพื่อการวินิจฉัย ห้องแลปพยาธิวิทยา มีการใช้ระบบ IT ที่
ช่วยให้การระบุ Specimen มีความถูกต้อง ลดการเขียนด้วยมือแต่มีการใช้ Barcode ช่วยให้มีความถูกต้องและลดภาระ
งานที่ไม่จ าเป็น ในปี 2562 พบว่ามีเหตุการณ์ Regional nerve block ผิดข้าง ท าให้ทางทีมผู้ให้บริการทั้งหมดในการ
ให้บริการในหอ้งผ่าตัด ได้หารือกันในการสร้าง แนวทางปฏิบติเพื่อป้องกันการระบุข้างผิดก่อนการท าหัตถการทางวิสัญญี 
ได้แก่ การท า Marking site บนผิวหนังผู้ป่วยพบว่าหลังเก็บข้อมูลสามเดือนในช่วง พฤษภาคม – กรกฏาคม ทางทีม
ศัลยแพทย์ให้ความร่วมมือมากขึ้นในการท า Marking site บนผิวหนังผู้ป่วย ยกเว้นในกลุ่มผ่าตัดกระดูกสันหลัง โดยทาง
คณาจารย์ในภาค จะหารือร่วมกันอีกครั้งในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่สามารถท าได้ร่วมกันและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้รับบริการ 

 

สรุปผลประเมิน Extended Evaluation Guide 
จ านวนข้อของ P        
ในมาตรฐานที่

รับผิดชอบ 

จ านวนข้อที่ประเมิน (%) 
GAP ส าคัญ แผนพัฒนา N P M 

    การรับผู้ป่วย Refer in 
ที่มีโรคร่วมและ
ภาวะแทรกซ้อน จาก
โรงพยาบาลอืน่ ท าให้
การดูแล รักษามีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

ควรมีการสื่อสาร วางแผนร่วมกันกับโรงพยาบาล
ในเครือข่าย ส าหรับเกณฑ์และระยะเวลาในการ
ส่งต่อเพื่อรับการรักษาในระดับ Super tertiary 
โดยเฉพาะข้อมูลการรักษาเดิมในโรคร่วมต่างๆ  
และความเสี่ยงจากการใช้ยาที่ผา่นมาของผูป้่วย 

    การน า IT มาใช้ใน
ระบบบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การแจ้ง
ค่าใช้จ่ายตา่งๆตาม
สิทธ ิ

ควรมีการประสานงานร่วมกันกบั งานสารสนเทศ 
งานการเงนิผู้ปว่ยใน พัสดุภาควชิาฯ งานสิทธิ 
เพื่อสร้างระบบที่เป็นมาตรฐานในการให้ข้อมูล
ผู้ป่วยเร่ืองค่าใช้จา่ยในการรักษาตามสทิธิ เพื่อ
เป็นการลดภาระงานที่เปน็ Nonnursing 
service และสามารถเห็นข้อมูลร่วมกันกับแพทย์
ผู้ท าการรักษาในการรับทราบคา่ใช้จ่ายร่วมกนั 

ผลการประเมินคะแนนรวมโดยใช้  Overall  Scoring (คะแนน 5 ระดับ) ของมาตรฐานขอ้น้ี 
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ข้อ 
ผลการประเมินภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบผลการประเมิน 

(สามารถอ้างอิงข้อมูลในการประเมินส่วนที่ 2 ได้) 
71 ระดับคะแนน.......4........ การเปิดให้บริการผู้ป่วยที่ OPD 118 ในการรับผู้ป่วยเคสใหม่ถึงเวลา 

11.00 น. ในวันราชการ และการเพิ่มจุดบริการในการให้บริการคลินิก
พิเศษนอกเวลาราชการ ท าให้ผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาได้ 
หรือเคสที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหากมีการส่งตัวเข้ารับการรักษาตาม
ระบบและใช้สทิธิการรักษาที่ตนมีก็สามารถเข้าถึงบริการได้ ผู้ปว่ยที่ต้อง
ได้รับการวินจิฉัยเร่งด่วน เชน่ การบาดเจบ็ของไขสันหลงัในระยะ 24 
ชั่วโมง ทางภาควิชาได้หารือร่วมกันกับ ภาควิชารังสีวทิยาในการให้
ช่องทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็ว และเข้าถึงการ
ผ่าตัดได้ไวขึน้ หากกรณีไม่สามารถหาเตียงรับไว้เป็นผู้ป่วยในได้ ก็จะส่ง
ให้กับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรับดูแลต่ออย่างเหมาะสม โดยมี
แนวทางปฏิบัตทิี่ชัดเจน แต่ในบางคร้ังด้วยข้อจ ากัดเรืองสิทธิท าให้ผู้ป่วย
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บางกลุ่มพลาดโอกาสในการรักษากับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง 
ภายหลังการประเมินคา่ใช้จา่ยให้ทางต้นสังกัดเดิมรับทราบ 

72 ระดับคะแนน......4.5.......  
73 ระดับคะแนน......4.5.... ทางภาควชิามีเอกสารการให้ข้อมูล Inform consent ของการผ่าตัด

หัตถการต่างๆทางออร์โธปดิิกส์เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ข้อมูลกับ
ผู้ป่วยและญาติก่อนมีการลงนามร่วมกัน และมีการทบทวนข้อมูลที่ผู้ปว่ย
ต้องทราบเปน็ระยะๆ ระหวา่งการรักษา แต่อาจยังต้องหาวิธีการ
ปรับปรุงการทบทวนข้อมูลหากผู้ป่วยยังไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัย รวมถึง
การวางแนวทางในการให้ข้อมูลที่มีการปันทึกใน Inform consent ที่มี
ความเฉพาะเจาะจงเผื่อการใช้อ้างอิงในอนาคตเมื่อจ าเปน็ เชน่ 
ผลข้างเคียงในระยะยาว รวมทั้งแนวทางการแจ้งข่าวร้าย และการฝึก
ทักษะที่จ าเป็นให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง  
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SPA III–2 การประเมินผู้ป่วย (ASM) 
ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม 
ก. การประเมินผู้ป่วย 
S(1) มีการประเมินผู้ป่วยครอบคลุมรอบด้านและประสานงานกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน ผู้ประกอบวิชาชีพที่รับผิดชอบดูแล

ผู้ป่วยร่วมมือกันวิเคราะห์และเชื่อมโยงผลการประเมิน มีการระบุปัญหาและความต้องการที่เร่งด่วนและส าคัญ 
S(2) การประเมินแรกรับของผู้ป่วยแต่ละรายประกอบด้วย ประวัติสุขภาพ การตรวจร่างกาย  การรับรู้ความต้องการของตน

โดยผู้ป่วย  การประเมินปัจจัยด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ 

P 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   2ก(11) การประเมินแรกรับ (initial assessment) 
  √ 111 มีการก าหนดองค์ประกอบขั้นต่ าส าหรับการประเมินผู้ป่วยแต่ละสาขา (ทัง้ผู้ปว่ยนอกและผู้ป่วยใน) 

ไว้ในนโยบาย  
  √ 112 ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทุกรายได้รับการประเมินแรกรับ ประกอบด้วยการซักประวัติสุขภาพ การ

ตรวจร่างกาย การรับรู้ความต้องการของผู้ป่วย การประเมินด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจตามข้อบ่งชี้ 
   2ก(12) การระบุความต้องการของผู้ป่วย10 (patient’s needs identification) 
  √ 121 มีนโยบายและระเบียบปฏบิัติเพื่อให้การระบุความต้องการของผู้ป่วย เป็นการปฏิบัติทีส่อดคล้องกัน

ทั้งภาควิชา/สถาน/ศนูย์ทางคลินิก 
  √ 122 มีการระบุความต้องการทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่ได้จากการประเมินแรกรับ ประวัตสิุขภาพ การ

ตรวจร่างกาย การประเมินอื่นๆ ตามข้อบ่งชี้ และบนัทึกไว้ในเวชระเบียน  
  √ 123 มีการระบุความต้องการทางการพยาบาลของผูป้่วยทีไ่ด้จากการประเมินด้านการพยาบาล การประเมิน

ของแพทย์ การประเมินอื่นๆ ตามข้อบ่งชี้ และบันทึกไว้ในเวชระเบียน 
   2ก(13) การประเมินแรกรับส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน (initial assessment for emergency patients) 
  √ 131 การประเมินแรกรับส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน อาจกระท าในขอบเขตจ ากัดตามภาวะสุขภาพและความ

ต้องการของผู้ป่วย 
  √ 132 การบันทึกผลการประเมินแรกรับก่อนท าการผ่าตัดผู้ป่วยฉกุเฉิน อย่างน้อยมีบันทึกย่อๆ และการ 

      วินิจฉัยโรคก่อนผ่าตัด  

   2ก(14) การวิเคราะห์และรวมผลการประเมินผู้ป่วย (analysis and integration of patient 
assessment results) 

 √  141 มีการจัดระบบและประสานงานเพื่อลดความซ้ าซ้อนในการประเมินผู้ป่วย ผ่านกระบวนการตรวจ
เยี่ยมประชุม หรือปรึกษา (ทั้งเป็นทางการและไม่เปน็ทางการ) 

  √ 142 ข้อมูลการประเมินผู้ป่วยจากแหล่งต่างๆ ได้รับการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เปน็ภาพรวม
ของภาวะผู้ป่วย  

  √ 143 ความต้องการของผู้ป่วยไดร้ับการจัดล าดบัความส าคัญตามผลการประเมิน 
  √ 144 ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับทราบผลการประเมิน และการวนิิจฉัยโรคที่แนช่ัด (confirmed diagnosis)     

      ถ้าเป็นไปได ้
 √  145 ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับทราบแผนการดูแลรักษา และมสี่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับล าดับ 

      ความส าคัญของความต้องการ  

                                                           
10 “ความต้องการของผู้ป่วย” ในเอกสารชุดน้ีหมายถึง patient’s need เป็นความต้องการที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลและบ าบัดรักษาด้วยสภาวะความจ็บป่วย      
มิได้หมายถึง want 
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A: 
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I 
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 มีความร่วมมือระหว่างสหสาขาวิชาชีพในการประเมิน และการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เพียงใด 
         ในการให้ค าปรึกษาระหว่างสหสาขาจะมีการให้ข้อมูลในการประเมินเพื่อการรักษาร่วมกัน โดยบันทึกใน 
Progression note เพื่อใช้ในการสื่อสารร่วมกัน นอกจากนี้หากมีการขอปรับแก้ไขค าสั่งในการรักษาใหม่จะมีการชี้แจงเป็น
ลายลักษณ์อักษร ในเวชระเบียน และมีการส่งข้อมูล ประสานงานเพื่อการรักษาโดยพยาบาลประจ าหอผู้ป่วย 
 การประเมินแรกรับท าได้ครอบคลุมเพียงใด ท าได้ในเวลาที่ก าหนดเพียงใด  
         การประเมินแรกรับมีทั้งการประเมินโดยแพทย์ใน Admission note และพยาบาลตามแบบฟอร์ม พ 04 ซึ่งมีการ
บันทึก โดยใช้ข้อมูลประกอบการวินิจฉัยและการตรวจร่างกายร่วมกัน ในกรณีเป็น Elective case for surgery ผู้ป่วยจะ
ได้รับการประเมินแรกรับโดยแพทย์ประจ าบ้านภายใน 24 ชั่วโมง มีการท า Medication reconciliation ร่วมกันกับ
พยาบาล และมีการรายงานอาจารย์แพทย์เจ้าของไข้ Resident ตามอาจารย์เพื่อให้การดูแลร่วมกันก่อนเข้ารับการผ่าตัด 
ในผู้ป่วยที่ต้องรับบริการทางวิสัญญีจะได้รับการประเมินโดยแพทย์ประจ าบ้าน ในเอกสาร Pre Anesthetic evaluation 
record form เพื่อให้ข้อมูลจากการประเมินได้รับการส่งต่อ และประเมินแนวทางในการให้บริการทางวิสัญญ๊ที่เหมาะสม
กับผู้ป่วย กรณีที่มีโรคร่วมและมีอาจารย์ในต่างภาควิชาดูแล จะมีการส่งใบปรึกษาเพื่อแจ้งให้ทราบและร่วมประเมินผู้ป่วย
ไปด้วยกัน เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด หากกรณีที่มีความจ าเป็นในการใช้ ICU จะมีการรายงานยัง
อาจารย์ที่ดูแลประจ าใน ICU เพื่อประเมินจ านวนเตียงและความจ าเป็นที่จะต้องใช้ เนื่องจากมีจ านวนเตียงและหอผู้ป่วย
จ ากัด เพื่อให้การวางแผนในการดูแลเป็นไปตามาตรฐาน 

S(3) วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและทรัพยากรที่เพียงพอ มีการใช้แนวทาง
ปฏิบัติทางคลินิกที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและทรัพยากร เพื่อชี้น าการประเมินผู้ป่วย ถ้ามีแนวทางดังกล่าว 

P 
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   2ก(31) สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และแนวปฏิบัติ (environment, resources, and guidelines for assessment) 
  √ 311 การตรวจประเมินที่ต้องใช้เครื่องมือ หัตถการรุกล้ า หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ กระท าในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย 
  √ 312 การตรวจประเมินที่ต้องใชเ้ครื่องมือ หัตถการรุกล้ า หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ กระท าโดยมี

เทคโนโลยี บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์พร้อม และมีการบันทึกขอ้มูลที่จ าเป็น 
  √ 313 มีการใช้แนวปฏิบัติทางคลนิิกที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและทรพัยากร เพื่อชี้น าการประเมินผูป้ว่ย 
   2ก(32) คุณสมบัติของผู้ประเมินผู้ป่วย (qualified individuals) 
  √ 321 มีการระบุผู้มีสิทธิในการประเมินผู้ป่วยพร้อมหน้าที่รับผิดชอบ โดยอาศัยคุณสมบัติเหมาะสมที่ตาม

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกาศนียบัตร/ใบรับรอง หรือมีกฎระเบียบรองรับ  
  √ 322 การประเมินผู้ป่วย11 กระท าโดยผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
   2ก(33) การคัดกรองและการประเมินเพิ่มเติม (screening and further assessment) 
  √ 331 ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองด้านโภชนาการ เปน็ส่วนหนึ่งของการประเมินแรกรับ 
 √  332 ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาโภชนาการตามเกณฑ์คัดกรอง ได้รับการสง่ต่อเพื่อประเมินดา้น

โภชนาการโดยละเอียด 
  √ 333 ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองเพื่อพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องประเมิน functional needs เพิ่มเติม 

เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินแรกรับ 
 √  334 ผู้ป่วยที่จ าเปน็ต้องได้รบัการประเมิน functional needs ตามเกณฑ์คัดกรอง ได้รับการส่งต่อไปรับ

การประเมินดังกลา่ว 
  √ 335 ผู้ป่วยทุกรายได้รบัการคัดกรองอาการเจ็บปวด 

                                                           
11 รวมถึงการประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน และการประเมินด้านการพยาบาล 
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  √ 336 ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดได้รับการประเมินอย่างครอบคลุม12 หรือส่งต่อเพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม  
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  √ 337 มีการบันทึกผลการประเมินในลักษณะที่เอ้ือต่อการประเมินซ้ าและการติดตาม ตามความต้องการ

ของผู้ป่วยและเกณฑ์ขององค์กร 
   2ก(34) การประเมินผู้ป่วยกลุม่เฉพาะ (assessment for special populations) 
  √ 341 มีการก าหนดเกณฑ์บ่งชี้ส าหรับการประเมินพิเศษเพิ่มเติม หรือการประเมินเชิงลึกเพิ่มขึ้นตามความ

ต้องการเฉพาะ 
  √ 342 มีการประเมินที่ปรับให้เหมาะสมส าหรับผูป้่วยที่มีอายุน้อยมาก ผู้ป่วยสูงอายุที่อ่อนแอ 
  √ 343 มีการประเมินที่ปรับให้เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดรุนแรงหรือเรื้อรัง 
NA   344 มีการประเมินที่ปรับให้เหมาะสมส าหรับมารดาที่อยู่ระหว่างการคลอด หรือแท้งลูก 
  √ 345 มีการประเมินที่ปรับให้เหมาะสมส าหรับผูป้่วยที่มปีัญหาความผิดปกตทิางอารมณ์หรือจิตใจ ผู้ป่วยที่

สงสัยวา่จะติดยา และ/หรือ สุรา 
  √ 346 มีการประเมินที่ปรับให้เหมาะสมส าหรับเหยื่อที่ถูกกระท าทารุณหรือถูกทอดทิ้ง 
  √ 347 มีการประเมินที่ปรับให้เหมาะสมส าหรับผูป้่วยที่เปน็โรคติดต่อ 
  √ 348 มีการประเมินที่ปรับให้เหมาะสมส าหรับผูป้่วยทีไ่ด้รับเคมีบ าบัด รังสีรักษา หรือมีภูมิคุ้มกันไม่ปกติ 
   2ก(35) การประเมินพิเศษเพิ่มเติม (additional specialized assessment) 
  √ 351 ผู้ป่วยที่จ าเปน็ต้องได้รบัการประเมินพิเศษเพิ่มเติม (เช่น ทนัตกรรม การได้ยิน ตา และอ่ืนๆ) ได้รับ

การส่งไปรับการประเมนิดังกลา่ว (ในสถานพยาบาลหรือภาควิชา/สถาน/ศูนย์ทางคลินิก อ่ืน) 
  √ 352 การประเมินพิเศษที่กระท าในองค์กร ท าเสร็จสมบูรณ์และบันทึกไว้ในเวชระเบียนผูป้่วย 

S(4) ผู้ป่วยได้รับการประเมินภายในเวลาที่ก าหนด โดยภาควิชา/สถาน/ศูนย์ทางคลินิก มีการบันทึกผลการประเมินในเวช
ระเบียนผู้ป่วย  และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลได้ใช้ประโยชน์จากการประเมินนั้น 

P 
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   2ก(41) ก าหนดเวลา (time frame for assessment) 
  √  412 การประเมินแรกรับโดยแพทย์และพยาบาลกระท าภายในช่วงเวลาที่ภาควิชา/สถาน/ศนูย์ทางคลนิิก

ก าหนด หรือ 24 ชั่วโมงแรกของการรับไว้เปน็ผูป้่วยใน หรือเร็วกว่านั้นตามสภาวะของผูป้่วย 
   2ก(42) การใช้ผลการประเมินจากภายนอกหรือแผนกผู้ป่วยนอก 
  √ 421 มีการทบทวน และ/หรือ ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินผู้ป่วยที่กระท าจากนอกองค์กร 

เมื่อรับเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากนัน้ 
  √ 422 มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นหลังจากการประเมินที่แผนกผูป้่วยนอก เมื่อรับเป็นผูป้่วยใน 
  √ 422 มีการซักประวัติและตรวจร่างกายใหม่ หากการประเมินทางการแพทย์ที่กระท าไวน้านเกินกว่า 30 

วันก่อนที่จะรับไว้เปน็ผูป้่วยใน 
   2ก(43) การบันทึกเวชระเบียน (record of assessment findings) 
  √ 431 มีการบันทึกผลการประเมินไว้ในเวชระเบียนผู้ป่วย ซึ่งผู้ให้การดูแลผู้ป่วยสามารถค้นหาและเรียกดู

ผลการประเมินที่ต้องการได ้

                                                           
12 เป็นการประเมินที่เหมาะสมกับอายุของผู้ป่วย มีการวัดระดับและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความเจ็บปวด เช่น ลักษณะ ความถี่ ต าแหน่ง และระยะเวลาของความ
เจ็บปวด 
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  √ 432 การประเมินด้านการแพทย์และการพยาบาลได้รบัการบนัทึกไว้ในเวชระเบียนภายใน 24 ชั่วโมงแรก
ของการรับเป็นผู้ป่วยใน 
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  √ 433 ผู้ป่วยที่จะได้รับการผา่ตัดไดร้ับการประเมินดา้นการแพทย์และบันทึกไว้ในเวชระเบียน ก่อนที่จะท าการผา่ตัด 
  √ 434 มีบันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาวะผูป้่วยทีส่ าคัญหลังจากการประเมินด้านการแพทย์เบื้องตน้ที่ท าก่อน

หน้านัน้ ไว้ในเวชระเบียนผู้ปว่ยเมื่อรับเป็นผู้ป่วยใน 
A: 
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 O 

ผลประเมินระบบการบันทึกข้อมูลผลการประเมินโดยแต่ละวิชาชีพ และการใช้ประโยชน์  
 ผลประเมินการปฏิบัตติามเกณฑ์การรับย้าย  หรือรับเข้า และความสามารถในการรับผูป้่วยทีจ่ าเป็น  
         เกณฑ์ในการรับย้ายผู้ป่วยวิกฤตเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหอผู้ป่วยวิกฤตและวิสัญญีแพทย์ในการตั้งเกณฑ์
ส าหรับการย้ายเข้าและออกของผู้ป่วย บุคลากรทุกคนผ่านการอบรมเวชบ าบัดวิกฤต ในด้านพยาบาลทุกคนต้องผ่านการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยเวชบ าบัดวิกฤต หากบุคลากรที่ยังมีสมรรถนะไม่เพียงพอจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
จากพี่เลี้ยง และ ทางฝ่ายการพยาบาลได้ออกแบบเอกสารส าหรับการส่งต่อผู้ป่วยเข้าหรือออกจาก ICU และการส่งต่อไปยงั
หน่วยงานต่างๆส าหรับผู้ป่วยวิกฤต เพื่อให้เกิดการส่งต่อข้อมูลและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย โดยมีการบันทึกที่ระบุเวลา
และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการส่งต่อข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
ภาควิชามีแนวทางการประเมินความต้องการการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างเป็นระบบ ร่วมกันในทีมสหสาขา
ระหว่างศัลยศาสตร์และวิสัญญีแพทย์ตั้งแต่วางแผนการรักษาที่หน่วย SiPAC ตึกผู้ป่วยนอก   
        หน่วยบริการพิเศษของภาควิชา มี 2 แห่งหลักๆ คือ  
-  หอผู้ป่วยบาดเจ็บจากการกีฬา จะรับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่เป็นผู้ชายเท่านั้น และผู้ป่วยต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน และไม่ต้องใช้ออกซิเจน 
 -  หอผู้ป่วยบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง จะรับดูแลผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัยที่ได้รับบาดเจ็บทางกระดูกสันหลังและไขสันหลังทกุ
ระดับโดยรับย้ายผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลอื่นหรือผู้ป่วยมารับการ รักษาที่โรงพยาบาลศิริราชโดยตรง ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ
วิกฤติ หรือเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหายใจล้มเหลวจะรับเข้าดูแลในเตียง ICU ของหอผู้ป่วย   
-  หน่วยตรวจโรคอุบัติเหตุ การรับย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่าง ๆ จะมีอาจารย์แพทย์อยู่ประจ าในหน่วยงานตลอดเวลา  
พยาบาลทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล   และมีการ
ติดต่อประสานงานแพทย์เฉพาะทางสาขาอ่ืน  มีความรวดเร็วผู้ป่วยฉุกเฉินมาก (Emergent) ได้รับการตรวจรักษาจาก
แพทย์อย่างรวดเร็ว 
         ทางหน่วยงานมีโครงการ Trauma Resuscitation Team ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันระหว่างทีมสหสาขา ในการ
ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง โดยผลลัพธ์/
ระบบงานที่ส าคัญที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมทบทวนคือ ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก (Emergent) ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์
ภายในเวลา 2 นาที 

S(5) ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินซ้ าตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือประเมินการตอบสนองต่อการดูแลรักษา 
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   2ก(51) การประเมินซ้ า (reassessment) 
  √ 511 ผู้ป่วยได้รับการประเมินซ้ าเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการดูแลรักษา และวางแผนการรกัษา

ต่อเนื่องหรือจ าหน่าย 
  √ 512 ผู้ป่วยได้รับการประเมินซ้ าเป็นระยะตามสภาวะของผูป้่วย หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส าคญัใน

สภาวะของผูป้่วย/แผนการดูแล/ความต้องการของผู้ป่วย หรือตามนโยบายและระเบยีบปฏิบัติของ
ภาควิชา/สถาน/ศูนยท์างคลินิก 

  √ 513 แพทย์ประเมินผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการดูแลรักษาในช่วงเฉียบพลันซ้ าอย่างน้อยทุกวัน รวมทั้งวันหยุด 
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  √ 514 องค์กรก าหนดนโยบายการประเมินซ้ าส าหรับผูป้่วยซึ่งไมม่ีอาการเฉียบพลัน ซึ่งแพทย์อาจจะ
ประเมินห่างกว่าวันละคร้ัง และก าหนดช่วงเวลาขั้นต่ าส าหรับการประเมินซ้ าในผูป้่วยเหล่านี้ (เชน่ 
ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟืน้ฟูจิตเวช หลังคลอดปกติ)  

  √ 515 ผลการประเมินซ้ าได้รับการบันทึกไว้ในเวชระเบียนผูป้่วย 
S(6) ทีมผู้ให้บริการอธิบายผลการประเมินให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวด้วยภาษาที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

P 
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   2ก(61) การอธิบายผลการประเมิน (sharing the assessment results) 

 √      611 มีการอธิบายผลการประเมินแก่ผู้ป่วยและครอบครัวด้วยภาษาทีช่ัดเจนและเข้าใจง่าย 
  √     612 กรณีจ าเป็นต้องใช้ล่าม หลีกเลี่ยงที่จะใช้สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่เปน็เด็ก  

ข. การส่งตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค 
S(1) ผู้ป่วยได้รับการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคที่จ าเป็นครบถ้วน หรือได้รับการส่งต่อไปตรวจที่อื่นในเวลาที่เหมาะสม 
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   2ข(11) การส่งตรวจ (diagnostic investigation) 
  √ 111 มีระบบที่ท าให้มั่นใจวา่ผูป้ว่ยได้รับการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคที่จ าเป็นครบถ้วน 
  √ 112 มีการอธิบายให้ผู้ป่วยทราบเหตุผลของการส่งตรวจ 
NA   113 ในกรณีที่สถานพยาบาลไมส่ามารถท าการตรวจเองได้ ผูป้่วยได้รับการสง่ต่อไปตรวจที่อื่นในเวลาที่

เหมาะสม 
S(2) มีการประเมินความน่าเชื่อถือของผลการตรวจประกอบการวินิจฉัยโรค โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสภาวะของผู้ป่วย 
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   2ข(21) ความน่าเชื่อถือของผลการตรวจ (reliability of diagnostic investigation results) 
  √ 211 มีช่องทางในการสื่อสารเมื่อเกิดข้อสงสัยในความน่าเชื่อถือของผลการตรวจประกอบการวนิิจฉัยโรค         

เมื่อเทียบกับสภาวะของผูป้่วย 
  √ 212 มีการประมวลข้อมูลเพื่อประเมินความนา่เชื่อถือของผลการตรวจประกอบการวินิจฉัยโรค 

S(3) มีระบบสื่อสารและบันทึกผลการตรวจที่มีประสิทธิผล ท าให้มั่นใจว่าแพทย์ได้รับผลการตรวจในเวลาที่เหมาะสม สามารถ
สืบค้นผลการตรวจได้ง่าย ไม่สูญหาย และมีการรักษาความลับอย่างเหมาะสม 
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   2ข(31) ระบบสื่อสารและการบันทึกผลการตรวจ (communication and documentation) 
  √     311 มีระบบที่ท าให้มั่นใจวา่แพทย์ได้รับผลการตรวจในเวลาที่เหมาะสม 
  √     312 มีระบบที่สามารถสืบคน้ผลการตรวจได้งา่ย 
  √     313 มีการป้องกันการสูญหายของผลการตรวจ 
  √     314 มีการรักษาความลับของผลการตรวจอย่างเหมาะสม 

S(4) มีการอธิบายหรือส่งตรวจเพิ่มเติม เม่ือพบว่าผลการตรวจมีความผิดปกติ 
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   2ข(41) เม่ือผลการตรวจมีความผิดปกติ (abnormal investigation results) 
  √ 411 มีแนวทางการอธิบายให้ผู้ป่วย/ครอบครัวเข้าใจ เมื่อพบว่าผลการตรวจมีความผิดปกติ 
  √ 412 มีแนวทางในการตรวจเพิ่มเติมต่อเนื่องส าหรับผลการตรวจที่ผิดปกติทีส่ าคัญ 
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ค. การวินิจฉัยโรค 
S(1) ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง โดยมีข้อมูลเพียงพอเพื่ออธิบายเหตุผลของการวินิจฉัยโรค มีการลงบันทึกการ

วินิจฉัยโรคภายในเวลาที่ก าหนดไว้ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม มีการทบทวนความ
เหมาะสมของการวินิจฉัยโรค และความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรคของแต่ละวิชาชีพในทีมผู้ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
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   2ค(11) การวินิจฉัยโรค (diagnosis) 
  √ 111 มีการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น (initial diagnosis) โดยใชผ้ลจากการประเมินแรกรับ 
  √ 112 มีการบันทึกการวินิจฉัยโรคภายในเวลาที่ก าหนด 
  √ 113 มีการบันทึกข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุผลของการวินิจฉัยโรคอยา่งเพียงพอ ทั้งในส่วนที่เป็นประวัติการ

เจ็บป่วย การตรวจร่ายกาย และการตรวจ investigate 
  √ 114 มีบันทึกการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม 
   2ค(12) PSG: การวินิจฉัยโรคที่เหมาะสม (proper diagnosis) 
  √ 121 มีการทบทวนความเหมาะสมของการวินิจฉัยโรค และความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรคของแต่ละ

วิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งหาโอกาสพฒันาเพื่อการวินิจฉัยโรคที่เหมาะสมด้วยวิธีอ่ืนๆ13  
  √ 122 มีการปรับปรุงแนวทางการวินิจฉัยโรคอย่างเปน็ระบบ14 

A: 
 
 
 
E 
I 
3 
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 ผลการประเมินระบบการวินิจฉยัโรคที่ถูกต้อง การวินิจฉัยโรค มีความชัดเจน มีหลักฐานสนบัสนุน เพียงใด     
         ทีมแพทย์มีการทบทวนในกรณีที่การวินิจฉัยโรคที่เป็นปัญหามีการทบทวนใน Morbidity Mortality Conference 
โดยมีทีมสหสาขาร่วมกันทบทวนเพื่อการศึกษาและป้องกันการเกิดซ้ า ในการเรียนการสอนของแพทย์ประจ าบ้านออร์โธปิ
ดิกส์ หากปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดข้ึนเนื่องจากแนวทางการดูแลจะมีการประชุมร่วมในทีมสหสาขาเพื่อพิจารณาแนวทางโดยการ
ท า RCA และน ามาขยายผลการด าเนินการ ตัวอย่าง การประเมินผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมที่มีการ re-admit ด้วยมี
การติดเชื้อที่บริเวณแผลผ่าตัดนั้น การวินิจฉัยจ าเป็นต้องมีการด าเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคนั้น ๆ โดยมีการจัด
ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาในอนุสาขานั้นหากมีผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยว่าอาจมีการติดเชื้อภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อ  เนื่องจาก
อาการที่แสดงอาจเป็นประเภท superficial infection หรือ deep infection ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การวินิจฉัยระดับของการติดเชื้อดังกล่าว ภาควิชาฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาขั้นตอนการติดต่อประสานงาน โดยให้หน่วย
พัฒนาคุณภาพ ภาควิชา  เป็นศูนย์ประสานงานในการติดตามผู้ป่วยทุกรายในการติดตามอาการทางโทรศัพท์ การ
ประสานงานกับหอผู้ป่วยและแพทย์เพื่อเข้าไปวินิจฉัยเมื่อมีผู้ป่วย re-admit ด้วยโรคเดิม ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องใน
ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ร่วมกับการให้ข้อมูลกับทางงานป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อใช้ใน
การติดตามผลการรักษา รวมถึงการติดตาม Sensitivity ของยาต้านจุลชีพที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรค 
 การทบทวนน าไปสู่การปรบัปรุงการวินิจฉัยโรคที่เปน็ปัญหา (delayed, ill-defined, inappropriate, incorrect) 

อะไรบ้าง อยา่งไร ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปอยา่งไร  

                                                           
13 ควรพิจารณา (1) ทบทวนภาพรวมของการวินิจฉัยโรคที่ไม่ชัดแจ้ง การวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องมารับการรักษาซ้ า/นอนโรงพยาบาลซ้ า/ส่งต่อ (2) ใช้ trigger 
tool เพื่อค้นหาเวชระเบียนที่มีโอกาสพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ น ามาทบทวนว่ามีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้ นหรือไม่ และเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการ
วินิจฉัยโรคที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (3) ทบทวนผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ทันเวลาในกรณี life threatening surgical and trauma emergencies, 
ทบทวนความล่าช้าและความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง 
14 เช่น ใช้หลักฐานวิชาการเป็นแนวทางในการประเมินผู้ป่วย ใช้แนวคิด human factors เพื่อออกแบบแบบบันทึก ปรับปรุงระบบบันทึกเวชระเบียนเพื่อให้สามารถ
รวบรวมข้อมูล ติดตามความก้าวหน้าและประมวลผลข้อมูลในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ปรับปรุงการสื่อสารและรายงานข้อมูลผลการตรวจทดสอบ
ประกอบการวินิจฉัยโรค เพื่อให้ม่ันใจว่าแพทย์ผู้สั่งตรวจจะได้รับผลที่น่าเช่ือถือในเวลาท่ีเหมาะสม 
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          การพัฒนาที่ส าคัญที่เกิดขึ้นได้แก่ แนวทางในการดูแลผู้ป่วย Difficulty for intubation ในผู้ป่วย Upper airway 
obstruction ที่ได้มีการพัฒนาร่วมกัน และในอนาคตมีแผนร่วมกันกับทางสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ในการ
ประเมินความเสี่ยงของการเกิด SSI ของผู้ป่วย Arthroplasty ทั้งหมด ตามที่Global Antimicrobial Resistance 
Surveillance System (GLASS) ได้น าเสนอแนวทางในการให้ยา Antibiotic ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาใน
อนาคต 

 

สรุปผลประเมิน Extended Evaluation Guide 
จ านวนข้อของ P        

ในมาตรฐานที่รับผดิชอบ 
จ านวนข้อที่ประเมิน (%) 

GAP ส าคัญ แผนพัฒนา 
N P M 

มีการอธิบายผลการ
ประเมินแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัวด้วยภาษาที่
ชัดเจนและเข้าใจงา่ย 

   ภายหลังการเปิดรับ
AEC พบวา่ทาง
ภาควิชามผีู้ป่วยต่าง
ด้าวที่ไมไ่ด้ใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารร่วมกันได้ และ
จ าเป็นต้องมลี่าม 

การสร้างสื่อการให้ความรู้ 
หรือสื่อสารกับผู้ป่วย เชน่ 
พม่า กัมพูชา ให้สามารถ
เข้าใจในสิ่งที่ผู้ให้บริการ
อธิบาย หรือการให้ข้อมูล
ส าคัญที่มีผลต่อการรักษา 

 

 

ผลการประเมินคะแนนรวมโดยใช้  Overall  Scoring (คะแนน 5 ระดับ) ของมาตรฐานข้อนี้ 
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ข้อ ผลการประเมินภาพรวม 
(คะแนนเต็ม 5) 

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบผลการประเมิน 
(สามารถอ้างอิงข้อมูลในการประเมินส่วนที่ 2 ได้) 

74 ระดับคะแนน........4.......  
75 ระดับคะแนน..........5.....  
76 ระดับคะแนน........4.5...  

SPA 3.1 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย (PLN.1) 
ทีมผู้ให้บริการจัดท าแผนการดูแลผู้ป่วยที่มีการประสานกันอย่างดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจน  สอดคล้องกับปัญหา/ความ
ต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วย 
S(1) การวางแผนดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างเชื่อมโยงและประสานกันระหว่างวิชาชีพ แผนก และหน่วยบริการต่างๆ 

P 
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   3.1(11) การเชื่อมโยง และประสานการวางแผน (integration and coordination) 
  √ 111 แพทย์ พยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ ที่ดูแลผู้ป่วย ร่วมกนัวางแผนการดูแลผู้ป่วย 

ภายใน24 ชั่วโมงหลงัจากรับไว้เป็นผูป้่วยใน 
  √ 112 มีการเชื่อมโยงและประสานการวางแผนดูแลผู้ป่วย ระหว่างลักษณะแวดล้อม (setting) ผูป้ระกอบ

วิชาชีพ แผนก และบริการตา่งๆ15  
  √ 113 มีการบันทึกผลหรือข้อสรุปของการประชุมร่วมกันของทีมดแูลผู้ป่วย ไว้ในเวชระเบียนผู้ป่วย 

                                                           
15 เช่น การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกัน การใช้แบบบันทึกการวางแผนการดูแลร่วมกัน การมีผู้จัดการประจ าตัวผู้ป่วย 



รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด ประจ าปี 2562                                              หน้าที่ 149/204 
 

S(2) แผนการดูแลผู้ป่วยตอบสนองต่อปัญหา/ความต้องการของผู้ป่วยที่ได้จากการประเมินอย่างเป็นองค์รวม 
S(3) มีการน าหลักฐานวิชาการหรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลผู้ป่วย 

P 
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   3.1(31) การใช้หลักฐานวิชาการหรือ CPG (evidence or guidelines) 
  √    311 ผู้น าทางคลินิกก าหนดเร่ืองที่มีความส าคัญสูงที่จะใช้แนวทางปฏบิัติ (CPG) เพิ่มขึ้นในแตล่ะปี  
  √    312 มีการเลือก CPG จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดัดแปลงให้เหมาะสมกับองค์กร และมีการปรับ CPG           

         ให้ทันสมัยเป็นระยะ 
  √   313 บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สนับสนุน และมีการน า CPG ไปปฏบิัติ  
  √   314 การติดตามการใช้ CPG แสดงให้เห็นความแปรปรวนของการปฏิบัติทีล่ดลงและผลลัพธท์ี่ดีขึ้น  

S(4) ผู้ป่วย/ครอบครัวมีโอกาสตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา หลังจากได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และร่วมในการวางแผนการดูแล 
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   3.1(41) ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วม (patient and family participation) 
  √    411 ผู้ป่วยและครอบครัวมีโอกาสตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา 
  √    412 ผู้ป่วยและครอบครัวมาส่วนร่วมในการวางแผนดูแล 

S(5) แผนการดูแลผู้ป่วยครอบคลุมเป้าหมายที่ต้องการบรรลุและบริการที่จะให้เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
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   3.1(21) แผนการดูแลและการบันทึก (patient care plan and documentation) 
  √ 211 แผนการดูแลผู้ป่วยของผูป้ว่ยแต่ละรายสอดคล้องหรือตอบสนองต่อปัญหา/ความต้องการของผู้ป่วย

อย่างครบถ้วน บนพืน้ฐานของข้อมูลการประเมินผูป้่วยเมื่อแรกรับ 
  √ 212 แผนการดูแลผู้ป่วยระบุเปา้หมายหรือความก้าวหน้าทีว่ัดได้ และบริการที่จะให้เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
  √ 213 มีแผนการดูแลเป็นหนึ่งเดยีวที่มีลักษณะบูรณาการแผนของผู้ให้บริการทุกคน 
   3.1(22) การเขียนค าสั่งการตรวจรักษา (writing the orders) 
  √ 221 องค์กรก าหนดนโยบายเก่ียวกับการเขียนค าสั่งการรักษา16  
  √ 222 การเขียนบันทึกค าสั่งการรกัษาเป็นไปตามนโยบายขององค์กร  

S(6) มีการสื่อสาร/ประสานงานระหว่างสมาชิกของทีมผู้ให้บริการและทีมน าทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการน าแผนการ
ดูแลผู้ป่วยไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลในเวลาที่เหมาะสม โดยสมาชิกของทีมผู้ให้บริการมีความเข้าใจบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง
อื่นๆ 
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   3.1(61) การสื่อสารและประสานเพื่อน าแผนไปปฏิบัติ (coordination and communication) 
  √ 611 สมาชิกของทีมผู้ให้บริการมีความเข้าใจบทบาทของผู้เก่ียวข้องอื่นๆ 
  √ 612 มีการสื่อสารและประสานเพื่อน าแผนการดูแลผูป้่วยไปสู่การปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม 
   3.1(62) การดูแลและการบันทกึ (implementation and documentation) 
  √ 621 มีการน าแผนการดูแลไปสูก่ารปฏิบัติทีไ่ด้ผลในเวลาที่เหมาะสม 

                                                           
16 ประเภทของค าสั่งท่ีต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร, การส่งตรวจที่ต้องมีข้อบ่งช้ีหรือข้อมูลทางคลินิกประกอบเพื่อประกอบการแปลผล ผู้มีสิทธิในการเขียนค าสั่ง
การรักษา ต าแหน่งท่ีจะเขียนค าสั่งการรักษาในเวชระเบียน 
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  √ 622 มีการบันทึกการดูแลที่จัดให้แก่ผู้ป่วยแต่ละรายในเวชระเบยีนผู้ปว่ยโดยผู้ประกอบวชิาชีพสุขภาพที่ให้
การดูแล 

  √ 623  มีการบันทึกหัตถการที่กระท า และผลลัพธ์ของการท าหัตถการในเวชระเบียนผูป้่วย 
S(7) มีการทบทวนและปรับแผนการดูแลผู้ป่วยเม่ือมีข้อบ่งชี้จากสภาวะหรืออาการของผู้ป่วยที่เปลี่ยนไป 

P 
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   3.1(71) การทบทวนและปรับแผน (patient care plan revision) 
  √ 711 มีการทบทวนและปรับแผน/เป้าหมายการดูแล17 เมื่อมีข้อบ่งชี้จากสภาวะหรืออาการผู้ป่วยที่เปลี่ยนไป

ซึ่งพบจากการประเมินซ้ า 
  √ 712  มีการทบทวนและยืนยนัแผนการดูแลส าหรับผูป้่วยแต่ละรายโดยแพทยผ์ู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งบันทึก

ไว้ในบนัทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย (progress note) 
สรุปผลประเมิน Extended Evaluation Guide 

จ านวนข้อของ P        
ในมาตรฐานที่

รับผิดชอบ 

จ านวนข้อที่ประเมิน (%) 
GAP ส าคัญ แผนพัฒนา N P M 

    การวางแผนในการดูแล
ผู้ป่วยที่มีการประสานงาน
แบบสหสาขาวชิาชีพ มี
กลุ่มที่เด่นชัด ได้แก่ กลุ่มผุ้
ป่วยบาดเจ็บทางกระดูก
สันหลัง และกลุ่มผูป้่วย
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ทีมีการทบทวน CPG ใน
การดูแลสม่ าเสมอ และ
มีนวตกรรมในการดูแล
ผู้ป่วย ติดตามผลลัพธ์การ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 

-ควรมีการขยายผลลัพธ์ในการดแูลผู้ป่วย
กลุ่มโรคส าคัญในดา้นการจัดการดูแลโดยน า 
CPG มาใช้ในการปฎบิัติ ทบทวนการใช้ 
Flowchart เพื่อช่วยในการตัดสนิใจทาง
คลินิก มีแบบบันทึกที่เป็นมาตรฐาน โดยมี
การวางแผนในการให้ข้อมูลที่เพียงพอใน
การรักษา และเกิดการวางแนวทางในการให้
ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผูป้่วยและครอบครัว  
-ควรมีการทบทวนการดูแลร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อติดตาม
การปฏิบัติในการดูแลผู้ปว่ยกลุม่ส าคัญ และ
ร่วมกันหาแนวทางในการสื่อสารร่วมกัน
เพื่อให้ได้แผนการดูแลผู้ป่วย 

ผลการประเมินคะแนนรวมโดยใช้  Overall  Scoring (คะแนน 5 ระดับ) ของมาตรฐานข้อน้ี 

                                                           
17 การปรับแผนการดูแลอาจจะเป็นการเขียนบันทึกข้อสังเกตต่อแผนการดูแลที่จัดท าไว้ในครั้งแรก เป็นการปรับเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายใหม่ หรือเป็นการจัดท า
แผนการดูแลใหม่ทั้งหมด 
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ข้อ 
ผลการประเมินภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบผลการประเมิน 

(สามารถอ้างอิงข้อมูลในการประเมินส่วนที่ 2 ได้) 
77 ระดับคะแนน...5............  
 

SPA 3.2 การวางแผนจ าหน่าย (PLN.2) 
มีการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ หลังจากจ าหน่ายจากโรงพยาบาล 
S(1) มีการก าหนดแนวทาง ข้อบ่งชี้ และโรคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญส าหรับการวางแผนจ าหน่าย 

P 
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   3.2(11) การก าหนดแนวทาง (guidelines) 
  √ 111 มีการก าหนดโรคหรือลักษณะส าคัญของผูป้่วยที่เปน็กลุ่มเป้าหมายส าคัญส าหรับการวางแผนจ าหน่าย 
  √ 112 มีการก าหนดแนวทางในการวางแผนจ าหน่าย รูปแบบการวางแผนจ าหนา่ยที่เปน็ไปได้ และข้อบ่งชี้ใน

การใช้รูปแบบตา่งๆ  
S(2) มีการพิจารณาความจ าเป็นในการวางแผนจ าหน่ายส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย ตั้งแต่เริ่มแรกที่เป็นไปได้ 

P 
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   3.2(21) การบ่งชี้ผูป้่วย (need for discharge planning) 
 √  211 มีการพิจารณาความจ าเปน็ในการวางแผนจ าหนา่ยส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย หรือมีการบ่งชี้ผู้ป่วยซึ่งการ

วางแผนจ าหนา่ยมีความส าคัญ 
  √ 212 มีการวางแผนจ าหน่ายผู้ปว่ยตั้งแต่เริ่มแรกที่เป็นไปได้ หรือเร็วที่สุดหลังจากรับไว้เปน็ผูป้่วยใน 

S(3) แพทย์ พยาบาล และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัว มีส่วนร่วมในการวางแผนจ าหน่าย 

P 
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   3.2(31) ผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนจ าหน่าย (involvement in discharge planning) 
  √ 311 แพทย์ พยาบาล และวชิาชพีที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผนจ าหนา่ย ตามลักษณะปญัหา/ความ

ต้องการของผู้ป่วย  
  √ 312 ผู้ป่วยและครอบครัว มีส่วนร่วมในการวางแผนจ าหน่าย18  

                                                           
18 ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมด้วยการ น าเสนอปัญหา/ข้อจ ากัด/ความคาดหวัง ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน รับรู้บทบาทของตน 
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A: 
E 
I 
3 
O 

ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผนจ าหน่ายมากน้อยเพียงใด 
 ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนจ าหน่ายมากน้อยเพียงใด  
         ขณะนี้มีการด าเนินการในการดูแลผู้ป่วย Geriatric hip fracture ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีโรคกระดูกพรุนร่วมด้วยให้ได้รับ
การดูแลต่อเนื่อง ด าเนินการโดยภายหลังการผ่าตัดวันที่ 4 หรือในกรณีที่ไม่ผ่าตัด รักษาโดยวิธี Conservative treatment 
ทางพยาบาลNurse coordinator จะท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน ากับผู้ป่วยและญาติที่เป็นผู้ดูแลหลัก ในการประเมิน
ปัญหาก่อนกลับบ้าน การเตรียมบ้าน การป้องกันการหกล้มซ้ า และการให้ความรู้เรื่องโรกกระดูกพรุนกับการรักษา โดยให้
การติดตามผลที่ 3 เดื่อนและ 1 ปีทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้ช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์กรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องการ
รักษา เพื่อให้การรักษามีความต่อเนื่อง การร่วมกันวางแผนดูแลเริ่มจากการท า โครงการ Acute geriatric hip fracture ที่
เร่ิมด าเนินการเมื่อ 1 กันยายน 2560 โดยความมร่วมมือของภาควิชาวิสัญญ๊ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด  เนื่องจากทางคณะได้ผลักดันให้โครงการนี้อยู่ใน Area of interest และจะติดตามการ
ด าเนินงานน าร่องสู่ Value Outcome Management ดังนั้นทางสามภาควิชาจึงมีการวางแผนร่วมกันในการติดตาม
ตัวชี้วัดทางคลินิกที่ส าคัญ เช่น Mortality rate Complication รวมถึงการลดจ านวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วย โดย
ให้ผู้ป่วยมีความพร้อมก่อนการจ าหน่าย จากการมีความพร้อมในการเตรียมสิ่งแวดล้อมโดยญาติของผู้ป่วย และการท าความ
เข้าใจในการดูแลแต่ละช่วงเวลา 

S(4) มีการประเมินและระบุปัญหา/ความต้องการของผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้นหลังจ าหน่าย และประเมินซ้ าเป็นระยะ ในช่วงที่
ผู้ป่วยได้รับการดูแลอยู่ในโรงพยาบาล 

P 
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   3.2(41) การประเมินและระบปุัญหา (patients’ needs assessment) 
  √ 411 มีการประเมินและระบุปัญหา/ความต้องการของผู้ป่วยที่จะเกิดขึ้นหลังจ าหน่าย ตั้งแต่เริ่มแรกที่เป็นไปได้ 
  √ 412 มีการประเมินซ้ าเป็นระยะระหว่างที่ผูป้่วยได้รับการดูแลในสถานพยาบาล เพื่อปรับแผนการรักษา

ต่อเนื่องหรือแผนจ าหน่าย 
   3.2(42) แผนจ าหน่าย (discharge plan) 
 √  421 แผนจ าหน่ายครอบคลุมปญัหา/ความต้องการทั้งหมด 
  √ 422 แผนจ าหน่ายเอ้ือต่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องสอดคล้องกับแผนการดูแลรักษาของแพทย์ 
 √  423 แผนจ าหน่ายเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะความสามารถของผู้ป่วยและผู้ดูแลในการดูแลต่อเนือ่งที่บ้าน 
 √  424 แผนจ าหน่ายเอ้ือต่อการเตรียมสภาพแวดล้อมทีบ่้าน 
 √  425 แผนจ าหน่ายเอ้ือต่อการฟื้นฟูสภาพของผูป้่วยให้กลับคนืสูป่กติ 

S(5) มีการปฏิบัติตามแผนจ าหน่ายในลักษณะที่เชื่อมโยงกับแผนการดูแลระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล ตามหลักการ เสริมพลัง 
เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีศักยภาพและความมั่นใจในการจัดการดูแลสุขภาพของตนเอง 

P 
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   3.2(51) การปฏิบัตติามแผนจ าหน่าย (discharge plan implementation) 
  √ 511 การปฏิบัติตามแผนจ าหนา่ย เชื่อมโยงกับแผนการดูแลระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล 
  √ 512 ใช้หลักการเสริมพลังเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีศักยภาพและความมั่นใจในการจัดการดูแลสุขภาพของตนเอง 

S(6) มีการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการวางแผนจ าหน่าย โดยใช้ข้อมูลจากการติดตามผู้ป่วยและข้อมูลสะท้อนกลับ
จากทีมน าทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง 
N P  M Extended Evaluation Guide 
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P    3.2(61) การประเมินและปรบัปรุง (evaluation and improvement) 
  √ 611 มีการใช้ข้อมูลจากการติดตามผู้ป่วยเพื่อประเมินกระบวนการวางแผนจ าหน่าย 
  √ 612 มีการใช้ข้อมูลสะท้อนกลับจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อประเมินกระบวนการวางแผนจ าหน่าย 
  √ 613 มีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนจ าหนา่ยตามผลการประเมิน 

A: 
E 
I 
3  
O 

 ผลการประเมินระบบการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย  
         ตัวอย่างของหอผู้ป่วยสลาก 5 ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า หรือข้อสะโพกเทียม จะ
มีการประเมินและติดข้อความ discharge planning หน้าฟอร์มปรอท ใน 24 ชั่วโมงที่รับผู้ป่วยไว้ โดยจะระบุผู้ดูแล และ
ประเมินความต้องการของผู้ป่วยและผู้ดูแล โดยเน้นการมีส่วนร่วม และประเมิน  ให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเน้นประเด็น
หลักคือ medication (M) , environment + economic (E) , health (H) , และ diet (D) โดยจะบันทึกข้อมูลการ
ประเมินและการวางแผนใน progress note และ stamp ส่วนนั้นด้วยสัญญลักษณ์ discharge planning เพื่อส่งต่อ
ข้อมูลระหว่างทีม ทีมผู้ดูและและครอบครัวจะมีการฝึกการดูแลร่วมกันก่อนจ าหน่ายทั้งในด้านจิตใจและการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเกี่ยวกับการเดิน การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม รวมทั้งมีการวางแผนส่งต่อการดูแล
ต่อเนื่องไปยังเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การประเมินผลจากการ Readmit ของผู้ป่วยด้วยโรคเดิม พบว่ามีอัตรา
การ Readmit  Revisit ต่ ามากจากการรับรายงานอุบัติการณ์พบเพียง 1-2 รายต่อปี  เท่าที่พบจากการทบทวนมีเรื่อง
ของการเกิดการติดเชื้อแผลผ่าตัดบ้างในผู้ป่วยเด็ก    

สรุปผลประเมิน Extended Evaluation Guide 
จ านวนข้อ

ของ P        
ในมาตรฐาน
ที่รับผิดชอบ 

จ านวนข้อที่
ประเมิน (%) 

GAP ส าคัญ แผนพัฒนา 
N P M 

4 ข้อ    -การวางแผนจ าหนา่ยผูป้่วยให้สามารถดูแลตนเองและได้รับ
การดูแลอย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม โดยให้การ
วางแผนส าหรับจ าหนา่ยผูป้่วยแต่ละราย  
-การได้รับการมีส่วนร่วมในการวางแผนจ าหนา่ยร่วมกัน
ของสหสาขาวิชาชีพ เพื่อประเมนิและระบุปัญหา ความ
ต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายที่อาจเกิดขึ้นหลังจ าหนา่ย  
-การประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการวางแผนจ าหน่าย  

-ควรมีการติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนการในการติดตาม
ผู้ป่วยและข้อมูลสะท้อน
กลับจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการวางแผน
จ าหน่าย 
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ผลการประเมินคะแนนรวมโดยใช้  Overall  Scoring (คะแนน 5 ระดับ) ของมาตรฐานข้อน้ี 

 

ข้อ 
ผลการประเมินภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบผลการประเมิน 

(สามารถอ้างอิงข้อมูลในการประเมินส่วนที่ 2 ได้) 
78 ระดับคะแนน..........4.....  

 

SPA III-4.1 การดูแลทั่วไป (PCD.1) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
S(1) มีการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา โดยมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยให้แก่ผู้ที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม การดูแลในทุกจุดบริการเป็นไปตามหลักปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน 
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   4.1(11) การดูแลทั่วไป (general care) 
  √ 111 มีหลักประกันว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลทั่วไปอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา รวมทั้งมีแนวทาง

ป้องกันความเสี่ยงที่ผู้ป่วยอาจได้รับจากการดูแลล่าช้ากว่าที่ควร ที่ท าให้ผู้ป่วยอาจได้รับการดูแลไม่
เหมาะสม 

  √ 112 มีการมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหรือการท าหัตถการที่ภาควิชาใส่ใจก ากับดูแลในเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษ มีระเบียบ และ
ปฏิบัติรองรับและมีการก ากับติดตาม  

   4.1(12) การดูแลตามหลักปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
  √ 121 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติให้การดูแลในทุกจุดบริการเป็นไปตามหลักซึ่งเป็นที่ยอมรับ และได้รับ

การสนับสนุนจากผู้น าองค์กร ซึ่งอาจมีการปฏิบัติแตกต่างกันตามจุดบริการตามความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ของผู้ให้บริการ โดยมีแนวทางในการรับรู้และจัดท าแนวทางป้องกันให้เกิดผล 

  √ 122 ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บป่วย ตามหลักปฏิบัติซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ไม่ขึ้นกับความสามารถในการจ่ายหรือความคุ้มครองของ
หลักประกันสุขภาพ หรือ วันหรือเวลาโอกาสที่ผู้ป่วยลักษณะเดียวกันจะได้รับการดูแลแตกต่างกัน 
เนื่องจากมารับบริการหรือมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (เช่น การตรวจวินิจฉัย การใช้ยา 
การผ่าตัด การตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ) โดยมีแนวทางในการรับรู้และป้องกันอย่างไร โอกาสที่
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ผู้ป่วยลักษณะเดียวกันจะได้รับการดูแลแตกต่างกันมีอะไรบ้าง มีแนวทางในการรับรู้และจัดท า
แนวทางป้องกันให้เกิดผล 

S(2) มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลที่มีคุณภาพ โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ความสะดวกสบายและ
ความสะอาด การป้องกันอันตราย/ความเครียด/เสียง/สิ่งรบกวนต่างๆ 

P 
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   4.1(21) สิ่งแวดล้อม (care environment) 
  √ 211  มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดูแลที่มีคุณภาพ มีการจัดการในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพการดูแล 

(เช่น แสง เสียง การระบายอากาศ ระยะห่าง การจราจร ฯลฯ) และมีการ monitor เพื่อการปรับปรุง 
  √ 212  มีการจัดสิ่งแวดล้อมในการดูแลโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ตัวอย่างการจัด

สิ่งแวดล้อมในการดูแล รวมทั้งมีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแล ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรี
ของผู้ป่วยเป็นพิเศษ (เช่น ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ที่ไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยระยะสุดท้าย) 

  √ 213  สิ่งแวดล้อมมีความสะดวกสบายและสะอาด มีการประเมินความสะดวกสบายของสิ่งแวดล้อม มี
ระบบในการ monitor ความสะอาดของสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับปรุง 

  √ 214  มีการจัดสิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงการป้องกันอันตราย ความเครียด เสียง สิ่งรบกวนต่างๆ โดยมีการ
ระบุสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญและจัดท าแนวทางการจัดการเพื่อความปลอดภัย  

A: 
E 
I 
3  
O 

 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยมีความปลอดภัย และเอื้อต่อการป้องกันอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงใด 
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดูแลที่มีคุณภาพ 
- ห้องตรวจผู้ป่วยตึกผู้ป่วยนอกได้รับการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยและญาติรวมถึง

ทีมบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยกั้นห้องตรวจเป็นสัดส่วน สามารถตรวจผู้ป่วยได้ห้องละ 1 คน มีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศและเครื่องกรองอากาศ มีการจัดพื้นที่เป็น Privacy Area เพื่อให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

- หน่วยผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ หน่วยงานร่วมกับทีมน าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิคส์ฯ   ได้น าประเด็นคุณภาพที่ส าคัญมาใช้ในการทบทวนและก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญใน CPG ต่างๆ เช่น การ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ก าหนดให้มีการเทียบเคียงกับสถาบันระดับนานาชาติ 
คือ NSHN (National Healthcare Safety Network) หน่วยงานมีการด าเนินการตามกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การติดเชื้อ ได้มีการด าเนินการตามมาตรฐานของ WHO และมาตรฐาน CDC รวมทั้งมาตรฐานของโรงพยาบาล  การ
ผ่าตัดผู้ป่วยติดเชื้อ มีห้อง septic เพื่อให้บริการผ่าตัดโดยเฉพาะ และแบ่งเขตสกปรกอย่างชัดเจน     มีการควบคุม
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยการจัดระบบการสัญจรของ
เครื่องมือผ่าตัดให้เป็นระบบทางเดียว มีการก าหนดเขตสะอาด  เขตสกปรก และมีการติดตั้งประตูเพื่อให้เป็น buffer 
room ระหว่างเขตสะอาดและเขตสกปรก ในกรณีที่มีการผ่าตัดผู้ป่วยติดเชื้อ หน่วยงานมีห้อง septic เพื่อให้บริการ
โดยเฉพาะ และเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแมลงได้มีการติดตั้งเคร่ืองดักจับแมลงในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน   

- ระบบปรับอากาศในห้องผ่าตัดใช้ระบบ HEPA filter และโรงพยาบาลได้มีการ outsource บริษัทภายนอกเข้ามาดูแล
ความสะอาดและบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ HEPA filter 1 ครั้ง/ปี ด้านระบบน้ าประปาได้ท าการศึกษาสภาพของ
น้ าประปาในห้องผ่าตัดและ outsource ส านักงานประปานครหลวง สาขาบางกอกน้อยในการท าความสะอาดถังพักน้ า 
1 คร้ัง/ปี  นอกจากนี้มีการติดตั้งเคร่ือง ดักจับแมลงในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน 

- หอผู้ป่วยสามัญ จัดให้มีม่านกั้นแต่ละเตียงผู้ป่วยเพื่อความเป็นสัดส่วน ต าแหน่งของเตียงวางในบริเวณที่มีอากาศ
หมุนเวียนดี ระหว่างตึกมีทางเชื่อมตึกท าให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยไปห้องผ่าตัดได้โดยสะดวก ผู้ป่วยใน
ที่อยู่ห้องพิเศษมีการปรับปรุงหอผู้ป่วย ให้สะอาดและให้ทันสมัยใหม่อยู่เสมอ  และนโยบายของโรงพยาบาลที่อยู่
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ระหว่างด าเนินการคือการลดจ านวนเตียงในหอผู้ป่วย จาก 25 เตียง เหลือ 18 เตียง ทั้งนี้เพื่อลดความแออัด และลด
ความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคในหอผู้ป่วย หอผู้ป่วยทั้งสามัญ และพิเศษได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด สะดวกสบาย และ ปลอดภัยกับทัผู้ป่วยและญาติการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
ทันเวลา หน่วยตรวจโรคอุบัติเหตุ ให้ความส าคัญเรื่องความถูกต้องและรวดเร็วในการดูแลรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย
จากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การประเมินสภาพที่รวดเร็ว สามารถวิเคราะห์จัดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บได้
ถูกต้อง จะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม  หน่วยงานจึงมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรื่องการคัดกรอง
ผู้ป่วย (triage) ซึ่งด าเนินการและพัฒนา flow chart พร้อมกับจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อน ามาใช้ในหน่วยงาน 
นอกจากนี้ผู้ป่วยที่บาดเจ็บรุนแรงจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือแก้ ไขภาวะคุกคามต่อชีวิตภายในเวลา 2 นาที 
หน่วยงานมี Trauma Resuscitation Team ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันระหว่างทีมสหสาขา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และมีการบ ารุงรักษาเครื่องมือ &อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

- ตึกผู้ป่วยนอก มีการประเมินคัดกรองผู้ป่วยตามความเร่งด่วนและความต้องการบริการโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมคัด
กรองหรือมีประสบการณ์มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป โดยมีทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ท างานด้านออร์โธปิดิกส์มากกว่า 2 
ปี เป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อเกิดข้อสงสัย และได้รับการตรวจรักษาโดยคณาจารย์ศัลยแพทย์ออร์โธปิ
ดิกส์เฉพาะทาง แพทย์ Fellow และแพทย์ประจ าบ้าน โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษากรณีผู้ป่วย
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลมีอาจารย์แพทย์เป็นผู้รับผิดชอบผู้ป่วยทุกราย 

- ตึกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และมีระบบการ
ปรึกษา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบสหสาขาอย่างครอบคลุมแบบองค์รวม และมีระบบอาจารย์เจ้าของไข้เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

- ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดทุกรายได้รับการเยี่ยมจากวิสัญญีแพทย์ / วิสัญญีพยาบาล เพื่อประเมินความพร้อมก่อน
การผ่าตัด และมีทีมพยาบาลห้องผ่าตัดดูแลระหว่างการผ่าตัด 

- มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดูแลผู้ป่วยในทีม โดยการลงบันทึกเวชระเบียน  การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์ การเข้าประชุมของกลุ่มแพทย์ พยาบาล และสหสาขาที่ให้การรักษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแล
ผู้ป่วยสูงสุด เช่น OR Committee  OR Subcommittee  Care Team  คณะกรรมการบริหารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน  
Risk สหสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  

การจัดการกับภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน 
- ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจ โดยทีมแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพให้การประเมินเบื้องต้น เช่น 

มีการประเมินความวิตกกังวลก่อนและหลังผ่าตัดของผู้ป่วย และให้การพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวล ตัวอย่าง   
ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกทุกราย จะได้รับการประเมินความกลัว ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดในห้องผ่าตัดก่อนกลับบ้าน  
และลดความวิตกกังวลโดยการให้ข้อมูล และขั้นตอนการรักษาอย่าละเอียดอีกครั้ง ในรายที่มีความวิตกกังวลมาก มี
การเชิญผู้ป่วยเก่าที่เป็นเครือข่ายมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการรักษามากยิ่งขึ้น   

การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดูแลผู้ป่วยภายในทีม 
- มีการประชุม Morbidity & Mortality ของทีมแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาทั้งหมดทุกสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เพื่อ

น าเสนอผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น เพื่อให้มีการปรึกษาหารือของทีมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์เพื่อน ามาสู่การวางแนวทางปรับปรุงกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป   

การดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามแนวปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับเพียงใด  มีการปฏิบัติใดบ้างที่สุ่มเสี่ยงต่อการไม่ยอมรับของวิชาชีพ  
S(3) ทีมผู้ให้บริการด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการติดเชื้อ 

P 
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   4.1(31) ความปลอดภัยของผู้ป่วย (keep patient safe) 
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  √ 311 มีการค้นหาโดยใช้สถิติและการส ารวจ จัดปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และก าหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
ผู้ป่วยจากการเกิดอุบัติเหตุในจุดต่างๆ ของภาควิชา และมีการ monitor เพื่อการปรับปรุง 

  √ 312 มีการวิเคราะห์สถิติโอกาสที่ผู้ป่วยจะบาดเจ็บเนื่องจากสิ่งแวดล้อม (เช่น ลื่นหกล้ม ไฟฟ้าช้อต ฯลฯ) 
และมีการ monitor เพื่อการปรับปรุง  

  √ 313 มีการจัดสิ่งแวดล้อมและมาตรการเพื่อป้องกันผู้ป่วยจากการติดเชื้อ (เช่น การจัดวางผู้ป่วย การท า
ความสะอาดพื้นผิว การแยก/ท าความสะอาดเครื่องมือ การจัดการกับบริเวณที่เปียกชื้น การระบาย
อากาศ ฯลฯ) และมีการ monitor เพื่อการปรับปรุง 

   4.1(32) PSG: การป้องกันแผลกดทับ (pressure sore prevention) 

  √ 321 มีการระบุผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับโดยใช้เครื่องมือในการประเมินอย่างเหมาะสม 
ร่วมกับดุลยพินิจทางคลินิก และมีการประเมินซ้ าอย่างสม่ าเสมอ 

  √ 322 มีการค้นหาและรักษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงทนของเนื้อเยื่อต่อแรงกด เช่น การควบคุมน้ าตาลใน
ผู้ป่วยเบาหวาน น้ าหนักตัว ภาวะทุพโภชนาการ 

  √ 323 มีการวิเคราะห์สถิติและแนวโน้มของผู้ป่วยแผลกดทับและจัดท าแผนการดูแลผูป้่วยและน าไปปฏบิตัิ19  
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   4.1(32) PSG: การป้องกันการพลัดตกหกล้ม (patient fall prevention) 

  √ 321 มีการระบุผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มโดยใช้เครื่องมือในการประเมินอย่างเหมาะสม 
ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ20 และมีการประเมินซ้ าอย่างสม่ าเสมอ 

  √ 322 มีการวิเคราะห์สถิติและแนวโน้มของการพลัดตกหกล้ม และใช้มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้ม21  

   4.1(33) PSG: การป้องกัน catheter & tubing misconnection 

  √ 331 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกัน catheter & tubing misconnection22 การเขียนฉลาก 
และการ recheck catheter ที่มีความเสี่ยงสูง 

  √ 332 ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ  มีการติดตามสถิติและแนวโน้มของปัญหา
เก่ียวกับ catheter & tubing เพื่อการปรับปรุง 

A: 
 

มีการจัดท าและปฏบิัติตามนโยบาย/แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้่วยที่มีความเสี่ยงสูงเหมาะสมเพียงใด 
 การดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามแนวปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับเพียงใด  มีการปฏิบัติใดบ้างทีสุ่่มเสี่ยงต่อการไม่ยอมรับของวิชาชีพ 

                                                           
19 แผนการดูแลควรประกอบด้วยการตรวจดูผิวหนังในต าแหน่งที่มีความเสี่ยงสูง การท าความสะอาดและดูแลผิวหนัง แนวทางการป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยที่กลั้น
ปัสสาวะไม่ได้ การจัดท่าที่เหมาะสมและการพลิกตัว ใช้อุปกรณ์ลดแรงกด การใช้อุปกรณ์รองรับเฉพาะต าแหน่งที่มีปุ่มกระดูก การดูแลด้านโภชนาการ การเพิ่ มหรือ
ธ ารงความสามารถในการเคลื่อนไหวและท ากิจกรรม 
20 เครื่องมือประเมินความเสี่ยงท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น Morse Fall Risk Assessment หรือ Hendrich Fall Risk Assessment โดยค านึงถึงปัจจัยต่อไปน้ี: ประวัติการ
พลัดตกหกล้ม อายุ (มากกว่า 65 ปี) การใช้ยากล่อมประสาท ยาจิตเวช ยาระบาย และยาลดความดันโลหิต โรคระบบทางเดินหายใจ โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง 
โรคซึมเศร้า และโรคข้ออักเสบ การเคลื่อนไหว การเดิน ก าลังกล้ามเน้ือท่ีไม่ปกติ พฤติกรรมมีการท ากิจกรรมน้อย สภาวะทางจิตใจ (สับสน ความจ าบกพร่อง) มีภาวะ
พร่องการได้ยินและการมองเห็น การผิดรูปและอาการเจ็บปวดที่เท้าเวลาเดิน การรับรู้ของประสาทสัมผัสส่วนปลายลดลง เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน มีอาการเวียนศีรษะ 
มึนงง มีอาการปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 
21 ได้แก่ การติดตามสังเกตผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงบ่อยๆ การใช้เตียงท่ีมีระดับต่ า การฝึกออกก าลังและการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัย การมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือน การใช้
อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสูงในขณะเดินหรือพยายามท ากิจกรรมท่ียาก เช่น การขับถ่าย การเคลื่อนย้ายตนเอง และส่งเสริม
ให้ควบคุมการทรงตัวให้ดีขึ้นด้วยการท ากายภาพบ าบัด การให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือให้ขับถ่ายอย่างสม่ าเสมอ การทบทวนและปรับยาที่อาจท าให้ผู้ป่วย
พลัดตกหกล้มได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาจิตเวช 
22 เน้นย้ ากับผู้ช่วย ผู้ป่วย และครอบครัวว่าไม่ควรถอดหรือต่ออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ให้ขอความช่วยเหลือจากพยาบาลเม่ือมีปัญหา, ก าหนดให้มีการ label high-
risk catheter (เช่น arterial, epidural, intrathecal) และหลีกเลี่ยงการใช้ catheter ซึ่งมี injection ports ส าหรับต าแหน่งเหล่าน้ี, ก าหนดให้ผู้ดูแล trace สายทุก
เส้นจากต้นทางไปถึง connection port เพื่อยืนยัน attachments ก่อนที่จะมีการ connect/reconnect ให้ยา สารละลาย หรือเวชภัณฑ์อ่ืนๆ, ใหก้ระบวนการ line 
reconciliation ที่เป็นมาตรฐานเป็นส่วนหน่ึงของการสื่อสารส่งมอบข้อมูล (handover communication) โดย recheck tubing connections และ trace tubes 
& catheters ทุกเส้นไปยังแหล่งต้นทาง เม่ือรับผู้ป่วยใหม่ที่หน่วย และเม่ือมีการเปลี่ยนเวร, ห้ามใช้ standard Luer syringes ในการให้ยากินหรืออาหารทางสายยาง, 
ใช้การประเมินและทดสอบความเสี่ยง (FMEA) เพื่อค้นหาโอกาสเกิด misconnection เม่ือจะซื้อ catheter และ tube ชนิดใหม่, ส่งเสริมให้จัดซื้อ tube และ 
catheter ซึ่งถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัยและป้องกัน misconnections กับอุปกรณ์หรือ tube อื่นๆ 
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         การด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ผู้ป่วยจะได้รับการด าเนินการทุก
วิถีทางเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บ หรือการติดเชื้อโดยยึดหลัก S-I-M- P-L- E  (Thai Patient 
Safety Goal :  safety surgery, infection control, medication & blood safety, patient care process, line 
tubing/catheter, emergency response) และจุดเน้นของโรงพยาบาล ( SAE-HI) เช่น มีการประเมินความเสี่ยงต่อ
การพลัดตกหกล้มทุกเวร  หากพบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูง จะติดสัญลักษณ์ F ที่หน้าฟอร์มปรอท และหน้าห้อง / เตียง
ผู้ป่วย เพื่อเฝ้าระวังพิเศษ   เช่น  การดูแลผู้ป่วย Hip Fracture เป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นผู้ป่วยสูงอายุมี
โรคเรื้อรังร่วม เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดการณ์ล่วงหน้า จ าเป็นต้องได้รับการประเมินโรคร่วมจากแพทย์แผนกต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องก่อนผ่าตัด ซึ่งระยะเวลาการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดมีผลต่อโอกาสเกิดอัตราตาย และภาวะแทรกซ้อน
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งภายหลังผ่าตัดต้องมีข้อจ ากัดการเคลื่อนไหวและการปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่าง
สิ้นเชิงทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ดูแลเพราะถ้าผู้ป่วยอยู่ใน Position ที่ไม่ถูกต้อง เพียง 1 ครั้ง ก็มีโอกาสเกิดข้อสะโพก
เทียมเคลื่อนหลุดต้องท าผ่าตัดซ้ า ดังนั้นการเกิดข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุดจึงเป็นความเสี่ยงที่ส าคัญในการดูแลผู้ป่วย 
Hip Fracture อีกทั้งการวางแผนจ าหน่ายที่ดีจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เกิดการหกล้มซ้ า สามารถจ าหน่ายได้
ตามก าหนด และลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ดังนั้นการวางแผนจ าหน่ายในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงเป็นความท้าทายที่
ส าคัญของหน่วยงาน 

S(4) ทีมผู้ให้บริการจัดการกับภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

P 
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   4.1(41) การจัดการกับเหตุการณ์ (dealing with complication, crisis, and emergency) 
  √ 411 ทีมผู้ให้บริการมีการวิเคราะห์สถิติและแนวโน้มการเกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วยที่รับไว้รักษาใน รพ. มี

การเตรียมความพร้อม และวางแนวทางจัดการกับภาวะแทรกซ้อนอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
  √ 412 ทีมผู้ให้บริการมีการวิเคราะห์สถิติและแนวโน้มการเกิดภาวะวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นผูป้่วยทีร่ับไว้รักษา

ในรพ. มีการเตรียมความพร้อม วางแนวทาง และจัดการกับภาวะวิกฤติอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
A: 
E 
I 
3  
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 ประสิทธิภาพของการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามแนวทางจัดการภาวะฉุกเฉิน 
         การฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติการกู้ชีพในบุคลากรทุกระดับ มีการประเมินการทดสอบโดยคณะกรรมการ
ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตและมีการ Audit ประจ าทุกปี ท าให้บุคลากรมีความพร้อมในการตั้งรับต่อสถานการณ์ 
ทางภาคฯมีการจัดแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 1 ในการท าหน้าที่ Quality resident ในการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพ 
ควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตตามที่ทางภาควิชาได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ทางฝ่ายการพยาบาลได้ ร่วมพัฒนา 
MEWS เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ส าหรับผู้ป่วยในได้แก่ Acute Cardiac arrest, Sepsis, 
Pressure injury เป็นต้น 

S(5) ทีมผู้ให้บริการตอบสนองต่อความต้องการหรือปัญหาของผู้ป่วยในลักษณะองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้าน
อารมณแ์ละจิตสังคม 

P 
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   4.1(51) การตอบสนองปัญหาหรือความต้องการของผู้ป่วย (response to patients’ need) 
  √ 511 ทีมผู้ให้บริการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยในลักษณะองค์รวม 
  √ 512 มีแนวทางที่ท าให้มั่นใจว่าปัญหาด้านอารมณ์และจิตสังคมได้รับการตอบสนอง 

S(6) มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานการดูแลผู้ป่วยภายในทีม เพื่อความต่อเนื่องในการดูแล 

P 
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   4.1(61) การสื่อสารและประสานงานภายในทีม (information exchange and coordination) 
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  √ 611 มีการประสานการดูแลและสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ป่วยระหว่างผูป้ระกอบวิชาชพีในทีมอยา่ง
สม่ าเสมอ หรือในช่วงเวลาส าคัญ เพื่อความต่อเนื่องในการดูแล 

  √ 612 ข้อมูลที่สื่อสารครอบคลุมสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย สรุปการดูแลที่ได้ให้แก่ผู้ป่วย การเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย 
  √ 613 มีการน าแนวทางที่เป็นมาตรฐานในการสื่อสารส่งมอบข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในการเปลี่ยน

เวรและระหว่างหน่วยงาน23  ไปสู่การปฏิบัติ และมีการ monitor การปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง  
  √ 614 มีการจดบันทึกค าสั่งการตรวจรักษาหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อย่างครบถ้วนโดยผู้รับ เมื่อมี

ค าสั่งหรือรายงานด้วยวาจาและทางโทรศัพท์ 
  √ 615 มีการอ่านทวนกลับค าสั่งการตรวจรักษาหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่จดบันทึกไว้อย่าง

ครบถ้วนโดยผู้รับ เมื่อมีค าสั่งหรือรายงานด้วยวาจาและทางโทรศัพท์ 
  √ 616 ค าสั่งหรือผลการตรวจวิเคราะห์ได้รับการยืนยันโดยผู้ออกค าสั่งหรือผู้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
  √ 617 มีนโยบายและ/หรือระเบียบปฏิบัติสนับสนุนการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน  ในการสอบทานความ

ถูกต้องของการสื่อสารด้วยวาจา การสื่อสารทางโทรศัพท์ และมีการ monitor เพื่อการปรับปรุง 
สรุปผลประเมิน Extended Evaluation Guide 

จ านวนข้อของ P        
ในมาตรฐานที่

รับผิดชอบ 

จ านวนข้อที่ประเมิน (%) 
GAP ส าคัญ แผนพัฒนา N P M 

    การที่มีเครื่องมือที่ใช้ในการ
ดักจับความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น 
มากมาย ควรมีการทบทวน
ร่วมกันในทีมผู้ให้บริการถึง
ความเข้าใจในการน าไปใช้
งานตามบริบทของแต่ละ
หน่วยงาน ความซ้ าซ้อน
ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด จ า ก ก า รน า
เครื่องมือไปใช้  และการ
ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ประสิทธิผลของเครื่องมือที่
ใช้ในการดักจับความเสี่ยง 

-  ควรมีการประเมินวิธีการในการน า
เครื่องมือไปใช้ และมีการน าเคสที่ เกิด
เหตุการณ์น ามาทบทวนร่วมกันถึงสาเหตุ
การเกิด การดักจับว่ามีความไวพอ หรือ
เกิดความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออย่างไร 
หรือ เกิดจากการสื่อสาร ประสานงาน
ระหว่างสิกในทีม เพื่ อใ ห้สามารถน า
แผนการดูฉลผู้ป่วยไปสู่การปฏิบัติได้ใน
เวลาที่ เหมาะสม สมาชิกในทีมมีความ
เข้าใจในบทบาทของผู้เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย 
- ควรมีการทบทวน และปรับแผนการดูแล 
ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้หรือสภาวะอาการของ
ผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การจัดท า
แผนการดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามเป้าหมาย  

 

 

 

                                                           
23 องค์ประกอบที่แนะน าได้แก่การสื่อสารโดยใช้หลัก SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), จัดสรรเวลาให้เพียงพอส าหรับการ
สื่อสารข้อมูลส าคัญและส าหรับการถามตอบโดยไม่มีการขัดจังหวะ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะของผู้ป่วย ยาที่ได้รับ แผนการรักษา advance directives และการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ จ ากัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะที่จ าเป็นส าหรับการดูแลผูป้่วยท่ีปลอดภัย 
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ผลการประเมินคะแนนรวมโดยใช้  Overall  Scoring (คะแนน 5 ระดับ) ของมาตรฐานข้อน้ี 

 

ข้อ 
ผลการประเมินภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบผลการประเมิน 

(สามารถอ้างอิงข้อมูลในการประเมินส่วนที่ 2 ได้) 
79 ระดับคะแนน......4.5.........  

 
 

SPA 4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง   และให้บริการที่มีความเสี่ยงสูงอย่างทันท่วงที 
ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
S(1) ทีมผู้ให้บริการวิเคราะห์ผู้ป่วยและบริการที่มีความเสี่ยงสูง และร่วมกันจัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ที่มี

ความเสี่ยงสูงดังกล่าว 
S(2) บุคลากรได้รับการฝึกอบรม เพื่อน าแนวทางการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงมาสู่การปฏิบัติด้วยความเข้าใจ 

P 
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   4.1(61) การสื่อสารและประสานงานภายในทีม (information exchange and coordination) 
  √ 611 มีการประสานการดูแลและสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ป่วยระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพในทีมอยา่ง

สม่ าเสมอ หรือในช่วงเวลาส าคัญ เพื่อความต่อเนื่องในการดูแล 
  √ 612 ข้อมูลที่สื่อสารครอบคลุมสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย สรุปการดูแลที่ได้ให้แก่ผู้ป่วย การเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย 
  √ 613 มีการน าแนวทางที่เป็นมาตรฐานในการสื่อสาร ส่งมอบข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในการเปลี่ยน

เวร และระหว่างหน่วยงาน24 ไปสู่การปฏิบัติ และมีการ monitor การปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง 
  √ 614 มีการจดบันทึกค าสั่งการตรวจรักษาหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อย่างครบถ้วนโดยผู้รับ เมื่อมี

ค าสั่งหรือรายงานด้วยวาจาและทางโทรศัพท์ 
  √ 615 มีการอ่านทวนกลับค าสั่งการตรวจรักษาหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่จดบันทึกไว้อย่าง

ครบถ้วนโดยผู้รับ เมื่อมีค าสั่งหรือรายงานด้วยวาจาและทางโทรศัพท์ 
  √ 616 ค าสั่งหรือผลการตรวจวิเคราะห์ได้รับการยืนยันโดยผู้ออกค าสั่งหรือผู้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
  √ 617 มีนโยบายและ/หรือระเบียบปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติที่สอดคล้องกันในการสอบทานความถูกต้อง

ของการสื่อสารด้วยวาจา การสื่อสารทางโทรศัพท์ และมีการ monitor การปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง 

                                                           
24 องค์ประกอบที่แนะน าได้แก่การสื่อสารโดยใช้หลัก SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), จัดสรรเวลาให้เพียงพอส าหรับ การ
สื่อสารข้อมูลส าคัญและส าหรับการถามตอบโดยไม่มีการขัดจังหวะ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะของผู้ป่วย ยาที่ได้รับ แผนการรักษา advance directives และการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ จ ากัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะที่จ าเป็นส าหรับการดูแลผูป้่วยท่ีปลอดภัย 
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S(3) การท าหัตถการที่มีความเสี่ยง จะต้องท าในสถานที่ที่เหมาะสม มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและผู้ช่วยที่จ าเป็น 
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   4.2(31) การท าหัตถการที่มีความเสี่ยง (high-risk procedures) 
  √ 311 การท าหัตถการที่มีความเสี่ยง ท าในสถานที่ที่เหมาะสม การจัดท าแนวทางปฏิบัติในการเตรียม

ความพร้อมและป้องกันปัญหาจากหัตถการที่มีความเสี่ยง ซึ่งมีโอกาสท าในสถานการณ์ที่ไม่มีความ
พร้อมในเร่ืองสถานที่ เคร่ืองมือ และผู้ช่วย และมีการ monitor เพื่อการปรับปรุง 

  √ 312 การท าหัตถการที่มีความเสี่ยง มีความพร้อมในด้านเครื่องมือ 
  √ 313 การท าหัตถการที่มีความเสี่ยง มีความพร้อมในด้านผู้ช่วย 

S(4) มีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บป่วย และด าเนินการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน
แผนการรักษาได้ทันท่วงที 

P 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.2(41) การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง (patient monitoring) 
  √ 411 มีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บป่วย 
  √ 412 มีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการรักษาได้ทันท่วงที และมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที 
S(5) เมื่อผู้ป่วยมีอาการทรุดลงหรือเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะวิกฤติ  มีความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญกว่ามาช่วยทีมผู้ให้บริการ

อย่างทันท่วงทีในการประเมินผู้ป่วย การช่วย stabilize ผู้ป่วย การสื่อสาร การให้ความรู้ และการย้ายผู้ป่วยถ้าจ าเป็น 
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   4.1(51) PSG: การตอบสนองผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลง (response to the deteriorating patient)  
  √ 511 มีการก าหนด early warning sign ที่จะเป็นสัญญาณเตือนว่า ผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่

ภาวะวิกฤติ 
  √ 512 มีการติดตามและใช้สัญญาณเตือนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมหน่วยบริการผู้ป่วยทุก

หน่วย 
  √ 513 มีการทบทวนเมื่อเร่ิมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะวิกฤติ 
  √ 514 มีการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญกว่า โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม 
  √ 515 มีความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญกว่าอย่างทันท่วงที 
  √ 516 ทีมผู้เชี่ยวชาญกว่าช่วยในการประเมิน การ stabilize ผู้ป่วย การสื่อสาร การให้ความรู้ 
  √ 517 มีการย้ายผู้ป่วยไปอยู่ในความดูแลของผู้ที่มีความสามารถที่เหมาะสม ถ้าจ าเป็น  และมีการ

ประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ 
S(6) ทีมผู้ให้บริการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยเหล่านี้ เพื่อ

น ามาปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วย 
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   4.2(61) การวิเคราะห์และปรบัปรุง (analysis and improvement) 
 √  611 ทีมผู้ให้บริการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ใน

ผู้ป่วยที่มีการท าหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง 
  √ 612 ทีมผู้ให้บริการน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วย 

สรุปผลประเมิน Extended Evaluation Guide 
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จ านวนข้อของ P        
ในมาตรฐานที่

รับผิดชอบ 

จ านวนข้อที่ประเมิน (%) 
GAP ส าคัญ แผนพัฒนา N P M 

    ทีมผู้ให้บริการติดตามและ
วิเคราะห์แนวโน้มของ
ภาวะแทรกซ้อนหรือ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
ในผู้ป่วยที่มีการท า
หัตถการที่มีความเสี่ยงสูง 
ต้องมีการทบทวนร่วมกัน
เป็นระยะ แตโ่อกาสในการ
ประชุมร่วมกันมนี้อยมาก 

เลือกกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสงูเข้ามาท า 
Multidisciplinary conference Mortality 
และมีการติดตามแนวทางในการปฏิบัติ หรือ
การใช้ Guigeline ที่มีการปรับรว่มกันว่า
สามารถใชไ้ด้ตามบริบทของเราหรือไม่ หาสิ่ง
ที่เป็นอุปสรรคต่อการท าตาม Flow ในการ
ออกแบบระบบ การแบง่ความรนุแรง การ
พิจารณาหาเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ บุคลากร 
วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม ในการประสานงาน 
เพื่อใช้วางแผน การติดตามผูป้่วยที่อยู่ในความ
ดูแล 

 

SPA 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลในบริการเฉพาะที่ส าคัญ อย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ก. การระงับความรู้สึก 
S(1) มีการประเมินผู้ป่วยเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการระงับความรู้สึก น าข้อมูลจากการประเมินมาวาง

แผนการระงับความรู้สึกที่เหมาะสม รวมทั้งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

P 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ก(11) การประเมิน (pre-anesthesia assessment) 
  √ 111 มีการประเมินผู้ป่วยก่อนให้การระงับความรู้สึก เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขี้นระหว่างการระงับความรู้สึก 
  √ 112 ผู้ป่วยได้รับการประเมินอีกครั้งหนึ่งก่อนการน าสลบ 
  √ 113 การประเมนิทั้งสองครั้ง กระท าโดยผู้ที่มีคณุสมบัติเหมาะสม และได้รบัการบนัทึกไว้ในเวชระเบียนผูป้่วย 
   4.3ก(12) การวางแผน (anesthesia planning) 
  √ 121 มีการน าข้อมูลจากการประเมินมาวางแผนการระงับความรู้สึก และบันทึกแผนเปน็ลายลักษณ์อักษร 
  √ 122 มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องเพื่อเตรียมผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม 

S(2) ผู้ป่วย/ครอบครัวได้รับข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการระงับความรู้สึก และมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการระงับความรู้สึกถ้า
เป็นไปได้ ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนการระงับความรู้สึก 
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   4.3ก(21) การให้ข้อมูลและการมีส่วนร่วม (inform patients and families) 
  √ 211 มีการให้ความรู้ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย ครอบครัว หรือผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วย 

ในประเด็นเร่ืองความเสี่ยง ประโยชน์ และทางเลือกของการระงับความรู้สึก โดยวิสัญญีแพทย์หรือ
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

  √ 212 ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการระงับความรู้สึกถ้าเป็นไปได้ 
S(3) กระบวนการระงับความรู้สึกเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยตามมาตรฐานแห่ง วิชาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุด

ภายใต้สถานการณ์ของโรงพยาบาล โดยบุคคลที่เหมาะสม 
P N P  M Extended Evaluation Guide 
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   4.3ก(22) การเตรียมผู้ป่วย (pre-anesthesia preparation) 

  √ 221 ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย25 ก่อนการระงับความรู้สึก 

  √ 222 ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจก่อนการระงับความรู้สึก 

   4.3ก(31) กระบวนการระงับความรู้สึก (anesthetic process) 

  √ 311 กระบวนการระงับความรู้สึกเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุดภายใต้
สถานการณ์ของสถานพยาบาล 

 √  312 กระบวนการระงับความรู้สึกเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย 

  √ 313 ผู้ที่ให้การระงับความรู้สึกเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 

   4.3ก(32) PSG: การระงับความรู้สึกที่ปลอดภัย (safe anesthesia) 

  √ 321 ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินทางเดินหายใจก่อนเริ่มต้นน าสลบโดยใช้เกณฑ์ที่ชัดเจน มีการเตรียม
ความพร้อมส าหรับปัญหา difficult airway26 มีการตรวจสอบและเฝ้าติดตามว่าท่อหายใจอยู่ใน
ต าแหน่งที่เหมาะสม27 

  √ 322 ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับ General Anesthesia (GA) ได้รับออกซิเจนเสริม มีการเฝ้าติดตาม tissue 
oxygenation และ tissue perfusion อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ pulse oximeter ซึ่งมี variable-pitch 
pulse tone ดังขนาดที่จะได้ยินทั่วทั้งห้องผ่าตัด 

S(4) มีการติดตามและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยระหว่างระงับความรู้สึกและในช่วงรอฟื้นอย่างครบถ้วน มีการเตรียมความพร้อม
เพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉินระหว่างการระงับความรู้สึก และระหว่างรอฟื้น ผู้ป่วยได้รับการจ าหน่ายจากบริเวณรอพักฟื้น
โดยผู้มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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   4.3ก(41) การบันทึกวิธีและเทคนิคการระงับความรู้สึก (documentation) 
  √ 411 มีการบันทึกวิธีและเทคนิคการระงับความรู้สึกที่ใช้ในเวชระเบียน 
   4.3ก(42) การเฝ้าติดตามระหว่างระงับความรู้สึก (monitoring during anestasia) 
  √ 421 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติระบุความถี่ขั้นต่ าและประเภทของการเฝ้าติดตามระหว่างระงับ

ความรู้สึก เพื่อปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ส าหรับผู้ป่วยที่คล้ายคลึงกันและได้รับการ
ระงับความรู้สึกแบบเดียวกัน  

  √ 422 มีการเฝ้าติดตามสภาวะของผู้ป่วย28 ขณะให้การระงับความรู้สึก โดยมีวิสัญญีแพทย์หรือวิสัญญี
พยาบาลคอยเฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลา 

  √ 423 มีการบันทึกผลการเฝ้าติดตามในเวชระเบียน 
   4.3ก(43) การเฝ้าติดตามและบันทึกหลังได้รับการระงับความรู้สึก (post-anesthesia monitoring 

and documentation) 
  √ 431 ผู้ป่วยได้รับการเฝ้าติดตามระหว่างรอฟื้นตามนโยบาย 
  √ 432 มีการบันทึกข้อมูลการเฝ้าติดตามระหว่างรอฟื้นในเวชระเบียนผู้ป่วย 

                                                           
25 รวมถงึการงดอาหารก่อนที่จะให้การระงับความรู้สึกในผู้ป่วย elective และการให้ยาเพื่อลดการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการส าลัก 
26 (1) มีแผนส าหรับจัดการเรื่องทางเดินหายใจและเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผน (2) เม่ือคาดว่าจะมีปัญหา difficult airway จะต้องเตรียมให้มีความช่วยเหลือ
พร้อมระหว่างการน าสลบ และมีแผนส ารองส าหรับการจัดการเรื่องทางเดินหายใจอย่างชัดเจน (3) ส าหรับผู้ป่วยท่ีทราบว่าเคยมีปัญหา difficult airway ควรเลือกใช้
การระงับความรู้สึกด้วยวิธีอ่ืน เช่น การระงับความรู้สึกเฉพาะท่ี หรือการใส่ท่อช่วยหายใจขณะตื่นโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ (4) วิสัญญีแพทย์ทุกคนควรธ ารงใว้ซึ่งทักษะใน
การจัดการเรื่องทางเดินหายใจ คุ้นเคยและมีความสามารถใช้การใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดการกับปัญหา difficult airway 
27 ควรยืนยันต าแหน่งของท่อชว่ยหายใจด้วยการใช้ capnography ถ้าเป็นไปได้ 
28 มีการ monitor ความเพียงพอของทางเดนิหายใจ (airway) และการหายใจ (ventilation) โดยการสังเกตและการฟังอย่างต่อเนือ่ง, มกีาร monitor การไหลเวียนเลอืด 
(circulation) อย่างต่อเนื่องโดยการฟงัหรือการคล าจังหวะเต้นของหัวใจ หรือโดยการแสดงอัตราเตน้ของหัวใจบน cardiac monitor หรอื pulse oximeter มีการวัดความ
ดันโลหิตอย่างน้อยทกุ 5 นาท ีและบอ่ยกว่าหากมีขอ้บ่งชี้ทางคลนิกิ มกีารวดัอุณหภูมิของร่างกายเมือ่มีขอ้บ่งชี้ ตามช่วงเวลาทีเ่หมาสม มกีารประเมนิความลึกของการระงับ
ความรู้สกึ (depth of anesthesia) หรือระดับของความไมรู่้สกึตัว (degree of unconscious) อย่างสม่ าเสมอโดยใช้การสังเกตทางคลินกิ 
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  √ 433 ผู้ป่วยได้รับการจ าหน่ายจากบริเวณรอฟื้น โดยผู้มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้29 
  √ 434 ผู้ป่วยได้รับการเฝ้าติดตามภาวะแทรกซ้อนต่อเนื่อง เมื่อผู้ป่วยกลับไปหอผู้ป่วยทั่วไป 
   4.3ก(44) การเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉิน (preparation  for emergency situation) 
  √ 441 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉินระหว่างการระงับความรู้สึก 
  √ 442 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉินระหว่างรอฟื้น 

A: 
E 
I 
3 
O 

 ผลประเมินการบันทึกวิธีและเทคนิคการระงับความรู้สึก เป็นอย่างไร 
 ผลประเมินการเฝ้าติดตามระหวา่งระงบัความรู้สึก เปน็อย่างไร 
 ผลประเมินการเฝ้าติดตามและบันทึกหลังได้รับการระงบัความรู้สึก เป็นอย่างไร 
 ผลประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉิน เป็นอย่างไร 

         ทีมน าทางคลินิกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และทีมน าทางคลินิกวิสัญญีวิทยา ร่วมกันจัดบริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่
จะได้รับการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์  โดยผู้ป่วยในที่ set ผ่าตัด Elective จะได้รับการเยี่ยมประเมินที่หอผู้ป่วยโดยทีม
วิสัญญีล่วงหน้า 1 วัน (วิสัญญีแพทย์,  แพทย์ประจ าบ้านวิสัญญี และวิสัญญีพยาบาล ตามความเหมาะสม) ในกรณีที่
พบภาวะแทรกซ้อน ทีมวิสัญญีจะปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้/แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ก่อนให้การระงับความรู้สึกทุก
ครั้งทีมวิสัญญีจะประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วยซ้ า ผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลจะได้รับยาคลายความวิตกกังวลอย่าง
เหมาะสมในคืนก่อนวันผ่าตัด  ส าหรับในรายฉุกเฉินจะได้รับการประเมินก่อนเข้าห้องผ่าตัด ผู้ป่วยเด็กทางออร์โธปิดิกส์ 
จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยสร้างความคุ้นเคย ให้ญาติอยู่ด้วยขณะรอที่ห้องผ่าตัด ดูแลให้เด็กหลับก่อนน าเข้าห้อง
ผ่าตัด 
         ทีมวิสัญญีท าหน้าที่ให้การระงับความรู้สึกทั้ง General และ Regional anesthesia และดูแลผู้ป่วยตลอดเวลา
การผ่าตัด และหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด ตามมาตรฐานบริการวิสัญญีของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และ
เหมาะสมตามพยาธิสภาพของผู้ป่วย มีระบบการตรวจสอบระบุตัวผู้ป่วยก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก และการท า 
Time Out ก่อนการระงับความรู้สึก มีการจัดหาและเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือ วัสดุและยา เช่น เครื่องดมยาสลบ  
เครื่องวัดความดันโลหิต  เครื่อง Defibrillator, EKG Pulse oximeter ยาและอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ  มีระบบ 
Scavenging  มีระบบการจัดเก็บ และควบคุมการใช้ยาทางวิสัญญี  และยากลุ่มเสพติด เพื่อลดความเสี่ยง เช่น ก าหนด
แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บ การเข้าถึง และการใช้ยาทางวิสัญญี เช่น เก็บยาในตู้เย็น/ ตู้ stock ที่มีกุญแจปิด  มีการ
ลงบันทึก stock และบันทึกการเบิกจ่าย/ การใช้ยา มีการตรวจสอบทุกวัน ก าหนดแนวทางในการทิ้งยาที่เหลือที่รัดกุม 
โดยวิสัญญีพยาบาล  มีการตรวจสอบเตรียมความพร้อมใช้ของเครื่องมือ อุปกรณ์  ก๊าซ  ยาที่ใช้ และรถช่วยชีวิตฉุกเฉิน
ทุกวัน มีการบันทึกการเฝ้าระวังระหว่างการระงับความรู้สึก และระหว่างรอฟื้น มีการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขภาวะ
ฉุกเฉิน 
         ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทุกราย จะได้รับการดูแลสังเกตอาการในห้อง Recovery room โดยมีทีมวิสัญญี และทีม
พยาบาลห้องผ่าตัดประจ าห้อง  เพื่อเฝ้าติดตามประเมิน  แก้ไขปัญหา/ ภาวะไม่พึงประสงค์/ ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้
ทันท่วงที  มีระบบการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สกึในรายที่มีปญัหาเพื่อติดตาม และแก้ไขภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจเกิดขึ้นโดยทีมวิสัญญี รวมทั้งให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงจะได้รับการ
พิจารณาในการเข้า Admit ที่หออภิบาล สยามินทร์ ชั้น 6 โดยมีทีมวิสัญญีแพทย์ดูแลหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด จากนั้น
เมือผู้ป่วยมีสัญญานชีพที่ปลอดภัยจึงจะได้รับการส่งกลับยังหอผู้ป่วย ถือเป็นการท างานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงที่มี
โอกาสเกิดขึ้นหลังผ่าตัด  

                                                           
29 (1) โดยวิสัญญีแพทย์ (2) โดยพยาบาลซ่ึงใช้เกณฑ์จ าหน่ายที่สถานพยาบาลก าหนด (3) ย้ายไปยังหน่วยดูแลซ่ึงมีความสามารถในการให้การดแูลหลังการระงับความรู้สกึ 
เช่น หออภิบาลผู้ป่วยหนกั 
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S(5) มีการใช้เครื่องมือ วัสดุ และยา ตามที่องค์กรวิชาชีพด้านวิสัญญีแนะน า 

P 
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   4.3ก(51)การใช้เครื่องมือ วัสดุ และยา (use of recommended equipment, supplies, and medications) 
  √ 511 มีการใช้เคร่ืองมือตามที่องค์กรวิชาชีพดา้นวสิัญญีแนะน า 
  √ 512 มีการใช้วัสดุการแพทย์ตามที่องค์กรวิชาชีพดา้นวสิัญญีแนะน า 
  √ 513 มีการใช้ยาตามที่องค์กรวิชาชีพดา้นวสิัญญีแนะน า 

A: 
E 
I 
3  
O 

 ผลประเมินระบบการระงับความรู้สึก         
         มีการติดตามผลโดยวิสัญญีพยาบาลที่หอผู้ป่วยในวันถัดไปหลังการรับบริการ ในเร่ืองอาการปวด ผลข้างเคียงต่างๆ 
นอกจากนี้ในกรณีผู้ป่วยได้รับบริการ Acute pain service จะได้รับการประเมินอาการปวดอย่างต่อเนื่องจนถึงวันผ่าตัด 
โดยมีทีม APS ประสานงานร่วมกับทีมให้บริการวิสัญญีในห้องผ่าตัด เพื่อประเมินแผนในการให้วิธีการระงับความรู้สึกต่อ 
นอกจากนีในการให้ยาระงับอาการปวดในผู้สูงอายุจะมีอายุรแพทย์ปัจิมวัยเข้ามาช่วยดูแลการบรหารยาร่วมด้วย 

ข. การผ่าตัด 
S(1) มีการวางแผนการดูแลส าหรับผู้ป่วยที่จะรับการผ่าตัดแต่ละราย โดยน าข้อมูลจากการประเมินผู้ป่วยมาพิจารณา มีการ

บันทึกแผนการผ่าตัดและการวินิจฉัยโรคก่อนการผ่าตัดไว้ในเวชระเบียน มีการประเมินความเสี่ยงและประสานกับผู้
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลที่ปลอดภัย 
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   4.3ข(11) การวางแผน (surgical care planning) 
  √ 111 มีการวางแผนการดูแลส าหรับผู้ป่วยที่จะรับการผ่าตัดแต่ละรายโดยน าข้อมูลจากการประเมินผู้ป่วยมาพิจารณา  
  √ 112 มีการบันทึกการวินิจฉัยโรคก่อนผ่าตัดและแผนการท าหัตถการในเวชระเบียนผูป้่วยโดยแพทย์

ผู้รับผิดชอบ ก่อนที่จะท าหัตถการ 
  √ 113 มีการประเมินความเสี่ยง และประสาน/ปรึกษา กับผูป้ระกอบวิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้องเพื่อการ

ดูแลที่ปลอดภัย 
S(2) มีการอธิบายความจ าเป็น ทางเลือกของวิธีการผ่าตัด โอกาสที่จะต้องใช้เลือด ความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว หรือผู้ที่ตัดสินใจแทนผู้ป่วย 
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   4.3ข(21) การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว (informing patients and families) 
  √ 211 มีการอธิบายความจ าเปน็ของการผ่าตัด ข้อดี ทางเลือก ความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจ

เกิดขึ้นให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว หรือผู้ตัดสินใจแทน 
  √ 212 มีการอธิบายโอกาสที่จะตอ้งใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด ข้อดี ทางเลือก และความเสี่ยง 
  √ 213 ศัลยแพทย์ที่จะผา่ตัดผูป้่วยหรือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเปน็ผู้ให้ความรู้ 

S(3) มีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยมีความพร้อม ลดความเสี่ยง
จากการผ่าตัดและการติดเชื้อ ทั้งในกรณีผ่าตัดฉุกเฉินและกรณีผ่าตัดที่มีก าหนดนัดล่วงหน้า มีกระบวนการที่เหมาะสม
ในการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดต าแหน่ง 
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   4.3ข(31) การเตรียมความพร้อม (preoperative preparation) 
  √ 311 มีการเตรียมความพร้อมทางด้านรา่งกายของผูป้่วยก่อนผา่ตัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการผา่ตัด 
  √ 312 มีการเตรียมความพร้อมทางด้านจติใจของผู้ป่วยก่อนผา่ตัด  
  √ 313 การเตรียมความพร้อมครอบคลุมทั้งกรณีผา่ตัดฉุกเฉินและกรณีผ่าตัดที่มีก าหนดนัดลว่งหนา้ 
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   4.3ข(32) PSG: การป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด (SSI prevention) 
  √ 321 มีการค้นหาและรักษาการติดเชื้อทุกอย่างที่เกิดขึ้นห่างจากต าแหน่งที่จะผ่าตัด และเลื่อนการผ่าตัด

ไปจนกว่าการติดเชื้อจะหมดไป (ยกเว้นกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน) 
  √ 322 ไม่โกนขนที่ผิวหนงัก่อนผ่าตัด ยกเว้นเมื่อมีการรบกวนต่อการผ่าตัดจะใช้ electric clipper 
  √ 323 ให้ prophylactic antibiotic ที่เหมาะสมกับการผ่าตัด เมื่อมีข้อบ่งชี้ ให้มีระดับยาในซีรัม่และ

เนื้อเยื่อสูงพอเมื่อขณะลงมีด ตลอดการผ่าตัด และหลังผา่ตัดเสร็จสิ้นอีก 2-3 ชั่วโมง 
   4.3ข(33) PSG: การป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดต าแหน่ง (prevention of wrong surgery) 
  √ 331 มีการใช้เคร่ืองหมายเพื่อระบุต าแหน่งผ่าตัดที่ชัดเจนเข้าใจได้โดยทันที และผู้ป่วยมสี่วนร่วมใน

กระบวนการท าเครื่องหมาย 
  √ 332 มีการใช้รายการตรวจสอบ (safety surgical checklist) หรือกระบวนการอ่ืนเพื่อยืนยนัความ

ถูกต้องของต าแหน่ง หัตถการ ตัวผู้ป่วย ก่อนการผา่ตัด รวมถึงยนืยันวา่มีเอกสารและเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ต้องการอยู่ในมือ ถูกต้องและใช้การได้ 

  √ 333 ทีมผ่าตัดทุกคนร่วมในกระบวนการขอเวลานอก (time out) และบันทึกเปน็ลายลักษณ์อักษรก่อน
เร่ิมต้นหัตถการผ่าตัด 

  √ 334 มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจในการผ่าตัดที่ถูกต าแหน่ง ถูกหัตถการ และถูกคน 
เป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการท าหัตถการทางการแพทย์และทันตแพทย์นอกห้องผ่าตัด  

A: 
E 
I 
3 
O 

 ผลประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด 
 ผลประเมินการท า safety surgical checklist 
         จากการด าเนินงานที่ผ่านมาไม่พบอุบัติการณ์ผู้ป่วยผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดต าแหน่ง เนื่องจากมีการประกาศ
เป็นนโยบายในการไม่ผ่าตัดหากผู้ป่วยยังไม่ได้รับการท า SSSCL ก่อนการเข้าห้องผ่าตัด นอกจากนี้ทางงานพัฒนา
คุณภาพคณะฯ ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพในการท า Sign in, Time out 
และ Sign out อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยการด าเนินงานร่วมกันของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ โดย อาจารย์ 
นพ.ต่อพล วัฒนา และ คณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ  

S(4) ผู้ป่วยได้รับการดูแลและผ่าตัดภายใต้สภาวะที่มีความพร้อม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

P 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ข(41) สิ่งแวดล้อมของการผ่าตัด (surgical care environment) 
  √ 411 มีการจัดแบ่งพื้นที่ ก าหนดการไหลเวียน และป้องกันการปนเปื้อนในห้องผ่าตดั 
  √ 412 มีการท าความสะอาดบริเวณห้องผ่าตัดและเตียงผ่าตดัตามมาตรฐาน 
  √ 413 มีการท าความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ผ่าตัดและท าให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน 
  √ 414 มีการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าทีช่่วยผา่ตัด พร้อมส าหรับผู้ป่วยแตล่ะราย 
  √ 415 มีการดูแลระหว่างรอผ่าตัดอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
  √ 416 มีการตรวจนับเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
  √ 417 มีการจัดการกับชิ้นเนื้อที่ตดัออกมาจากผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
  √ 418 มีการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤตกิับผู้ป่วย 

S(5) มีการบันทึกรายละเอียดการผ่าตัดในเวชระเบียนผู้ป่วยในเวลาที่เหมาะสม  เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่างทีมงาน 
ผู้ให้บริการ  และเกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษา 

P N P  M Extended Evaluation Guide 
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   4.3ข(51) รายงานทางศัลยกรรม (documentation) 
  √ 511 มีบันทึกการผ่าตัดในเวชระเบียนผูป้่วยเพื่อช่วยในการดูแลต่อเนื่อง อย่างน้อยประกอบด้วย การ

วินิจฉัยโรคหลังผา่ตัด ชื่อศัลยแพทย์ที่ท าผ่าตดัและผู้ช่วย ชื่อหัตถการ สิ่งส่งตรวจทางศัลยกรรมที่
ส่งไปตรวจ การระบุถึงภาวะแทรกซ้อนหรือการไม่มีภาวะแทรกซ้อน รวมถึงปริมาณการสูญเสียเลือด 
วันที่ เวลา และลายมือชื่อของแพทย์ผู้รับผดิชอบ 

  √ 512 มีการจัดท าบันทึกการผ่าตดัในเวชระเบียนผู้ป่วย เสร็จก่อนที่ผูป้่วยจะออกจากบริเวณรอฟื้นหลังการ
ระงับความรู้สึก 

   4.3ข(52) การเฝ้าติดตามและบันทึกระหว่างการผ่าตัด (intra-operative monitoring) 
  √ 521 มีการเฝ้าติดตามสภาวะทางสรีรวิทยาของผูป้่วยอย่างต่อเนือ่งระหว่างการผ่าตดั 
  √ 522 มีการบันทึกสิ่งที่พบจากการเฝ้าติดตามไว้ในเวชระเบยีนผูป้ว่ย 

S(6) มีการติดตามดูแลหลังผ่าตัดเหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย  และลักษณะการผ่าตัด 
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   4.3ข(61) การดูแลหลังผ่าตัด (post-surgical care) 
  √ 611 มีการวางแผนการดูแลหลังผ่าตัดในช่วงแรกส าหรับผู้ป่วยแต่ละราย ประกอบด้วยการดูแลทาง

การแพทย์ การพยาบาล และดา้นอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและลักษณะการผ่าตัด และบนัทึกในเวช
ระเบียนภายใน 24 ชั่วโมงหลงัผา่ตัด 

  √ 612 มีการให้การดูแลตามแผนที่วางไว ้
A: 
 
E 
I 
3  
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 ผลประเมินระบบการวางแผนผ่าตัดและการให้ข้อมูลผู้ป่วย      
 ผลประเมินการบันทึกรายละเอียดการผ่าตัดในเวชระเบียนผู้ปว่ยในเวลาที่เหมาะสม   
         รายละเอียดการผ่าตัดมีทั้งที่เป็นเอกสารที่สามารถพิมพ์จากระบบ Operative note ของภาควิชาฯ ในหัตถการ
หลักที่ทางภาคฯได้จัดท าไว้ ท าให้สะดวกต่อการบันทึก และลดข้อผิดพลาดจากการอ่านลายมือแพทย์ ช่วยลดระยะเวลา
ในการเขียน ท าให้สามารถบันทึกได้ทันทีก่อนผู้ป่วยออกจากห้องพักรอดูอาการหลังผ่าตัด 

 

ผลการประเมินคะแนนรวมโดยใช้  Overall  Scoring (คะแนน 5 ระดับ) ของมาตรฐานข้อน้ี 
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ข้อ 
ผลการประเมินภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบผลการประเมิน 

(สามารถอ้างอิงข้อมูลในการประเมินส่วนที่ 2 ได้) 
81 ระดับคะแนน.......4........  
82 ระดับคะแนน.......4.......  

ค. อาหารและโภชนบ าบัด 
S(1) ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เหมาะสม มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอกับความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วย โดยมีระบบบริการอาหารที่ดี 

P 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ค(11) บริการอาหาร (food service) 
  √ 111  มีอาหารหรือโภชนาการทีเ่หมาะสมกับผูป้่วยพร้อมให้บริการเป็นปกตปิระจ า 
  √ 112  มีการบันทึกค าสั่งอาหารในเวชระเบียนก่อนที่จะให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วย โดยพิจารณาสภาวะ

ทางโภชนาการและความต้องการของผู้ป่วย 
  √ 113  มีระบบบริการอาหารที่ดี และมีอาหารที่หลากหลายให้ผู้ป่วยเลือก 
  √ 114  ครอบครัวที่จัดหาอาหารให้ผู้ป่วย ได้รบัความรู้เกี่ยวกับอาหารที่เป็นข้อจ ากัดของผู้ป่วย 

S(2) ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโภชนาการได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนโภชนบ าบัด ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการเพียงพอ 

P 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ค(21) โภชนบ าบัด (nutritional therapy) 
  √ 211 ผู้ป่วยที่มีปัญหาดา้นโภชนาการได้รับการประเมินภาวะโภชนาการและวางแผนโภชนบ าบดั 
  √ 212 ผู้ป่วยที่มีปัญหาดา้นโภชนการได้รับโภชนบ าบัดหรืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ 
  √ 213 มีการเฝ้าติดตามการตอบสนองของผู้ป่วยต่อโภชนบ าบัด และบนัทึกในเวชระเบยีน 

S(3) มีการให้ความรู้ทางด้านวิชาการอาหาร โภชนาการและโภชนบ าบัดแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเตรียม และบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ 

P 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ค(31) การให้ความรู้ (food and nutritional education) 
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  √ 311 มีการบ่งชี้ผู้ป่วยและครอบครัวที่จ าเป็นต้องได้รับความรู้ด้านอาหาร โภชนาการและโภชนบ าบดั 
  √ 312 มีการให้ความรู้ทางด้านวชิาการอาหาร โภชนาการและโภชนบ าบดัแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

ครอบคลุมการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม การเตรียมอาหาร และการบริโภคอาหาร 
  √ 313 มีการวัดผลลัพธ์หลังให้ความรู้ 

S(4) การผลิตอาหาร การจัดเก็บ การส่งมอบ และการจัดการกับภาชนะ/อุปกรณ์/ของเสีย/เศษอาหาร เป็นไปอย่าง
ปลอดภัยตามหลักปฏิบัติที่ยอมรับทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน การเน่าเสีย การเกิดแหล่งพาหะน าโรค 
และการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

P 
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   4.3ค(41) การสุขาภิบาลอาหาร (food sanitation) 
NA   121 อาหารได้รับการจัดเตรียมในลักษณะที่ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนและเนา่เสีย 
NA   122 อาหารได้รับการจัดเก็บในลักษณะที่ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนและเน่าเสยี 
NA   123 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้ผ่านทางเดินอาหารได้รับการจัดเก็บตามข้อแนะน าของบริษัทผูผ้ลิต 
NA   124 มีการส่งมอบอาหารเป็นไปอย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนและการเนา่เสีย ตรงเวลา 

และค าสัง่อาหารเฉพาะได้รับการตอบสนอง 
NA   125 การจัดการกับภาชนะ อปุกรณ์ ของเสีย เศษอาหาร เป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อลดการเกิดแหล่ง

พาหะน าโรคและการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
NA   126 การปฏิบัติต่างๆ เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
NA   127 มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารของกองโภชนาการ และมีการปรับปรุงตาม

ผลการประเมิน 
 
 

ผลการประเมินคะแนนรวมโดยใช้  Overall  Scoring (คะแนน 5 ระดับ) ของมาตรฐานข้อน้ี 

     

ข้อ 
ผลการประเมินภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบผลการประเมิน 

(สามารถอ้างอิงข้อมูลในการประเมินส่วนที่ 2 ได้) 
83 ระดับคะแนน....NA..........  

ง. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
S(1) บุคลากรมีความตระหนักในความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

P 
N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ง(11) ความตระหนักของบคุลากร (staff awareness) 
  √ 111 บุคลากรตระหนักในความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะของผูป้่วยระยะสุดทา้ย 

S(2) ผู้ป่วย/ครอบครัวได้รับการประเมิน/ประเมินซ้ า เกี่ยวกับอาการ การตอบสนองต้องการบ าบัดอาการ ความต้องการ
ด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณ 
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P 
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   4.3ง(21) การประเมิน/ประเมนิซ้ า (assessment and reassessment) 
  √ 211 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน/ประเมินซ้ าตามภาวะความต้องการของผู้ป่วย30  
  √ 212 ผลการประเมินชีน้ าการดูแลและบริการทีจ่ัดให้ 
  √ 213 ผลการประเมินได้รบัการบนัทึกไว้ในเวชระเบียนผู้ป่วย 

S(3) ทีมผู้ให้บริการให้การดูแลผู้ที่ก าลังจะเสียชีวิตอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการบรรเทาอาการ ความต้องการด้านจิตสังคม 
อารมณ์และจิตวิญญาณ การให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

P 
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   4.3ง(31) การดูแลผู้ที่ก าลงัจะเสียชีวิต (care of the dying patients) 
  √ 311 มีการดูแลเพื่อจัดการความเจ็บปวด และอาการหลักหรืออาการที่ตามมา 
  √ 312 มีการป้องกันอาการและภาวะแทรกซ้อนเท่าที่จะสามารถท าได้ 
  √ 313 มีการด าเนินการเก่ียวกับความต้องการด้านจิตสงัคม อารมณ์ และจิตวิญญาณของผู้ปว่ยและ

ครอบครัวเนื่องจากการเสียชีวิตและความเศร้าโศก 
  √ 314 มีการด าเนินการเก่ียวกับความเชื่อทางศาสนาหรือวัฒนธรรมของผู้ป่วยและครอบครัว 
  √ 315 ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล 
  √ 316 มีการประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะสดุท้ายโดยครอบครัวและบุคลากร 

A: 
E 

I 
3  
O 

ผลประเมินระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย    
 ผลการประเมินระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย    
         การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทีมผู้ดูแลจะเน้นให้ความช่วยเหลือทางด้านอารมณ์ และจิตวิญญาณของผู้ป่วยและ
ญาติเป็นหลักนอกจากการดูแลทางด้านร่างกายตามมาตรฐานการดูแล ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย มีการดูแล
เป็นขั้นตอน 4 ระยะ 

ระยะที่ 1  จะมีการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติ อาจมีการนัดกลุ่มญาติและแพทย์มาพูดคุยถึงพยากรณ์ของโรค และวาง
แนวทางการดูแลร่วมกัน  
ระยะที่ 2  ให้ญาติตัดสินใจในการรักษาระยะสุดท้ายว่าต้องการอยู่ในโรงพยาบาลต่อหรือจะกลับไปดูแลที่บ้าน 
ระยะที่ 3  ดูแลทางด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยและญาติ เช่น เปิดเทปธรรมะ เปิดโอกาสให้ท าสิ่งที่ผู้ป่วยยังค้างคาและ
ต้องการท า ดูแลจิตใจของญาติและครอบครัว อาจอนุญาตให้อยู่เยี่ยมเกินเวลา 
ระยะที่ 4  ระยะการดูแลหลังผู้ป่วยเสียชีวิต มีการติดต่อประสานงานในด้านต่างๆ ให้กับญาติและครอบครัว     

- การสร้างความตระหนักในความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีการดูแลครอบคลุมผู้ป่วย 3 กลุ่ม 1. ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 2. ผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงรักษาไม่หาย เช่น มะเร็ง HIV  3. ผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิต โดยเน้น
กระบวนการลด suffering และเพิ่มคุณภาพชีวิต ได้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม  ก าหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย มุ่งเน้นการประเมินและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ จิตสังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ ให้
ข้อมูลผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดูแลรักษา ทางกายเน้นการดูแล 
บรรเทาความทุกข์ทรมาน เช่น การเจ็บปวด การหายใจไม่สะดวก ฯลฯ ทางด้านจิตใจอารมณ์ ให้การดูแล
ประคับประคองทั้งผู้ป่วยและญาติ ทางด้านจิตสังคม ช่วยหาแหล่งสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือด้านสังคม เช่น ไม่มีเงิน
ค่ารักษาพยาบาล ช่วยปรึกษาสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ทางด้านจิตวิญญาณ ให้การตอบสนองความเชื่อ ความศรัทธา 
โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยอื่น เช่น นิมนต์พระมาสวดมนต์ให้พร ให้ได้พบบุคคลที่ต้องการพบก่อนตาย เป็นต้น 

                                                           
30 ควรประเมินในประเด็นต่อไปน้ี (1) อาการ เช่น คลื่นไส้ หายใจล าบาก (2) ปัจจัยท่ีท าให้อาการทุเลาหรือก าเริบ (3) การตอบสนองต่อการบ าบัดอาการที่ให้ไป (4) 
ความเช่ือและความต้องการด้านจิตวิญญาณ (5) สภาวะด้านจิตสังคม เช่น ความสัมพันธ์ของครอบครัว สิ่งแวดล้อมที่บ้าน (6) การมีเวลาหยุดพักส าหรับผูดู้แล (7) 
ความต้องการทางเลือกในการดูแล (8) ปจัจัยเสี่ยงของครอบครัวหลังผู้ป่วยเสียชีวิต เช่น กลไกการจัดการปัญหาของครอบครัว โอกาสเกิดความเศร้าโศกท่ีรุนแรง 
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- ส าหรับภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ Palliative Care จะเป็นส่วนหนึ่งของ Health promotion และ 
Discharge planning  ตัวอย่าง หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 10 ใต้ มีโครงการ “วิถีแห่งชีวิตHumanized Health 
Care” มีวัตถุประสงค์คือ   
 เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและญาติได้เข้าร่วมในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการ

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   
 เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างดีที่สุดในระยะสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วย   
 เพื่อให้ญาติได้รับการดูแลช่วยเหลือในระยะหลังผู้ป่วยเสียชีวิต 
 เพื่อให้พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายรู้สึกถึงความมีคุณค่าของตนเองที่

ได้รับเกียรติให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
         มีตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ อัตราการการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจของผู้ป่วยและญาติในกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ของผู้ป่วยและญาติในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย > 80 %, อัตราความพึงพอใจของญาติต่อการดูแลที่ได้รับเมื่อเข้าร่วม
โครงการ >80 % และอัตราความรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเองของพยาบาลและผู้ชว่ยพยาบาลที่ให้บริการผู้ปว่ย  100%    

 

 
สรุปผลประเมิน Extended Evaluation Guide 

จ านวนข้อของ P        ใน
มาตรฐานที่รับผดิชอบ 

จ านวนข้อที่ประเมิน (%) 
GAP ส าคัญ แผนพัฒนา 

N P M 
    การท า Advanced 

care planในกลุ่มผู้ป่วย
ที่ใกล้จะเสียชีวิต
ภายหลังการรักษาแบบ
ประคับประคอง
ส่วนมากไม่ได้อยู่ที่หอ
ผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ 
ท าให้บทบาทในดา้นนี้
ของบุคลากรจะพบได้ใน 
Spinal unit  

การสนับสนนุการ
ฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วย
แบบประคบัประคอง
และการสร้างพยาบาล
ส าหรับให้ค าปรึกษา
รวมกันในการวางแผน
กับทีมผู้ดูแล 
เช่นเดียวกับที่หน่วย 
Spinal unit 

 

ผลการประเมินคะแนนรวมโดยใช้  Overall  Scoring (คะแนน 5 ระดับ) ของมาตรฐานข้อน้ี 

 

ข้อ 
ผลการประเมินภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบผลการประเมิน 

(สามารถอ้างอิงข้อมูลในการประเมินส่วนที่ 2 ได้) 
84 ระดับคะแนน.......5.0........  
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จ. การบ าบัดอาการเจ็บปวด 
S(1) ผู้ป่วยได้รับการประเมินอาการเจ็บปวดอย่างเหมาะสมกับระดับความรุนแรงและลักษณะของอาการเจ็บปวด 

P 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3จ(11) การคัดกรองและประเมิน (pain screening and assessment) 
  √ 111 ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองความเจ็บปวด 
  √ 112 เมื่อพบว่ามีความเจ็บปวดจากการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อหรือสถานพยาบาล

ท าการประเมินอย่างครอบคลุม เหมาะสมกับอายุของผู้ป่วย มีการวัดระดับและระบุรายละเอียด
เก่ียวกับความเจ็บปวด เช่น ลักษณะ ความถี่ ต าแหน่ง และระยะเวลาของความเจ็บปวด 

  √ 113 มีการบันทึกผลการประเมินในลักษณะที่เอ้ือต่อการประเมินซ้ าอย่างสม่ าเสมอและการติดตาม ตาม
เกณฑ์ที่จัดท าโดยองค์กรและตามความต้องการของผู้ป่วย 

S(2) ทีมผู้ให้บริการให้การบ าบัดรักษาอาการเจ็บปวดอย่างเหมาะสม 

P 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3จ(21) การบ าบดัรักษา (pain management) 
  √ 211 มีกระบวนการเพื่อบ่งชี้ผูป้ว่ยที่มีความเจ็บปวด  
  √ 212 ผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดไดร้ับการดูแลตามแนวทางการบ าบัดความเจ็บปวด 
  √ 213 มีกระบวนการสื่อสารและให้ความรู้เรื่องความเจ็บปวดแก่ผูป้่วยและครอบครัว  
  √ 214 มีกระบวนการให้ความรู้เรื่องความเจ็บปวดแก่บุคลากร  

 

ผลการประเมินคะแนนรวมโดยใช้  Overall  Scoring (คะแนน 5 ระดับ) ของมาตรฐานข้อน้ี 

 

ข้อ 
ผลการประเมินภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบผลการประเมิน 

(สามารถอ้างอิงข้อมูลในการประเมินส่วนที่ 2 ได้) 
85 ระดับคะแนน.....4.5..........  

 
ฉ. การฟ้ืนฟูสภาพ 
S(1) มีการวางแผนฟื้นฟูสภาพให้แก่ผู้ป่วยตามผลการประเมินด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม เพื่อชี้น าการดูแลด้านฟื้นฟู

สภาพตามสภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย 

P 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ฉ(11) การวางแผน (rehabilitation planning) 
  √ 111 มีการวางแผนฟื้นฟูสภาพให้แก่ผู้ป่วยตามผลการประเมินดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม 
  √ 112 แผนฟื้นฟูสภาพเป็นตัวชี้น าการดูแลด้านฟืน้ฟูสภาพตามสภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย 

S(2) การฟื้นฟูสภาพช่วยฟื้น ยกระดับ หรือธ ารงไว้ซึ่งระดับที่เหมาะสมในการใช้งานอวัยวะ การดูแลตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง การพ่ึงตนเอง และคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วย 
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P 

N P  M Extended Evaluation Guide 
   4.3ฉ(21) การฟ้ืนฟูสภาพ (rehabilitation implementation) 
  √ 211 มีการฟื้นฟูสภาพตามแผน 
  √ 212 มีความร่วมมือระหว่างวิชาชีพที่เก่ียวข้องในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย 
  √ 213 ครอบครัวและชุมชนได้รับการเสริมพลังให้มีบทบาทในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในชุมชน 
  √ 214 มีการประเมินผลการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย 
 √  215 มีการประมวลและวิเคราะห์ผลการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยเป็นรายกลุ่ม ในประเด็น การใช้งานอวัยวะ 

การดูแลตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง การพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 
  √ 216 การฟื้นฟูสภาพช่วยฟื้น ยกระดับหรือธ ารงไว้ซึ่งระดับที่เหมาะสมในการใช้งานอวัยวะ การดูแล

ตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง การพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 
A: 
E 
I 
3  
O 

ผลประเมินระบบการฟื้นฟูสภาพ    
 ผลการประเมินระบบการฟื้นฟูสภาพ    

ผลการประเมินระบบการฟื้นฟสูภาพ (EI3O) 
         การฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยนักกายภาพบ าบัด โดยจะดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เช่น 
ผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด Total Knee Replacement สาขา Adult Orthopaedic Reconstructive Surgery 
ได้จัดโปรแกรม Pre-op PT education 3 months before surgery โดยมีตัวชี้วัดคือ ผู้ป่วยสามารถบริหารกล้ามเนื้อ
ได้ถูกต้องในเกณฑ์ดี > 50% และการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทันที โดยด าเนินการเป็น PT programme  ประเมินและ
เตรียมความพร้อมผู้ป่วยในลักษณะการบริหารกล้ามเนื้อของอวัยวะส่วนที่เป็นโรคในการฝึกเดินเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ
เดินได้ด้วย walker หรืออุปกรณ์ช่วยเดินอ่ืนๆ  พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อน ากลับไปปฏิบัติต่อที่บ้าน    
         มีการพัฒนาระบบการท างานของสาขากายภาพบ าบัด คือ มีการจัดนักกายภาพบ าบัดตามสาขาวิชา ของ
ภาควิชา เพื่อให้บริการผู้ป่วยเฉพาะเจาะจงตามความถนัดของนักกายภาพบ าบัดได้ดีขึ้น  
         มีการผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อไฟฟ้า ส าหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง เพื่อลดการฝ่อของ
กล้ามเนื้อระหว่างรอการฟื้นตัวท าให้ผู้ป่วยสามารถใช้เครื่องเองที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลทุกวัน ขณะนี้ผลิต
เครื่องเรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตเครื่องออกจ าหน่าย ในราคาย่อมเยาว์ ที่ร้านศิริราชฉลาดคิด  ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถซื้อน ากลับไปใช้ได้เองที่บ้าน ในขณะเดียวกันอยู่ระหว่างด าเนิน โครงการวิจัย R2R เรื่อง “การ
ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าศิริราช รุ่น ES-1 ในผู้ป่วยบาดเจ็บข่าย
ประสาท Brachial” ซึ่งได้ด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล 
         การฟื้นฟูสภาพจิตใจ เช่น ในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของไขสันหลัง ท าให้เกิดอัมพาตครึ่งตัวหรือทั้งตัวอย่างถาวร 
จะมีนักจิตบ าบัดของภาควิชาเสริมกับการฟื้นฟูทางด้านร่างกายหรือให้ผู้ป่วยมีก าลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป      
         สาขากายภาพบ าบัด มีการน าประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญมาทบทวนอุบัติการณ์ เช่น การเกิด burn จากการ
ประคบแผ่นร้อน มีการจัดอบรมเรื่อง วิธีการประคบแผ่นร้อนที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย
ก่อนประคบแผ่นร้อน มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังและสอบถามเปน็ระยะ ๆ รวมถึงการจัดให้มีการ calibrate หม้อต้มแผ่น
ร้อนทุก 6 เดือน 
         สาขากายภาพบ าบัดภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด อยู่ระหว่างด าเนินการท าผลงานวิจัย
ต่อยอดจากโครงการ Siriraj Clinical Tracer plus (SiCT+) โรค Total Knee Replacement เร่ือง  “เปรียบเทียบผล
การใช้เคร่ืองมือทางกายภาพบ าบัด ร่วมกับ Home Exercise Siriraj Protocol กับ Home Exercise Siriraj Protocol 
เพียงอย่างเดียว ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ”  ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลวิจัย  โดย นางสาวแสงอรุณ  ดังก้องและ



รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด ประจ าปี 2562                                              หน้าที่ 174/204 
 

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลของ Discharge range of motion of knee flexion ที่มีต่อ range of motion ระยะ
ยาว และการใช้ข้อเข่าในชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย Total Knee Replacement” อยู่ระหว่างการยื่นของทุน R2R  โดย 
นายธิติพันธุ์  วิชัยยา 
         มีการเสริมพลังด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยให้เกิดความมั่นใจในการดูแลตนเอง  โดยมีตัวชี้วัดส าคัญ  คือ อัตราผู้ป่วย/ 
ผู้ดูแลสามารถตอบหรือแสดงทักษะในการดูแลตนเองทางกายภาพบ าบัดได้ถูกต้อง 90% 

 

ผลการประเมินคะแนนรวมโดยใช้  Overall  Scoring (คะแนน 5 ระดับ) ของมาตรฐานข้อน้ี 

   

ข้อ 
ผลการประเมินภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบผลการประเมิน 

(สามารถอ้างอิงข้อมูลในการประเมินส่วนที่ 2 ได้) 
86 ระดับคะแนน........4.5.......  

 

SPA III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว (IMP) 
ทีมผู้ให้บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว และกิจกรรมที่วางแผนไว้เพื่อเสริมพลังผู้ป่วย/
ครอบครัวให้มีความสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยงการสร้างเสริมสุขภาพเข้าในทุก
ขั้นตอนของการดูแล 
S(1) ทีมผู้ให้บริการประเมินผู้ป่วยเพ่ือวางแผนและก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินครอบคลุมปัญหา/ความต้องการ

ของผู้ป่วย ขีดความสามารถ ภาวะทางด้านอารมณ์ จิตใจ ความพร้อมในการเรียนรู้และดูแลตนเอง 
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   5(11) การประเมิน  
  √ 111 มีการประเมินและบนัทึกปญัหา/ความต้องการของผู้ปว่ย สิ่งที่ผูป้่วยและครอบครัวต้องเรียนรู้  
  √ 112 มีการประเมินและบนัทึกความสามารถและความพร้อมในการเรียนรู้31 และความเต็มใจที่จะเรียนรู้

ของผู้ป่วยและครอบครัว 
  √ 113 มีการใช้ผลการประเมินในการวางแผนให้ความรู้และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

A: 
 
 
E 

 แผนการให้ข้อมูลและสร้างการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับปญัหาและความพร้อมของผู้ป่วยแต่ละรายเพียงใด 
 มีการวางแผนการดูแลร่วมกันดีเพียงใด แผนมีความเหมาะสมเพียงใด 

         ทีมผู้ดูแลมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและมีกิจกรรมที่วางแผนไว้เพื่อ เสริมพลังผู้ป่วย และ
ครอบครัวให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ 

                                                           
31 ความเช่ือและค่านิยม การรู้หนังสือและภาษาที่ใช้ อุปสรรค์ด้านอารมณ์และแรงจูงใจ ข้อจ ากัดด้านร่างกาย การรับรู้และความเข้าใจ 
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         ผู้ป่วยและญาติ ได้รับการเสริมพลังตั้งแต่ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ด้วยการอบรมให้ความรู้ในโครงการ “เตรียมความ
พร้อมของผู้ป่วยและญาติ ก่อนเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม” ซึ่งจะจัดขึ้นเดือนละ 3 ครั้ง 
นอกจากนี้ได้มีการจัดเสริมพลังในผู้ป่วยหลังผ่าตัด ในโครงการ “รวมพลคนรักษ์ข้อ” มีการเชิญผู้ป่วยเข้าร่วมประชุม
สังสรรค์จ านวน 300 – 500 คนต่อปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรูปแบบการด าเนินชีวิตหลังผ่าตัด ประเมิน Euro QOL ของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปหลังได้รับการผ่าตัด 
         ตัวอย่างเช่น โรคข้อเข่าเสื่อม นอกเหนือจากแพทย์จะให้ข้อมูลและแนะน าการดูแลตัวเองก่อน และหลังผ่าตัดใน
รายบุคคลแล้ว การนัดให้ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดมาพบทีมผู้ดูแลทั้งศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ พยาบาล และนัก
กายภาพบ าบัด เพื่อให้เข้าใจการเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัด การเตรียมฝึกการบริหารกล้ามเนื้อและการใช้เครื่องช่วย
เดิน ท าให้ผู้ป่วยลดความวิตกกังวล และมีความพึงพอใจต่อการเข้าฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 80  
         เมื่อผู้ป่วยเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วจะยังได้รับค าแนะน า และข้อมูลต่างๆ จากแผ่นพับและ VCD หลังจาก
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้รับการติดตามอาการเป็นระยะและยังมีโครงการ “รวมพลคนรักษ์ข้อ” เพื่อให้ผู้ที่
ได้รับการเปลี่ยนข้อเทียมแล้ว มาพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งแนะน าเพิ่มเติมในการ
รักษาข้อเทียมให้มีอายุการใช้งานนาน การให้ความรู้ในด้านโภชนาการ การออกก าลังโดยทั่วไปในผู้สูงอายุ ส่งผลให้ญาติ
และผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง และในการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
         ในกรณีผู้ป่วยที่ spinal unit ที่ได้รับบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง และเกิดอัมพาตของขา ขณะอยู่ในโรงพยาบาล  
ผู้ป่วยและญาติ จะได้รับการอบรมในเร่ืองการป้องกันและดูแลแผลกดทับ การเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ การจัดอาหารให้
ถูกหลักโภชนาการหรือสอนการท าอาหารเหลว และให้ผู้ดูแลฝึกฝนจนเกิดความมั่นใจที่จะดูแลผู้ป่วยได้ ก่อนกลับจะมี
ห้องจ าลอง สภาพบ้าน ห้องน้ า บันได เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติฝึกปฏิบัติการดูแลตนเองและวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยจริงใน
สภาวะที่ใกล้เคียงกับการอยู่บ้าน ท าให้ผู้ป่วยและญาติมั่นใจในการกลับไปดูแลด้วยตนเอง หลังจากจ าหน่ายจาก
โรงพยาบาล จะมีการนัดติดตามผลและนัดผู้ป่วยเข้าโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนส าหรับผู้ป่วยและ  ญาติผู้ป่วยบาดเจ็บทาง
กระดูกสันหลังเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ มาพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดทักษะในการ
แก้ปัญหาและมีก าลังใจในการปรับตัวให้เข้ากับความพิการ 
         การท าโครงการ Siriraj Hip Fracture Liaison service ผู้ป่วยที่มีโรคกระดูกข้อสะโพกหักจากภยันตรายที่ไม่
รุนแรงภายหลังเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในได้รับการประเมินโรคกระดูกพรุนอย่างเหมาะสม ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรค
กระดูกพรุน การป้องกันการหกล้มซ้ าและได้รับการรักษาด้วยวิธีการไม่ใช้ยาก่อนกลับบ้าน รวมถึงการให้ค าแนะน าเรื่อง
ต่างๆ เบื้องต้นจากทีมผู้ให้การรักษา จะได้รับหนังสือส าหรับการส่งต่อข้อมูลเพี่อการรักษาโรคกระดูกพรุนอย่างต่อเนื่อง
ส าหรับแพทย์ท่านอ่ืนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อน าไปประกอบการพิจารณารักษาโรคกระดูกพรุนต่อไป โดย
ทางคณะแพทย์ผู้รักษาของโรงพยาบาลศิริราชหวังว่าหนังสือดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้แพทย์ท่านอ่ืน ๆ ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการรักษาโรคกระดูกพรุนเป็นวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อการป้องกันการเกิดกระดูกหักเพิ่มในต าแหน่งใหม่ของ
ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนในอนาคต  

S(2) ทีมผู้ให้บริการให้ข้อมูลที่จ าเป็นและช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้ ส าหรับการดูแลตนเองและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่
เอื้อต่อการมีสุขภาพดี แก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเหมาะสมกับปัญหา เวลามีความชัดเจนและเป็นที่เข้าใจง่าย มีการ
ประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการน าข้อมูลที่ได้รับไปปฏิบัติ 
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   5(21) การให้ความรู้ตอบสนองความต้องการ (meet ongoing health needs)  
  √ 211 ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความรู้และการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการหรือเป้าหมาย

สุขภาพของผู้ป่วย 
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  √ 212 องค์กรสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งความรู้ในชุมชนที่จะสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง 

  √ 213 ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังแหล่งความรู้ที่มีในชุมชนเมื่อมีข้อบ่งชี้โดยสภาวะของผู้ป่วย 
   5(22) การรับรู้เบื้องต้น (basic learning) 
  √ 221 ผู้ป่วยและครอบครัวรับรู้กระบวนการที่จะให้ความยินยอม สภาวะของโรคและการวินิจฉัยโรค สิทธิ

และวิธีการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
   5(23) การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว (patient and family education) 
  √ 231 ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่ได้รับ โอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยา การ

ป้องกันโอกาสเกิดปฏิกิริยากับยาและอาหารต่างๆ  
  √ 232 ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างปลอดภัยและได้ผล (ถ้ามีการใช้) 
  √ 233 ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม (เมื่อมีข้อบ่งชี้) 
  √ 234 ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความรู้เกี่ยวกับการบ าบัดความเจ็บปวด (ถ้าผู้ป่วยมีอาการปวด) 
  √ 235 ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการฟื้นฟูสภาพ (เมื่อมีข้อบ่งชี้) 
  √ 236 ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความรู้ที่จ าเป็นอ่ืนๆ เพื่อการดูแลตนเองและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
   5(24) วิธีการให้ความรู้และการประเมิน (educational methods and evaluation) 
  √ 241 การให้ความรู้และข้อมูลที่จ าเป็นกระท าในเวลาที่เหมาะสม มีความชัดเจนและเป็นที่เข้าใจง่าย 
  √ 242 มีกระบวนการช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การกระตุ้นให้ตั้งค าถาม การใช้เอกสารย้ าเสริม การ

สอบทานความรู้ 
 √  243 มีการบันทึกการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่เปน็รูปแบบเดียวกันโดยบุคลากรทุกคน 
  √ 244 มีการประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการน าข้อมูลทีไ่ด้รับไปปฏิบัติ 
   5(25) ผู้ให้ความรู้ (professional who provide education) 
  √ 251 ผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยร่วมมือกันให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว 
  √ 252 ผู้ให้ความรู้มีความรู้ในเนื้อหาที่จะให้ มีเวลาเพียงพอ และมีทักษะการสื่อสารทีจ่ะให้ความรู้ 

S(3) ทีมผู้ให้บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านอารมณ์จิตใจและค าปรึกษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
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   5(31) การให้ความช่วยเหลือ (support service) 
  √ 311 ทีมผู้ให้บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านอารมณ์จติใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
  √ 312 ทีมผู้ให้บริการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมแก่ผูป้่วยและครอบครัว 

S(4) ทีมผู้ให้บริการและผู้ป่วย/ครอบครัว ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์การดูแลตนเองที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วย  รวมทั้งติดตาม
ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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   5(41) แนวทางการดูแลตนเองโดยผู้ป่วย/ครอบครัว (self-management strategies) 
 √  411 มีการจัดท าแนวทาง หรือกลยุทธ์ หรือแผนการดูแลตนเอง ที่ชัดเจน 
 √  412 แนวทาง/แผนการดูแลตนเองเกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
  √ 413 แนวทาง/แผนการดูแลตนเองระบุแนวทางในการติดตามปญัหาอุปสรรคในการดูแลตนเอง 
  √ 414 มีกระบวนการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตน  



รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด ประจ าปี 2562                                              หน้าที่ 177/204 
 

A: 
E 
I 
3  
O 

 มีการติดตามและช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคด้านการดูแลตนเองโดยผู้ป่วยและครอบครัวดีเพียงใด 
         ยังไม่ได้มีการติดตามแนวทางการดูแลตนเองในผู้ป่วยทุกราย แต่จะมีในกลุ่มโรคส าคัญได้แก่ ผู้ป่วยบาดเจ็บทาง
กระดูกสันหลัง ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยมะเร็งกระดูก และ ผู้ป่วยสูงอายุที่มีการหักของกระดูกข้อสะโพก 

S(5) ทีมผู้ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จ าเป็นให้แก่ผู้ป่วย/ครอบครัว และสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วย/ครอบครัว
สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
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   5(51) กิจกรรมเสริมทักษะ (essential skill training) 
  √ 511 ทีมผู้ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จ าเป็นให้แก่ผู้ป่วย/ครอบครัว 
 √  512 มีวิธีการประเมินว่าผูป้่วยมคีวามมั่นใจและสามารถปฏิบัตไิด้ 
 √  513 มีการติดตามการปฏิบัติของผู้ป่วย/ครอบครัว ปัญหาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

A: 
E 
I 
3  
O 

   ประสิทธิผลในการสอนทักษะที่จ าเป็นแก่ผูป้่วย/ครอบครัว เป็นอย่างไร 
         ในผู้ป่วยที่ต้องฝึกทักษะในการใช้กายอุปกรณ์จะได้รับการสอนจากนักกายภาพบ าบัดเพื่อให้การดูแล โดยผู้ป่วย
แต่ละรายจะได้รับข้อมูล Goal of ambulation จากแพทย์ผู้ท าการรักษาเพื่อให้รับทราบแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมส าหรับผู้ป่วยในอนาคตร่วมกับผู้ดูแล นอกจากนี้พยาบาลที่หอผู้ป่วยจะสอบถามความพร้อมในเรืองการเตรียม
บ้าน และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Spinal unit ที่มีการเตรียมผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาอย่างชัดเจน 

S(6) ทีมผู้ให้บริการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้และการเสริมพลังผู้ป่วย/ครอบครัว 
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   5(61) การประเมินและปรับปรุง (evaluation and improvement) 
 √  611 มีการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้และการเสริมพลังให้แก่ผู้ป่วย/ครอบครัว 
  √ 612 มีการปรับปรุงตามผลการประเมิน 

 

ผลการประเมินคะแนนรวมโดยใช้  Overall  Scoring (คะแนน 5 ระดับ) ของมาตรฐานข้อน้ี 

 

ข้อ 
ผลการประเมินภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบผลการประเมิน 

(สามารถอ้างอิงข้อมูลในการประเมินส่วนที่ 2 ได้) 
88 ระดับคะแนน...............  

   
SPA III-6 การดูแลต่อเนื่อง (COC) 
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ทีมผู้ให้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้มีการติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่ให้ผลดี 
S(1) มีระบบนัดหมายผู้ป่วยกลับมารับการรักษาต่อเนื่องเมื่อมีข้อบ่งชี้  มีระบบช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่ออกจาก

โรงพยาบาลตามความเหมาะสม 
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   6(11) นโยบายเกี่ยวกับการส่งต่อหรือจ าหน่าย (referral/discharge policies) 
  √ 111 ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อ และ/หรือจ าหน่าย ตามสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย 
  √ 112 มีการพิจารณาความพร้อมในการจ าหน่ายผู้ป่วยโดยใช้เกณฑ์หรือข้อบ่งชี้ที่ท าให้มั่นใจว่าผู้ป่วย

ปลอดภัย 
  √ 113 การวางแผนส่งต่อ และ/หรือจ าหน่าย เร่ิมตั้งแต่แรกในกระบวนการดูแลเมื่อมีข้อบ่งชี้ และครอบครัว

ของผู้ป่วยมีส่วนร่วมตามความเหมาะสม 
  √ 114 มีแแนวทางในการอนุญาตให้ผู้ป่วยที่รับไว้ ออกนอกโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่วางแผนการรักษาไว้ 

โดยมีก าหนดเวลาที่ชัดเจน 
   6(12) ระบบนัดหมาย (appointment for follow up) 
  √ 121 มีระบบนัดหมายผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง 
  √ 122 ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับค าแนะน าการนัดติดตามตรวจรักษาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ระบุการนัด

ติดตาม ภาวะที่ควรได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน และค าแนะน าส าหรับครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย 
  √ 123 มีระบบติดตามกลับมารับการดูแลต่อเนื่องตามก าหนดนัดหมาย 
   6(13) ระบบช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา (assistant and consultation) 
  √ 131 มีระบบช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลตามความเหมาะสม   

A: 
E 
I 
3  
O 

 ระบบการนัดหมายและติดตามมีประสิทธิภาพเพียงใด 
         ผู้ป่วยในที่ออกจากโรงพยาบาลทางหอผู้ป่วยได้ก าหนดกลุ่มโรคที่จะโทรเยี่ยมหลังกลับบ้าน ภายใน 7 วัน และมีการ
ติดตามต่อเนื่องในรายที่มีปัญหา ผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้ารับการติดตามผลการรักษาต่อในโรงพยาบาล หากไม่สามารถรับการรักษา
ต่อเนื่องในโรงพยาบาลได้จะได้รับหนังสือส่งต่อการรักษา ในผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไปที่มีการหักรอบข้อสะโพก จะได้รับการ
ติดตามทางโทรศัพท์ 3 เดือนและ1ปีทางโทรศัพท์ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ และการได้รับการรักษาโรคกระดูกพรุน 

S(2) องค์กรสร้างความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยบริการสุขภาพ ชุมชน และองค์กรอื่นๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ติดตามดูแลผู้ป่วย  และบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเข้าในกระบวนการดูแลผู้ป่วย 
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   6(21) การสร้างความร่วมมือและประสานงาน (collaboration and coordination) 
  √ 211 องค์กรสร้างความร่วมมือและประสานกับหน่วยบริการสุขภาพ ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ในการติดตาม

ดูแลผู้ป่วย และการให้บริการ32 
  √ 212 มีการพัฒนาศักยภาพให้แก่หน่วยบริการสุขภาพที่ให้การดูแลต่อเนื่อง สอดคล้องกับลักษณะผู้ป่วยที่

ต้องรับดูแล 
   6(22) การส่งต่อไปยังองค์กรอื่น (transfer of patients) 
  √ 221 ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังองค์กรอ่ืนตามความจ าเป็นในการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง

อันตราย การดูแลระหว่างส่งต่อ การส่งมอบหน้าที่ และการจัดการ หากไม่สามารถส่งต่อได้ 

                                                           
32 รวมถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพ การให้บริการช่วยเหลือด้านสังคม อาหาร การเงิน จิตใจ และความช่วยเหลืออ่ืนๆ 
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  √ 223 มีการเฝ้าติดตามผู้ป่วยทุกรายขณะส่งต่อ โดยผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
  √ 222 มีการพิจารณาความสามารถขององค์กรที่จะรับผู้ป่วย โดยมีการจัดท าข้อตกลงล่วงหน้ากับองค์กรที่ส่ง

ผู้ป่วยไปรักษาต่อเป็นประจ า 
  √ 224 มีการบันทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยในเวชระเบียน ระบุชื่อสถานพยาบาลและบุคคลที่ตกลงจะรับผู้ป่วย 

เหตุผลในการส่งต่อ เงื่อนไขพิเศษต่างๆ สภาวะผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงในขณะส่งต่อ และข้อมูลอื่นๆ ตาม
นโยบายขององค์กร 

   6(23) การเคลื่อนย้าย (transportation) 
  √ 231 มีการประเมินความต้องการด้านการเคลื่อนย้ายเมื่อจะมีการส่งต่อผู้ป่วย หรือส่งกลับบ้าน 
  √ 232 การเคลื่อนย้ายที่จัดให้หรือจัดหามามีความเหมาะสมกับความต้องการและสภาวะของผู้ป่วย 
NA   233 ยานพาหนะที่เป็นของสถานพยาบาลเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติการ 

สภาพ และการบ ารุงรักษา 
NA   234 ยานพาหนะที่ได้มาตามสัญญาจ้าง เป็นไปตามข้อก าหนดของสถานพยาบาลเกี่ยวกับคุณภาพและ

ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย 
NA   235 ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายมีเครื่องมือ วัสดุ และยาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้ป่วยที่จะเคลื่อนย้าย 
NA   236 มีกระบวนการพร้อมเพื่อเฝ้าติดตามคุณภาพและความปลอดภัยของการเคลื่อนย้าย รวมถึง

กระบวนการร้องเรียน 
S(3) มีการสื่อสารข้อมูลของผู้ป่วยให้แก่หน่วยบริการที่เกี่ยวข้องในการดูแลต่อเนื่อง ทั้งภายในองค์กรและกับองค์กรภายนอก       

โดยค านึงถึงการรักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วย 
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   6(31) การสื่อสารข้อมูล (communication of patient information) 
  √ 311 มีการสื่อสารสรุปข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วย33 ให้แก่หน่วยบริการที่จะดูแลต่อเนื่อง ไปพร้อมกับผู้ป่วย 
  √ 312 มีการสื่อสารข้อมูลเพื่อการดูแลต่อเนื่องทั้งภายในองค์กรและกับองค์กรภายนอก 

S(4) มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อประเมินความเพียงพอของข้อมูลส าหรับการดูแลต่อเนื่อง 
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  √ 313 มีการค านึงถึงการรักษาความลับของข้อมูลผูป้่วยในการสื่อสารข้อมูล 
  √ 314 มีระบบติดตามรับข้อมูลจากหน่วยบริการที่รับดูแลต่อเนื่องเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ 
   6(41) การทบทวน (medical record review) 
  √ 411 มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อประเมินความเพียงพอของข้อมูลส าหรับการดูแลต่อเนื่อง 

S(5) มีการติดตามผลการดูแลต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการของผู้ป่วยได้รับการตอบสนอง และน าผลการติดตามมาใช้
ปรับปรุง/วางแผนบริการในอนาคต 
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   6(51) การติดตาม 
  √ 511 มีการติดตามผลการดูแลตอ่เนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการของผู้ป่วยได้รับการตอบสนอง 
  √ 512 มีการน าผลการติดตามมาใช้ปรับปรุง/วางแผนบริการในอนาคต 

                                                           
33 สรุปข้อมูลสรุปทางคลินิกระบุสภาวะของผู้ป่วย หัตถการและการตรวจรักษาอื่นๆ ที่ได้ท าไปแล้ว ความต้องการการดูแลที่ยังคงมีอยู่ของผู้ป่วย 
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สรุปผลประเมิน Extended Evaluation Guide 
จ านวนข้อของ P        
ในมาตรฐานที่

รับผิดชอบ 

จ านวนข้อที่ประเมิน (%) 
GAP ส าคัญ แผนพัฒนา N P M 

    การให้ข้อมูลและเสริมพลัง 
จ าเป็นทีจ่ะต้องมีความร่วมมือของ
ทีมสหสาขา และ Caregiver หลัก
ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
ความพร้อมในด้านจติใจเป็นระยะ 
เพื่อให้ครอบครัวมีความพร้อม
และยินดทีี่จะให้ความร่วมมือ
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง 

การท า Fracture liaison 
service เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การพัฒนา หากแต่ยังต้องการ
ทีมที่มีความสนใจร่วมกัน ใน
การติดตามด้านการพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายหลัง
การหักของกระดูก  

 

ผลการประเมินคะแนนรวมโดยใช้  Overall  Scoring (คะแนน 5 ระดับ) ของมาตรฐานข้อน้ี 

 

ข้อ 
ผลการประเมินภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบผลการประเมิน 

(สามารถอ้างอิงข้อมูลในการประเมินส่วนที่ 2 ได้) 
89 ระดับคะแนน.....4..........  
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Acute Geriatric Hip Fracture: Fast Track in Siriraj Hospital 
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Conservative 
treatment 

 

ผู้ ป่วยเข้ารับการผ่าตดั 

ประเมินความพร้อม 

 Operative scheduling system: OSS   
 พสัดุภาคฯ 
 ทีมห้องผา่ตดั (Implant/ทีม) 
 Surgeon 
 Anesthesia 

- Register: Acute geriatric hip fracture fast track 
- ติดตอ่ admit เพ่ือผ่าตดัภายใน  72 ชัว่โมง 
- แจ้งข้อมลูการรักษา และคา่ใช้จา่ยตามสิทธ์ิ(1) 

- แจ้ง วิสญัญี SOF ชัน้ 3(2) และ APS (3) 

- Consult Geriatric  
- Risk assessment for VTE, delirium(4),(5) 

 

 จอง ICU post-op ถ้ามีข้อบ่งชี ้(d) 

Siriraj Hip Fracture Liaison 
Service Program(8)           (Si-

HFLS Program) 

 

Life threatening 
cardiac conditions(a) 
   or respiratory(b) 
conditions(b)   

condition  
No 

Yes 

(c) High risk จ ำเป็นต้องปรึกษำ cardio med 
(SOF เป็นผู้ screening condition ต่างๆก่อน) 

−  Recent PCI 
−  New murmur 
−  On anticoagulant/antiplatelet 
−  ในรายท่ีมีข้อสงสยัอ่ืนๆ 

โดยที่จะรับปรึกษาภายใน 24 ชัว่โมง 
     

Yes 

Acute Hip fracture 
Age > 65 years 

Fracture < 7 days 
 

(1)  เอกสารจองเตียง / แจง้ค่าใชจ่้าย 
(2)  Pre Anesthesia evaluation record     
      (Supervisor of the floor: SOF) 
(3)  Acute Pain Service : APS, Pain 
scrore > 3 

- ในเวลา: แจ้งทีม Acute Pain Service (APS) VPN 09-
5272 เพื่อพิจารณาท า nerve block  
- นอกเวลา: แจ้ง อ.สวุิมล (081-645-6167) และลงรายชื่อ
ผู้ ป่วยในระบบ OSS  

 (4) Checklist for Guideline Venous  
      Thromboembolism/Stroke (เอกสาร

แนบ) 
(5) Checklist for delirium prevention 
guideline  
      (เอกสารแนบ: CAM algorithm)  ถา้มีภาวะ 
acute delirium ปรึกษา Fellow geriatric  
  (6) Cardiologist 
        - ในเวลา โทร. 97748 
(Echocardiogram อฎ.1) 
        - นอกเวลา โทร.97751 (CCU) 
  (7) Chest  Med (อ.นิธิพฒัน์) 
        - ในเวลา โทร. Consultation 3 
        - นอกเวลา โทร. 97752-3 (RCU) 
(8) Siriraj Hip Fracture Liaison Service (อ.
โพชฌงค)์  

No 

Consult Cardiologist(6) /Chest Med(7) /Neuromed  
เพ่ือประเมินความเสี่ยง  

(ทาง fellow cardio ตอบการปรึกษาในใบ progress note ใน chart 
ผู้ ป่วยเป็นลายลกัษณ์อกัษร และตอบใบ consult หลงัมาถึงในภายหลงั) 

 ทีมวิสญัญีโทรประสาน 
 ทีมออร์โธปิดิคส์ (เขยีนใบ consult)  

 

High risk(c) 
Yes 

ผ่าตดัได้ 

No 

Yes 

ผ่าตดัได้ 
No 

   Consult Cardiologist /Chest Med 

(a) Life threatening cardiac conditions 
      1. STEMI 
      2. Intractable arrhythmia 
      3. Decompensated heart failure 
      4. Suspected cardiogenic shock 
(b) Life threatening respiratory 
conditions 
     1. Exacerbation of COPD or 
asthma                  
     2. Pneumonia 
 

(d) 
- กรณีไม่มี ICU plan ผา่ตดัเป็น case แรกช่วงเชา้ 
- Closed monitoring at ward ( Monitor, EKG, Sat O2) 
- Inform ขอ้มูลผูป่้วยและญาติ 

 

References (c) (The incidence of stroke in general surgery = 1:1000, In hip arthroplasty = 1:500 (all age), In hip arthroplasty = 1:300 (age > 65 years old) 
 Mashour GA, Moore LE, Lele AV, Robicsek SA, Gelb AW. Perioperative care of patients at high risk for stroke during or after non-cardiac, non-

neurologic surgery: consensus statement from the Society for Neurosciency in Anesthesiology and Critical care. J Neurosurg Anesth 2014. 
 Mashour GA, Shanks AM, Kheterpal S. ASA 2011. 
 Bateman BT, Schumacher HC, Wang S, Shaefi S, Berman MF. ASA 2009. 
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Acute Geriatric Hip Fracture: Fast Track in Siriraj Hospital Checklist 
วันที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด........................................... Surgeon………………………………………… 
โทรศัพท์ผู้ป่วย............................................................   

 เคร่ืองชี้วัด เป้า 
หมาย 

ระบุ Information 
provider หมายเหต ุวันที ่ เวลา 

Safety 
 

 1.1 Pre-op evaluation    
   1.1.1 การยกเลิก/เลื่อนผ่าตัดดว้ยปัญหา medical condition  

 
<2%   Nurse coor.  

   1.1.2 ได้รับการลงทะเบยีนในโครงการ Acute Geriatric Hip  
           Fracture: Fast Track 90%   Nurse coor.  

   1.1.3 วิสัญญีแพทย์ (SOF) รับปรึกษาภายใน 24 ช่ัวโมง 100%   Nurse coor.  

   1.1.4 ทีม APS เข้าประเมินภายใน 24 ช่ัวโมง 90%   Nurse coor.  

   1.1.5 อายุรศาสตร์ปัจฉมิวัย เขา้ประเมินภายใน 24 ช่ัวโมง 90%   Nurse coor.  

   1.1.6 กายภาพบ าบัด เข้าประเมินภายใน 24 ช่ัวโมง 90%   PT  

เคร่ืองชี้วัด เป้า 
หมาย 

ผลการประเมิน Information 
provider หมายเหต ุYes No 

   1.1.7 ผู้ป่วยได้รับการผ่าตดัภายใน 72 ช่ัวโมง 90%   Nurse coor.  

 1.2 Prevent complication 
   1.2.1 ผู้ป่วยไม่มีภาวะ pressure injury 

0.9 คน/ 

1000วันนอน   Surgeon 
/ward 

 

   1.2.2 Co-morbidity   URI      UTI      Sepsis  
 Stroke    Delirium    Cardiac    อื่นๆ
......................... 

 

 
  

Surgeon 
/ward 

 

   1.2.3 ผู้ป่วยไม่มีภาวะ Symptomatic DVT/PE ในขณะอยู่
โรงพยาบาล >99%   Surgeon 

/Ward 
 

   1.2.4 ผู้ป่วยไม่เสียชีวิตขณะอยูโ่รงพยาบาล >99.08%   Surgeon 
/ward  

 

   1.2.5 ผู้ป่วยไม่มีการ Re operation (ถ้ามเีนื่องจาก ………………… 
………………………………………………………………………………………………)    Surgeon 

/ Ward 
 

Functional 
outcom

e 
 

 2.1 ผู้ป่วยสามารถนั่งห้อยขาข้างเตียงไดโ้ดยมีผู้ช่วยเหลือ 
      ภายใน 24 ชม.หลังผ่าตัด (sit beside bed) 

> 90% 
  

PT  

 2.2 ผู้ป่วยสามารถ ambulate ได้โดยมีผู้ช่วยเหลือ ร่วมกับการใช้ 
      อุปกรณ์ช่วย 

> 90% 
Day1 

 
Day2 

 
Day3 

 

>Day3 
(ระบุวัน) 

….…. 

ไม่สามารถ
ambulate 

 PT  

Satisfaction 

 3.1 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน Pain score 
   3.1.1 Pain score < 3 ก่อนผ่าตัด 

> 80% 
  

ward 
 

   3.1.2 ไม่เกิดภาวะ Pain score (at rest) > 6 ตั้งแต ่2 ครั้งต่อวัน     
          หลังผ่าตัด 

 
วงกลม yes/no 

Ward 
 

Day 0 
Yes / no 

Day 1 
Yes / no 

Day 2 
Yes / no 

Day 3 
Yes / no 

   3.1.3 Pain score (on movement) หลังผ่าตัด  
ระบุคะแนน 

PT  Day 1 
…………….. 

Day 2 
…………….. 

Day 3 
…………….. 

 3.2  อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วย > 80% ............... % Ward  

 3.3  จ านวนวันนอน <10 วัน .............. วัน Ward  
Created date: 20/10/20

Sticker  

ผู้ป่วย 
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No 

Yes 

No 

Diagnosis (1) 

TKA 

Non-operation  

Conservative Rx. (2) 

 

No 

Yes 

Operation (3) 

 

ปรึกษา SIPAC 

Consultant  
(5)  

Yes 
Ready for 

Surgery 

Admission Center 

Yes 

(1) Criteria diagnosis 
(2) Guideline : Conservative Rx. 
(3) Indication of Surgery (TKA) 
(4) Guideline : Pre operative evaluation 
(5) Indication : SIPAC Consultation 
(6) Guideline : Pre admit evaluation 
 
 
 
 
 
 
 

Flow Chart Clinical Tracer  Plus of Total Knee Replacement 

Pre-op Lab + Chest x-ray + EKG 

within 3 months before surgery 

 

Pre opearative evaluation (4) 

 KPI : เก็บข้อมูลก่อนผ่าตัด 
1.Pre-op evaluation 
2. Knee functional score 
3. Quality of life 

Pre admit evaluation (6) 

 
Admit 

Pre-op 

Surgery 

Post operation 

Discharge 

1. Pre- operation evaluation by surgeon and anesthetist 
2. ดูแลผู้ป่วยตาม Care Map * 
3. Medication reconciliation 
4. Pre-operation knowledge for patients 
5. Discharge planning 
6. จองเลือดแบบ Type & Screen และ Crossmatch 
7. Joint registry 
 
 1.  ดูแลผู้ป่วยตาม Care Map* 
2.  Assessment consult: ตรวจสอบเอกสาร lab เลือด, x-ray  
3.  ตรวจสอบความพรอ้มของ Implant และ Loaner Instrument 
4.  ให้ยา prophylaxis antibiotic 90% 
5.  Siriraj Surgical Safety Checklist 

PT Programme  

ประเมินและเตรียมความพร้อม

ผู้ป่วยในการฝึกเดินเพื่อให้เดิน

ด้วย walker ให้ได้ภายใน 2 วัน 

Follow up 

KPI : ATB within 60 min. 90% 

KPI : - LOS < 7 วัน 
       - Symptomatic VTE < 1% 
       - Mortality = 0 
       - ความพึงพอใจของผู้ป่วย >80% 

KPI : 1. ผู้ป่วยสามารถ ambulate 
ได้โดยมีผู้ช่วยเหลือ 1 คน ร่วมกบั
การใช้อุปกรณ์ ชว่ยเดินภายใน 2  
วันหลังผา่ตัด  >  90% 
2.  Pain score (on movement) 
> 7 เป้าหมาย < 20% 
3.  ผู้ปว่ยสามารถงอเข่าได ้ > 90 
องศา ก่อน discharge 
 
  
 

KPI : Surgical site infection, knee 
score at 1 year post-op 1% 

Health education 

ประเมิน functional outcome 

โดย Knee Society Score  

Nursing Management 
1. Vital sign  2. Position 
3. Pain score  
4. Wound assessment 
5. Complication   
6. Discharge Planning : 
    - knowledge    - skill 
 

KPI : การยกเลิก/เลื่อนผ่าตัดด้วย
ปัญหา medical condition < 2% 

KPI : - Pain score (at rest) > 6 ตั้งแต่ 
2 ครั้งต่อวัน < 20% 
       - Pain score (at rest) > 7   
2 ครั้งตดิต่อกัน 
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เคร่ืองชี้วัด 
ผลการประเมิน Information 

provider หมายเหตุ 
Yes No 

1. Safety 

 1.1  Pre-op evaluation    
    ผู้ป่วยได้ผา่นโครงการให้ความรู้ก่อนเข้ารับบริการผ่าตดั 
ข้อเข่าเทียม (Pre–op joint clinic ที่หน่วยตรวจโรคออรโ์ธปิ
ดิกส์) 

  

 
ward  

 1.2  Prevent complication 
  1.2.1  ผู้ป่วยไม่เสียชีวิตในขณะอยู่โรงพยาบาล 

  Surgeon/ 
ward 

 

  1.2.2  ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นขณะอยู่โรงพยาบาล  
           (Major morbidity: Stroke, MI, others)    

  Surgeon/ 
ward 

 

  1.2.3  ผู้ป่วยไม่มีภาวะ  Symptomatic DVT/PE ในขณะ   
           อยู่โรงพยาบาล 

  Surgeon/ 
ward 

 

  1.2.4  ผู้ป่วยได้รับยา antibiotic ตาม CPG ก่อนผ่าตดั   OR หน่วยพัฒนาคุณภาพขอข้อมูลจาก OR 

     1.2.4.1 ระยะเวลาการได้ยา antibiotic หลังผ่าตดั   Cefazolin    
ward 

 จ านวน ATB แบบฉีด..................Dose 
 (เฉพาะหลังผ่าตัด)  Clindamycin Fosfomycin Vancomycin อื่นๆ ระบุ............. 

   1.2.4.2  Switch to oral ATB   ward  

   1.2.5  แผลผ่าตัดไม่มีการตดิเช้ือ 
  (กรณีท่ีมีการติดเชื้อโปรดระบุ   ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจน) 

  Surgeon/ 
ward 

   Deep* require Sx 
   Superficial infection 

2. Functional outcom
e 

      2.1 ผู้ป่วยสามารถ ambulate ได้โดยมีผู้ช่วยเหลือ ร่วมกับ  
       การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินภายใน 2 วันหลังผ่าตัด 

  PT  

 2.2 ผู้ป่วยสามารถ ambulate ได้ > 10 เมตร โดยมีผู้ช่วยเหลือ  
       ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน 

PT 
Day1 

 
Day2 

 
Day3 

 
Day4 

  
Day5 

 

>Day5 
(ระบุวัน) 

….…. 

ไม่สามารถ
ambulate 
 

 2.3 ผู้ป่วยสามารถงอเข่าได้  > 90◦ before discharge 
  

PT 

ระบุองศา 
Day3 

.............องศา 

Day4 
.............องศา 

Day5 
.............องศา 

ก่อน D/C 
.............องศา 

3. Satisfaction 

  3.1 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน Pain score   
   3.1.1 ไม่เกิดภาวะ Pain score (at rest) > 6  ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อวัน    
หมายเหตุ............................................................................................................................. 

ward 

วงกลม yes/no 
Day 0 

yes /  no 

Day 1 
yes /  no 

Day 2 
yes /  no 

Day 3 
yes /  no 

    3.1.2 ไม่เกิดภาวะ Pain score (at rest) > 7  2 ครั้งติดต่อกัน 

  (กรณี no : PS > 7  2ครั้งติดต่อกัน ภายหลังให้ยาระงับปวดตาม Post op order for pain) 
ward 

Day 0 
yes /  no 

Day 1 
yes /  no 

Day 2 
yes /  no 

Day 3 
yes /  no 

   3.1.3 Pain score (on movement) > 7   
 
 

หมายเหตุ............................................................................................................................... 
PT 

ระบุคะแนน 
Day 1 

.............. 
Day 2 

.............. 
Day 3 

.............. 

 3.2 อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วย ………… % ward   

 3.3 จ านวนวันนอนของผู้ป่วย ….……. วัน ward  

 

 4. ผู้ป่วยไดร้ับการเกบ็ขอ้มูล pre-op knee score   ward  

Sticker  
ผู้ป่วย

 

Siriraj Clinical Tracer plus Total Knee Replacement Checklist (เก็บข้อมูลท่ีหอผู้ป่วย)      
วันท่ีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด...................................... โทรศัพท์ผู้ป่วย.............................................. 

    TKA        UKA       Side :    Right    Left    Bilateral 
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Flow Chart Clinical Tracer  Plus of Total Hip Replacement 
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เคร่ืองชี้วัด 
ผลการประเมิน Information 

provider 
หมายเหตุ 

Yes No 

1. Safety 

 1.1  Pre-op evaluation    
    ผู้ป่วยผ่านโครงการ การให้ความรู้ก่อนเข้ามารับบริการการผ่าตัด
ข้อสะโพกเทียม (Pre-op clinic ท่ีหน่วยตรวจโรคออร์โธปิดิกส์) 

  
 

ward  

 1.2  Prevent complication 
  1.2.1  ผู้ป่วยไม่เสียชีวิต หรือผู้ปว่ยไม่เกดิภาวะแทรกซ้อน
ขณะอยู่โรงพยาบาล (Major morbidity: Stroke, MI, 
others)    

  

Surgeon/ 
ward 

 

  1.2.2  ผู้ป่วยไม่มีภาวะ  Symptomatic DVT/PE ในขณะ   
           อยู่โรงพยาบาล 

  Surgeon/ 
ward 

 

  1.2.3  ผู้ป่วยไม่มีภาวะข้อสะโพกหลุดขณะอยู่โรงพยาบาล 
  

 
 

  1.2.4  ผู้ป่วยได้รับยา antibiotic ตาม CPG ก่อนผ่าตดั   OR หน่วยพัฒนาคุณภาพขอข้อมูลจาก OR 

     1.2.4.1 ระยะเวลาการได้ยา antibiotic หลังผ่าตดั   Cefazolin    
ward 

 จ านวน ATB แบบฉีด..................Dose 
 (เฉพาะหลังผ่าตัด)  Clindamycin Fosfomycin Vancomycin อื่นๆ ระบุ............. 

   1.2.4.2  Switch to oral ATB   ward  

   1.2.5  แผลผ่าตัดไม่มีการตดิเช้ือ 
  (กรณีท่ีมีการติดเชื้อโปรดระบุ   ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจน) 

  Surgeon/ 
ward 

   Deep* require Sx 
   Superficial infection 

2. Functional 
outcom

e 
      2.1 ผู้ป่วยสามารถ ambulate ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังผ่าตัด 

       (ambulate: ขยับลุกนั่ง นั่งข้างเตียง ยืน หรือเดินเท่าที่จะท าได้) 

  PT  

 2.2 ผู้ป่วยสามารถเดินได้โดยใช้ walker > 10 เมตร PT 
Day1 

 
Day2 

 
Day3 

 
Day4 

  
Day5 

 

>Day5 
(ระบุวัน) 

….…. 

ไม่สามารถ
ambulate 
 

3. Satisfaction 
  3.1 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน Pain score   

   3.1.1 ไม่เกิดภาวะ Pain score (at rest) > 6  ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อวัน    
หมายเหตุ............................................................................................................................. 

ward 

วงกลม yes/no 
Day 0 

yes /  no 

Day 1 
yes /  no 

Day 2 
yes /  no 

Day 3 
yes /  no 

    3.1.2 ไม่เกิดภาวะ Pain score (at rest) > 7  2 ครั้งติดต่อกัน 

  (กรณี no : PS > 7  2ครั้งติดต่อกัน ภายหลังให้ยาระงับปวดตาม Post op order for pain) 
ward 

Day 0 
yes /  no 

Day 1 
yes /  no 

Day 2 
yes /  no 

Day 3 
yes /  no 

   3.1.3 Pain score (on movement) > 7   
 
 

หมายเหตุ............................................................................................................................... 
PT 

ระบุคะแนน 
Day 1 

.............. 
Day 2 

.............. 
Day 3 

.............. 

 3.2 อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วย HCAP ………… % ward   

 3.3 จ านวนวันนอนของผู้ป่วย ….……. วัน ward  

 

 4. ผู้ป่วยไดร้ับการเกบ็ข้อมูล pre-op hip score   ward  

 Created date : 22/08/61 

Sticker 
 ผู้ป่วย 

Siriraj Clinical Tracer plus Hip Replacement Checklist (เก็บข้อมูลท่ีหอผู้ป่วย)      

วันท่ีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด...................................... โทรศัพท์ผู้ป่วย.............................................. 

Side :    Right    Left    Bilateral 
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Created date : 14/02/2562 

 
 

 
 

การผ่าตัดแบบไป-กลับในวันเดียวส าหรับผู้ป่วยกระดูกข้อมือหัก  
(Same-day surgery for distal radius fracture patient) 

Diagnosis 

Sameday surgery 
(OPD cases) 

Surgery 

 ตรวจสอบสิทธิ์การรกัษา (ประเมินค่าใชจ้่าย/แนะน าการ
ปฏิบัติตัว) 

 Physical screening ASA class (ถ้าเคสไม่มี 
exclusion criteria) 

 lab, Chest x-ray (ถ้าเคสไม่ม ีexclusion 
criteria) 

 OSS (Resident ตาม) 
 แจ้งพัสดุภาควชิาฯ 
 CSSD (เตรียมเครือ่งมอืพรอ้มใชเ้คสเชก) 
 OR (รับทราบเบ้ืองตน้ ผู้ป่วยผ่าตัด OPD Sameday) 
 RR (ส่งต่อข้อมูลไปยัง manager หลัง D/C case) 

 

Post operation 

Anesthasia 
 เลือกวิธกีารระงับความรู้สกึ 
 ลงทะเบียน 

OR 
 ประสานการให้ IV ATB? 
 ส่งใบค่าโลหะไปที่หน่วยพัสดุภาควิชาฯ 
(คุณวิภา) เพื่อสรุปค่าใชจ้่าย 

RR 
 ประเมนิ และสรุป ลงสมุดแยก 1 เลม่ 
เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วย 

 SBAR กับหน่วยที่ติดตามผลการรักษา 

Follow up 

Inclusion 
criteria IPD cases 

Yes 

No 

Sameday surgery (OPD cases) 
 ASA 1-2 
 ไม่มีภาวะโรคร่วม เช่น  ไต  หัวใจ  (End organ)  
COPD 

IPD cases 
 ASA > 3 
 มีภาวะโรคร่วม เช่น ไต หวัใจ ( End organ) COPD 

Pre operation 

1. Post op day 1 
(Surgeon/Fellow) 

 สอบถามอาการผิดปกต ิ
 การรับประทานยา 
 การดแูลแผลหลังผ่าตัด 
 ทบทวนวนันัดหมาย/เวลา/สถานที ่

2. Post op day 2 
 NA 

 

Discharge 

At F/U 3 month (ห้องเฝือก สยม.104) 
 การได้รับการรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสม 
เก็บอย่างไร เก็บอะไร 
อัตราการไดร้ับการผ่าตัดใน 72 ชม. > 80% (acute 
cases) 

 Day surgery (<24 hrs.) > 80% 
 ROM > 80% of normal side at 3 
months 

 PRWE score < 60 at 3 months 
 Complications < 5% 



รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด ประจ าปี 2562                                              หน้าที่ 203/204 
 

Operation Plan: Total Knee Arthroplasty 
Process Flow Chart Overview 

 
 

ตัวอย่าง Work Flow : Outpatient Clinic (OPD 118) 
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ตัวอย่าง Work Flow : Pre-operative Clinic 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


