
Service Profile 
องค์กรแพทย ์

โรงพยาบาลพรหมพิราม 
1. บริบท (Context)  

ก. หน้าที่และเป้าหมาย 
สนับสนุนพันธะกิจและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลพรหมพิราม  เพ่ือให้การจัดบริการทางการแพทย์ 

เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยที่จะ
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นธรรม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

—  1. ดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในและนอกเวลาราชการตามมาตรฐานและแนวทางการรักษาท่ีถูกต้อง  

—  2. วางแนวทางการรักษาโรคส าคัญตามหลักทฤษฎีทางการแพทย์ และจัดระบบบริการด้าน 
สุขภาพแก่กลุ่มผู้ป่วยโรคต่างๆ รวมถึงการก าหนดทิศทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นเข็มมุ่งขององค์กร  

—  3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมทางวิชาการ และแจ้งข่าวสารผลการประชุมรวมถึง 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยกับหน่วยงานอื่นๆ  

—  4. มีการน าความรู้มาถ่ายทอดให้แก่วิชาชีพอ่ืน เช่น การอบรมการช่วยชีวิตชั้นสูง (CPR), การ 
ดูแลผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง การวางแผนการควบคุมโรค การส่งเสริมการป้องกันโรค และการคัดกรองโรคทั้ง
ในโรงพยาบาลและชุมชน  

—  5. เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ทีมสหวิชาชีพ  

—  6. มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA โดยเป็นประธานทีมต่างๆ เช่น ทีมยา  
ทีมผู้ป่วยใน ทีมห้องฉุกเฉิน และท างานประสานกับทีมสหวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ  

—  7. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายขององค์กร  
 

ข. ขอบเขตการให้บริการ  
           ให้บริการทางการแพทย์ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ ในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ แก่ผู้
มารับบริการในรพ.พรหมพิราม และประชาชนในเขตอ าเภอพรหมพิราม 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ 
ความต้องการของผู้รับบริการในโรงพยาบาล : 

1. ลูกค้าภายนอก 
กลุ่ม ความต้องการที่ส าคัญ 

ผู้ป่วย 
 

 ได้รับการดูแล รักษาด้วยความเอาใจใส่จากแพทย์  ได้รับข้อมูลด้านการรักษา การดูแล
ตนเองด้วยความเป็นกัลยาณมิตร และหายหรือทุเลาจากการเจ็บป่วยโดยไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเคารพในสิทธิของผู้ป่วย 

  

ญาติผู้ป่วย/
ผู้ดูแลผู้ป่วย 

ไดร้ับทราบข้อมูลการรักษาพยาบาล และภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วย รวมถึงค าแนะน า
ต่างๆ ในการดูแลตนเองและผู้ป่วย รวมทั้งได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นกันเอง  

ผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ได้รับความร่วมมือจากแพทย์ในด้านต่างๆ เช่น การเป็นวิทยากร การออกหน่วยต่างๆ เป็น
อย่างดี ด้วยความเป็นกันเอง 

 

2. ความต้องการของลูกค้าภายใน  
กลุ่ม ความต้องการที่ส าคัญ 

พยาบาล ได้รับการสื่อสารค าสั่งแพทย์ที่ชัดเจน โดยใบค าสั่งแพทย์ (Order note) มีลายมืออ่าน-
เข้าใจง่าย สามารถสื่อสารกับผู้ร่วมวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีความสุภาพ เมื่อ
รายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย หรือปัญหาต่างๆ ให้แพทย์ทราบ แพทย์ตอบสนองอย่าง
รวดเร็วตามมาตรฐานของวิชาชีพด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง และรักษาผู้ป่วย
ให้ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทันตแพทย์/
กลุ่มงานทันตก
รรม 

ประสานงานกับแพทย์ ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

เภสัชกร/กลุ่ม
งานเภสัชกรรม 
 

1.ได้รับข้อมูลด้านการสั่งยาที่ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งชนิดยา, ขนาดยา และวิธีใช้ยา  
2.มีการสั่งยาด้วยชื่อยาที่เป็นสากล เช่น ไม่ใช้ค าย่อทีไ่ม่เป็นสากล ด้วยลายมือที่อ่านง่าย 
และถูกต้อง 
3.เมื่อมีการให้ข้อมูลย้อนกลับก็รับฟังอย่างมีเหตุผล โดยไม่มีทิฐิ และพร้อมปรับเปลี่ยนตาม
หลักวิชาการท่ีถูกต้อง 

กลุ่มงานการ
จัดการ 
 

1. ส่งใบ OT ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน 
2. เขียนแจ้งความจ านงการไปอบรม ดูงานถูกต้อง ทันเวลา 
3. ปฏิบัติงานตรงเวลา สแกนลายนิ้วมือก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง ตรงเวลา 

งานซ่อมบ ารุง 
 

บันทึกใบส่งซ่อมอย่างชัดเจนครบถ้วน 



กลุ่ม ความต้องการที่ส าคัญ 
งาน
ยานพาหนะ 

มีการติดต่อประสานงานการใช้รถในกรณีที่จ าเป็นด้วยความสุภาพ  

ชั น สู ต ร แ ล ะ
เอกซเรย์ 

สามารถส่งชนิด และต าแหน่ง ภาพเอกซเรย์ตรวจได้ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามโรค และ
หัตถการที่รักษาแก่ผู้ป่วย พร้อมทั้งออกชันสูตรร่วมกับทีมสหวิชาชีพและเจ้าพนักงาน
ปกครอง ตามเหตุอันสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอตามหน้าที่ 

เวชปฏิบัติ
ครอบครัวและ
ชุมชน 

ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งในด้านการรักษา สอบสวนและป้องกันโรคตาม
มาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นกันเอง โดยการจัดแพทย์ออกตรวจทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเป็นประจ าทุกสัปดาห์ และร่วมออกเยี่ยมบ้านกับทีมสหวิชาชีพ 

แพทย์แผนไทย ประสานงานกับแพทย์ ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
งานโภชน
ศาสตร์ 

มีการระบุอาหารของผู้ป่วยอย่างถูกต้องชัดเจน เข้าใจง่าย และร่วมกันวางแผนส่งเสริม
สุขภาพด้านโภชนาการกับนักโภชนากรของโรงพยาบาล  

งานซักฟอก มีการแยกประเภทผ้าอย่างถูกต้องก่อนส่งซัก และแยกไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมติดไปในเสื้อผ้า
ที่ส่งซัก 

งานจ่ายกลาง มีการระบุปัญหาที่พบและร่วมกันแก้ไขด้วยความมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ ์
งานประกัน
สุขภาพ 

1.สรุปเวชระเบียน ถูกต้อง ครบถ้วนและเสร็จเรียบร้อยทันเวลาทีก่ าหนด 
2.ประสานความร่วมมือกับแพทย์ในการเจรจากับผู้ป่วยและญาติเมื่อมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

งานยุทธ 
ศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ 

ดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ปฏิบัตินอกกฎเกณฑ์
ที่วางไว้ 

 

ง. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ  

 1.  ผู้รับบริการได้รับการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัย ต่อเนื่อง เชื่อมโยง 
และพึงพอใจ 

2.  ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถ  และมีทักษะการท าหัตถการที่จ าเป็นตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

จ. ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ 
ความท้าทาย 

1. ผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาลพรหมพิราม ได้รับการบริการทางการแพทย์ในระดับที่ดีที่สุดตาม
ทรัพยากรที่มีอยู่  



2. ประสานและสร้างความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพภายในโรงพยาบาลพรหมพิราม รวมทั้งความร่วมมือ
กับชุมชน  

ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 
      1. ความเสี่ยงทางคลินิกท่ัวไป (Common Clinical Risk)  
          1) ตรวจผู้มารับบริการผิดคน 
          2)  ลืมสั่งจ่ายยา 
          3) สั่งจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้ 
          4) ผู้ป่วยเป็นลมหลังจากท าหัตถการ 
          5)  ผู้ป่วยรอนานจนเกิดอาการเปลี่ยนแปลง เกิดภาวะแทรกซ้อน 

2.  ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค (Specific Clinical Risk)   
1) ผู้ป่วย MI  เกิดภาวะ Cardiac arrest, cardiogenic shock 
2) ผู้ป่วย DM เกิดภาวะ Hypoglycemia, Hyperglycemia, DKA, HHS 
3) ผู้ป่วย Head injury เกิดภาวะ Increase intracranial pressure, brain herniation 
4) ผู้ป่วย  Sepsis เกิดภาวะ severe sepsis, septic shock 
5) ผู้ป่วย alcohol withdraw เกิดภาวะ delirium tremens, alcohol withdrawal 

seizure, alteration of consciousness 
6) ผู้ป่วย COPD, asthma, pneumonia เกิดภาวะ Respiratory  Failure 
7) ผู้ป่วย Electrolyte imbalance เกิดภาวะ Alteration of  conscious, seizure 
8) ผู้ป่วย HT เกิดภาวะ Malignant HT, stroke 
9) ผู้ป่วย CHF เกิดภาวะ volume overload, respiratory failure , cardiogenic shock 
10) ผู้ป่วยไข้เลือดออก เกิดภาวะ Dengue shock syndrome 
11) เด็กแรกเกิด เกิดภาวะ birth asphyxia, sepsis, kernicterus 
12) มารดาคลอดบุตรเกิดภาวะ PPH 
13) ผู้ป่วย CKD เกิดภาวะ ESRD, volume overload , respiratory failure 
14) ผู้ป่วย TB เกิดภาวะ relapse TB , respiratory failure 

 
 
ความเสี่ยงทั่วไป     Common  risk 

1) ลื่นล้ม ,ตกเตียง , ตกรถเข็น   
2) ของมีค่าสูญหาย 
3) ผู้ป่วยและญาติไม่พึงพอใจเรื่องพฤติกรรมบริการไม่เหมาะสม 
4) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ล่าช้า , ขัดข้อง หรือไม่มีการประสาน  



5) การเกิดอัคคีภัย 
6) ไฟฟ้าดับ 
7) น้ าไม่ไหล 
8) โปรแกรม HosXP เกิดขัดข้อง ใช้การไม่ได้ 

 
ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ) 
ปริมาณงาน 

ข้อมูล หน่วย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(ต.ค.59-มี.ค.60) 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวนผู้ป่วยนอก ครั้ง  110,781 122,792 117,726 132,915 67,725 
จ านวนผู้ป่วยนอก เฉลี่ยต่อวัน (268วัน) คน 413 458 439 496 564 
จ านวนผู้ป่วยในรวม   คน 4,137 3,386 3,251 3,688 1,642 
จ านวนวันนอน  วัน 13,908 11,979 11,969 12,436 5,496 
อัตราการครองเตียง(คิดที่ 30เตยีง) - 127.01 109.40 107.10 111.25 101.78 
วันนอนเฉลี่ย วัน 3.36 3.54 3.68 3.49 3.35 
จ านวนผู้ป่วยใน (IPD) คน 3,561 2,996 3,213 3,274 1,448 
จ านวนวันนอน (IPD)  วัน 12,411 110,14 12,348 11,432 5,005 
จ านวนผู้ป่วยแผนกห้องคลอด   คน 576 525 435 409 92.69 
จ านวนวันนอน (ห้องคลอด)  วัน 1,497 1,223 966 1,008 3.46 
จ านวนผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉนิ  ครั้ง 32,005 31,873 32,164 30,378 15,142 
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ. คน 35 39 36 42 42 
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ.-IPD คน 31 34 34 33 27 
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ.-ER คน 4 5 2 9 15 

ข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะโรค 
- DM คน 3,232 3,672 3,955 4,076 5,188 
- DM คลินิกรพ. คน 553 635 780 1,113 1,003 
- HT คน 5,393 6636 7973 7794 7,989 
- HT คลินิก รพ. คน 1,095 1307 1450 1,067 1,121 
- CKD คน NA 1,362 1,696 1,914 1,287 
- COPD รพ. คน 350 440 503 554 465 
- Asthmaคลินิก รพ. คน 250 290 310 320 307 
- ACS  คน 43 38 18 18 7 
- Stroke  คน 129 138 114 168 97 
- Head Injury  คน 274 316 411 384 31 
- Sepsis  คน 218 258 264 328 96 



ข้อมูล หน่วย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(ต.ค.59-มี.ค.60) 

ข้อมูลทั่วไป 
- TB  คน 68 69 68 62 40 
- Aids  คน 224 238 280 280 312 
- DHF (ตามปี พ.ศ.) คน 108 14 53 37 11 
- Birth Asphyxia  คน 1 5 2 0 1 
- PPH  คน 2 1 2 1 1 
- TAP  คน 104 31 89 56 37 
- จิตเวช (โรคจิต) คน 471 506 558 599 632 
- Warfarin คน 57 88 119 126 121 
- OSCC คน 25 21 17 18 12 

 
ทรัพยากร 
  องค์กรแพทย์ รพ.พรหมพิรามมีจ านวนบุคลากรดังนี้ 

แพทย์ 9 คน แบ่งออกเป็น  
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 7 คน     
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว   1 คน  
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 1 คน 

ทันตแพทย์ 6 คน 
มีห้องตรวจโรคทั่วไป 4 ห้อง  
ห้องฉุกเฉิน 1 
คลินิกพิเศษ  (AIDS, TB, สุราและยาเสพติด, จิตเวช) 
คลินิกโรคเรื้อรัง  (DM,HT, CKD ) 
ห้องฝากครรภ์ , PV    
ผู้ป่วยใน 30 เตียง  
ห้องคลอด  
ห้องผ่าตัด 1 
ห้องฝังเข็ม 
นอกจากตรวจโรคทั่วไปที่โรงพยาบาลพรหมพิรามแล้ว ยังออกตรวจผู้ป่วยที่รพสต . อีก 19 แห่ง และ 

PCU พรหมพิรามอีก 1 แห่ง หมุนเวียนกันไป  อย่างน้อยแห่งละ 1 ครั้งต่อเดือน  และ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
ในช่วงบ่ายของวันที่ออกตรวจผู้ป่วยที่รพสต. 

 

2. กระบวนการส าคัญ (Key Processes) 



 
กระบวนการหลัก สิ่งที่คาดหวัง ตัวช้ีวัด 

การเข้าถึงบริการ - ผู้ป่วยไดร้ับการเข้าถึงบริการที่จ าเป็นได้
อย่างเหมาะสม 
-ผู้ป่วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินได้รับการดแูลรักษา
ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
-ผู้ป่วยท่ีเกินขีดความสามารถได้รบัการส่ง
ต่อ 
-ผู้ป่วยและญาติ ไดร้ับข้อมูลจากการ
ให้บริการอย่างเหมาะสม เพียงพอ 

- ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ที่แผนกผูป้่วย
นอก 
- ร้อยละผู้ป่วยท่ีมีภาวะวิกฤติได้รบัการ
ช่วยเหลือภายใน 4 นาที 
- ร้อยละผู้ป่วยโรควิกฤติได้รับการส่งต่อ
ทันเวลา (ACS,Stroke) 
 

การประเมินสภาพผู้ป่วย -ผู้ป่วยไดร้ับการประเมินความต้องการ
และปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เหมาะสม 

-ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มโรค ACS 
,Stroke,Head injury ไดร้ับการประเมิน
สภาพถูกต้อง รวดเร็ว 
-ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านจติใจ 
ได้รับการให้ค าปรึกษาจากทีมสุขภาพจิต 

การวางแผนการดูแลผู้ปว่ย -ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลระหว่างรับการรักษา
ในโรงพยาบาล 

-ร้อยละของการดูแลตาม CPG ในกลุ่มโรค
ส าคัญ 

การวางแผนจ าหน่าย -ผู้ป่วย/ครอบครัวได้รับการเตรียมความ
พร้อมและฝึกทักษะการดูแลตนเอง
ภายหลังจ าหน่าย 

-ร้อยละผู้ป่วย Re-admit ภายใน 28 วัน 

การดูแลผู้ป่วย 
-การดูแลผู้ป่วยท่ัวไป 
-การดูแลผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสูง 

-ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน  
-ผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงสูงไดร้ับการดแูลอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และส่งต่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ  

-อุบัติการณเ์สียชีวิตโดยไม่คาดคิด 
-ร้อยละผู้ป่วยในกลุม่Acute 
(Stroke.AcuteMI,Sepsis,Head injury)
ได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัต ิ
-อุบัติการณ์ข้อร้องเรียนจากการให้บริการ 
-อัตราการเกดิ Birth asphyxia 
 

การให้ข้อมูลและเสรมิพลังแก่
ผู้ป่วยและครอบครัว 

-ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

-อัตราการ Re-admitภายใน 28 วันใน
ผู้ป่วย CVA,DM ,COPD ,Asthma  

การดูแลต่อเนื่อง -ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีต้องดูแลต่อเนื่อง ได้รับ
การส่งต่อข้อมลูการดูแลไปยังสถานบริการ
ใกล้บ้าน 

-ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการส่งต่อ
ข้อมูลการดูแลต่อเนื่องไปรพ.สต.ใกล้บ้าน 

 

 
3. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 
ข้อมูล/ตัวชี้วัดข้อมูล เป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 2560 
ร้อยละของแพทย์ที่มีส่วนร่วม 100 100 100 100 100 100 



ในการพัฒนาคุณภาพรพ.(ที่
ปรึกษา,ประธาน,กรรมการ)  
ร้อยละของคลินิกบริการต่างๆที่
ได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์
(เช่น ARV,TB,จิตเวช
,DM,COPD) 

100 100 100 100 100 100 

อัตราความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอก   

>80% 77.44 80.57 80.59 82.21 NA 

อัตราความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผู้ป่วยใน  

> 80% 83.64 79.08 63.81 70.16 74.19 

ทบทวนเวชระเบียน การค้นหา
ความเสี่ยง(AE) จากเวช
ระเบียนโดยใช้ trigger tool 
เช่น death ,readmit, re-visit 
และ refer ในกลุ่มโรคที่ส าคัญ  

> 100 NA 277 210 285 87 

 
 
 
 
 

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว) 
การรับและจ าหน่ายผู้ป่วย (Admission & Discharge of Patients) 

1. โรงพยาบาลจะรับผู้ป่วยที่มีโรคหรือปัญหาที่โรงพยาบาลมีศักยภาพและมีความพร้อม  
2.  แพทย์จะต้องรับผิดชอบการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมทั้งการบันทึกเวชระเบียนอย่าง

ถูกต้องครบถ้วน มีหน้าที่ให้ค าแนะน าที่จ าเป็นและรายงานสถานภาพของผู้ป่วยแก่ผู้ป่วยและญาติ 
เมื่อมีการส่งต่อผู้ป่วยให้บันทึกในเวชระเบียน 

3. แพทย์จะต้องระบุการวินิจฉัยหรือปัญหาที่ต้องรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินก็
ให้บันทึกโดยเร็วเท่าท่ีจะกระท าได้ 

4. แพทย์ที่รับผู้ป่วยจะต้องรับผิดชอบในการอธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บไข้ เพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนแก่ผู้ป่วยและบุคคลอ่ืน 

5. การจ าหน่ายผู้ป่วยจะต้องกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแพทย์ผู้ดูแล ในกรณีที่ผู้ป่วยปฏิเสธการ
รักษาหรือมิได้จ าหน่ายตามความเหมาะสมต้องบันทึกในเวชระเบียน และให้ผู้ป่วยหรือผู้แทนโดยชอบ
ด้วยกฎหมายลงนามในแบบแสดงความสมัครใจปฏิเสธการรักษา หรือมีพยานรับรู้ บันทึกเป็นลาย



ลักษณ์อักษร ลงนาม และแจ้งผู้บริหารโรงพยาบาลและคณะอนุกรรมการจัดการความเสี่ยงด้านการ
รักษาพยาบาลทราบ 

6. กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยจะต้องระบุการตายภายใน 3 ชั่วโมง จะต้องไม่
จ าหน่ายศพก่อนการบันทึกการเสียชีวิตลงในเวชระเบียน และออกใบรับรองการตายภายในเวลา 6 
ชั่วโมง 

7. กรณีศพที่ตายผิดธรรมชาติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 148 ให้แพทย์
ผู้รับผิดชอบแจ้งแก่ญาติผู้เสียชีวิตว่า ต้องมีการชันสูตรศพทุกราย การผ่าศพอาจไม่จ าเป็นต้องกระท า
ทุกรายทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนและนิติแพทย์หรือแพทย์เจ้าของคดี ในกรณีที่
ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายของผู้เสียชีวิตร้องขอให้มีการตรวจศพ ต้องให้ญาติแจ้งความกับ
พนักงานสอบสวนก่อนจึงสามารถด าเนินการผ่าศพได้ 

8. การส่งชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย หากมีการตัดชิ้นเนื้อผู้ป่วยออกจาก
ร่างกายควรส่งชิ้นเนื้อให้พยาธิแพทย์ตรวจทุกครั้งด้วย ยกเว้น 

 ต้อกระจก ต้อเนื้อที่ดูด้วยตาเปล่าแล้วปกติ  
 ฟัน  
 สิ่งแปลกปลอม (Foreign bodies)  
 กระดูกซ่ีโครงที่น าออกเพ่ือการผ่าตัดอวัยวะภายในให้สะดวกข้ึน  
 ผิวหนังจากการขลิบอวัยวะเพศในเด็กทารกเพศชาย  
 รก ที่ดูด้วยตาเปล่าแล้วปกติและมีประวัติการคลอดปกติ  
 หลอดเลือดด าที่ขา (Saphenous veins) ที่ใช้เพื่อท าการต่อหลอดเลือด  
 แผลเป็นที่ดูปกติด้วยตาเปล่าที่ตัดออกเพ่ือความสวยงาม  

กระสุน เศษวัตถุระเบิด สิ่งแปลกปลอม และวัตถุพยานที่เก่ียวข้องกับคดี ให้เก็บส่งแก่นิติแพทย์ หรือ
ผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายและให้มีการเซ็นรับของให้ถูกต้อง 
การดูแลผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน (Medical Care of Emergency Patients)  

1. ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลจากแพทย์ ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องให้การดูแลรักษา ในระยะแรกของ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือ ผู้ป่วยที่อยู่ในขีดอันตรายจนพ้นขีดอันตรายแล้ว ท าการปรึกษา หรือ ส่งต่อแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาดูแลต่อไป 

2. การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินทุกคน ให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและเหมาะสม โดยไม่แยกเชื้อ
ชาติ ศาสนา ฐานะ เพศ และวัย โดยความรู้ความสามารถและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในโรงพยาบาล 

3. หากต้องมีการปรึกษาแพทย์หรือส่งต่อผู้ป่วยให้ด าเนินการทันที  
4.  การบันทึกรายงานให้ปฏิบัติตามแนวทางการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยฉุกเฉิน  
5. จะต้องมีแพทย์อย่างน้อย 1 คนรับผิดชอบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถให้การบริการได้ตลอดเวลา  

การดูแลผู้ป่วยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (Medical Care of Out Patients)  
1. ผู้ป่วยที่ตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลพรหมพิราม จะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ 



2. ในกรณีแพทย์ที่มีหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติงาน ให้จัดแพทย์ทดแทนหรือจัดระบบนัด
หมาย 

3. แพทย์ที่มีหน้าที่ตรวจผู้ป่วย ต้องมาตรวจผู้ป่วยตามเวลาที่ก าหนดและปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างสุภาพ  
4. แพทย์ต้องบันทึกรายงานการซักประวัติและตรวจร่างกายตามแนวทางของการบันทึกเวชระเบียน

ผู้ป่วยนอก ให้สามารถอ่านและสื่อความกับแพทย์ผู้ดูแลต่อไป หรือผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่
ผู้ป่วยต้องมารักษา 

5. การสั่งการรักษาจะต้องเขียนให้ชัดเจนทั้งชื่อยา ขนาด จ านวนและวิธีการใช้ยา รวมทั้งการแนะน าหรือ
นัดหมายเพื่อติดตาม หรือส่งต่อ และลงนามให้อ่านออก  

หมายเหตุ : รพ.พรหมพิรามใช้โปรแกรมบริการในการบันทึกข้อมูล ประวัติ การรักษา ดังนั้นการลงนาม
หมายถึงการสั่งการรักษา ให้ใช้ User และ Password ของตนเองทุกครั้ง ในการบันทึกส่วนนี้ 

6. ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยส่งต่อมารับการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นและพร้อมที่จะส่งกลับ แพทย์ผู้ดูแล
จะต้องรับผิดชอบในการเขียนตอบใบส่งต่อ 

 
การดูแลผู้ป่วยใน (Medical Care of In Patients)  

1. เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แพทย์จะต้องให้ข้อมูลการวินิจฉัยหรือปัญหาเบื้องต้น และ
อธิบายแผนการรักษาหลักให้ผู้ป่วยและ/หรือญาติเข้าใจ ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอม เพื่อรับการ
รักษา ถ้ามีการท าหัตถการ หรือการรักษา หรือการผ่าตัดที่อาจมีอันตรายหรือผลแทรกซ้อน ควร
อธิบายแก่ผู้ป่วยและ/หรือญาติให้เข้าใจถึงความจ าเป็นทุกครั้ง 

2. การสั่งการรักษาจะต้องเขียนให้ชัดเจนและลงนามให้อ่านออก ควรระบุ วันเดือนปี และเวลาที่สั่งการ
รักษาทุกครั้ง 

3. การสั่งการรักษาทุกชนิดจะถูกยกเลิกเมื่อผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา 
 
การออกตรวจผู้ป่วยท่ีรพสต. 

1. แพทย์ 1 คนของตรวจผู้ป่วยที่รพสต.ทุกวัน หมุนเวียนกันไป  จนครบรพสต.ทั้งหมด 19 แห่ง และ
PCU พรหมพิรามอีก 1 แห่ง 

หมายเหตุ รพสต.แต่ละแห่งจะมีแพทย์ออกตรวจอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน 
2. เมื่อแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยที่รพสต.เสร็จ ในช่วงบ่ายก็จะออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในรายที่มีปัญหา หรือ

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ร่วมกับเภสัชกรและเจ้าหน้าที่รพสต. และจะส่งข้อมูลกลับสู่รพ.พรหมพิราม ซึ่ง
ในบางรายที่ต้องการทีมสหวิชาชีพอ่ืนๆ ก็จะจัดทีมสหวิชาชีพลงมาเยี่ยมอีกที 

นโยบายการจัดบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข  
1. จัดระบบบริการด้านสุขภาพแก่กลุ่มผู้ป่วยโรคต่างๆ 
2.  เป็นที่ปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ทีมสหวิชาชีพ 
3. เป็นประธานทีมคร่อมสายงานต่างๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน HA 



4. ก าหนดทิศทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นเข็มมุ่งขององค์กร ได้แก่ DM,HT ,DHF,TB, ACS, Sepsis, 
Stroke ,teenage pregnancy 

5. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง และร่วมวางแผนป้องกัน 
6. มีการท า medical audit ในผู้ป่วยที่พยาบาลตรวจแทนแพทย์นอกเวลาที่ ER  
7. มีส่วนร่วมกับทีม PCT ในการวางแนวทางการรักษาโรคส าคัญตามหลักทฤษฎีทางการแพทย์ ก าหนด 

CPG ต่างๆ 
8. มีการทบทวนเวชระเบียน การใช้ trigger tool เป็นเครื่องมือในการหาความเสี่ยงที่ส าคัญทางคลินิก

เพ่ือให้การดูแลป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุด 
 
 
 
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

  บูรณาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มาร่วมในการรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน  โดยมี
การก าหนดเป็นแนวทางท่ีใช้ในการรักษา และcondition ของผู้ป่วยที่สามารถรักษาร่วมกันได้ เช่นในกลุ่ม
อาการปวดข้อ ข้อเข่าเสื่อม มีการฝังเข็ม หรือนวดกดจุด เพ่ือลดการใช้ยาแก้ปวดลง 
 

5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
—  1. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย และส่งต่อข้อมูล ผู้ป่วยระหว่างรพสต. โรงพยาบาล 

พรหมพิราม และโรงพยาบาลศูนย์ ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน โดยแพทย์มีส่วนส าคัญในการลงข้อมูล ให้
ค าแนะน า และดูแลรักษารวมถึงส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

—  2.  พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยแบบใกล้บ้าน ใกล้ใจ โดยมีระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่ 
ครอบคลุมทุกรพสต.โดยให้แพทย์ออกตรวจอย่างสม่ าเสมอ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพอย่างครบถ้วน,รวมถึงการ
จัดตั้ง primary care cluster  

—  3.  เป็นแกนน าในการทบทวนcase ,bed side review ร่วมกับทีมสหวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ  
เพ่ือให้เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยที่ดี ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน  

—    


