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เอกสารการจัดการความรู้ 
 

เรื่อง 
Home Program 

 
จัดท าเมื่อ 

๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 
 
 

รายชื่อคณะผู้จัดท า 
พันโทหญิงมาลยัพรรณ  สุนทรสขุ 
และเจ้าหน้าที ่หอผู้ปว่ยใน ชั้น ๕ 

โรงพยาบาลโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 
 
 

 
แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร. ปีงบประมาณ๒๕๖๑ 
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หน่วย รพ.รร.จปร.   วันที่ ๑๐ เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 

เรียน    ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร.  
 

คณะกรรมการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร ขอส่งแผนการจัดการความรู้ แผนที่๑ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑  เรื่อง Home program  จัดท าโดย  พันโทหญิงมาลัยพรรณ  สุนทรสุข เบอร์ติดต่อ ภายใน ๖๒๕๕๙    
มือถือ ๐๘๙-๙๔๗๗๕๗๕ 
 
ล าดับ รายการ รูปเลม่ เอกสาร ไฟล์ PDF หมายเหต ุ

๑ ปก   เอกสาร ๑-๔ 
เย็บเลม่
ตามล าดับ 
จ านวน ๒ชุด 
 

๒ แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร.ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

 --- 
 
  -ค าน า   
  -บทสรุปการจดัการความรู ้   
  -สารบัญ   
  -เนื้อหา  -บทที๑่ /-บทที๒่ /-บทที๓่ 

-บทที๔่/-บทที๕่ 
  

  -บรรณานุกรม   
๓ แบบฟอร์มที่ ๑   
๔ แบบฟอร์มที่ ๒   

 
 ได้ด าเนินการน าไฟล์ PDF  ขึ้นบน web site    การจัดการความรู้ รร.จปร.แล้ว 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจดัการความรู ้ รพ.รร.จปร.ได้ตรวจสอบถูกต้องและเอกสารครบถ้วนของเอกสารแล้ว 
 

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 
 

พ.อ.หญิง 
                                         (    กนกพร  ศรีพิทักษ์   ) 

                                      ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร. 
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ค าน า 

 
 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อของประเทศไทย  ได้คร่าชีวิตประชากรไทยถึง ร้อยละ 75  ของการเสียชีวิต
ทั้งหมด  หรือราว 320,000 คนต่อปี  ในจ านวนนี้พบว่าประมาณครึ่งหนึ่งหรือราวร้อยละ 55  เสียชีวิตที่อายุ     
ต่ ากว่า 70 ปี  เมื่อพิจารณาโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต คือ โรคหลอดเลือดสมอง  โรคหัวใจขาดเลือด  
โรคเบาหวาน  และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง 
 โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีจ านวนผู้ป่วยที่รับป่วยไว้ในโรงพยาบาลเป็นล าดับต้นๆ
ของหอผู้ป่วย        และพบว่าการ Re-admit ด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรคดังกล่าวมีแนวโน้มที่สูงขึ้น     จึงได้
ด าเนินการทบทวนหาสาเหตุ    และประชุมกลุ่มพัฒนาแนวทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  เพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นและเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับผู้รับบริการและประชากรในความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
                  คณะผู้จัดท า 
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แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู้  ปีการประเมิน 2561 
 

ชื่อผลงาน  :  Home Program 

เจ้าของผลงาน  :  โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ประเภทของผลงาน  :  ความรู้แนวทางปฏิบัติงาน 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:  กระบวนการดูแลผู้ป่วย ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง    เน้น Patient  Safety  goal   และมี
การทบทวนปัญหาหาสาเหตุที่แท้จริง    พัฒนาแนวทางปฏิบัติ ในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง
ผู้ป่วย   ญาติและผู้ดูแล ( Care giver ) 

ลักษณะของผลงงาน 
 เป็นคู่มือส าหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง /ป้องกันความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดข้ึน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ:  
1. เป็นการท างานของสหสาขา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. ทีมงานมีความรู้ความช านาญ มีประสบการณ์  
3. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เป็นรายบุคคล ให้การดูแลทั้ง 4 มิติ 
4. ผู้ป่วย   ญาติและผู้ดูแล ( Care giver )มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ความสัมฤทธิ์  :  เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ และลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผู้ป่วยได้ และ
เป็นคู่มือในการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ด้วย 

ความภาคภูมิใจ 
1. เจ้าหน้าที่ Ward  ทีมสหสาขา  ร่วมประชุมทบทวนหาแนวทางแก้ไข 
2. จัดท าเป็นคู่มือในการดูแลผู้ป่วย 
3. สามารถน าแนวทางปฏิบัติในคู่มือมาใช้กับผู้ป่วยและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
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สารบัญ 

 
เรื่อง            หน้า 

1. สภาพปัญหา          6 
2. การเข้าใจสาเหตุที่แท้จริง         8 
3. ร่วมหาแนวทางปฏิบัติ         10 
4. ระบบการดูแลผู้ป่วย         11 
5. จัดรวบรวมเอกสาร/แนวทางปฏิบัติ       12 
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บทที่ 1 
 

1. สภาพปัญหา 
โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีจ านวนผู้ป่วยที่รับป่วยไว้ในโรงพยาบาลด้วยโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง   เช่น โรคเบาหวาน  โรคไตวายเรื้อรัง  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดสมอง  เป็นล าดับ 
ต้นๆของหอผู้ป่วย  และพบว่าการ Re-admit ด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรคดังกล่าวมีแนวโน้มที่สูงขึ้น      

จากการทบทวนตัวชี้วัดเรื่อง  อัตราการรับกลับของโรงพยาบาลใน 28 วัน  โดยไม่ได้วางแผน (Re-
admit 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน)  ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิผลและความสมบูรณ์ของการดูแลรักษา    การ
วางแผนจ าหน่าย   พบว่าในปี 2558 และ 2559 มีการ Re-admit คิดเป็น 1.93 และ 1.91 ตามล าดับ 
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บทที่ 2 
การเข้าใจสาเหตุที่แท้จริง 

 

 
 

 
 

เจ้าหน้าที ่
- ไม่วางแผนจ าหน่าย 
- ไม่ประเมิน/ประเมินซ้ า 
  ผู้ป่วย Care Giver 
- ไม่มแีผนการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน 

ระบบงานและอุปกรณ ์
- ไม่มีแบบประเมิน Care Giver, 
ADL, การกลืน 
- ไม่มีคู่มือปฏิบตั ิ“การดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่อง” 
- ไม่มแีนวทางการเยีย่มบา้น 

- ผู้สูงอาย ุ
- ฉดียาเบาหวานไม่ถูก 
- รับประทานยาไม่ถูก 
- ช่วยเหลือตัวเองไม่ได ้
- รับประทานอาหาร 
ผู้ป่วย 

- เคยท าแบบไหนก็ท า
แบบเดิม 
- ไม่รู้ปฏิบตัิไม่ถูกต้อง 
Care Giver 

 

Re-admit 
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สรุปผลการทบทวน 

กลุ่มผู้ป่วยที่ Re-admit ปัญหาที่พบ สาเหตุ แนวทางแก้ไข/แนวทางปฏิบัติ 
Bed Ridden ปอดอักเสบจากการ

ส าลัก จากการให้
อาหารทางสายยาง 

- เจ้าหน้าท่ีไม่ประเมิน 
Care Giver ก่อน
จ าหน่ายผู้ป่วย 
- Care Giver ให้
อาหารทางสายยางไม่
ถูกวิธี 

- 1. จัดท าคู่มือ “Home Program” 
(แนวทางการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง) 
- 2.การท างานร่วมกันของสหสาขา
วิชาชีพ 
- 3.แนวทางการเยี่ยมบ้าน 
- 4.ระเบียบปฏิบตัิ “Palliative care” 
- 5.ระเบียบปฏิบตัิPain Management 
- 6.Tracerเรื่อง DM, Ischemic 
Stroke 
- 7.Standing Order เรื่อง DKA, DM, 
Ischemic Stroke 

ผู้ป่วย Stroke ปอดอักเสบจากการ
ส าลัก  

เจ้าหน้าท่ีไม่ประเมิน
การกลืน และระดับ
ความรูส้ึกตัวของ
ผู้ป่วย 

ผู้ป่วยท่ีมีอุปกรณ์กลับบ้าน 
เช่น สายให้อาหารทาง
สายยาง สายสวนปัสสาวะ 
และการให้ออกซเิจน 

ญาติไม่ทราบถึงแหล่ง
ที่ซื้ออุปกรณ ์
 

 

ภาวะแทรกซ้อนเฉยีบพลัน
ของเบาหวาน 
 - DKA 
  - Hypoglycemia 
  - Hyperglycemia 

    ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว 
  - Neuropathy 
  - Retinopathy  

รับประทานยา/ฉดียาไม่
ถูกต้อง 
รับประทานอาหารไม่
ถูกต้อง 

ขาดความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคและการ
ปฏิบัติตน 

มะเร็ง 
ระยะเฉียบพลัน 
- Separation Anxiety 
- Pain 
ระยะเรื้อรัง 
- Body Image 
- Death/Dying 

- ผู้ป่วยมีอาการปวด
ตลอดเวลา 
- หอบเหนื่อย 
- ญาติมีความวติกกังวล 
 

ญาติไม่เข้าใจเกีย่วกับ
โรคและการดูแลของ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
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บทที่ 3 
ร่วมหาแนวทางปฏิบัติ 

 
ประชุมทบทวนปัญหาร่วมกับทีมสหสาขาและพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติ 
 

ประเภท
ผู้ป่วย 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

หอผู้ป่วย ทีมเภสัชกร กายภาพบ าบัด HPH 

ผู้ป่วย Bed 
ridden 

- Bed sore 
- ข้อติด 
- Aspiration Pneumonia 
- UTI 

- Bed Bath 
- พลิกตัวผู้ป่วย 
- การยืด – เหยียด 
- การ Feed อาหาร 
- การ Suction 
- การดูแลสาย F/C 
- Perineum Care 

 - เคาะปอด 
- Rehabilitation 

เยี่ยม
บ้าน 

ผู้ป่วย 
Stroke 

- การกลับเป็นซ้ าของ 
Stroke 
- แผลกดทับ 
- ข้อติด 
- การกลืนล าบาก 
- Fall 
- ไม่สามารถท ากิจวัตร
ประจ าวัน 

- การตรวจความผิดปกติ 
- งดบุหรี่, สุรา 
- พลิกตัวผู้ป่วย 
- การยืด – เหยียด 
- ประเมินการกลืน/ใส่ 
NG  Tube 
- ยกไม้ก้ันเตียง 
- ล็อกล้อรถเข็นทุกครั้ง 
- ดูแลพื้นไม่ให้ลื่น 
- ดูเรื่องการปฏิบัติตัว
ของผู้ป่วย 
- ให้ผู้ป่วยช่วยเหลือ
ตัวเองให้มากท่ีสุด 

- ให้ความรู้เรื่อง
ยา   Warfarin 
- การตรวจ   
Coagulopathy 
- S/E ของยา 
- ระวังอุบัติเหตุ
ต่างๆ 

- เคาะปอด 
- Rehabilitation 

 

DM ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 
  - DKA 
  - Hypoglycemia 
  - Hyperglycemia 
ภาวะแทรกซ้อนในระยะ
ยาว 
  - Neuropathy 
  - Retinopathy 

- ให้ความรู้เรื่องสาเหตุ
การเกิดอาการ และการ
ป้องกัน ภาวะ Hypo –  
Hyperglycemia 
- การรับประทานอาหาร 
- การตรวจตามนัด 
- การตรวจร่างกาย  
EKG ตรวจจอประสาท
ตา, เท้า 

ให้ความรู้เรื่อง
การรับประทาน
ยา/การฉีดยา 

  

CA - Pain - Palliative Care 
- Pain Management 
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บทที่ 4 
กระบวนการดูแลผู้ป่วย 

 

 
 
 จากกระบวนการดูแลผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยเข้ารับบริการในโรงพยาบาลแล้ว  จะต้องมีการประเมิน
ผู้ป่วยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือสังเกตอาการและวางแผนการดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเมินผู้ป่วย - วางแผนดูแลผู้ป่วย 
   - วางแผนจ าหน่าย 
1. เตรียมความพร้อมผู้ป่วย 
 1.1 ประเมินปัญหา 
 1.2 ประเมิน ADL, การกลืน, GCS ในผู้ป่วย, Ischemic stroke 
 1.3 ประเมินการฉีดยา, ความรู้เรื่องอาหาร, การป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย DM 
 1.4 ประเมิน PPSV2 ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
2. การเตรียมความพร้อม Care Giver   
 2.1 ประเมินการดูแลและการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ป่วย 
 2.2 ให้ความรู้/สอบการปฏิบัติกับ Care Giver 
 2.3 ประเมินซ้ า 
3. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
4. เตรียมบ้าน สถานที่ 
5. เตรียมความพร้อมของชุมชน  ทีม HPH ประสานการดูแลกับชุมชน 
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บทที่ 5 
จัดรวบรวมเอกสาร/แนวทางปฏิบัติ 

 
  จากผลการทบทวนดังกล่าว  และการท างานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ  คณะ

ผู้จัดท าจึงได้ด าเนินการรวบรวมและจัดท าคู่มือและระเบียบปฏิบัติต่างๆ  เพ่ือใช้แนวทางในการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงที่บ้าน  เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วย  ญาติ และผู้ดูแล ( Care giver ) 

- คู่มือ “Home Program” (แนวทางการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง) 
- แนวทางการเยี่ยมบ้าน 
- ระเบียบปฏิบัติ “Palliative care” 
- ระเบียบปฏิบัติ Pain Management 
- Tracer เรื่อง DM, Ischemic stroke 
- Standing Order เรื่อง DKA, DM, Ischemic stroke 
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Home   Program 

1. วัตถุประสงค์ :  การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิงและต่อเนื่องที่บ้าน  ต้องดูแลระยะยาวจ าเป็นต้องได้รับความ 
                   ร่วมมือจากครอบครัวหรือญาติในการดูแล  เพื่อให้การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทีมสุขภาพจึง  
                    ต้องมีการประเมิน  และเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาติเมื่อกลับไปดูแลต่อท่ีบ้าน 

2. ขอบเขต     2.1 ผู้ป่วยติดเตียง คือผู้ป่วยภาวะพ่ึงพิง  เช่น ผู้ป่วยโรคเรื่อรัง  หรือผู้สูงอายุที่จ ากัด 
                        ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันลดลง 
           2.2 ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัว 
                    2.3 ผู้ป่วย  Stroke 

3. ผู้รับผิดชอบ  :   แพทย์   ผู้ให้บริการทางการพยาบาล  เภสัชกร  ทีมกายภาพ   HPH      

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ     4.1 ก าหนดกลุ่มผู้ป่วยโดยใช้  Home  Program 
                               4.2 ประเมินผู้ป่วยโดยทีมสุขภาพ 
                               4.3 หาผู้ดูแลผู้ป่วย  ( Care  Giver ) 
   4.4 ทีมสุขภาพสอนและสาธิต  และประเมินการดูแลผู้ป่วย 
   4.5 มีการดูแลต่อที่บ้าน ( ทีม HPH ) 
   4.6 เมื่อมีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้ง 1669 ได้ 

5. เกณฑ์ชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เกณฑ ์
วัน  เดือน  ป ี

   

อัตราการ Readmit ภายใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม 

 

< 8 %    
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Flow Chart Case เยี่ยมบ้าน HPH + Ward 

ผู้ป่วยรับนอน 
 โรคเดิม 
 โรคเร้ือรัง 
 รายใหม่ 

Assessment + Investigation 

Discharge Plan 

Discharge Plan 
 

1. ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง DM, HT 
 

2. Ischemic  Stroke 
 
3. Bed ridden 
 
4. มีอุปกรณ์ติดตัว 
 
5. ผู้ป่วยด้ือยา 

มี Home Program ในการเตรียมผู้ป่วย
และญาติ ก่อนกลับบ้าน 

NURSE ส่ง case เย่ียม
บ้านให้ HPH ภายใน 3 วัน 
หลังจากที่ Admit 

เอกสารส่งกลับบ้าน HPH + Process ของ HPH 

Doctor order 

Ward 
เพื่อ Warning ผู้ป่วย Readmit ซ้ า 
และ Assessment 

Planning 
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การประเมินการกลืน 

ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อน 

1) ความรู้สึกตัวและตื่นหรือมีการตอบสนองต่อค าพูดหรือไม่ 
2) สามารถนั่งตัวตรงได้หรือไม่ 
3) ทดสอบ Gag reflex โดยให้ผูป้่วยหุบปากหรือปิดปากได้โดยไม่มีน้ าลายไหล 
4) สามารถที่จะไอตามที่บอกได้หรือไม่ 
5) ไม่มีน้ าลายไหลออกมามุมปาก ผู้ป่วยกลืนน้ าลายของตัวเองได้ 
6) สามารถแลบลิ้นและเคลื่อนไปมาโดยเลียริมฝีปากบนและล่างได้หรือไม่โดยไม่บิดเบี้ยว 
7) สามารถหายใจได้เองหรือไม่ 
8) มีเสียงแหบหรือมีเสียงน้ าในล าคอหรือไม่ โดยให้ผู้ป่วยพูดค าว่า “อา” 
9) ให้ผู้ป่วยนั่งตัวตรง 
10) ให้ดื่มน้ าครั้งละ 1 ช้อนชา ท าซ้ า 3 ครั้งข้ึนไป แต่ละครั้งของการดื่มน้ า ให้ผู้ป่วยพูดค าว่า “อา”  

ทดสอบการกลืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 แบบประเมินผู้ป่วย 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

 

ให้ผู้ป่วยนั่งตัวตรง 

ให้ดื่มน้ าครั้งละ 1 ช้อนชา ท าซ้ า 3 ครั้งข้ึนไป แต่ละครั้ง
ของการดื่มน้ า ให้ผู้ป่วยพูดค าว่า “อา”  

 

มีไอระหว่างหรือภายหลังการกลืน
เสียงพูดเปลี่ยนแปลง                  มี
ไหลรั่วจากมุมปาก 

 

 

1 

2 
ให้ผู้ป่วยหยุดดื่ม + ปรึกษาแพทย์ 

 

ให้ดื่มน้ า 1 ถ้วย (ประมาณ 50 ซีซี)   
ให้ผู้ป่วยพูดค าว่า “อา”  

 

 

3 

ผู้ป่วยทดลองรับประทานโดยเริ่มจากอาหารเหลวนุ่ม อาหารอ่อนเป็นเนื้อเดียว 
อาหารที่ต้องบดสับก่อน อาหารใกล้เคียงปกติแต่หลีกเลี่ยงอาหารแข็ง และอาหาร
ปกติ ตามล าดับ 

 

4 
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                          การดูดเสมหะ                                การให้อาหารทางสายยาง 
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              การพลิกตัวผู้ป่วย                                       การดูแลสายสวนปัสสาวะ 
 
 
 
 

 
การ  Rehabilitation โดยนักกายภาพ 
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วิธีการฉีดยาเบาหวานโดยทีมเภสัชกร 
 

 
 

การท าแผล 
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การจัดเตรียมสถานที่ 

    
 
การจัดเตรียมอุปกรณ์ 

 
  เครื่องผลิตออกซิเจน     ชุดให้ออกซเิจน 

        
 

เครื่องดูดเสมหะ      ชุดพ่นยา  
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ที่นอนลม 

 
 

 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 2559 2560 2561 
อัตราการ Re-admit 18 9 6 
จ านวนผู้ป่วย 999 967 340 
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Clinical Tracer Highlight: เบาหวาน 
 

โรงพยาบาล โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สาขา อายุรกรรม / ส่งเสริมสุขภาพ 
สภาวะทางคลินิก การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
วันที่  
 
1.บริบท 
        จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยปัจจุบัน ท าให้โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นใน
ประชากรโรคนี้ไม่แสดงอาการในระยะแรก  ท าให้ประชากรขาดความตระหนักในการตรวจคัดกรอง และไม่เห็น
ความส าคัญของอันตรายจากโรคเบาหวาน ซึ่งก่อผลเสียคือประชากรจะเข้ารับการรักษาก็ต่อเมื่อมี
ภาวะแทรกซ้อนแล้ว เช่น แผลเบาหวานที่เท้า, diabetic retinopathy, diabetic nephropathy, ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้านเบาหวาน (DKA, HHS) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายสนิทได้ ทั้งยังเป็นการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ และบุคลากรในการรักษาภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ 
                จากผลการตรวจคัดกรองประจ าปี 2557-2560 พบกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเพิ่มข้ึนจากปี 
2557=6.73% ปี 2558 = 19.75 % ปี 2559 = 23.53 % ปี 2560 =12.45 % ซึ่งข้อมูลจากการตรวจร่างกาย
ประจ าปีพบว่าประชากรในพ้ืนที่ยังต้องการความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง  ด้านการควบคุมอาหารและ
ออกก าลังกายเพ่ือป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในอนาคต 

 
2.ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงส าคัญ 
     1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
     2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C เป็นไปตามเป้าหมาย 
     3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนอย่างเหมาะสม  
 
3. เป้าหมาย/เครื่องชี้วัดที่ส าคัญ 
      1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมากกว่า 50% 
      2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C เป็นไปตามเปา้หมายมากกว่า 60% 

3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนอย่างเหมาะสม มากกว่า 60% 
และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน 
      4 ผู้ป่วยโรคเบาหวานตระหนักถึงความส าคัญของโรค และ ภาวะแทรกซ้อนของโรคมากขึ้น 
      5 ส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 
 
4. กระบวนการ 

1. มีระบบการให้บริการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และการตรวจร่างกายประจ าปี
พร้อมแนะน าการควบคุมอาหารและออกก าลังกาย 

2. กลุ่มเสี่ยง  DTX 100-125 mg% นัดตรวจซ้ าอีก 1 เดือนพร้อมให้ค าแนะน าการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก 3 อ. 2 ส.(อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย สูบบุหรี่ สุรา) 
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3. มีระบบ Telephone Visit ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ , การติดตามผู้ป่วย DM กลุ่มเป้าหมายที่ไม่
มาตามนัดภายใน 7 วัน   โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีผล FBS หรือ HbA1c อยู่ในระดับที่ต้องควบคุม จะมีการ
ติดตามต่อเนื่องอีก 7 วัน 

4. พยาบาลงานสร้างเสริมสุขภาพจัดบริการให้สุขศึกษารายกลุ่มและรายบุคคลระหว่างรอผล LAB   
5. จัดตั้งคลินิก DPAC ลดพุงลดโรค ให้บริการวันจันทร์ – พุธ เวลา 08.00 น.-12.00 น. 
6. คัดกรองภาวะ Diabetic retinopathy โดยการถ่ายภาพจอประสาทตาอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง 
7. การใหค้วามรู้และทักษะในเชิงป้องกันการดูแลเท้าของตนเอง 
8. การตรวจจอประสาทตา  โดยได้รับการสนับสนุนจักษุแพทย์เพ่ือคัดกรอง DR จาก รพ.พระมงกุฎ

เกล้า เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2553  และปี 2557 ได้รับเพิ่มจาก รพ.นครนายก อีกสัปดาห์ละ 1 วัน 
 
5. ผลการพัฒนา 

ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 
2560 

(ต.ค.59-พ.ค.60) 
1.อัตราผู้ป่วยเบาหวานทีมี HbA1C น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 
7 

>60% 55.44 49.26 51.60 74.54 

2.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ  Urine    
Microalbumin  ภายใน 3 เดือน 

100% 47.77 38.42 71.13 33.35 

3.อัตราการมารักษาด้วยภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น 
(Acute Complication) ของ DM  
(Hypo-Hyperglycemia, DKA, HHNK) 

<5% 1.16 1.1 1.87 2.26 

4.อัตราการ re-admit ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
ของผู้ป่วยเบาหวาน 

<2% 0.34 0 0.46 1.76 

5.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการตรวจ DR อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

>60% 55.10 24.32 59.14 25.72 

 
6.โอกาสพัฒนา 

1. ปรับเกณฑ์เป้าหมาย HbA1C, FPG ที่เหมาะสมของคนไข้แต่ละคน ตามแนวทางเวชปฏิบัติการ
รักษาโรคเบาหวาน 

2. ปรับปรุง CPG ของโรงพยาบาลให้เหมาะสม ทันสมัย  
3. เพ่ิมเครื่องมือช่วยกระตุ้นเตือน การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 
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Clinical Tracer Highlight : STROKE 
 

โรงพยาบาล โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สาขา อายุรกรรม 
สภาวะทางคลินิก STROKE 
วันที่  
 
1. บริบท:  

โรงพยาบาลมีอายุรแพทย์ 1 คนในปี  2556-2557 พบผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Stroke  4 ราย
และ 6 ราย ผู้ป่วย Stroke มีปัญหาในการส่งต่อล่าช้า ปี 2555 พบว่าอัตราการส่งต่อภายใน 30 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 85.7 มีการทบทวนการประเมินผู้ป่วยร่วมกับทีมพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อโดยปรับปรุง CPG เพ่ือลด
ขั้นตอนการตรวจ  เพ่ือการวินิจฉัยร่วมกับเครือข่าย   และพัฒนาบุคลากรในการอบรมระบบ stroke fast 
track ท าให้ปี 2556 อัตราผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ stroke fast track และได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาทีร้อยละ 
100 ปี 2557 อัตราผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ stroke fast track และได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาทีร้อยละ 88.23 
ลดลงจากเดิมซึ่งพบปัญหาระบบการปฐมนิเทศแพทย์หมุนเวียนท าให้ส่งผลต่อการประเมินอาการไม่ชัดเจน 

จากการติดตามเยี่ยมบ้านในปี 2556  จ านวน 9 รายพบว่าปัจจัยสาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการมีส่วน
ร่วมก าหนดการวางแผนการดูแลผู้ป่วยเกิดจากสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้  เช่น การย้ายที่อยู่  ความเชื่อค่านิยม  
ระดับการรู้หนังสือ ภาษา ความสามารถทางร่างกายของผู้ป่วยและครอบครัว จึงมีแผนพัฒนากระบวนการให้
ความรู้และทักษะในการดูแลตนเองที่บ้านแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   กระบวนการให้ข้อมูลเป็นไปอย่างเปิดกว้าง
ยืดหยุ่นและยอมรับผลลัพธ์ผู้ป่วยและครอบครัวเกิดความพึงพอใจร้อยละ 95.44 และสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 
 
2. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ/ความเสี่ยงส าคัญ: 

1. อัตราการเกิด Stroke รายใหม่ในผู้ป่วย HT เพ่ิม 
2. จ านวนผู้ป่วย Stroke รายใหม่เข้าถึงบริการช้า 
3. ผู้ป่วย Stroke ที่ไม่เป็นตามเกณฑ์ Fast track ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน 
4. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน (ปอดอักสบ แผลกดทับ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ) ยังคงสูง 

 
3. เป้าหมาย/เครื่องชี้วัดที่ส าคัญ  

1. จุดคัดกรองสามารถคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยภาวะหลอดเลือดสมอง(Stroke) ได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถท า CT Scan  Brain without contrast ได้ภายใน 30 นาทีหลังจากที่ร้องขอ 
3. Activate Stroke fast tract ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
4. สามารถส่งต่อผู้ป่วย Stroke fast tract ไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมได้ภายใน 30 นาที 
5. มีเกณฑ์การรับป่วย(admit)หรือส่งต่อ(refer) ผู้ป่วยที่มีภาวะ Stroke ที่ชัดเจน 
6. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย Stroke ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
7. มีการติดตามการรักษา กายภาพบ าบัด ส่งเสริมสุขภาพหลังออกจาก รพ. อย่างต่อเนื่อง 
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4. กระบวนการ 
1. ให้ความรู้ และซักซ้อมส่วนการคัดกรองผู้ป่วยถึงอาการที่ต้องสงสัยภาวะหลอดเลือดสมอง 
2. มีการจัดท า CPG stroke fast track, Care Map Stroke, Standing order เพ่ือลดขั้นตอนการ

ตรวจ  เพื่อการวินิจฉัยร่วมกับเครือข่าย 
       3.การอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรเรื่อง ระบบ stroke fast track 
       4.ให้ห้อง CT เตรียมพร้อมส าหรับการท า CT brain ได้ภายใน 30 นาทีหลังจากร้องขอ หรือมีแผนการ
ส่งต่อหากไม่สามารถท า CT brain ได้ทันเวลา 
       5.ท าเครือข่ายในการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อการส่งต่อได้ทันท่วงที 
       6.พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเข้าใจถึงอาการเสี่ยงและอาการเตือน 
       7.ระบบการปฐมนิเทศแพทย์หมุนเวียน และทบทวนการดูแลผู้ป่วย ในรายที่มีปัญหาซับซ้อนโดย 
ทีมสหวิชาชีพ 
       8.พัฒนาประสานแนวทางในการดูแลผู้ป่วยสู่ชุมชน เช่น การลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน การ
สร้าง Empowerment   การฝึกทักษะการดูแลตนเองที่บ้านการเตรียมสภาพแวดล้อม 
       9.จัดวางระบบการวางแผนจ าหน่าย ด้วย M-O-T-H-O-D model และการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน 
ผู้ป่วยขาดนัดตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยการส่งข้อมูลทาง E-Mail เพ่ือความรวดเร็วมากข้ึน 
 
5.ผลการพัฒนา 

1.  ระบบการขอค าปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทาง Fast track ตลอด 24 ชั่วโมง 
2.  เพ่ิมการเข้าถึงและเพ่ิมการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการฉุกเฉินโดยการประชาสัมพันธ์

ทางสถานีวิทยุชุมชนที่ประชุมหมู่บ้านและคลินิก DM, HT ของโรงพยาบาลจัดท าปฏิทินประเมิน    
F A S T ให้กับ กลุ่มข้าราชการทหาร และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

  3. Empowerment ญาติให้มีส่วนร่วมในการดูแลการประเมินความรู้และทักษะในการดูแล   
      ตนเองของผู้ป่วยและญาติก่อนกลับบ้านทุกราย 

4.วางแผนการติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมดูแลผู้ป่วยร่วมกับผู้น าชุมชน อสม. 
5. มีการจัดตั้งศูนย์เอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเปิด
ด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน  2558 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 
2560 

(ต.ค.59-พ.ค.60) 
ท า CT brain ได้ภายใน 30 นาที  80 % NA NA NA NA 
Refer Out 30  นาที  80 % 88.23 90.5 100 100 

 
6.โอกาสพัฒนา  
     การติดตามผู้ป่วยหลังจากออกจากโรงพยาบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ 
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 ระเบียบปฏิบัติ :  หน้า 
ระดับเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการเยี่ยมบ้าน  
หน่วยงาน :  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  
ผู้จัดท า :  ผู้อนุมัติ 

 
วัตถุประสงค์ : 

1.  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล และรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
2.  เพ่ือกระตุ้นให้ครอบครัวเห็นความส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง และบุคคลในครอบครัว 
3. เพ่ือค้นหาปัญหาของครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว และหา

แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่ครอบครัวสามารถปฏิบัติได้ 
4. เพ่ือติดตามผลรักษา หรือติดตามผู้ป่วยขาดนัด ตลอดจนติดตามประเมินผลการเยี่ยมครั้งก่อน 

 
ตัวช้ีวัด :  อัตราการเข้ารักษาซ้ าในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผนในหอผู้ป่วย ≤ 10 %  
 
ค าจ ากัดความ : 

การเยี่ยมบ้าน (Home visit) หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ซึ่งในทีมเยี่ยมบ้าน ควรที่
จะต้องมีความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการเยี่ยมบ้านด้วย โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ผู้ป่วยและครอบครัว 
มีความเต็มใจให้เยี่ยมบ้าน ทีมบุคลากรสุขภาพ มีความเต็มใจในการเยี่ยม แนวทางการเยี่ยมบ้าน การเยี่ยมบ้าน
จะต้องเกิดจากความยินยอมของสองฝ่ายคือฝ่ายผู้เยี่ยมและฝ่ายผู้ถูกเยี่ยมมีความยินยอม พร้อมใจกัน เมื่อเลือก
ครอบครัวที่จะเยี่ยมแล้ว  
 
ประเภทของการเยี่ยมบ้าน 

เยี่ยมบ้านคนป่วย แบ่งเป็น  3  ประเภท คือ 1.โรคฉุกเฉิน โรคเฉียบพลัน หรือโรคเรื้อรัง   2.เยี่ยมบ้าน
เพ่ือดูแลความเจ็บป่วยระยะสุดท้าย อยู่เป็นเพ่ือนขณะที่ตาย ดูแลญาติจนถึงการตาย   และ 3.เยี่ยมบ้านเพื่อ
ประเมินสภาวะสุขภาพ ในรายที่ต้องใช้ยาหรือการรักษาที่ซับซ้อน ในรายที่มาใช้บริการการรักษาเกินจ าเป็น ใน
รายที่มารับบริการล าบาก เช่น พิการ ถูกสังคมรังเกียจ ถูกทอดท้ิง ติดยา ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นต้น 
เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล เช่น ในรายที่เพ่ิมคลอดบุตร ในรายที่หลังการผ่าตัด หรือ
อุบัติเหตุ เป็นต้น 
 
หอผู้ป่วยในชั้น 5 จะส่งเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล ในกลุ่มผู้ป่วยต่อไปนี้ 
 1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง , DM , HT 
 2. Ischemic Stroke 
 3. Bed ridden 
 4. มีอุปกรณ์ติดตัว 
วิธีการด าเนินงาน : 
 1. เตรียมข้อมูล ประเมินปัญหาความต้องการของผู้ป่วยและญาติ โดยสหสาขาวิชาชีพ 
 2. ประชุมทีมวางแผนเยี่ยมผู้ป่วย เพ่ือ 
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ก าหนดวัตถุประสงค์การเยี่ยม 
ประเมินปัญหาเดิม 
ประเมินปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้น 
ประเมินสภาพร่างกาย , จิตใจ , สิ่งแวดล้อม 

 3. การปฏิบัติตามแผน(ลงเยี่ยมบ้าน) 
ทีมเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพ (จากการประเมินปัญหา) 
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน (สมุดหรือแฟ้มประจ าครอบครัว) 
การเยี่ยมแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
โทรศัพท์นัดหมายกับครอบครัวผู้ป่วยที่จะไปเยี่ยม (อยากให้ไปหรือไม่)  
ข้อมูลที่เตรียม ได้แก่ แผนที่เยี่ยมบ้าน แผ่นพับ กระเป๋าอุปกรณ์ เช่น ยา ชุดท าแผล น้ ายา ต่างๆ 
ครอบครัวควรต้องมีเบอร์ติดต่อของผู้เยี่ยมด้วยเพ่ือใช้ในการติดต่อกลับ กรณีท่ีสมาชิกของครอบครัว

ต้องการติดต่อกลับเพ่ือปรึกษาหรือต้องการให้เยี่ยม โดยมีข้อตกลงของการให้บริการทั้ง 2 ฝ่ายก่อน  
 4. การประเมินผล (สรุป และบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน) 

ท าให้ทราบข้อมูลที่เกิดขึ้น และการวางแผนการเยี่ยมครั้งต่อไป รวมถึงให้บุคลากรอ่ืนที่จะลงเยี่ยม
ทราบข้อมูลด้วย 

สรุปปัญหาทางด้านร่างกาย , จิตใจ , สังคม , สิ่งแวดล้อม 
แนวทางเยี่ยมบ้านครั้งต่อไป 

แนวทางปฏิบัติเรื่อง  
 Palliative care 
 Pain management 
 Standing order เรื่อง DKA, DM, Ischemic stork  
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แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) ๗ ขั้นตอน 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลาเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

๑ การบ่งชี้ความรู ้
- ประชุมก าหนดหัวข้อการจัดการความรู ้
- คัดเลือกหัวข้อและจัดล าดับความเร่งด่วน
ในการจัดท าการจัดการความรู ้
- ส่งหัวข้อจัดการความรู้ให้ รร.จปร. 

 
- มี.ค. ๖๑ 
- มี.ค. ๖๑ 
 
- มี.ค. ๖๑ 

 
จ านวนหัวข้อการ
จัดการความรู ้

 
ไม่น้อยกว่า ๑ หัวข้อ
ต่อ นขต.ฯ 

 
นขต รพ..รร.จปร.  

 
- คณะกรรมการ KM 
ของหน่วย 

 
- บันทึกการประชุม 
 
- รายชื่อหัวข้อ KM 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- การจัดตั้งคณะด าเนินงานหรือ KM 
team ในแต่ละหัวข้อการจัดการความรู ้
- การรวบรวมองค์ความรู้จากเอกสาร หรือ
จาก website หรือจากตัวบคุคล 
- คณะท างานประชุม รวบรวม ถ่ายทอด
ความรู้ แลกเปลี่ยนความคดิเห็นพร้อม
บันทึกข้อคิดเห็นเสนอแนะต่างๆ  

 
- มี.ค. ๖๑ 
 
- มีค. – เม.ย.๖๑ 
 
- มีค.– เม.ย.๖๑ 
 
 
 

 
- คณะท างานหัวข้อการ
จัดการความรู ้
- แหล่งความรู ้
 
- การประชุมพูดคยุ
แลกเปลีย่นความรู้
ความคิดเห็น 

 
- มีคณะท างานครบ
ทุกหัวข้อ 
- ไม่น้อยกว่า ๒ 
แหล่ง 
- มีการประชุมไม่
น้อยกว่า ๓ ครั้ง 

 
นขต.รพ.รร.จปร. 

 
- คณะกรรมการ KM 
ของหน่วย 
- KM Team 
 
- KM Team 

 
- รายชื่อ KM 
team 
- รายละเอียด
แหล่งข้อมูล 
- บันทึกข้อความ /
บันทึกการประชุม 

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- จัดแยกหมวดหมู่เอกสารความรูแ้ละจัด
เรียงล าดับเพื่อเข้าใจง่าย 
 

 
- พ.ค. ๖๑ 
 

 
- การจัดเรยีงเนื้อหา 

 
- เนื้อหาอ่านแล้ว
เข้าใจง่ายมีล าดับ
ขั้นตอนรายละเอียด
ครบถ้วน 

 
นขต.รพ.รร.จปร. 

 
- KM Team 

 
- เอกสารการ
จัดการความรู ้
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลาเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 
๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู ้

- น าร่างเอกสารให้ผูรู้้/ผู้ใช้งาน 
กลั่นกรองเพื่อความถูกต้อง 
สื่อสารเข้าใจง่าย เนื้อหา
ครบถ้วน 

 
 

 
- มิ.ย. ๖๑ 
 

 
- ผู้รู้/ผู้ใช้งานท่ีท าการ
กลั่นกรองความรู ้

 
- มีผู้รู้/ผู้ใช้งานท่ีท า
การกลั่นกรองความรู้
ไม่ต่ ากว่า ๓ คน 

 
นขต.รพ.รร.จปร. 

 
- KM Team 

 
- บันทึกรับรอง/
ข้อคิดเห็นจากผู้รู/้
ผู้ใช้งาน 

๕ การเข้าถึงความรู้ 
- พัฒนาดูแลช่องทางการเข้าถึงแหล่ง KM 
๑) เว็บไซต ์
๒) ห้องการจัดการความรู ้
 
- แปลงข้อมูลเป็นไฟล์ pdf.และสร้าง 
keyword น าเข้าฐานข้อมูลแสดงบน
เว็บไซต ์
 
- น าเอกสารการจัดการความรู้เข้าห้องการ
จัดการความรู ้
 
- ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ รร.จปร. 
เข้าถึงแหล่งความรู ้

 
- ก.ค. – ส.ค. ๖๑ 
 
 
 
- ก.ค. – ส.ค. ๖๑ 
 
 
- ก.ค. – ส.ค. ๖๑ 
 
 
- ก.พ. – ส.ค. ๖๑ 

 
- จ านวนช่องทาง 
 
 
 
- หัวข้อความรู้ใหม่บน
เว็บไซต ์
 
- หัวข้อความรู้ใหม่ใน
ห้องการจัดการความรู ้
 
- จ านวนครั้งการเข้าถึง
ความรู ้

 
- ไม่น้อยกว่า ๒ 
ช่องทาง 
 
 
- หัวข้อความรู้ใหม่
ทุกหัวข้อเข้าถึงได้
ผ่านเว็บไซต ์
- หัวข้อความรู้ใหม่
ทุกหัวข้อเข้าถึงได้
ผ่านเว็บไซต ์
- ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
ครั้ง 

 
- รพ.รร.จปร. 
 
 
 
-นขต.รพ.รร.จปร. 
 
 
- นขต.รพ.รร.จปร. 
 
 
- ข้าราชการ
รพ.รร.จปร. 

 
- คณะกรรมการ KM 
ของ รร.จปร. 
- คณะกรรมการ KM 
ของหน่วย 
- KM Team 
 
 
- KM Team 
 
 
- KM Team 

 
- เว็บไซต์ KM 
รร.จปร. 
- ห้อง KM  
 
-เว็บไซต์ KM 
รร.จปร. 
 
- ห้อง KM  
 
-เว็บไซต์ KM 
รร.จปร. 
 

 
 

 

 


