รูปแบบการพ ัฒนาการบริหารจ ัดการ
แบบบูรณาการงานICในรพ.สต.
เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น
่ วามยง่ ั ยืน
ทีป
่ ระสบความสาเร็จและนาสูค
โดย
วราภรณ์ ประทุมน ันท์ และคณะ
ื้ ในโรงพยาบาล
งานป้องก ันและควบคุมการติดเชอ
กลุม
่ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

ความสาค ัญของปัญหา
นโยบายร ัฐบาลพ ัฒนาPCU เป็น รพ.สต.
ื้
นโยบายงานป้องก ันและควบคุมการติดเชอ
ในโรงพยาบาล ดูแลนิเทศงานIC ใน
เครือข่ายรพ.สต. 19 แห่ง
ั
การนิเทศงาน IC พบว่า ความชดเจน
และ
ความเหมาะสมของ ระบบบริหารจ ัดการใน
รพ.สต.ย ังไม่ครอบคลุม ซงึ่ ต้องการโอกาส
ในการพ ัฒนา

ระบบบริหารจ ัดการทีม่ ปี ญ
ั หา
ื้ และการทาให้ปราศจากเชอ
ื้
1. การทาลายเชอ
2.
3.
4.
5.

ื่ สารและการประสานงาน
การบริการผูป
้ ่ วย/การสอ
โครงสร้างงานและการจ ัดการIC ในรพ.สต.
ความรูแ
้ ละท ักษะของบุคลากร
่ ต่อ
การบริหารจ ัดการมูลฝอย /การสง

คาถามวิจ ัย
รูปแบบการพ ัฒนาการบริหาร
จ ัดการแบบบูรณาการงานIC ใน
รพ.สต.เครือข่ายโรงพยาบาล
ขอนแก่นทีป
่ ระสบความสาเร็จ
่ วามยงยื
และนาสูค
่ั น

ควรเป็นอย่างไร?

วตถุ
ั ประสงค์
เพือ
่ พ ัฒนารูปแบบการบริหาร
จ ัดการแบบบูรณาการงานIC
ในรพ.สต.เครือข่าย
โรงพยาบาลขอนแก่นที่
ประสบความสาเร็จและนาสู่
ความยง่ ั ยืน

วิธกี ารศกึ ษา
วิจ ัยเชงิ ปฏิบ ัติการอย่างมีสว่ นร่วม
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3

ึ ษาวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจ ัยทีเ่ ป็น
ศก
ปัญหา ในระบบบริหารจ ัดการงาน ICใน
รพ.สต.
แบบบ ันทึกข ัอมูล / สุนทรียสนทนา
กาหนดแนวทางการบริหารจ ัดการงาน
่ ารปฏิบ ัติ
IC และนาสูก
อบรม/ ฝึ กปฏิบ ัติ /ประชุมกลุม
่ ย่อย
ประเมินผลล ัพธ์และให้ขอ
้ มูลย้อนกล ับ

กลุม
่ ต ัวอย่าง:
รพ.สต. 19 แห่ง
ผูเ้ กีย
่ วข้อง 45 คน

ระยะเวลา ตุลาคม 2553 - ก ันยายน 2554
รวมระยะเวลา 1 ปี

รูปแบบการพ ัฒนาการบริหารจ ัดการแบบบูรณาการงาน
่ วามยงยื
ICในรพ.สต. ทีป
่ ระสบความสาเร็จและนาสูค
่ั น

สสอ.

เครือข่าย
รพ.สต.
19 แห่ง

ปี 2558

ปี 2555
ระบบการทาลาย
้ื และการทาให้
เชอ
ื้
ปราศจากเชอ

ระบบการให้ความรู ้
และการฝึ กอบรม IC

PCA

ระบบ

บริหารจ ัดการแบบบูรณาการ

สสจ.

ระบบการ
ประสานงานสห
ี
สาขาวิชาชพ
สสอ สสจ รพศ
รพท อบต.
เทศบาล ฯลฯ

รพ.สต.
80 แห่งใน
จ ังหว ัด

ปี 2556

รพ.สต.
โครงสร้าง / ทีมงาน IC

ระบบบริการงาน IC
ระบบนิเทศติดตามกาก ับ

่ ต่อ/ ระบบ
ระบบการสง
้ื
การเฝ้าระว ังการติดเชอ
หล ังจาหน่าย

รพ.สต.
400 แห่ง
ในเขต 7

ร้อย
แก่น
ระบบการ
สาร
บริหารจ ัดการ สน
ิ ธุ ์
มูลฝอย
รพ.สต.
250 แห่งใน
4 จ ังหว ัด

ปี 2557

บทเรียนทีไ่ ด้ร ับและปัจจ ัยแห่งความสาเร็จ
สุนทรียสนทนา

ความปลอดภ ัยของ
้ ริการ
ผูใ้ ชบ

ผูบ
้ ริหารสน ับสนุน

การทางานเป็นทีม/เครือข่ายพีน
่ อ
้ ง
่ นร่วมของชุมชน
การมีสว
ความมุง
่ มน
่ ั ตงใจ/อดทน
ั้
/เพียรพยายาม

Change Agent/ Positive Thinking /KM

