


ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี

1 กระบวนการใหบริการขอมูลทางพิษวิทยาคลินิก

2 กระบวนการประสานงานและการบริหารจัดการยาตานพิษ



1 กระบวนการใหบริการ
ขอมูลทางพิษวิทยาคลินิก

2 กระบวนการประสานงาน
และการบริหารจัดการยา
ตานพิษ



Customer Stakeholder

1. กระบวนการใหบริการ
ขอมูลทางพิษวิทยาคลินิก

1.1  กระบวนการให
ขอมูลคําปรึกษาสําหรับ
ประชาชนทั่วไป มีขั้นตอน
คือ
- ประเมินระดับความรุนแรง 
- ใหคําแนะนําในการ
รักษาพยาบาล 
- ติดตามอาการ และ
ประเมินความเสี่ยง

ผูปวยและประชาชนทั่วไป: 
- ไดรับการประเมินอาการและ
สามารถรักษาอาการเบื้องตนได
อยางถูกตอง 
- ไดรับคําแนะนํา ทราบและเขาใจ
ขอมูลการดูแลรักษาภาวะพิษที่
ถูกตอง เหมาะสม   
- ไดรับความสะดวก รวดเร็วใน
แกไขปญหาภาวะพิษ โดยอาจไม
จําเปนตองไปพบแพทย หรือลด
ความรุนแรงไดในรายที่ตองไป
โรงพยาบาล

แพทย/พยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย:          
- มีมาตรฐานเดียวกันในการใหการ
ดูแลรักษาผูปวยอยางถูกตอง 
ครบถวน และรวดเร็ว

1.2 กระบวนการใหขอมูล
ในการดูแลรักษาผูปวย
กับบุคลากรทางการ
แพทย มีขั้นตอนดังนี้  
- สอบถามขอมูลเกี่ยวกับผู
ขอรับคําปรึกษา ชนิดของ
สารเคมี ขอมูลเกี่ยวกับผูที่
ไดรับสาร  
- การใหคําแนะนําในการ
ดูแลรักษา
- การบันทึกขอมูล  
- การประชุม สรุปปญหา
ผูปวย 
- ติดตามอาการ และ
ประเมินความเสี่ยง

แพทย/พยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย: 
 - ไดรับขอมูลแนวทางการดูแล
รักษาผูปวยที่สามารถปฎิบัติไดงาย 
และจริงตามเหตุการณ  รวดเร็ว และ
เหมาะสมกับผูปวยแตละราย
 - ขอมูลที่ไดรับมีมาตรฐานเดียวกัน 
ตามหลักวิชาการทางดานพิษวิทยา

ผูปวยและญาต:ิ 
- ไดรับการดูแลรักษา ที่มีความ
ถูกตองตามหลักวิชาการ เหมะสม
กับสถาณการณ รวดเร็ว ทันตอ
เหตุการณ  ซึ่งจะทําใหสามารถลด
ระดับความรุนแรงของภาะการเกิด
พิษ ในรายที่ไมรุนแรง ตลอดจน
สามารถรักษาชีวิตผูปวยในรายที่มี
อาการรุนแรงได

 - จํานวนครั้งของความคลาดเคลื่อน
ในการใหบริการขอมูลดาน
พิษวิทยาคลินิก                  
- ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

Process Sub-Process level 1

ขอกําหนด (what)

Lag KPI



Customer Stakeholder
Process Sub-Process level 1

ขอกําหนด (what)

Lag KPI

2.  กระบวนการ
ประสานงานและการ
บริหารจัดการยาตานพิษ

แพทย/พยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย: 
 - มียาตานพิษพรอมใช ที่สามารถ
ใชรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม 
ทันเวลา ถูกตองทั้งขนาด ขอบงชี ้
และวิธีใช

ผูปวย: 
- ผูปวยสามารถเขาถึงยาตานพิษได
 และไดรับการวินิจฉัยที่ถูกตอง 
ไดรับยาตานพิษที่เหมาะสม ทันเวลา

โรงพยาบาลที่ใหการดูแลรักษา
ผูปวย:
 - ลดอัตราการสูญเสียงบประมาณ
ในการรักษาที่ไมจําเปน

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหลง
ชาต ิ(สปสช):
 -ดูแลดานงบประมาณและนโยบาย 
เรื่องยาตานพิษในโครงการ

องคการเภสัชกรรม:
 -   การบริหารจัดการยาอยางมี
ประสิทธิภาพ จัดซื้อ การเก็บรักษา 
การเติมยา การดูแลยาหมดอายุ

จํานวนครั้งที่การประสานงานและ
การบริหารจัดการยาผิดพลาดที่มี
ผลตอการรักษาผูปวย



รหัส SLA หนวย ตีความ คาเปาหมาย คําจํากัดความ แหลงขอมูล ผูเก็บขอมูล

เชน % เชน สูงดี

ระบุคา
เปาหมาย 

SLA นิยามเพิ่มเติม
เก็บขอมูล
จากที่ไหน?

ระบุผูรวบรวม
ขอมูล

ครั้ง ต่ําดี 0 1. การรองเรียน
ของผูรับบริการ 
2.The 
Ramathibodi 
Poison Center 
Toxic Exposure
 Surveillance 
System  
3.จากระบบ
บันทึกเสียงของ 
Call Center

นักวิทยาศาตร
ฝายขอมูลของ
ศูนยพิษวิทยา

ชื่อหนวยงาน: ศูนยพิษวิทยา
ชื่อกระบวนการ: 1. กระบวนการใหบริการขอมูลทางพิษวิทยาคลินิก
รหัส SLA: 
ชื่อ SLA: 

ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย: ความตองการ/คาดหวัง/ผลลัพทที่ตองการ
1. ผูปวยและประชาชนทั่วไป  - ไดรับการประเมินอาการและสามารถรักษาอาการเบื้องตนไดอยางถูกตอง

 - ไดรับคําแนะนํา ทราบและเขาใจขอมูลการดูแลรักษาภาวะพิษที่ถูกตอง เหมาะสม
 - ไดรับความสะดวก รวดเร็วในแกไขปญหาภาวะพิษ โดยอาจไมจําเปนตองไปพบแพทย หรือลดความรุนแรงไดในรายที่ตอง
ไปโรงพยาบาล

1.  จํานวนครั้งของความคลาดเคลื่อน
ในการใหบริการขอมูลดานพิษวิทยา
คลินิก

จํานวนครั้งของความ
คลาดเคลื่อนในการ
ใหบริการขอมูลดานพิษวิทยา

2. แพทย/พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย  - สามารถใหการวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวยไดรับพิษไดอยางถูกตอง รวดเร็วตามมาตรฐานการรักษาระดับสากล

ชื่อ SLA สูตรคํานวณ

ระบุชื่อตัวชี้วัดหรือ SLA
ระบุสูตรคํานวณของ

ตัวชี้วัด



รอยละ สูงดี >= 80 % แบบสํารวจความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการจาก
ศูนยพิษวิทยา
รามาธิบดี

นักวิทยาศาสตร
ฝายขอมูลของ
ศูนยพิษวิทยา

2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คะแนนที่ไดในแตละหัวขอ/
คะแนนทั้งหมด



รหัส SLA หนวย ตีความ คาเปาหมาย คําจํากัดความ แหลงขอมูล ผูเก็บขอมูล

เชน % เชน สูงดี

ระบุคา
เปาหมาย 

SLA นิยามเพิ่มเติม
เก็บขอมูล
จากที่ไหน?

ระบุผู
รวบรวมขอมูล

ครั้ง ต่ําดี 0 แบบประเมินการ
ใชยาตานพิษ

นักวิทยาศาสตร
ฝายขอมูลของ
ศูนยพิษวิทยา

ชื่อหนวยงาน: ศูนยพิษวิทยา

ชื่อกระบวนการ: 2 กระบวนการประสานงานและการบริหารจัดการยาตานพิษ

รหัส SLA: 
ชื่อ SLA: 

ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย: ความตองการ/คาดหวัง/ผลลัพทที่ตองการ
1. ผูปวยและประชาชนทั่วไป  - ผูปวยสามารถเขาถึงยาตานพิษได และไดรับการวินิจฉัยที่ถูกตอง ไดรับยาตานพิษที่เหมาะสม ทันเวลา

2. แพทย/พยาบาลและบุคลากรทางการ
แพทย

 - มียาตานพิษพรอมใช ที่สามารถใชรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม ทันเวลา ถูกตองทั้งขนาด ขอบงชี้ และวิธีใช

3. หนวยงานที่เกี่ยงของ ไดแก สปสช, 
องคการเภสัชกรรม

โรงพยาบาลที่ใหการดูแลรักษาผูปวย:
 - ลดอัตราการสูญเสียงบประมาณในการรักษาที่ไมจําเปน

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหลงชาติ (สปสช):
 -บริหารจัดการดานงบประมาณและนโยบาย เรื่องยาตานพิษในโครงการไดสําเร็จลุลวง

องคการเภสัชกรรม:
 - บริหารจัดการยาตานพิษไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดซื้อ การเก็บรักษา และอื่นๆ ไดสําเร็จตามบทบาทในโครงการ

จํานวนครั้งที่การประสานงานและการ
บริหารจัดการยาผิดพลาดที่มีผลตอ
การรักษาผูปวย

จํานวนครั้งของความผิดพลาด

ชื่อ SLA สูตรคํานวณ

ระบุชื่อตัวชี้วัดหรือ SLA ระบุสูตรคํานวณของตัวชี้วัด
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