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I-1 การนา
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-4 (2) (3) (4) (5) (6)]
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: การสือ่ สารและการสร้างความผูกพันกับกาลังคนและผูร้ บั ผลงาน การกากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ การประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม ความ
เชื่อมันของผู
่
ม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ข้อร้องเรียนด้านการไม่ปฏิบตั ติ าม
0
0
0
0
0
1
จริยธรรมวิชาชีพ (ม.41)
ข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะจากการ
0
0
0
0
0
0
ตรวจสอบภายใน
ข้อร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใส
0
0
0
0
0
0
ii. บริบท
วิสยั ทัศน์: บริการดี มีมาตรฐาน บูรณาการงานสูช่ ุมชน ประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ:
1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพได้ม าตรฐานครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาล การส่ง เสริมสุขภาพการ
ควบคุมป้ องกันโรค และการฟื้ นฟูสภาพผูม้ ารับบริการ
2. พัฒนาบุคลากรให้มคี วามเป็ นเลิศด้านการบริการ โดยใช้กระบวนการเพิม่ ศักยภาพด้านเทคนิคบริการวิชาการ
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ มีสวนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุม ชน
ค่านิยม: รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็ นนิจ จิตบริการ
ระบบกากับดูแลองค์กร: วิเคราะห์องค์กรให้ครอบคลุมทัง้ จุดเด่นและส่วนทีเ่ ป็ นโอกาสพัฒนา กาหนดทิศทางองค์กร
ให้เมาะสมและมีความสัมพันธ์กบั ความเชีย่ วชาญ / ปั ญหาองค์กร จัดทาแผนยุทธศาสตร์ระดับโรงพยาบาลและ
ก าหนดให้ห น่ ว ยงานจัด ท าแผนปฏิบ ัติก ารระดับ หน่ ว ยงานที่เ ชื่อ มโยงกับ แผนยุ ท ธศาสตร์แ ละกลยุ ท ธ์ก าร
ดาเนินงานของโรงพยาบาลติดตามการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ โดยงานยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
iii. กระบวนการ
I-1.1 ก. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และจริยธรรม:
(1) ผูน้ าชีน้ าองค์กร:
 การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นผลจากวิสยั ทัศน์ขององค์กร:
มีการกาหนดจุดเน้นรายปี และกาหนดแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์ ประจาปี 2561-2562 ทัง้ สิน้ 4 ยุทธศาสตร์
3 พันธกิจ 8 กลยุทธ์ 23 ตัวชีว้ ดั ครอบคลุมทัง้ การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัย การบริหาร
จัดการในองค์กร ( เงิน คน เครื่องมือ/สาธารณูปโภค สิง่ แวดล้อมและข้อมูล) การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมความ
ร่วมมือสถานบริการเครือข่ายและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการดาเนินงานบรรลุตามวิสยั ทัศน์ขององค์กรทีต่ งั ้ ไว้
 ผูน้ าเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ติ ามค่านิยม:
ผูบ้ ริหารมีการมอบทิศทางการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วกับระบบบริการโดยเน้นผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางและมุ่งเน้นให้
เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผปู้ ่ วยและผูม้ ารับบริการในทุกเวทีประชุม เช่น ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.
ประชุมคณะทีมนาและประชุมเจ้าหน้าทีป่ ระจาเดือน
ผูบ้ ริหารกาหนดทิศทางการดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ ต้องผ่านการรับรอง HA ภายในปี 2563 โดย
ผ่านการตกลงร่วมของคณะกรรมการทีมนา โดยมอบหมายการดาเนินการผ่านทีมนาเฉพาะด้าน
ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับการพิจารณากิจกรรมโครงการทีช่ ่วยสร้างบรรยากาศขององค์กร อนุมตั โิ ครงการจัด
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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กิจกรรมเพื่อทีเ่ จ้าหน้าที่จะได้ทาร่วมกัน เช่น งานกีฬาสี งานขึน้ ปี ใหม่ งานวันเกิด และการจัด อบรมภายใน
โรงพยาบาล เช่น อบรม SKT กิจกรรมDPAC เพื่อให้ได้มกี ารทากิจกรรมร่วมกันและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การบริการของบุคลากร โดยมีการบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมด้วย
ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับการกระทาผิดวินัยในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาราชการและการสูบบุหรี่
ใน รพ. และยาเสพติดทุกประเภทถือเป็ นการปฏิบตั ติ วั ทีไ่ ม่เหมาะสมในการเป็ นบุคลากรทางสาธารณสุขทีต่ อ้ ง
เป็ นต้นแบบด้านสุขภาพแก่ประชาชนทัวไป
่ นาประเด็นเข้าร่วมหารือในกรรมการบริหาร และกาหนดให้มกี าร
ดาเนินงาน รพ.สร้างเสริมสุขภาพอย่างชัดเจน หากมีการฝ่ าฝืนมีโทษทางวินยั
ผู้บ ริห ารให้ค วามสาคัญ กับ การสร้า งสิ่ง แวดล้อ มที่เ อื้อ ต่ อ ความปลอดภัย ของบุ ค ลากร ผู้ร ับ บริก ารและ
ทรัพย์สนิ โดยให้มกี ารติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดในจุดทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั กิ ารณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์
ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับบุคลากรทัง้ ด้านสวัสดิการและขวัญกาลังใจ โดยมีการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ให้กบั กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชัวคราว
่
ลูกจ้าง
รายวันทีเ่ ป็ นพนักงานทาความสะอาดมีการเพิม่ เงินรายวันให้ในวาระพิเศษ หรือ ให้ค่าตอบแทนคิดเป็ น OT
ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสร้างโรงจอดรถเพิม่ เติมให้กบั เจ้าหน้าทีแ่ ละผูร้ บั บริการ
(2)(3) ผูน้ าส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและหลักจริยธรรม:
 เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ขิ ององค์กร ได้สร้างองค์ความรู้ จิตสานึก และความตระหนัก
ต่อการ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและจริยธรรม โดยมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านบุคลากรใหม่ทุก 3, 6 เดือน มีการ
สอดแทรกประเด็นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทีป่ ระชุมประจาเดือน ผู้นาทุกระดับสื่อสารต่อบุคลากรสม่า เสมอ
ประกาศนโยบายต่อต้าน การทุจริต (ITA) กับคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล ให้นาสู่การปฏิบตั ิ ประกาศ
วัฒนธรรมองค์กร คือ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็ นนิจ จิตบริการ ทางานเป็ นทีม องค์กรผ่านการประเมิน
ITA ในปี 2561 และ 2562
 เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม ผูน
้ าสูงสุดได้มอบหมายให้บุคลากรปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถูกต้องตามระเบียบที่
สาคัญ เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ระเบียบการบริหารจัดการทางการเงิน มอบหมายให้มกี ารตรวจสอบ
ภายใน ผลลัพธ์ ไม่พบข้อ ร้องเรียนด้านความโปร่งใส
I-1.1 ข. การสือ่ สาร
(1) ผูน้ าสือ่ สารและสร้างความผูกพัน:
 กับกาลังคน (สือ่ สารการตัดสินใจทีส่ าคัญ/ความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลง, สร้างแรงจูงใจ):
เพื่อให้มกี ารสือ่ สารทีท่ วถึ
ั ่ ง ถูกต้อง ทันเวลา ผูน้ าได้กาหนดแผนการประชุมประจาเดือนขององค์กร
สม่าเสมอ ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และมอบหมายให้ทุกกลุ่มงาน / หน่วยงาน
มีการประชุม ประจาเดือนทุกงาน
 กับผูร้ บั บริการ:
เพื่อเพิม่ การเข้าถึงข้อมูลบริการของโรงพยาบาลได้จดั ช่องทางการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์ ทาง Social
network เว็บไซต์โรงพยาบาล Facebook โรงพยาบาล เสียงตามสาย และสอบถามทางโทรศัพท์ของ
โรงพยาบาลและ ช่องทางอื่นๆ เช่น การร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มต่างๆ
I-1.1 ค. ผลการดาเนินงานขององค์กร
(1) ผูน้ าสร้างสิง่ แวดล้อมทีท่ าให้องค์กระประสบความสาเร็จ:
 การบรรลุพนั ธกิจ:
เพื่อบรรลุพนั ธกิจด้านการบริการ ให้มคี ุณภาพได้ มาตรฐานครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมป้ องกันโรคและการฟื้ นฟูสภาพผูม้ ารับบริการ ผูน้ าสร้างการมีสว่ นร่วมโดย
1) กาหนดจุดเน้น และสือ่ สารแก่ผเู้ กีย่ วข้องทัวถึ
่ ง
2) มอบหมายงานชัดเจน
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3) ควบคุม กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
เพื่อบรรลุพนั ธกิจด้านพัฒนาบุคลากรให้มคี วามเป็ นเลิศด้านการบริการ โดยใช้กระบวนการเพิม่ ศักยภาพด้าน
เทคนิคบริการ วิชาการ เช่น กิจกรรมอบรมแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงพยาบาล
ส่งเสริมสนับสนุ น ภาคีเครื่อข่ายทุก ระดับ มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดย ภาคี
เครื่อข่ายมีการจัดบริการสุขภาพสาหรับชุมชน ผูน้ านาทีมสหวิชาชีพเยีย่ มเครือข่าย รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อ
สร้างสัมพันธภาพ แลกเปลีย่ น เรียนรูโ้ อกาสพัฒนาร่วมกันทีห่ น้างานตามบริบทจริง
การเป็ นองค์กรทีค่ ล่องตัว:
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการในยุค IT ก้าวหน้า ผูน้ ากาหนดเป้ าหมาย ให้องค์กรปรับตัว
ทันต่อการเปลีย่ นแปลง โดย
1) กาหนดการ บริหารงานโดยโครงสร้างภายในที่กาหนดขึน้ นอกกรอบโครงสร้างที่เป็ นทางการ เน้น
กระจายและมอบหมายงานให้มผี รู้ บั ผิดชอบร่วมและให้อานาจในการตัดสินใจ
2) การตัดสินใจบนข้อมูลที่เป็ น Evidence base โดยก่อนการประชุม ผู้นาเสนอประเด็นหารือเพื่อ
ตัดสินใจ ผูเ้ กีย่ วข้องต้องหาข้อมูล ให้เพียงพอเข้าที่ประชุม เพื่อใช้เป็ นข้อมูลทีท่ าให้ตดั สินใจรวดเร็ว
การตัดสินใจกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน สามารถเข้าถึง หรือสาย ตรงถึงผูบ้ ริการสูงสุดได้ตลอดเวลา ผลลัพธ์
องค์กรบริหารงานคล่องตัวมากขึน้ งานสารสนเทศมีฐานข้อมูลใน Website โรงพยาบาลสาหรับการ
ตัดสินใจทางการบริหารของผูบ้ ริหาร ไม่พบเหตุการณ์ดาเนินการล่าช้าทีท่ าให้บุคลากรหรือองค์กรเสีย
โอกาส
การมีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัย:
เพื่อบรรลุเป้ าหมายความปลอดภัยในองค์กร ผูน้ าประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยให้บุคลากร หน่ วยงาน
นาไปปฏิบตั ิ ได้แก่ ได้แก่
1) นโยบาย 2P safety
2) นโยบาย โรงพยาบาลเป็ นเขตปลอดบุหรี่ / งดแอลกอฮอล์
3) นโยบายสวมหมวกกันน็อค /คาดเข็มขัดนิรภัย
4) ดาเนินงานตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN ผลลัพธ์ตวั ชี้วดั ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน
GREEN & CLEAN และมีการจัดทามาตราการเฝ้ าระวังเรื่อง PM 2.5 และ COVID -19
การเรียนรู:้
เพื่อแก้ปัญหาการติดตามกากับให้มกี ารดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการประชุมนาเสนอความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และการลง พืน้ ทีจ่ ริงของทีม ENV, ทีม IC
เพื่อแก้ปัญหาการยอมรับการเปลีย่ นแปลง ต้องมีการใช้ Evidence base อ้างอิง และหาทางเลือกร่วมกัน
เพื่อปรับปรุงระบบงาน พัฒนาผลการดาเนินงานที่เกิดอุบตั ิการณ์ ผู้นาได้กาหนดแนวทางให้มกี ารทบทวน
ตามแนวทางการ บริหารความเสีย่ ง ผลลัพธ์มกี ารบริหารความเสีย่ งครอบคลุมทุกหน่ วยงาน หลังทบทวน
อุบตั ิการณ์ ระดับ G,H,I ทีม PCT ได้เรียนรู้ ร่วมกัน เช่น การประเมินผู้ป่วย และการดูแลรักษา ผู้ป่วย
Sepsis, ผูป้ ่ วย TB, ผูป้ ่ วยไข้เลือดออก เป็ นแนวทางเดียวกัน
การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม:
มีการส่งเสริมการจัดทาผลงานวิชาการ ด้านวิจยั R2R CQI นวัตกรรม โดยจัดเวทีนาเสนอผลงานวิชาการ
ระดับโรงพยาบาล 1 ครัง้ / ปี และสนับสนุ นให้มกี ารส่งผลงานวิชาการเพื่อรับคัดเลือกในการนาเสนอระดับ
จังหวัด และระดับเขต โดยในปี งบประมาณ 2563 มีการสนับสนุ นงบประมาณจัดทาโครงการอบรมพัฒนา
ความรูด้ า้ นวิชาการเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ ด้านวิจยั R2R CQI นวัตกรรม
การสร้างความผูกพันกับผูร้ บั บริการ:
เพื่อรับทราบความต้องการของผูร้ บั บริการ โรงพยาบาลมีช่องทางการรับข้อมูลทีห่ ลากหลาย ได้แก่
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1) รับฟั งจากองค์กร ภาคส่วนต่างๆ จากทีป่ ระชุมหัวหน้าส่วนราชการ
2) มีกล่อง รับความคิดเห็นเข้าถึงได้ทุกพืน้ ทีบ่ ริการ
3) มอบหมายให้ บุคลากรทุกคนทาหน้าที่เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ของโรงพยาลเมื่อรับทราบข้อมูลให้
แจ้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลรับทราบความต้องการของผู้รบั บริการรวดเร็ว และตอบสนองได้
เหมาะสม กรณีเสีย่ งต่อการฟ้ องร้อง สามารถจัดการได้ทนั เวลา
(2) ผูน้ ากาหนดจุดเน้นทีก่ ารปฏิบตั ิ (focus on action):
 พัฒนาระบบการส่งต่อผูป้ ่ วยให้ปลอดภัย ผลลัพธ์ ระบบ Refer ผ่านเกณฑ์ จังหวัดและมีแนวโน้มดีขน้ึ เรื่อยๆทาง
โรงพยาบาลตาลสุมมีการส่งต่อไปโรงพยาบาลแม่โซน 1 คือ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิชริ าลงกรณ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร (บางเคส) ทุกรายทีส่ ง่ ต่อต้องมีการส่ง Case โดย
แพทย์กบั แพทย์ก่อนเสมอ
 พัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ผลลัพธ์มรี ะบบควบคุมภายในในการจัดซื้อ จัดจ้างที่
ชัดเจน
 สร้างเครือข่ายมีสว่ นร่วมกับชุมชน ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ผลลัพธ์ได้รบั ความร่วมมือกับ อปท. และองค์กร
ต่างๆใน อาเภอและจังหวัด ในการแก้ไขปั ญหาน้าท่วม การได้รบั เงินบริจาคจากชุมชนและวัด
 ปรับปรุงโครงสร้าง ภูมทิ ศั น์องค์กร ให้น่าอยู่ น่าทางาน เหมาะสมกับการบริการและปลอดภัย ผลลัพธ์การประเมิน
GREEN & CLEAN ผ่านระดับดี
I-1.2 ก. การกากับดูแลองค์กร
(1) ระบบกากับดูแลองค์กร:
 การปรับปรุงระบบงานทีเ่ ป็ นข้อเสนอแนะจากระบบกากับดูแลองค์กร:
แต่งตัง้ คณะกรรมการในการดาเนินงาน ติดตามสถานการณ์การเงินการคลังในภาพเครือข่าย (CFO ) ซึง่
ประกอบด้วย บุคลากรทัง้ ฝ่ าย รพ. และ ฝ่ าย สสอ./รพ.สต. เนื่องจาก รพ.ประสบปั ญหาด้านการเงินตัง้ แต่
ปี งบประมาณ 2553 ทาให้ได้รบั การตรวจสอบควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ทัง้ ประเด็นการ
จัดทาแผนการเงินการคลังทีต่ อ้ งให้สมดุลทัง้ รายรับและรายจ่าย มีการประมาณการรายรับและรายจ่ายโดยใช้
ตัว เลขที่เ ป็ นฐานข้อ มูลจริง จากผู้ท่ีร ับผิด ชอบโดยตรง และมีการจัด ท าแผนการเงิน การคลัง ในภาพของ
เครือข่ายทัง้ อาเภอทีต่ ้องมีความเชื่อมโยงของข้อมูลจนถึงระดับ รพ.สต. โดยมีการจัดทาแผนทีม่ คี วามสมดุล
ภายใต้กรอบตัวเลขทีจ่ งั หวัดกาหนด
ปรับระบบการตรวจสอบเวชระเบียน โดยการตัง้ ทีมตรวจสอบเวชระเบียนทีม่ แี พทย์เข้าร่วม เพื่อให้ขอ้ มูลใน
เวชระเบียนมีความสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กบั โรงพยาบาลเพิม่ ขึน้
ปรับระบบการส่งรายงานสถานการณ์การเงินการคลังไปยัง สสจ. ให้เป็ นไปตามที่กาหนดได้แก่ รายงาน
CFO ทุกเดือน,รายงานต้นทุนทุกๆ 6 เดือน และมีการรายงานแผนการจัดซือ้ ยา/แผนบุคลากรและแผนบริหาร
การเงินทุกๆ 3 เดือน
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล โดยให้มบี ทบาทหน้าทีใ่ นการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ
กาหนดให้ทุกจุดทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบพัสดุ ต้องมีการดาเนินการทุกขัน้ ตอนของการจัดซือ้ จัดหา ให้เป็ นไป
ตามระเบียบพัสดุ
(2) การประเมินและปรับปรุงผูน้ าและระบบการนา:
 การปรับปรุงระบบการนาและ managerial competency ของผูน้ าทีเ่ ป็ นผลจากการทบทวน:
ได้จดั หางบประมาณก่อสร้างอาคารกายภาพบาบัดร่วมกับทางอาเภอแก้ไขปั ญหากลุ่มงานกายภาพบาบัดใช้
ห้องพิเศษของอาคารผู้ป่วยในทาให้ไม่สามารถรับบริการได้เต็มศักยภาพ ผลลัพธ์ ในปี 2562 ได้รบั เงิน
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สนับสนุนจากผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมสร้างอาคารกายภาพบาบัดนาทีมโดย พระครูปัญญาวราภรณ์ นายอาเภอตาล
สุมและคณะ
บางหน่วยงานมีการสารวจความพึงพอใจผูร้ บั บริการเฉพาะของหน่ วยงานเอง และกาหนดเป็ นตัวชีว้ ดั ของแต่
ละหน่วยงานด้วย การแก้ไขผลการสารวจเพื่อเพิม่ ความพึงพอใจหน่ วยงานสามารถดาเนินการได้เลยในกรณี
แก้ไขได้ ส่วนกรณีทต่ี อ้ งใช้อานาจการแก้ไขระดับผูบ้ ริหารให้มกี ารนาเสนอเข้ากรรมการบริหารเพื่อขออนุ มตั ิ
ต่อไป
(3) ระบบกากับดูแลทางคลินิก:
 ผู้อานวยการโรงพยาบาลและองค์กรแพทย์ช่วยควบคุมกากับมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมของแพทย์ มีการ
ประเมินจากข้อร้องเรียนเกีย่ วกับแพทย์ ไม่ว่าจะจากผูท้ ม่ี ารับบริการหรือจากทีมผูบ้ ริการด้วยกันเอง ซึง่ กรณีทพ่ี บ
ข้อร้องเรียนเกิดขึน้ จะมีการทบทวน เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรืออาจจะกาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
 เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า โรงพยาบาลมีบุคลากรทีม่ สี มรรถนะ มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีการดาเนินการ
1) รวบรวม และตรวจสอบใบประกอบ วิชาชีพของวิชาชีพแพทย์ พยาบาลตามระยะเวลาทีก่ าหนด
2) กลุ่มวิชาชีพแพทย์ บันทึกการรักษามีการลงนามและมีเลข ว. กากับ
3) ผูน้ าสนับสนุ นการอบรมฟื้ นฟูวชิ าการของวิชาชีพที่เฉพาะ เช่น ICN ผลลัพธ์ ไม่มผี ู้ประกอบวิชาชีพที่ ใบ
ประกอบวิชาชีพหมดอายุ การกากับดูแ ลมาตรฐานวิชาชีพ จากภายนอก โดยการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข 2 ครัง้ /ปี และกากับคุณภาพบริการโดย Service Plan แต่ละสาขา ของเขตสุขภาพที่ 10
I-1.2 ข. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรม
(1) การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและความห่วงกังวลของสาธารณะ:
 การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ:
การปรับปรุงการสังจ่
่ ายยาเพื่อให้เป็ นไปตามบัญชียาหลัก และกาหนดมาตรการที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิเพื่อ
ความถูกต้องและเหมาะสม
ผูน้ าทบทวนระบบการจัดซือ้ จัดจ้างซึ่งพบว่ายังมีประเด็นทีส่ ุ่มเสีย่ งต่อความผิดพลาด จึงได้กาหนดให้มกี าร
ดาเนินงานตามระเบียบพัสดุให้ถูกต้อง ทัง้ รูปแบบของใบขออนุ มตั ิ ขัน้ ตอนในการขออนุ มตั ิจดั ซือ้ /จัดจ้าง/
จัดทา และกาหนดให้ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีการดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
พัฒนาระบบการเรียกเก็บ พรบ.รถ ของงานประกัน โดยมีการกาหนดผู้รบั ผิดชอบในการติดตามที่ชดั เจน
และมีการสร้างมาตรฐานของการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อให้
เรียกเก็บรายได้จาก พ.ร.บ.ผูป้ ระสบภัยจากรถทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการส่งเบิกค่ารักษาในระบบผูป้ ่ วยใน (DRGs) ทันเวลาในทุกสิทธิ โดยการแบ่งช่วงระยะเวลาการ
เบิกเป็ นทุกๆ 10 วัน
 การตอบสนองต่อการคาดการณ์ความเสีย่ ง/ผลกระทบเชิงลบ/ความห่วงกังวลของสาธารณะ:
พัฒนาปรับปรุง บ่อบาบัดน้ าเสียใหม่ และวางระบบป้ องกันและตรวจสอบความแข็ง แรงของบ่อบาบัดโดย
ผู้รบั ผิดชอบ เพื่อป้ องกันการเกิดรอยรัวของบ่
่
อบาบัดน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะของชุมชน ก่อนที่จะ
ได้รบั การบาบัด
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้าใจในการจัดการกับขยะติดเชือ้ โดยเจ้าหน้าทีท่ ่ีรบั ผิดชอบในการดูแลชุมชนและรับ
ประสานบริการในการฝากทาลายขยะติดเชือ้ ต่างๆทีเ่ กิดจากการทาหัตถการให้กบั ผูป้ ่ วยในชุมชนทีญ
่ าติรบั
กลับมาดูแลต่อทีบ่ า้ น
 การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและรักษาสิง่ แวดล้อม:
ทีมนาได้มกี ารทบทวนเพื่อลดค่าใช้จ่ายทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้อง และได้มกี ารมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงในการ
ดาเนินการ ได้แก่ ยาและวัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทนั ตกรรม ให้ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงตาม
ตัวชีว้ ดั ทีก่ ระทรวงและเขตกาหนด ส่วนพัสดุสานักงานและวัสดุสน้ิ เปลืองต่างๆ ให้มกี ารกาหนดมาตรการเพื่อ
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ประหยัดการใช้ เช่น การประหยัดทรัพยากรกระดาษ โดยการกาหนดให้ใช้กระดาษ Re-use ได้ในกรณีทเ่ี ป็ น
การแจ้งเวียนให้ทราบภายในของ รพ. เอง
กาหนดให้มคี ณะกรรมการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อดาเนินงานตามนโยบาย และกากับดูแลในด้าน
สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละผูใ้ ช้บริการ
(2) การกากับดูแลเรื่องจริยธรรม:
 จัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ รพ. เพื่อติดตามการดาเนินงานทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการกระทาผิดจริยธรรม
เช่น การจัดซือ้ -จัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทางาน
 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อเป็ นหน่ วยทีป่ ระสานงานระหว่างโรงพยาบาลและผูร้ บั บริการ
ซึง่ จะพบว่ามีอุบตั กิ ารณ์ทท่ี มี ไกล่เกลีย่ และจัดการข้อร้องเรียนต้องดาเนินการปี และข้อร้องเรียนเพื่อเรียกร้องสิทธิ
ตามมาตร 41 ของโรงพยาบาลทางด้า นคลินิ ก ปี 2558 = 0 เรื่อ ง ปี 2559 = 0 เรื่อ ง ปี 2560 = 0 เรื่อ ง
ปี 2561 = 0 เรื่อง ปี 2562 = 1 เรื่อง
 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการดูแลเรื่องเงินสวัสดิการ เงินจากตูร้ บั บริจาค เงินบริจาคจากงานศพ งานต่างๆทีช่ ุมชน
มอบมา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีการตรวจสอบการใช้ทเ่ี หมาะสม
 มีการกากับดูแลด้านวิชาชีพเฉพาะของแต่ละกลุ่มวิชาชีพทีส่ าคัญ เช่น วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์วชิ าชีพพยาบาล
เภสัช เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด
(3) ประเด็นทางจริยธรรมทีย่ ากลาบากในการตัดสินใจ:
 ประเด็นทางจริยธรรมทีย่ ากต่อการตัดสินใจของโรงพยาบาลได้แก่
การแจ้งผลการตรวจ HIV ดาเนินการโดย วางระบบให้งาน คลินิกใหคาปรึกษาเข้ากระบวนการตาม
ขัน้ ตอน ใช้ผู้ให้คาปรึกษาที่มคี วามเชี่ยวชาญ ให้ผปู้ ่ วยมีส่วนร่วม ผลลัพธ์ไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องการ
เปิ ดเผยความลับผูป้ ่ วย
การดาเนินการเกีย่ วกับกรณีถูกข่มขืน มีการดาเนินการโดยกาหนดจุดบริการให้เบ็ดเสร็จ โดยมีผรู้ บั ทราบ
ข้อมูลน้อยที่สุด เน้นมาตรการรักษาความลับผู้ป่วย จัดพื้นที่ให้พกั ผ่อน และพักรักษาเป็ นพื้ นที่เฉพาะ
(ห้อง พิเศษเป็ นห้องแยก) บุคลากรงดให้ขอ้ มูลต่อสือ่ และประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อดาเนินการต่อ
ให้เร็วทีส่ ดุ
กรณีถอด อุปกรณ์ช่วยชีวติ ยุตกิ ารรักษา การรับผูป้ ่ วยกลับบ้านเพื่อดูแลระยะสุดท้าย แพทย์ต้องให้ขอ้ มูล
แก่ญาติจนเข้าใจ และลงนาม รับทราบและยอมรับแผนการรักษา จึงดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไป รวมถึง
การคานึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิน่ เช่น การไม่นาศพ เข้าหมู่บา้ น จาเป็ นต้องใส่ท่อช่วยหายใจและบีบ
Ambubag ส่งถึงบ้านด้วยตามความต้องการของญาติ
กรณีย้ายเข้า – ออก หอผู้ป่วยใน ได้จดั ทาแนวทางสื่อสารผู้เกี่ยวข้องให้ป ฏิบตั ิเป็ นแนวทางเดียวกัน
ผลลัพธ์ครอบครัวและญาติพงึ พอใจในการจัดบริการ ไม่มขี อ้ ร้องเรียน
I-1.2 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) ความรับผิดชอบต่อความผาสุกของสังคม (ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ):
 ด้านสิง่ แวดล้อม
เพื่อการจัดสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อความผาสุกของสังคมโรงพยาบาลได้ดาเนินการ
1) การประชาสัมพันธ์ถงึ ศักยภาพของโรงพยาบาล ทาป้ ายประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์ Website รพ. ให้
ประชาชนมันใจว่
่ าสามารถเป็ นที่พงึ ของประชาชนได้เมื่อเจ็บป่ วย เช่น ระบบ 1669 ระบบเส้นทางด่วน
ฉุกเฉิน
2) การจั ด การขยะ ขยะติ ด เชื้ อ โดยไม่ ส่ ง ออกชุ ม ชน จั ด ก ารโดยส่ ง ก าจัด ที่ เ ทศบาลวาริ น ช าราบ
ขยะติดเชือ้ ของรพ.สต. โรงพยาบาลจะมีรถออกไปรับทุกวันอังคาร เพื่อรวบรวมและส่งกาจัดทีเ่ ทศบาลวา
รินชาราบ
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3) ระบบบาบัดน้ าเสียโรงพยาบาลมีผรู้ บั ผิดชอบดูแลระบบบาบัดน้ าเสียทีผ่ ่านการอบรม 2 ท่าน ซึง่ ได้มกี าร
วางระบบการตรวจคุณภาพน้ าเป็ นประจาทุกวันและส่งตรวจคุณภาพน้ าที่ ม.อุบล ปี ละ 4 ครัง้ ตาม
มาตรฐาน
 สังคม
เพื่อการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความผาสุกทางสังคม โรงพยาบาลได้ดาเนินการ ได้แก่
1) การสนับสนุนด้านวิชาการ เกีย่ วกับ เพศสัมพันธ์ ยาเสพติด
2) กิจกรรม มุทติ าจิต ผูอ้ าวุโส ผูม้ อี ุปการะคุณ การรดน้าดาหัวในวันสงกรานต์
 เศรษฐกิจ
เพื่อการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความผาสุกทางสังคม โรงพยาบาลได้ดาเนินการ
1) สนับสนุนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษให้ นาผลิตผลการเกษตรมาวางจาหน่ายใน โรงพยาบาลทุกวัน ทาให้
สร้างรายได้แก่ ประชาชน
2) เปิ ดร้านจาหน่ายอาหารทีถ่ ูกสุขลักษณะ ในโรงพยาบาล.แก่ผรู้ บั บริการและเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
1. การชีน้ าองค์กรโดยผูน้ า
ระดับสูง
2. การสือ่ สาร สร้างความผูกพัน
โดยผูน้ า
3. การสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
การพัฒนา

4. ระบบกากับดูแลกิจการ การ
ประเมินผูน้ า/ระบบการนา
5. ระบบกากับดูแลทางคลินิก
6. การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะและการ
ดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม

Score
3.0

3.0

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Learning มีการนานวัตกรรมเพื่อนาค่านิยม พันธกิจ
วิสยั ทัศน์สกู่ ารปฏิบตั มิ ากขึน้
Learning มีการนาจุดเน้น และมีการติดตามเพื่อให้มกี าร
ปฏิบตั ใิ ห้ครอบคลุมมากขึน้
Learning นาผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการวิเคราะห์และถอดบทเรียน
ของทีมนามากาหนดเป็ นความท้าทายของทีมนา
และกาหนดเป็ นตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของทีมนาใน
การนาองค์กร
Learning การพัฒนาระบบตัวชีว้ ดั ระดับบุคคล

3.0

Learning

3.0
3.0

ค้นหานวัตกรรมใหม่ทเ่ี ป็ นความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ. ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
I-2 กลยุทธ์
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-4(1)]
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: การบรรลุผลตามกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559
แผนปฏิบตั กิ ารดาเนินการได้รบั การ
อนุมตั ริ อ้ ยละ 100
ความรับผิดชอบด้านการเงิน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

100%

98

90.15

90.47

100

100

วิกฤติระดับ
0

4

4

4

3

3

99.20

78

งบประมาณโครงการทีไ่ ด้รบั สนับสนุน
จากท้องถิน่

90%

ร้อยละตัวชีว้ ดั การดาเนินงานบรรลุ
ตามตัวชีว้ ดั โรงพยาบาล (ตัวชีว้ ดั แผน
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล)

> 80%

106.80
(248,000: (195,000: (267,000:
250,00) 250,000) 250,000)

90

80.68

45.16

45.16

41.93

51.61

(14:31) (14:31)

(13:31)

(16:31)

62.06
(18:29)

ii. บริบท
ปั ญหาและความต้องการด้านสุขภาพทีส่ าคัญ : โรงพยาบาลตาลสุม เป็ นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 ขนาด 30
เตียง ให้บริการประชาชนในเขตอาเภอตาลสุมและรอยต่อ มีบริการตัง้ แต่ระดับปฐมภูมจิ นถึงทุติยภูมิ โดยมี
แพทย์จานวน 4 คน สถานการณ์ปัจจุบนั โรงพยาบาลตาลสุมประสบปั ญหาระบบภาวะวิกฤติการเงินการคลัง
ทาให้เกิด การขาดสภาพคล่ องในการบริหารงาน ทัง้ ด้าน เงิน คน สิง่ ของ จึงต้ องมีน โยบายเน้ นการลด
รายจ่าย เพิม่ รายได้
โอกาสเชิงกลยุทธ์:
 การทบทวนทิศทางองค์กร โดยการนาบุคลากรระดับผูป้ ฏิบตั งิ านเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์
ทิศทางองค์กรร่วมด้วย ทาให้บคุ ลากรระดับผูป้ ฏิบตั งิ านเกิดการมีสว่ นร่วมและรับทราบถึงทีม่ าทีไ่ ปของการ
กาหนดทิศทางองค์กร
 การกาหนด 2P Safety (Patient & Personal Safety )ทีใ่ ช้ขอ้ มูลจากปั ญหาและอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงใน
โรงพยาบาลและให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กร จะทาให้เกิดการติดตามประเมินผลได้ง่าย
 เกิดการเรียนรู้ ในการทาแผนร่วมกัน และมี การถ่ายทอดแผนจากระดับองค์กรสูร่ ะดับหน่วยงาน ตลอดจนการ
ถ่ายทอดKPI องค์กรสูห่ น่วยงาน
 มีการติดตามการรับรูว้ สิ ยั ทัศน์ ค่านิยมและผลการดาเนินงานของจากบุคลากรในโรงพยาบาลพบว่ามีปัญหา
และอุปสรรคในเรื่องการสือ่ สาร จึงมีการปรับปรุงวิธกี ารสือ่ สารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 เกิดกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ริ าชการ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์:
 การบูรณาการด้านการรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค และการฟื้ นฟูสภาพร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายใต้งบประมาณทีม่ จี ากัดให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 นโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและบริการแพทย์แผนไทย ส่งผลให้มกี ารใช้ยาสมุนไพรบริการแพทย์แผน
ไทยมากขึน้
 ผูบ้ ริหารตระหนักถึงปั ญหาเรื่อง PM 2.5 และ COVID -19 โดยมอบหมายให้มกี ารจัดทามาตรการเฝ้ าระวัง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล การขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของ
โรงพยาบาล 2P Safety (Patient & Personal Safety )
ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์:
 เป็ นองค์กรขนาดเล็กทาให้การบริหารจัดการคล่องตัว
 มีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในระดับอาเภอทีด่ ี
 มีการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ แพทย์แผนไทย กายภาพบาบัด และมีการขยายขอบเขตการทางานลงสูช่ ุมชน
 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวมมีการทางานประสานกับภาคีเครือข่ายให้บริการภายในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
 เจ้าหน้าทีร่ ว่ มแรง ร่วมใจ ทางานเป็ นทีม และ ให้เกียรติเคารพซึง่ กันและกัน อยู่ร่วมกันเสมือนครอบครัว
 ผูน้ ามีความมุง่ มัน่ รับฟั งความคิดเห็นจากผูป้ ฎิบตั ทิ ุกระดับ
สมรรถนะหลักขององค์กร:
 การดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรคอย่างมีมาตรฐาน ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ
 การดูแลผูป้ ่ วยและระบบควบคุมโรคตามฤดูกาล ได้แก่ การควบคุมโรคไข้เลือดออก ,โรคมือเท้าปาก ,โรคตา
แดง ทีม่ คี ุณภาพ
 การดูแลสุขภาพผูป้ ่ วยทีค่ รอบคลุมทุกด้านแบบองค์รวม ด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค และฟื้ นฟู
สุขภาพ ที่ เข้มแข็งในชุมชน และดูแลต่อเนื่องในชุมชน เช่น,เครือข่ายสุขภาพจิต ,เครือข่ายการดูแลผูส้ งู อายุ ,
เครือข่ายดูแลในกลุม่ ผูป้ ่ วยเรือ้ รัง , เครือข่ายดูแลกลุ่มผูต้ ดิ เชือ้ เอช ไอ วี และเครือข่ายในการดูแลผูพ้ กิ าร
ฟื้ นฟูผพู้ กิ าร โดยการมีสว่ นร่วมของสหวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย ทีมหมอครอบครัว ทีค่ รอบคลุมทุกชุมชนใน
เขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ปั จจัยความสาเร็จทีส่ าคัญ:
 มีบุคลากรทีม่ คี วามสามารถเฉพาะด้าน ครอบคลุม เช่น หัวหน้างานผูป้ ่ วยในของกลุม่ การพยาบาลและหัวหน้า
กลุ่มงานบริการปฐมภูมแิ ละองค์รวม ผ่านการอบรมการบริหารทางการพยาบาล ,พยาบาลจิตเวช , พยาบาล
เวชปฏิบตั ิ , พยาบาลดูแลผูป้ ่ วยภาวะฉุกเฉิน และบุคคลากรในโรงพยาบาลมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนางานประจา
ให้มคี ุณภาพ
 ผูน้ ามีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพโรงพยาบาล
 การร่วมตอบสนองต่อปั ญหาทีส่ าคัญขององค์กร เช่น ปั ญหาด้านการเงิน ข้อร้องเรียน
 เน้นการให้บริการระดับปฐมภูมิ และพัฒนาระบบส่งต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการรับดูแลต่อเนื่องใกล้บา้ น
ใกล้ใจ
 มีการทางานเป็ นทีมและเครือข่ายการให้บริการสาธารณสุขในรูปของคณะกรรมการประสานงานระดับอาเภอ
(คปสอ.)
iii. กระบวนการ
I-2.1 ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์:
(1) กระบวนการจัดทากลยุทธ์:
 ในปี 2559 ผูน้ าสูงสุดและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และหัวหน้างาน ได้ร่วมทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธ์กจิ
และแผนยุทธศาตร์ของโรงพยาบาล โดย SWOT Analysis จากการวิเคราะห์องค์กร ทัง้ ภายใน ภายนอก โดย
ใช้ขอ้ มูลจากทุกฝ่ าย ทุกงาน เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาในพืน้ ทีแ่ ละยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
และปี 2562 มีการจัดทาโครงการสรุปผลงานประจาปี เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการทบทวนยุทธศาสตร์
โรงพยาบาล ในปี 2563
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 มีการกาหนดทิศทางองค์กร(วิสยั ทัศน์,พันธกิจ,จุดเน้นรายปี ) และนาสูก่ ารจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
โดยผูบ้ ริหารและทีมนาบางส่วน แต่พบปั ญหาการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรทีข่ าดการเชื่อมโยงภาพ
องค์กรสูห่ น่วยงาน/ทีมนาเฉพาะด้าน
 ปรับระบบการทบทวนการจัดทากลยุทธ์ เพื่อให้มคี วามอ่อนตัวและปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ เพื่อความทันต่อ
เหตุการณ์ โดยการมีการทบทวนกระบวนการจัดทาเป็ นวาระประจาทุกปี และติดตามผลการปฏิบตั งิ านตาม
เป้ าหมายตัวชีว้ ดั ต่างๆ ทีแ่ ต่ละหน่วยงาน หรือทีมงานมีสว่ นเกีย่ วข้อง ทาให้หน่วยงานและทีมงานต่างๆ เข้า
ใจความเชื่อมโยงของผลสาเร็จของหน่วยงานทีส่ ง่ ผลต่อความสาเร็จขององค์กร โดยการกาหนดแผนงานและ
โครงการอันจะทาให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ี
 ถ่ายทอดกลยุทธ์การดาเนินงานลงสูห่ น่วยงาน/ทีมนาเฉพาะด้าน เพื่อให้จดั ทาแผนปฏิบตั กิ าร/แผนงาน
โครงการทีส่ อดรับกับกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ทุกโครงการทีผ่ ่านการอนุมตั ดิ าเนินการถูกบรรจุอยู่ในกลยุทธ์การ
ดาเนินงานเพื่อตอบยุทธศาสตร์ครอบคลุมทัง้ 4 ยุทธศาสตร์
(2) การกาหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ การเลือกโอกาสพัฒนา และการส่งเสริมนวัตกรรมในโอกาสทีเ่ ลือกดาเนินการ:
 เพื่อให้การกาหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ การเลือกโอกาสพัฒนาและการส่งเสริมนวตกรรมครอบคลุมและเหมาะสม
มีกระบวนการกลุ่มของผูบ้ ริหาร หัวหน้าฝ่ ายหัวหน้างาน โดยคานึงถึงโอกาสทีจ่ ะบรรลุเป้ าหมายตามจุดแข็งทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร
(3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและปั จจัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อการกาหนดกลยุทธ์:
 มีการจัดทา/ทบทวนทิศทางองค์กร มีการดาเนินงานโดยใช้ขอ้ มูลการวิเคราะห์องค์กรตาม SWOT และนา
ประเด็นปั ญหาจากการสรุปผลการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะจากผูร้ บั บริการและชุมชน ร่วมกับข้อเสนอแนะจาก
การเยีย่ มสารวจจากองค์กรภายนอก ซึง่ นามาสูก่ ารกาหนดยุทธศาสตร์สง่ เสริมและสนับสนุนบริการเครือข่าย
สุขภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
(4) การกาหนดสมรรถนะหลักขององค์กร:
 การกาหนดสมรรถนะหลักขององค์กร ให้ครอบคลุม การให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกัน โรค รักษาฟื้ นฟู
สุขภาพแก่ประชาชน
1) การดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรคอย่างมีมาตรฐาน ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ
2) การดูแลผูป้ ่ วยและระบบควบคุมโรคตามฤดูกาล ได้แก่ การควบคุมโรคไข้เลือดออก ,โรคมือเท้าปาก
,โรคตาแดง ทีม่ คี ุณภาพ
3) การดูแลสุขภาพผูป้ ่ วยทีค่ รอบคลุมทุกด้านแบบองค์รวม ด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค
และฟื้ นฟูสขุ ภาพทีเ่ ข้มแข็งในชุมชน และดูแลต่อเนื่องในชุมชน เช่น เครือข่ายสุขภาพจิต ,เครือข่าย
การดูแลผูส้ งู อายุ ,เครือข่ายดูแลในกลุ่มผูป้ ่ วยเรือ้ รัง , เครือข่ายดูแลกลุ่มผูต้ ดิ เชือ้ เอช ไอ วี และ
เครือข่ายในการดูแลผูพ้ กิ าร ฟื้ นฟูผพู้ กิ าร โดยการมีสว่ นร่วมของสหวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย ทีมหมอ
ครอบครัว ทีค่ รอบคลุมทุกชุมชนในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
(5) การตัดสินใจเรื่องระบบงาน กระบวนการใดทีท่ าเอง กระบวนการใดทีจ่ ะให้ผสู้ ง่ มอบหรือพันธมิตรทา:
 เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจทีจ่ ะดาเนินการเอง หรือจ้างเหมาองค์กรภายนอก
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1) งบประมาณมีจากัด
2) ความเพียงพอของบุคลากรและสมรรณะของบุคลากร
3) ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั จัดสรรหรือสรรหาบุคลากร
4) ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ
5) กระบวนการทีส่ ง่ มอบให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ เช่น การส่งตรวจ Culture ผูป้ ่ วย TB ที่ สคร.เขต
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ. ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
10 การส่งกรวดน้าเสียที่ ม.อุบล การสอบเทียบเครื่องมือการแพทย์
I-2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1)(2)(3) กลยุทธ์ในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การสร้างเสริมสุขภาพ:
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพบริการและการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
เป้ าประสงค์ คือ บริการดี มีคุณภาพ
กลยุทธ์ คือ
 พัฒนาคุณภาพบริการสูม่ าตรฐาน และตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ
 พัฒนาระบบดูแลต่อเนื่อง และการทางานเชิงรุก
ความท้าทาย
วัตถุประสงค์
เป้ าหมายและกรอบเวลา
ผูป้ ่ วย
1.ผูป้ ่ วยได้รบั การ
1.ส่งเสริมให้เกิด
- ปลอดภัย
รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน วัฒนธรรมความ
- ลดการติดเชือ้ และ อย่างปลอดภัยและพึงพอใจ ปลอดภัยในการดูแล
ภาวะแทรกซ้อนจาก 2.โรงพยาบาลและหน่วยงาน ผูป้ ่ วยขึน้ ในองค์กร
การรักษาพยาบาล
ภายในได้รบั การรับรอง
2.มีการรักษาพยาบาลที่
หน่วยงาน
คุณภาพตามมาตรฐาน
คุณภาพได้มาตรฐาน
- พัฒนาคุณภาพตา 3. สิง่ แวดล้อมใน รพ.เป็ น
3. สิง่ แวดล้อมดี มีความ
มาตรฐานการทางาน สถานทีน่ ่าอยู่น่าทางานและมี ปลอดภัย
และมาตรฐานวิชาชีพ ความปลอดภัย
4.เครื่องมือช่วยชีวติ
- สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ 4.ระบบสาธารณูปโภคและ
พร้อมใช้ น้า ไฟ ไฟ
การสร้างเสริม
เครื่องมือ เพียงพอ พร้อมใช้ ฉุกเฉิน ตอบสนอง
สุขภาพและการ
ทันเวลา
เยียวยาระบบ
เครื่องมือ
สาธารณูปโภคที่
ตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน

ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ตดิ ตาม
1.ผลลัพธ์การ
ดาเนินงานทางด้าน
คลินิกดีขน้ึ
2.รพ. และระบบงาน
ภายในได้รบั การ
รับรองในระดับทีส่ งู ขึน้
3.ผลลัพธ์ความ
ปลอดภัยด้านยาดีขน้ึ
4.ความพึงพอใจ
ผูร้ บั บริการเพิม่ ขึน้
5.รพ.ผ่านเกณฑ์
ประเมินสถานทีน่ ่าอยู่
น่าทางาน
6.โครงสร้าง
สิง่ แวดล้อม มีความ
ปลอดภัย และเอือ้ ต่อ
การสร้างสุขภาพ
7. การตอบสนองต่อ
การใช้งานได้ อย่าง
เหมาะสม ของระบบ
เครื่องมือ
สาธารณูปโภค และ
ระบบภาวะฉุกเฉิน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสร้างเสริมสุขภาพ
เป้ าประสงค์ คือ บุคลากรสุขภาพดี และมีความสุข
กลยุทธ์ คือ
1 .ส่งเสริมให้บุคลากรมีสขุ ภาพดี และมีความสุขในการทางาน
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ และการดูแลกลุ่มโรคทีส่ าคัญ
ความท้าทาย
วัตถุประสงค์
เป้ าหมายและกรอบเวลา ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ตดิ ตาม
- พบบุคลากรติดเชือ้ 1.บุคลากรมีศกั ยภาพและ
1.บุคลากรได้รบั การ
1.ความพึงพอใจและ
TB ขณะทางาน /ถูก สมรรถนะตามภารกิจในการ พัฒนาทักษะเฉพาะ
ความผาสุกของ
ของมีคมทิม่ ขณะ
ปฏิบตั งิ าน
สาหรับวิชาชีพ
บุคลากร
ทางาน
2.บุคลากรเป็ นแบบอย่างทีด่ ี 2.บุคลากรมีสขุ ภาพ
2.บุคลากรได้รบั การ
- บุคลากรได้รบั การ ด้านพฤติกรรมสุขภาพและมี ร่างกายแข็งแรงและมี
พัฒนาตาม Training
พัฒนาทักษะตาม
ความผาสุก
ความสุข
need ทีเ่ หมาะสม
ส่วนขาดและได้รบั
3. บุคลากรทีป่ ่ วยได้รบั การ
การสร้างเสริม
ดูแลรักษา
สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เป้ าประสงค์ คือ สถานการณ์การเงินดีขน้ึ
กลยุทธ์ คือ
1.ลดต้นทุนการจัดซือ้ พัสดุ เวชภัณฑ์ และเพิม่ รายได้
2.บริหารจัดการตัวชีว้ ดั ทีเ่ พิม่ รายได้ ให้มปี ระสิทธิภาพ
ความท้าทาย
วัตถุประสงค์
เป้ าหมายและกรอบ
เวลา
- รพ. มีภาวะวิกฤติ 1.ระบบการเงินการ
1.รายรับเพิม่ ขึน้
การเงินระดับ 7
คลังทีม่ นคงและเกิ
ั่
ด
มากกว่ารายจ่าย
- เพิม่ รายรับ ลด
สภาพคล่อง
2.รายจ่ายทีไ่ ม่จาเป็ น
รายจ่าย
2.ระบบข้อมูล
ลดลง
- ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
สารสนเทศทีมี
3.ระบบการเงินทีม่ ี
ตอบสนองได้ทนั เวลา คุณภาพเอือ้ ต่อการ
เสถียรภาพ และถูกต้อง
รายงานทีม่ คี ุณภาพ นามาใช้ประโยชน์
ตามระเบียบ
เวชระเบียนทีม่ ี
4.ระบบข้อมูลทีม่ คี วาม
คุณภาพ
เทีย่ งตรง น่าเชื่อถือ มี
เสถียรภาพและ
ปลอดภัย
5.ตอบสนองข้อมูลได้
ทันเวลา
6.การบันทึกเวชระเบียน
ทีถ่ ูกต้องตามเกณฑ์
7.การส่งรายงานที่
ถูกต้องทันเวลา

ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ตดิ ตาม
1.ระบบการจัดหารายได้ และ
ระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับราย
กองทุนต่างๆ มีผลลัพธ์การ
ดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ
2.ควบคุมด้านรายจ่ายได้อย่าง
เหมาะสม ในทุกด้าน กรณี
ด้านคลินิกพิจารณาจาก Unit
cost ทีล่ ดลง
3.ระดับสถานการณ์การเงินทีด่ ี
ขึน้
4.ระบบข้อมูลทีม่ คี วาม
ปลอดภัย พร้อมใช้ ถูกต้อง
ทันเวลา
5.ระบบสารสนเทศทีเ่ อือ้ ต่อ
การทางาน การตรวจสอบ
ข้อมูล การสะท้อนข้อมูลที่
ทันเวลา
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6.ระบบการบันทึกเวชระเบียน
ทีม่ คี ุณภาพ
I-2.2 ก. การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารและถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ิ
(1) การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารระยะสัน้ และระยะยาว:
 มีการแผนปฏิบตั กิ ารระยะสัน้ จัดทาปี ละ 1 ครัง้ มีกระบวนการทวบทวนปั ญหา ผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
ประเด็นทีต่ อ้ งการพัฒนา เพื่อจัดแผนปฏิบตั กิ าร โดยการจัดทาแผนมีขอ้ จากัดในด้านของงบประมาณเนื่องจาก
โรงพยาบาลมีปัญหาวิกฤตทางการเงิน จึงต้องมีการทบทวน พิจารณาแผนงาน โครงการทีม่ คี วามจาเป็ น และ
พิจารณาการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ และตัวชีว้ ดั ทีป่ ระเมินผลลัพธ์การดาเนินงาน
 ไม่มกี ารจัดแผนปฏิบตั กิ ารระยะยาว
(2) การถ่ายทอดประเด็นทีท่ า้ ทาย/ยาก ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทัง้ ในองค์กร และร่วมกับผูส้ ง่ มอบ/พันธมิตร:
 การกาหนดจุดเน้น ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน และ 2P Safety (Patient & Personal Safety ) ทีม่ ขี อ้ มูล
ประกอบทีเ่ ป็ นปั ญหาของโรงพยาบาลจริงๆ และมีการกาหนดวิธกี ารในการดาเนินการและการติดตามที่
ชัดเจน โดยให้มกี ารจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดรับกับประเด็นต่างๆในทุกหน่วยงาน/ทีม ทาให้ทกุ ประเด็นถูก
นาสูก่ ารปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนขึน้
 กาหนด 2P Safety (Patient & Personal Safety ) โดยนาข้อมูลประกอบการกาหนดมาจากอุบตั กิ ารณ์และ
สิง่ ทีต่ อ้ งให้ความสาคัญขององค์กรมากาหนด และมีการกาหนดเป็ นจุดเน้นเข็มมุ่งการพัฒนาประจาปี
กาหนดเป็ นกลยุทธ์การดาเนินงานหนึ่งของการบรรลุตามยุทธศาสตร์ กาหนดตัวชีว้ ดั บรรลุตามยุทธศาสตร์
และตัวชีว้ ดั ทีป่ ระเมินผลลัพธ์การดาเนินงานตาม 2P Safety (Patient & Personal Safety )เป็ นตัวเดียวกัน
ทาให้ 2P Safety (Patient & Personal Safety ) ถูกนาสูก่ ารปฏิบตั แิ ละติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง
 การกาหนดค่านิยมองค์กรทีม่ าจากการสารวจจากบุคลากร รพ. ทาให้การสือ่ สารสูก่ ารนาไปปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ องค์กร
มีความชัดเจนมากขึน้ เช่น ประเด็นด้านมาตรฐานและคุณภาพบริการทาให้หลายๆหน่ วยงานมีการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการตมระบบงาน พบว่า รพ.ผ่านการประเมิน ผ่านการประเมินมาตรฐานการ
พยาบาล ผ่านการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ ผ่านการรับรองซ้ามาตรฐานยาเสพติด ผ่านการประเมิน
อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
 ค่านิยมการบริการด้วยหัวใจของความเป็ นมนุ ษย์ถูกนาไปใช้อย่างเป็ น รูปธรรมในการพัฒนากิจกรรมการดูแล
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายโดยทีมงานผูป้ ่ วยใน
 ชีแ้ จงนโยบายในการกระชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อให้กลุ่มงานนาไปถ่ายทอดสูผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
(3) การจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์:
 จาการทบทวนรายรับ รายจ่ า ยที่ไ ม่ ส มดุ ล ท าให้ มี ก ารก าหนดนโยบายลดรายจ่ า ยจากค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
สาธารณูปโภค(โทรศัพท์,อินเตอร์เน็ต,น้ามันเชือ้ เพลิง,ค่าไฟฟ้ า) การก่อสร้าง พัสดุบริการ พบว่า ลดการสารอง
อุปกรณ์ สานักงานในจุดจาเป็ น งดการก่อสร้างที่ไม่จาเป็ น จากัดการเบิกพัสดุบางรายการ เช่น กระดาษ
กระดาษทิชชู พบว่าค่าใช้จ่ายลดลง และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมีการพิจารณาคาขอและอนุ มตั กิ าร
จัดซื้อเครื่องมือ ครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์และครุภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ จากหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
และประโยชน์สงู สุดในการบริหารงบประมาณ
 มีการประชุมทบทวนด้านการเงินและงบประมาณของคณะกรรมการ CFO ในภาพเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ
เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน และสถานการณ์การดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง และมีการนาเสนอ
สถานการณ์การเงินในเวทีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและคณะกรรมการบริหารเครือข่าย(CUP
board) ทุกเดือน
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(4) การจัดทาแผนและจัดการกาลังคนเพื่อปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์:
 การจัดสรรบุคลากรและพัฒนาบุคลากร มีการจัดทาแผนบุคลากรตาม FTE และตามภาระงาน โดยมีขอ้ จากัดใน
เรื่องของงบประมาณในการจ้าง ซึง่ ต้องไม่กระทบกับสถานการณ์การเงิน โดยจะมีการพิจาณาการจ้าง
อัตรากาลังในการประชุมการจัดทาแผนการเงินการคลัง โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตาลสุมเป็ นผู้
พิจารณาตามความเหมาะสม
 ส่งเสริมบรรยากาศองค์กรเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและการขับเคลื่อนตาม
กลยุทธ์ขององค์กร โดยการจัดอบรมภายในห้องประชุม เพื่อปรับแนวคิดในการทางานคุณภาพ และปลุก
จิตสานึกการบริการทีด่ ี
 การสร้างขวัญกาลังใจ มีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดงานตามเทศกาลสาคัญต่างๆ การ
สนับสนุนชุดทางานซึง่ เป็ นเสือ้ กีฬา เป็ นต้น
(5) การกาหนดตัวชีว้ ดั และใช้ในการติดตามความก้าวหน้า:
 ปี งบประมาณ 2562 มีการจัดทาเว็บไซต์ตดิ ตามตัวชีว้ ดั ของโรงพยาบาล เป็ นการรายงานตัวชีว้ ดั ของทีม
คุณภาพทุกทีม และตัวชีว้ ดั ของทุกหน่วยงาน ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทีค่ รบถ้วน
 พัฒนาระบบการเรียกเก็บจากการเคลมประกันกรณีอุบตั เิ หตุ โดยให้มผี รู้ บั ผิดชอบติดตามชัดเจน
 เพื่อให้เกิดการติดตามด้านการงบประมาณตามกองทุนต่างๆให้เกิดความครอบคลุม จึงมีการแต่งตัง้
ผูร้ บั ผิดชอบหลักในแต่ละกองทุนในภาพเครือข่าย โดยมีทงั ้ บุคลากรจาก รพ.และจาก สสอ. เพื่อช่วยในการ
ติดตามและดาเนินการควบคุมกากับการดาเนินการทีเ่ กีย่ วกับแต่ละกองทุน
I-2.2 ข. การปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ าร
การตอบสนองต่อผลการดาเนินการทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์:
 มีการตัง้ เป้ าหมายเพื่อการบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ จึงเกิดการปรับเพิม่ กลยุทธ์เพื่อให้บริการที่ รวดเร็ว
ปลอดภัย ได้คุณภาพแบบองค์รวมและมีการติดตามผลการทบทวนเรื่องร้องเรียนจากผูใ้ ช้บริการอย่างใกล้ชดิ
ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้ ตรงประเด็นและทันเหตุการณ์
 จากการทบทวนและปรับปรุงระบบการบันทึกเวชระเบียนเพื่อเพิม่ รายได้ในส่วนของค่าตอบแทนด้านการบันทึก
เวชระเบียน พบว่าอัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกเพิม่ ขึน้ แต่ยงั มีค่า CMI ไม่สงู
เท่าทีค่ วร
 การจัดทาแผนปฏบัตกิ ารมีความล่าช้า เพิม่ แนวทางการปรับระยะเวลาการจัดทาแผน เพื่อให้สามารถดาเนินได้
ทันเวลา และมีการกากับติดตามทุกๆ 3 เดือน
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับจังหวัด ปี 2562
 โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตราฐาน LA
 โรงพยาบาลผ่านการประเมิน Green & Claen Hospital ระดับดี ปี 2562
 โรงพยาบาลผ่านการประเมินสถาบาบัดรักษาและฟื้ นฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาในการรับรอง ( Re-accreditation ) 6 มีนาคม 2562 – 5 มิถุนายน 2565
 รางวัลการบริหารราชการแบบมีสาวนร่วมประจาปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีสว่ นร่วม
(Effective Change ) ระดับดี “ผลงานโครงการ ชุมชนฮักแพง เบิง่ แยงลูกหลานวัยรุ่น อาเภอตาลสุม จังหวัด
อุบลราชธานี”
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v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
7. กระบวนการจัดทากลยุทธ์และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

8. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี
ตอบสนองความท้าทาย
ครอบคลุมคุณภาพ ความ
ปลอดภัย การสร้างเสริม
สุขภาพ
9. การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร การ
ถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ิ และการ
จัดสรรทรัพยากร
10. การกาหนดตัวชีว้ ดั และใช้ใน
การติดตามความก้าวหน้า

Score
3.0

3.0
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DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Learning การกาหนดตัวชีว้ ดั ทีท่ า้ ทาย และคลอบคลุมทัง้
ด้านการรักษา ฟื้ นฟู ส่งเสริม และป้ องกันโรค
การวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่าง ครอบคลุม ทัง้ การ
เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
Learning บูรณาการงานประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิร่์ วมกับงาน

3.0

Learning

การถ่ายทอดแผนปฏิบตั กิ ารลงสูผ่ ปู้ ฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
ลาดับขัน้ มีช่องทาง และมีความหลากหลาย

3.0

Learning

มีการติดตามตัวชีว้ ดั อย่างสม่าเสมอ และวิเคราะห์
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องโดยทีมผูร้ บั ผิดชอบ
การติดตามผลการดาเนินงานอย่างมีระบบโดยมี
ศูนย์ตวั ชีว้ ดั และมีผรู้ บั ผิดชอบโดยตรง
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I-3 ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-2]
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจ คุณค่า การคงอยู่ การแนะนา การสร้าง
ความสัมพันธ์
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

ความพึงพอใจรวมของ
ผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการที่
รพ.ตาลสุม
ความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูป้ ่ วยนอก
ความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูป้ ่ วยใน
อัตราความพึงพอใจของ
ชุมชน
อัตราข้อร้องเรียนได้รบั
การตอบสนองในเวลาที่
กาหนด

≥80%

90.42

84.76

84.63

83.22

90.91

≥80%

89.75

89.80

88.45

89.08

89.24

≥80%

90.31

80.08

80.82

77.37

86.18

≥80%

97

98.50

98.2

98.21

97.32

≥80%

100

100

100

100

100

ii. บริบท
ส่วนการตลาดทีส่ าคัญ: ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าตามสิทธิหลัก โดยมีกลุ่มผูป้ ่ วยทีอ่ ยู่ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลตาลสุมและผูป้ ่ วย เขตรอยต่อของอาเภอ จากอาเภอตระการพืชผล อาเภอดอนมดแดง อาเภอพิบลู มัง
สาหาร อาเภอศรีเมืองใหม่ อาเภอสว่างวีระวงษ์ ต่างด้าวทัง้ ทีข่ น้ึ ทะเบียน และไม่ได้ขน้ึ ทะเบียนทีม่ าอยู่ในเขต
อาเภอตาลสุม และผูป้ ่ วยฉุกเฉิน ข้ามเขตจากทีอ่ ่นื ทีม่ ารับบริการ
กลุ่มผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการทีส่ าคัญ (ระบุความต้องการสาคัญของผูร้ บั บริการแต่ละกลุ่มในวงเล็บ):
กลุ่มผูป้ ่ วยที่สาคัญ
ความต้องการของผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่ม
กลุ่มผูป้ ่ วยนอก
1. มีช่องทางเข้าถึงบริการได้ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย ขัน้ ตอนไม่
ยุ่งยากซับซ้อน
2. ผูร้ บั บริการไม่แออัด สถานทีไ่ ม่แออัด
3. การรักษาพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
4. ได้รบั เกียรติ ด้วยอัธยาศัยทีด่ ี บริการทีอ่ บอุ่น ดุจญาติมติ ร
5. การได้รบั คาแนะนาทีเ่ หมาะสมการดูแลสุขภาพตนเอง และการ
ส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มผูป้ ่ วยใน
1. ทุเลาจากอาการ หรือหายจากโรคทีเ่ ป็ นอยู่
2. การดูแลเอาใจใส่ดแู ลจากเจ้าหน้าที่
3. ได้รบั ทราบข้อมูลการรักษาทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจ
4. มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ หรือทางเลือกในการรักษา
5. ความสะดวกสบายในการนอนพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล
กลุ่มผูค้ ลอด มารดาหลัง
1.ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
คลอดและทารกแรกเกิด
2.ได้รบั การส่งต่อทันเวลา กรณีมขี อ้ บ่งชี้
กลุ่มผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
1. บริการทีร่ วดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2019 version 4.2

16

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ. ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
(ER&EMS)

กลุ่มผูป้ ่ วยเฉพาะ เช่น กลุม่
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ผูพ้ กิ าร และ
ผูป้ ่ วยจิตเวช
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
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2. กรณีเกินขีดความสามารถ มีการส่งต่ออย่างรวดเร็ว ปลอดภัย
3. การบริการ ณ.จุดเกิดเหตุทร่ี วดเร็ว ไม่มภี าวะแทรกซ้อน
4. ได้รบั เกียรติ ด้วยอัธยาศัยทีด่ ี บริการทีอ่ บอุ่น ดุจญาติมติ ร
1.ได้รบั การบริการทีร่ วดเร็ว ความเอาใจใส่ดแู ลจากเจ้าหน้าที่
2.การได้รบั ข้อมูลเรื่องโรคและอาการแทรกซ้อนอื่น
3.การได้รบั การบริการทีเ่ ท่าเทียม
4.ได้รบั บริการโดยคานึงถึงการพิทกั ษ์สทิ ธิผู์ ป้ ่ วย
1. การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในแผนการรักษา สามารถรักษา
ตามความเชื่อ
ความศรัทธา
2. สนองตอบต่อการร้องขอครัง้ สุดท้าย

ผูร้ บั ผลงานอื่นๆ (และความต้องการสาคัญ):
ผูร้ บั ผลงาน
ญาติ, ชุมชนและประชาชนทัวไป
่
โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิ
ประสงค์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สถานีตารวจ
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่

ทีว่ ่าการอาเภอ

รพ.สต.ในเครือข่าย

ความต้องการ
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

อสม.
โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก

1.
2.

การส่งเสริมสุขภาพ
สิง่ แวดล้อมมีความปลอดภัย
บริการทีอ่ บอุ่น ดุจญาติมติ ร
ข้อมูลผูป้ ่ วยและการดูแลผูป้ ่ วยเป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
การประสานรับส่งต่อผูป้ ่ วยกลับมาดูแลต่อเนื่องทีโ่ รงพยาบาลใกล้
บ้าน
ผลการดาเนินงานตามนโยบายต่างๆเป็ นไปตามเกณฑ์
ส่งรายงานต่างๆ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
ความครบถ้วน ทันเวลาของใบคดี ใบชันสูตร
การประสานนาผูต้ อ้ งหาตรวจสารเสพติด
การตรวจสุขภาพประจาปี เจ้าหน้าที่
การประสานงานความร่วมมือต่างๆ
การของบประมาณกองทุนตาบลเพื่อจัดทาโครงการต่างๆในการ
ป้ องกันและส่งเสริมสุขภาพประชาชน
สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
การร่วมงานพิธตี ่างๆ
การร่วมกิจกรรมต่างๆระดับอาเภอ
การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล
การประสานต่างๆทีร่ วดเร็ว ทันเหตุการณ์
ได้รบั การจัดสรรงบประมาณต่างๆอย่างเหมาะสม
เป็ นพีเ่ ลีย้ งและสนับสนุนด้านวิชาการ
1. เจ้าหน้าทีม่ สี ว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆของ อสม.
2. การได้รบั สวัสดิการต่างๆ เมื่อเจ็บป่ วย
การประสานงานขอความร่วมมือต่างๆ
สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
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ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช.
สานักงานประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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ความต้องการ
- มีผลการดาเนินงานตามนโยบายต่างๆเป็ นไปตามเกณฑ์ และ
ให้บริการด้วยหลัก 3 P
- มีการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพทีก่ า้ วหน้าตามโครงการที่ สปสช.
สนับสนุนงบประมาณ
-การประสานงานทีส่ ะดวกรวดเร็ว ข้อมูลเบิกจ่าย ครบถ้วน ถูกต้อง และ
ตรงเวลา
- รายงานการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ทถ่ี ูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา
- มีผลการดาเนินงานตามนโยบายต่างๆเป็ นไปตามเกณฑ์ และส่ง
รายงานครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

iii. กระบวนการ
I-3.1 ก. การรับฟั งผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
(1) การรับฟั งเสียงจากผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่นในปั จจุบนั ด้วยวิธที เ่ี หมาะสมกับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีใ่ ช้
ประโยชน์ได้:
 การรับฟั งความต้องการและความคาดหวัง: ช่องทางรับฟั งความคิดเห็นของโรงพยาบาล คือ จากการประเมิน
ความพึงพอใจผูป้ ่ วยใน/ผูป้ ่ วยนอก ชุมชน/ภาคีเครือข่ายและเครือข่ายบริการสุขภาพ ตู้รบั ความคิดเห็น วิทยุ
ชุมชน จดหมายจากภายนอก การประชาคมหมู่บา้ น การประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมร่วม
เครือข่าย การประชุมร่วมกับ อสม.ในพืน้ ทีก่ ลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวม โรงพยาบาล การมีช่องทาง
รับข้อเสนอแนะโดยตรงของผูอ้ านวยการ Web site ของ รพ. ทีร่ บั เรื่องราวร้องเรียน ดังนี้
1. เบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลตาลสุม เบอร์ 045-210385 / 045-210386 /FAX 045-210401
2. จดหมาย ทีอ่ ยู่โรงพยาบาลตาลสุม 99 ม.2 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330
3. E-mail/web tansumhosp@tshpt.mail.go.th / http://tansum.moph.go.th
4. ตูร้ บั ฟั งความคิดเห็น เป็ นตูแ้ ดงอยู่ตามบริเวณต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น ทีง่ านผูป้ ่ วยนอกและงานผูป้ ่ วย
ใน และที่ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวม รพ.ตาลสุม
5. ศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์ ทีง่ านประกันสุขภาพ
 การรับฟั งข้อมูลป้ อนกลับหลังเข้ารับบริการ (Feedback):
1. วิธกี ารสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย คือ การให้บริการด้วยพฤติกรรมบริการทีด่ ี ดูแลดุจญาติมติ ร
2. วิธกี ารสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนทัง้ องค์กรและประชาชน คือ การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
การทาประชาคมหมู่บา้ นและการให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปั ญหาของชุมชน
3. วิธกี ารสร้างความสัมพันธ์กบั ส่วนราชการอื่น คือ การจัดการติดต่อประสานงานทีด่ ี การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ ว่ นราชการจัดขึน้ การให้ความร่วมมือตามทีข่ อความช่วยเหลือ
(2) การรับฟั งเสียงจากผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่นในอนาคต:
 วิธกี ารสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย คือ การให้บริการด้วยพฤติกรรมบริการทีด่ ี ดูแลดุจญาติมติ ร
 วิธกี ารสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนทัง้ องค์กรและประชาชน คือ การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน การทา
ประชาคมหมู่บา้ นและการให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปั ญหาของชุมชน
 วิธกี ารสร้างความสัมพันธ์กบั ส่วนราชการอื่น คือ การจัดการติดต่อประสานงานทีด่ ี การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ๆ ทีส่ ว่ นราชการจัดขึน้ การให้ความร่วมมือตามทีข่ อความช่วยเหลือ
I-3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
(1) วิธกี ารประเมินทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มต่างๆ: โรงพยาบาลตาลสุม เข็มมุ่งขององค์กร “ความปลอดภัยของ
ผูร้ บั บริการ และ มุง่ พัฒนางานบริการด้วย หัวใจความเป็ นมนุษย์” โดยกาหนดกิจกรรมดังนี้
 มีการเน้นการคุม้ ครองสิทธิของผูป้ ่ วย มีเจ้าหน้าทีง่ านประกันและสิทธิบตั ร ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
ขัน้ ตอนการรับบริการและงานสิทธิบตั ร บริการ ทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนา /คาปรึกษาด้านสิทธิของผูป้ ่ วยทุกกลุม่
เพื่อพิทกั ษ์สทิ ธิสงู สุดในการรักษาพยาบาลทีป่ ระชาชนพึงได้รบั จากนโยบายภาครัฐ
 ส่งเสริมความเข้าถึงสิทธิของผูป้ ่ วยโดยมีการจัดทาคาประกาศสิทธิผปู้ ่ วย 10 ประการ ติดประกาศ ณ จุด
ให้บริการทีผ่ รู้ บั บริการสามารถมองเห็นได้ ,สือ่ สารและทาความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับให้เข้าใจและรับรูไ้ ด้
อย่างทัวถึ
่ งโดยหัวหน้าหน่วยงาน
 มีแนวทางปฏิบตั กิ ารขอประวัต/ิ ข้อมูลผูป้ ่ วย
 จัดระบบ Fast Track กลุ่มโรค Stroke, AMI
 การจัดระบบบริการสนับสนุนชุดเครื่องมืออุปกรณ์ปราศจากเชือ้ ให้แก่เครือข่าย รพ.สต.
 เพิม่ จานวนวันออกให้บริการกลุม่ ผูป้ ่ วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังโดยทีมสหวิชาชีพทีภ่ ายในคลินิกของโรงพยาบาล
ตาลสุม โดยมีแพทย์
 เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบาบัด นักโภชนาการ
 มีคลินิกผูป้ ่ วยเบาหวานความดันโลหิตสูงเพื่อให้ตอบสนองการให้บริการแบบ One Stop Service สาหรับกลุ่ม
ผูป้ ่ วยดังกล่าว ซึง่ มีขอ้ จากัดในการเคลื่อนไหวเนื่องจากเป็ นผูส้ งู อายุเป็ นส่วนใหญ่
 มีเครื่องมือแพทย์ทผ่ี รู้ บั บริการสามารถยืมกลับไปใช้ทบ่ี า้ นได้ เช่น ไม้ค้ายัน walker เครื่อง Suction ชุด
O2
I-3.2 ก. การใช้ขอ้ มูลเพื่อกาหนดบริการและการอานวยความสะดวก
(1) การนาข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังมากาหนดคุณลักษณะของบริการ:

(2) ช่องทางการค้นหาข้อมูล การเข้ารับบริการ และการรับการช่วยเหลือ ทีจ่ ดั ให้ผปู้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน:
 การสารวจความพึงพอใจในผูป้ ่ วยและญาติ, ความพึงพอใจของชุมชน, ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
 ระบบการรับฟั งความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะทัง้ จากผูป้ ่ วยและญาติ, ชุมชน และเจ้าหน้าที่
 การทาประชาคม ,การสัมภาษณ์ผนู้ าชุมชน , การสารวจชุมชนโดยเครือข่าย อสม.
 การรับการตรวจเยีย่ ม/รับการนิเทศงาน
(3) การกาหนดกลุ่มผูป้ ่ วยทีจ่ ะให้ความสาคัญ:

I-3.2 ข. ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่น
(1) การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและเพิม่ ความผูกพัน:

(2) การจัดการคาร้องเรียน ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะของคาร้องเรียนและแนวโน้ม และการนาไปปรับปรุง:

I-3.3 สิทธิผปู้ ่ วย
ข(1) การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร:
 สร้างความตระหนักแก่บุคลากรในเรื่องการพิทกั ษ์สทิ ธิผปู้ ่ วย และมีการกระตุน้ โดยอบรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากร
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รวมทัง้ กาหนดวิธปี ฏิบตั งิ านเพื่อให้มแี นวทางปฏิบตั ทิ ค่ี มุ้ ครองผูป้ ฏิบตั งิ านในการให้ขอ้ มูลและบริการที่
ปลอดภัยจากการถูกฟ้ องร้อง
 การกระตุน้ รายงานอุบตั กิ ารณ์ ยกย่องชมเชยผูท้ ร่ี ายงานความเสีย่ ง (โดยนามาคิดเป็ นคะแนนในการประเมิน
ความดีความชอบ) ก่อให้เกิดการเฝ้ าระวังและการค้นหาโอกาสในการพัฒนาของหน่วยงาน/บุคลากรในเรื่อง
สิทธิของผูป้ ่ วย
ก(1) ข(2)-(6) การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญของ รพ.:
 กาหนดระเบียบให้ผทู้ เ่ี ข้ารับบริการต้องผ่านขัน้ ตอนการตรวจสอบยืนยันการใช้สทิ ธิทห่ี น่วยงานสิทธิบตั รก่อน
ทุกครัง้ เพื่อทาความเข้าใจขอบเขตการคุม้ ครองการใช้สทิ ธิในการรักษาเบือ้ งต้น ในกรณีทส่ี ทิ ธิมากกว่า 1 สิทธิ
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานสิทธิบตั รจะวิเคราะห์จดั เรียงลาดับให้สอดคล้องตามลักษณะการเจ็บป่ วยเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยอย่างสูงสุด
 มีทมี ไกล่เกลีย่ ของโรงพยาบาล ดาเนินการให้ผปู้ ่ วยได้รบั การคุม้ ครองตามสิทธิ
 มีแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลกรณีผปู้ ่ วยมีปัญหาความรุนแรง เช่น
ผูป้ ่ วยโดน Rape ไม่ให้มกี ารบันทึกในระบบ HI ให้บนั ทึกเฉพาะใน OPD card และมีการเก็บในตูเ้ ก็บเวช
ระเบียนทีป่ ลอดภัย
 มีการจัดบริการทีเ่ ป็ น One stop service ในกลุ่มผูป้ ่ วย HIV และผูบ้ าบัดสารเสพติด โดยแยกการบริการทีเ่ ป็ น
สัดส่วนชัดเจน
ข(7) การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีเ่ ข้าร่วมงานวิจยั ทางคลินิก:
 การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ได้มกี ารพัฒนาโดยการตัง้ ทีม Palliative &End of life care โดยมีหวั หน้างานผูป้ ่ วย
ใน และทีมงาน ร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ทาให้ผปู้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแลแบบองค์
รวม และเสียชีวติ อย่างสมศักดิศรี
์
 ความเป็ นมนุษย์ ในการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายจะส่งเสริมการวางแผนดูแลผูป้ ่ วยโดยให้ญาติมสี ว่ นร่วมตาม
ความเชื่อของแต่ละศาสนาอย่างเหมาะสม ทัง้ ศาสนาคริสต์, ศาสนาพุทธ ฯลฯ โดยในหอผูป้ ่ วยจะอนุญาตให้นา
พระมาประกอบพิธกี รรมทีเ่ ตียงคนไข้ได้ตามที่
 ญาติรอ้ งขอ , มีมุมสวดมนต์ไว้ให้
 ได้ให้ความสาคัญกับสิทธิในการตัดสินใจในวาระสุดท้ายของชีวติ สิทธิในการปฏิเสธการรักษา และสิทธิใน
การเลือกวิธกี ารรักษาแพทย์แผนปั จจุบนั และแพทย์ทางเลือก และมีแนวทางการประเมินความเจ็บปวดใน
ผูป้ ่ วยมะเร็งระยะสุดท้ายโดยใช้ Pain score และให้ยาตามผลการประเมิน เพื่อลดความทุกข์ทรมาน
ค การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีม่ คี วามต้องการเฉพาะ:
 ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ได้มกี ารพัฒนาโดยการตัง้ ทีม Palliative &End of life care โดยมีหวั หน้างาน
ผูป้ ่ วยใน และทีมงาน ร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ทาให้ผปู้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การ
ดูแลแบบองค์รวม และเสียชีวติ อย่างสมศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุ ษย์ ในการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายจะส่งเสริม
การวางแผนดูแลผู้ป่วยโดยให้ญาติมสี ่วนร่วมตามความเชื่อของแต่ละศาสนาอย่างเหมาะสม ทัง้ ศาสนา
คริสต์, ศาสนาพุทธ ฯลฯ โดยในหอผูป้ ่ วยจะอนุญาตให้นาพระมาประกอบพิธกี รรมทีเ่ ตียงคนไข้ได้ตามที่
ญาติรอ้ งขอ , มีมุมสวดมนต์ไว้ให้
ได้ให้ความสาคัญกับสิทธิในการตัดสินใจในวาระสุดท้ายของชีวติ สิทธิในการปฏิเสธการรักษา และสิทธิ
ในการเลือกวิธีการรักษาแพทย์แผนปั จจุบนั และแพทย์ทางเลือก และมีแนวทางการประเมินความ
เจ็บปวดในผูป้ ่ วยมะเร็งระยะสุดท้ายโดยใช้ Pain score และให้ยาตามผลการประเมิน เพื่อลดความทุกข์
ทรมาน
 ผูป้ ่ วยเด็ก
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มีการปรับปรุงโดยใช้สทิ ธิผู้ป่วยในกรณีการมีผู้แทนโดยชอบธรรม และมีอานาจในการตัดสินใจบนพื้น
ฐานข้อมูลที่ชดั เจนสาหรับผู้รบั บริการที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ท่จี ะต้องมีการทาหัตถการ ต้องมีการเซ็น
ยินยอมจากญาติสายตรง
ผูส้ งู อายุ
สาหรับผู้สูงอายุ เน้ นการให้ญาติมสี ่วนร่วมและเป็ นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยมีการวางระบบบริการที่ให้
ผูร้ บั บริการกลุ่มนี้ได้รบั การตรวจก่อนตามความเหมาะสมและได้รบั ในส่วนของการดูแลทางจิตใจทีเ่ พิม่ ขึน้
เพื่อเป็ นการเพิม่ ความ เชื่อมันแก่
่ ผปู้ ่ วยและผูด้ แู ลในการดูแลผูป้ ่ วย
ผูพ้ กิ าร
สาหรับผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ยโอกาส เน้นการให้ญาติมสี ว่ นร่วมและเป็ นผูด้ ูแลอย่างใกล้ชดิ โดยมีการวางระบบ
บริการทีใ่ ห้ผู้รบั บริการกลุ่มนี้ได้รบั การตรวจก่อนตามความเหมาะสมและได้รบั ในส่วนของการดูแลทาง
จิตใจทีเ่ พิม่ ขึน้ เพื่อเป็ นการเพิม่ ความ เชื่อมันแก่
่ ผปู้ ่ วยและผูด้ แู ลในการดูแลผูป้ ่ วย, มีการจัดบริการห้องน้า
ให้สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งานสาหรับผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ เช่น ทางลาด ราวยึดเกาะ เป็ นต้น
ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งแยกหรือผูกยึด
การแยกหรือการผูกยึดผูป้ ่ วยมักเป็ นกรณีมคี วามจาเป็ นทางคลินิก เช่น ในผูป้ ่ วยไข้หวัดนก ,ไข้หวัด ไวรัส
ซิกา, ผูป้ ่ วยวัณโรค มีการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการประเมินและดูแลผูป้ ่ วยทีต่ ้องแยกหรือผูกยึดและปฏิบตั ิ
ไปในทิศทางเดียวกันโดยจะมีการแจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบทุกครัง้ อธิบายเหตุ ผลให้เข้าใจถึงความ
จาเป็ นทีส่ าคัญจากแพทย์และพยาบาล สร้างความร่วมมือและความพึงพอใจแก่ญาติและครอบครัว
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามจาเป็ นต้องแยก มีการจัด Zoning ห้องแยกทีห่ อผูป้ ่ วยสามัญ และจัดอุปกรณ์ เครื่องมือ
แยกให้อย่างเพียงพอ ทีผ่ ่านมาโรงพยาบาลไม่ได้รบั การร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการละเมิดสิทธิจากการ
แยกหรือผูกยึดผูป้ ่ วย
มีก ารให้ข้อ มูลกับ ผู้ป่ วยและญาติทุ ก ครัง้ ก่ อ นที่จะแยกหรือ ผูก ยึด ผู้ป่ วย เพื่อ ให้ผู้ป่ วยและญาติ
รับทราบเพื่อลดข้อร้องเรียนและความไม่พงึ พอใจของผูร้ บั บริการ
อื่นๆ

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 ปรับระบบการยื่นบัตรผูป้ ่ วยนัด แบ่งผูป้ ่ วยนัดเป็ น 2 วันในรอบนัดต่อไป เพื่อรองรับผูป้ ่ วยทีม่ ปี ริมาณมากและ
รอคิวนาน และในบัตรนัดจะระบุรายละเอียดในการตรวจครัง้ ต่อไปเพื่อให้งา่ ยต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการสือ่ สารด้านวิชาชีพ
 ปรับเวลาให้บริการของบุคลากร โดยแพทย์ออกตรวจทีห่ อ้ งตรวจในวันหยุด (ครึง่ วันเช้าตัง้ แต่ 08.00-12.00 น.
) และ มีหอ้ งพักแพทย์ ให้แพทย์เวรอยู่ประจาห้อง อยูบ่ นอาคารของโรงพยาบาล ทาให้พยาบาลผูด้ แู ลผูป้ ่ วย
สามารถรายงานและขอคาปรึกษาได้ตลอดเวลา
 ปรับปรุงสิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาล เช่น เพิม่ ทีน่ งรอตรวจ
ั่
ตกแต่งสถานทีใ่ ห้ดรู ่มรื่น(มุมสวนหย่อม) ให้บริการ
น้าดื่ม มีโรงอาหารจาหน่ายอาหารแก่เจ้าหน้าทีแ่ ละผูม้ ารับบริการ ปรับปรุงโรงจอดรถให้พอเพียง เป็ นต้น
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูม้ ารับบริการ > 80% อย่างต่อเนื่อง
 การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย โดยมีการจัดทีม Palliative & End of life care เพื่อให้การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
เป็ นไปตามมาตรฐาน
 มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยโดยทีมสหสาขา ในกรณีผปู้ ่ วยถูกล่วงละเมิดทางเพศ (Rape) หรือ OSCC
 การปรับรูปแบบ Inform consent
 การอานวยความสะดวกกรณีตอ้ งย้ายสถานบริการ
 จัดทาสือ่ เกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ่ วย
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v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
11. การรับฟั ง/เรียนรูค้ วามต้องการ
และความคาดหวังของ
ผูร้ บั บริการแต่ละกลุ่ม
12. การประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพัน

Score
3.0
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DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Learning เพิม่ ช่องทางให้ครอบคลุมผูร้ บั บริการทุกกลุ่ม

3.5

Learning

13. การใช้ขอ้ มูลเพื่อกาหนดบริการ
และการอานวยความสะดวก

3.0

Learning

14. การสร้างความสัมพันธ์และ
จัดการคาร้องเรียน
15. การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย

3.5

Learning

3.0

Learning

1.จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการ
2. จัดทาใบแสดงความคิดเห็นของผูร้ บั บริการ
1. ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพเพื่อรองรับเด็ก
ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาส
2.ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายให้
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
เพิม่ ช่องทางการติดต่อและแนวทางการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการคุม้ ครอง
สิทธิผปู้ ่ วยให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
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I-4 การวัด วิ เคราะห์ และจัดการความรู้
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: alignment & integration, การใช้ประโยชน์จากข้อมูล, คุณภาพของข้อมูลและ
สารสนเทศ, ความมันคงปลอดภั
่
ยและพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ, การจัดการความรูแ้ ละการเรียนรูท้ ด่ี ี
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
1
1
1
1
0
Information systems down
2 ครัง้

time (%) หมายถึง จานวนครัง้
ของการล่มของระบบเครือข่าย
(ไม่เกิน 2 ครัง้ /ปี / เครือ่ ง)
Information systems response
time (sec) หมายถึง ระยะเวลา
การแก้ไขการล่มของระบบได้
สาเร็จ
การจัดมหกรรมพัฒนาคุณภาพ
CQI

< 2 ชม.

1.30

1.20

60 นาที

60 นาที

0

1ครัง้ /ปี

1

1

1

2

2

ii. บริบท
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: การวัดและการวิเคราะห์ performance ขององค์กรเพื่อเป็ นการตอบสนองต่อจึงได้กาหนด
กลยุทธ์ให้การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการแพทย์เพื่อให้มกี ารนาข้อมูลมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการจัดการความรูข้ ององค์กรมีการส่งเสริมให้มกี ารจัดการความรู้ การใช้สนิ ทรัพย์ทาง
ความรูท้ ม่ี กี ารใช้สนิ ทรัพย์ทางความรูท้ ม่ี อี ยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์ อย่างคุมค่าและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ความรูเ้ พื่อนามาสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยในการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
กลุ่มผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการทีส่ าคัญ: โรงพยาบาลตาลสุม มีการจัดทาแผนพัฒนาโรงพยาบาลใต้ยุทธศาสตร์ ของ รพ.ได้
ใช้ Key Performance Indicators (KPI) เป็ นเครื่องมือในการนาแผนยุทธศาสตร์นาไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ช้วธิ ปี ระเมินผล
และรวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการรายงานการติดตามตัวชีว้ ดั รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ และแบบ
ประเมินตนเองตามตัวชีว้ ดั เพื่อนาข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ขอ้ มูลและประเมินผลเชิงสถิติ โดยประเมินผลการ
ดาเนินงานทัง้ 4 มิติ ได้แก่ มิตดิ า้ นลูกค้า (customer) มิตดิ า้ นการเงิน (financial) มิตดิ า้ นกระบวนการภายใน
(Internal Process) มิตดิ า้ นการเรียนรูแ้ ละพัฒนา(Leaning and Development) เป้ าประสงค์ดา้ นการพัฒนา
องค์กร ในการพัฒนาบุคลากรมีศกั ยภาพ,มีสขุ ภาวะทีด่ ี และมีความสุขในการทางาน เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่อง มีระบบการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล และมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุ นต่อการปฏิบตั ิงานและ
ตัดสินใจ ซึ่งในการบริหารจัดการบนทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจากัด และ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ข้อมูลให้มคี วามปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร / ผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน อย่างถูกต้อง ทันเวลา
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบ: กระบวนการในการวัด การวิเคราะห์ Performance องค์กรได้รวบรวมและจัดทา KPI
Template ทัง้ หมดทีม่ ใี น รพ. เพื่อความสะดวกในการค้นหาและการนาไปใช้ ด้านการจัดการระบบสารสนเทศของ
รพ.กาหนดให้มี ทีม IT ทาหน้าที่ ในการวางแผน ประสานงาน กากับ ดูแล แนะนา และดาเนินการเกีย่ วกับระบบ
สารสนเทศทัง้ หมด ทาหน้าทีใ่ นการ เฝ้ าระวัง ติดตามผลการดาเนินงานของหน่ วยงานต่างๆ ตามตัวชีว้ ัดทีก่ าหนด
และFeed back กลับโดยมีระบบแจ้งเตือนเมือพบว่าผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนดผ่านระบบ
สารสนเทศของ รพ.(LAN) และรายงานผลการวิเคราะห์ตามตัวชีว้ ดั ทีส่ าคัญต่อคณะกรรมการบริหาร รพ. เพื่อให้
ผูบ้ ริหารวางแผนด้านนโยบายให้คณะทางานสร้างนวัตกรรมนาสูก่ ารปฏิบตั แิ ก้ไขปั ญหา
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เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าคัญ:
 ระบบโปรแกรมสารสนเทศ
ระบบโปรแกรมบริการผูป้ ่ วย HIWIN
ระบบโปรแกรมคลังและระบบบัญชี Express Windows
ระบบ Q4U
ระบบประวัตเิ ก่าออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
ระบบเก็บเวชระเบียนชาร์จผูป้ ่ วยในออนไลน์
ระบบทะเบียนบุคลากรออนไลน์
ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมหิ อ้ งเซอร์เวอร์ออนไลน์
ระบบติดตามแผนโครงการออนไลน์
ระบบบันทึกรายการครุภณ
ั ฑ์ออนไลน์
 ระบบสนับสนุน
ระบบเครือข่ายภายใน มีทงั ้ ระบบสาย LAN และ WiFi
ระบบเชื่อมอินเทอร์เน็ต มีระบบเน็ตผูใ้ ห้บริการ 2 ISP และเชื่อมต่อเน็ต 4 เส้น
มีระบบยืนยันตัวตนก่อนใช้อนิ เทอร์เน็ตตามแนวทางการเก็บข้อมูลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560
iii. กระบวนการ
I-4.1 ก. การวัดผลการดาเนินการ (performance) ขององค์กร
(1) การเลือก รวบรวม เชื่อมโยงตัวชีว้ ดั , การมี alignment ทัวทั
่ ง้ องค์กร, การใช้ประโยชน์เพื่อติดตามการ
ปฏิบตั งิ านประจาวันและความก้าวหน้าตามกลยุทธ์ (ยกตัวอย่างการตัดสินใจทีเ่ ป็ นผลจากการติดตามตัวชีว้ ดั ):
 กลุ่มตัวทีว่ ดั ทีม่ กี ารเชื่อมโยงทัวทั
่ ง้ องค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุตามทิศทางองค์กรทีต่ งั ้ ไว้ แบ่งเป็ น 4 กลุ่มหลัก
กลุ่มที่

ตัวชี้วดั

ผูร้ บั ผิดชอบ

1

ตัวชีว้ ดั ด้านความปลอดภัยทางคลินิก

PCT,RM

2

ตัวชีว้ ดั ตาม Patient safety goal : SIMPLE

PCT,PTC,RM,IC,ENV

3

ตัวชีว้ ดั ด้านการจัดการภายในองค์กร

Lead team,CFO,ENV,HRD,,IC,IM

4

ตัวชีว้ ดั ด้านการจัดบริการ

Lead team

(2) การเลือกและใช้ขอ้ มูล performance ขององค์กรทีม่ กี ารเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอก:
 โปรแกรมรายงานเวชระเบียน(report) สามารถออกรายงานได้เป็ นปั จจุบนั และไม่ใช้ทรัพยากรเครื่อง Server
Hi Master เนื่องจากจะดึงข้อมูลโดยตรงผ่านเครื่อง Server Hi Slave/Backup แทน
 โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลผูป้ ่ วย ( Database Entry Check ) สามารถตรวจสอบและลดความ
ซ้าซ้อนของข้อมูลประชากร ในแฟ้ ม person ซึง่ มีผลกระทบต่อแฟ้ มข้อมูล 16 และ 43 แฟ้ ม
 ข้อมูลทีน่ าไปเทียบเคียงกับโรงพยาบาลขนาดใกล้เคียง เช่น ข้อมูลปริมาณผูป้ ่ วยนอก , ผูป้ ่ วยใน ,อัตราครอง
เตียง ,ข้อมูลการจัดอัตรากาลัง ,ข้อมูล Adj.RW,CMI (ค่าดัชนีผปู้ ่ วยใน),ข้อมูลทางการเงิน พบว่า ค่าCMI ไม่
สูงมาก เนื่องจากโรงพยาบาลไม่มแี พทย์เฉพาะทาง และกลุ่มผูป้ ่ วยทีน่ อนโรงพยาบาลเป็ นโรคทีไ่ ม่ซบั ซ้อน
(3) การใช้ขอ้ มูลเสียงของผูป้ ่ วยเพื่อสร้างวัฒนธรรมทีม่ ุ่งเน้นคนเป็ นศูนย์กลาง (ยกตัวอย่าง):
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(4) การปรับปรุงระบบวัดผลดาเนินการขององค์กร:

I-4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ (performance) ขององค์กร
(1) ประเด็นสาคัญทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการดาเนินการขององค์กร (ความสาเร็จ/ความก้าวหน้า) ในรอบปี ท่ี
ผ่านมา:
 การทบทวนระบบแผนการเงิน การคลังของโรงพยาบาลและเครือข่าย เพื่อเพิม่ ความรัดกุม และมีวนิ ยั ทาง
การเงินมากขึน้ การแสวงหาวิธกี ารเพิม่ รายได้ ลดรายจ่ายขององค์กร
 คุณภาพในการบันทึกข้อมูลของผูใ้ ห้บริการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 คุณภาพของข้อมูลมีการตอบสนองต่อตัวชีว้ ดั ยังไม่ครอบคลุมทุกตัวชีว้ ดั
 การทบทวนระบบแผนการเงิน การคลังของโรงพยาบาลและเครือข่าย เพื่อเพิม่ ความรัดกุม และมีวนิ ยั ทาง
การเงินมากขึน้ การแสวงหาวิธกี ารเพิม่ รายได้ ลดรายจ่ายขององค์กร
 ยอดผูป้ ่ วยลดลง , แต่ยอดค่าใช้จ่ายจากค่าบริการ ยอดค่าใช้จ่ายจากค่าเวรและค่าการปฏิบตั งิ าน ยอดการใช้
ยาปฏิชวี นะสูงขึน้ ,การเบิกจ่ายค่ารักษาตาม DRG ขาดทุน จึงมีการปรับปรุงมาตรการการใช้ยาปฏิชวี นะโดย
ตัง้ คณะกรรมการ PTC และองค์กรแพทย์ และ วิเคราะห์ภาระงานขององค์กร
I-4.1 ค. การใช้ขอ้ มูลเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินการ (performance) ขององค์กร
(1) ลาดับความสาคัญเพื่อการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กรทีเ่ กิดจากการทบทวน [เชื่อมโยงกับ II-1.1ก(7)]:
 มุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ และจุดเน้นขององค์กรเป็ นลาดับต้น : ตัวชีว้ ดั คุณภาพทางคลินิก (จุดเน้นความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วย) ,
 การบริการ ,ทางการเงิน
 คุณภาพในการบันทึกข้อมูลของผูป้ ฏิบตั งิ าน
 คุณภาพในการประมวลผลข้อมูลตอบสนองต่อผูใ้ ช้งาน (ตัวชีว้ ดั )
 คุณภาพขัน้ ตอนความต่อเนื่องการปฏิบตั งิ าน โดยพัฒนาระบบงานให้ครอบคลุมในระบบงาน
 คุณภาพของระบบข้อมูล Express
 การปรับปรุงการบริหารเตียงเพือ่ ลดการส่งต่อผูป้ ่ วย
 ควบคุมการใช้ยาปฏิชวี นะ
 ควบคุมการใช้ยาผูป้ ่ วยนอกโดย ควบคุม Item ยา / เพิม่ ยา Local med
 ควบคุมการใช้ Investigate ทีม่ รี าคาสูง และ ควบคุมการใช้ยาให้สมเหตุสมผล โดยการใช้ยา Local med มาก
ขึน้
I-4.2 ก. ข้อมูลและสารสนเทศ
(1) การทาให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ (accuracy, validity, integrity, reliability, current):

(2) การทาให้มนใจในความพร้
ั่
อมใช้ของข้อมูลและสารสนเทศ, ระบบทีม่ ใี ช้งานในปั จจุบนั , ระบบทีก่ าลังพัฒนาหรือ
มีแผนจะพัฒนา:
 การเปลีย่ นระบบสารองข้อมูล HI Server จากเดิมทุก ๆ 4 ชัวโมง
่ ด้วยโปรแกรม R-SYNC เป็ น ระบบ Realtime โดยการทา Replication Database (การสาเนาฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย)
 พัฒนาระบบ IT Support เพื่อรับเรื่องการขอแก้ไขและปั ญหาทางระบบสารสนเทศและการปรับปรุงแก้ไข
ระบบ ตามความเหมาะสม มีฐานข้อมูลสารสนเทศทีส่ ามารถตรวจสอบความพร้อมใช้งานและช่วยในการวาง
แผนการจัดซือ้ อุปกรณ์เพื่อนามาพัฒนาระบบสารสนเทศ
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 มีการวางระบบความปลอดภัยทางสารสนเทศตามพรบ.คุม้ ครองข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการ
กาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน
I-4.2 ข. การจัดการระบบสารสนเทศ
(1)(2) การทาให้มนใจในความเชื
ั่
่อถือได้ของระบบสารสนเทศ ความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูล/สารสนเทศ:
โรงพยาบาลตาลสุม มีการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลผูม้ ารับบริการเป็ นแบบ HI DOS เมื่อ ตุลาคม 2553
ซึง่ โปรแกรมดังกล่าวมีขอ้ จากัดในการพัฒนาขัน้ ต่อไป จึงมีการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลในการปรับระบบ
การบันทึกข้อมูล ซึง่ ในปั จจุบนั มี IT module ทีม่ ใี ช้งานอยู่ในปั จจุบนั : ใช้โปรแกรม HIWIN เมื่อ มกราคม พ.ศ.
2556 ซึง่ ทาให้การบันทึกข้อมูลเวชระเบียนได้สมบูรณ์มากขึน้ โดยเฉพาะการส่งออกข้อมูลต่าง ๆ ได้ครบถ้วน
ข้อมูลผลการทบทวนเวชระเบียนของโรงพยาบาลมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ เพื่อการตอบสนององค์กรภายนอก มีระบบเพื่อ
จัดทารายงานหรือส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สปสช., กรมบัญชีกลาง, กระทรวงสาธารณสุข,
สานักงานประกันสังคม, สานักงานสาธารสุขจังหวัด ระบบสารสนเทศเดิมไม่สะดวกต่อการจัดทารายงานให้กบั
หน่วยงานภายนอก เนื่องจากในแต่ละปี งบประมาณหน่วยงานภายนอกมีความต้องการรายงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทุกปี
ไม่ตายตัว ทาให้ไม่สามารถจัดทารายงานให้ได้ บางครัง้ ต้องมานังนั
่ บมือจากทะเบียนเอาเอง ทาให้ไม่สะดวกต่อ
การใช้งาน หลังจากเรามาใช้ระบบ HIWIN ในปี 2556 ระบบจากจัดทารายงานให้หน่วยงานภายนอก สามารถทา
รายงานขึน้ มาได้เอง ตามรูปแบบทีห่ น่วยงานภายนอกต้องการ ข้อดีอกี อย่างคือ ภายในจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลร้อยละ 90 ใช้ระบบ HIWIN ทุกโรงพยาบาลเวลาทีต่ อ้ งการรายงานทีเ่ ป็ นส่วนกลาง สามารถขอให้
กรรมการสารสนเทศทีจ่ งั หวัดจัดทาให้ เพื่อรูปแบบเหมือนกันและมีความถูกต้องยิง่ ขึน้
ปั ญหาทีพ่ บปั จจุบนั คือ แพทย์และพยาบาลมีการให้รหัสโรคทีย่ งั ไม่ ครบถ้วน ปั จจุบนั จึงให้เจ้าหน้าที่
เวชระเบียน ทาหน้าทีต่ รวจสอบการลงข้อมูล เพราะทีผ่ ่านมา เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการให้รหัสโรคทีไ่ ม่ถูกต้องและ
ไม่ครบถ้วนอยู่มาก จึงให้เจ้าหน้าทีเ่ วชระเบียนทาการจัดอบรมให้กบั แพทย์ และพยาบาล แต่กย็ งั พบว่ามีการให้
รหัสโรคทีไ่ ม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วนอยู่อกี เพื่อเป็ นการพัฒนาอย่างยังยื
่ น สสจ.อุบลราชธานีจงึ ให้จดั การอบรม
การให้รหัสโรคขึน้ และให้ใช้ขอ้ มูลรหัสโรคต่างๆเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ จังหวัด โดยกลุ่มเป้ าหมายแรกคือ
แพทย์และพยาบาลทีเ่ ป็ นคณะกรรมการเวชระเบียน เพื่อนาความรูม้ าถ่ายทอดให้กบั เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานและ
โรงพยาบาลต่อไป
o พัฒนาเว็บไซด์ของโรงพยาบาลให้มคี วามทันสมัย มีขอ้ มูลความรูต้ ่าง ๆ ครบถ้วน เป็ นแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล ให้มกี ารส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ให้ง่ายในการสือ่ สารและ
การดาเนินงาน เช่น การรายงานความ และมีการอบรมเจ้าหน้าทีท่ ุกคนในโรงพยาบาลให้มี
ความรูใ้ นเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อนิ เตอร์เน็ตได้ เพื่อศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม
o พัฒนาโปรแกรม HIWIN ให้สามารถตอบสนองความต้องการเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับมากขึน้
โดยเฉพาะส่วนของรายงานต่าง ๆ
IT module ทีม่ ใี ช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั :
o ระบบจัดเก็บข้อมูลผูป้ ่ วย HIWIN
o ระบบตรวจสอบผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ท
o โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลผูป้ ่ วย ( Database Entry Check )
o โปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป Express
o โปรแกรมระบบงาน e-claim
o โปรแกรมระบบงานจ่ายตรงสิทธิข้์ าราชการ
o โปรแกรมระบบงานผูต้ ดิ เชือ้ ผูป้ ่ วยเอดส์
o โปรแกรมระบบงานผูป้ ่ วยวัณโรค
o โปรแกรมระบบงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 16 /43 แฟ้ ม
o โปรแกรมรายงานความเสีย่ ง
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IT module ทีก่ าลังพัฒนาหรือมีแผนทีจ่ ะพัฒนาในอนาคต:
ปั ญหาทีพ่ บปั จจุบนั คือ แพทย์และพยาบาลมีการให้รหัสโรคทีย่ งั ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ปั จจุบนั
จึงให้เจ้าหน้าทีเ่ วชระเบียน ทาหน้าทีต่ รวจสอบการลงข้อมูล เพราะทีผ่ ่านมา เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการให้
รหัสโรคทีไ่ ม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนอยู่มาก จึงให้เจ้าหน้าทีเ่ วชระเบียนทาการจัดอบรมให้กบั แพทย์ และ
พยาบาล แต่กย็ งั พบว่ามีการให้รหัสโรคทีไ่ ม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วนอยู่อกี เพื่อเป็ นการพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ น สสจ.อุบลราชธานีจงึ ให้จดั การอบรมการให้รหัสโรคขึน้ และให้ใช้ขอ้ มูลรหัสโรคต่างๆเป็ นมาตรฐาน
เดียวกันทัง้ จังหวัด โดยกลุ่มเป้ าหมายแรกคือ แพทย์และพยาบาลทีเ่ ป็ นคณะกรรมการเวชระเบียน เพื่อ
นาความรูม้ าถ่ายทอดให้กบั เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานและโรงพยาบาลต่อไป
o พัฒนาเว็บไซด์ของโรงพยาบาลให้มคี วามทันสมัย มีขอ้ มูลความรูต้ ่าง ๆ ครบถ้วน เป็ นแหล่ง
เรียนรูส้ าหรับเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล ให้มกี ารส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ให้ง่ายในการสือ่ สารและ
การดาเนินงาน เช่น การรายงานและการส่งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมการขอใช้รถ
การขอใช้หอ้ งประชุม และการส่งซ่อมเครื่องมือ และมีการอบรมเจ้าหน้าทีท่ ุกคนในโรงพยาบาล
ให้มคี วามรูใ้ นเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อนิ เตอร์เน็ตได้ เพือ่ ศึกษาหาความรู้
o พัฒนาโปรแกรม HIWIN ให้สามารถตอบสนองความต้องการเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับมากขึน้
โดยเฉพาะส่วนของรายงานต่าง ๆ
ความพร้อมใช้งานต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน:
 สาเหตุ
o เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายขัดข้อง
o อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง/ ระบบเครือข่ายขัดข้อง
o ระบบฐานข้อมูลขัดข้อง
o ปั จจัยภายนอกเมื่อเกิดเหตุการณ์ขดั ข้องกาหนดผูร้ บั ผิดชอบ ดังต่ อไปนี้
 เจ้าหน้าทีแ่ ก้ไขปั ญหาระบบคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูล
 นายการุณ บุญครอบ นักรังสีการแพทย์ชานาญการ
 นายธวัชชัย แสงเดือน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นายพิษณุ โทคาเวช นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 เจ้าหน้าทีแ่ ก้ไขปั ญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 นายการุณ บุญครอบ นักรังสีการแพทย์ชานาญการ
 นายธวัชชัย แสงเดือน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นายพิษณุ โทคาเวช นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 เมื่อเกิดเหตุการณ์ขดั ข้องได้กาหนดแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้
ระบบ Backup ข้อมูล ระบบเดิมข้อมูล Database เราจะเก็บข้อมูลไว้ใน Server backup ใน
รูปแบบ Backup file เวลาทีจ่ ะเรียกใช้ตอ้ งทาการดึงข้อมูลดังกล่าวมาลงที่ Server สารองทีเ่ ราเตรียมไว้
เสียก่อน ทาให้ระบบงานต้องหยุดชะงัก เราจึงเปลีย่ นระบบสารองข้อมูล มาเป็ นระบบ Replication
(เขียนข้อมูลสารองแบบReal Time) ข้อมูลไปเก็บไว้ในเครื่อง Server สารองอีก 2 เครื่องหาก Server
หลักเสียหาย ระบบ HIWIN ก็สามารถใช้งานได้ต่อไปโดยการใช้ Database จากเครื่อง Server สารอง
แทน ซึง่ ใช้ระยะเวลาในการเปลีย่ นเครื่อง Server หลักภายในเวลา 15 นาที ข้อมูลไม่สญ
ู หายและเป็ น
ปั จจุบนั นอกจากนี้ยงั มีการ Backup ข้อมูลแบบ Manual ทุกวันเก็บไว้ทเ่ี ครื่องคอมพิวเตอร์ของ
เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์คอมพิวเตอร์อกี 2 เครื่อง โดยระบบอัตโนมัตจิ ะทาทุกวัน
 เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง มี UPS เพื่อสารองไฟขณะไฟฟ้ าดับทุกเครื่อง และการตรวจสอบโดยช่างเป็ น
ระยะ ระบบเดิมพบปั ญหาว่าเวลาไฟฟ้ าดับ เครื่องสารองไฟบางเครื่องไม่เก็บไฟทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดบั
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ด้วย จึงได้ดาเนินการสารวจหาแต่ก่อนเราจะซือ้ เครื่อง UPS ใหม่ทม่ี คี วามคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพในการใช้
งานมากขึน้
(3) การส่งข้อมูลผูป้ ่ วยทางสือ่ สังคมออนไลน์ โดยยังคงรักษาความลับของผูป้ ่ วย:
 ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้ าให้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ Stabilizer
 การเก็บรักษารหัสผ่านในการถึงข้อมูลทัง้ รหัสผ่านทีม่ กี ารเข้ารหัสข้อมูล ทัง้ ระบบ HI และรหัสผ่านการเข้าถึง
ข้อมูลสาคัญในแต่ละจุดบริการและข้อมูลออนไลน์
 การกาหนดแนวทางในการขอประวัตแิ ละขอยืมเวชระเบียนผูป้ ่ วยทีช่ ดั เจน และมีการแจ้งเวียนให้ทราบอย่าง
ทัวถึ
่ ง
 การจัดระบบการเก็บข้อมูล case คดีกระทาชาเราและการบันทึกข้อมูล
 มีการปรับปรุงระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยการจัดระดับความปลอดภัยของข้อมูลแต่ละ
ส่วน เพื่อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลสาคัญ เป็ นลาดับชัน้ ความลับ
 มีการสารองข้อมูลอัตโนมัติ ทัง้ มีระบบ Server สารอง และสารองที่ PC และ External Harddisk แบบอัตโนมัติ
I-4.2 ค. ความรูข้ ององค์กร
(1) การสร้างและจัดการความรู:้
 กิจกรรมนาเสนอผลการพัฒนาคุณภาพระดับ รพ.ประจาทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อกระตุน้ ให้เกิด
กระบวนการพัฒนาระบบงาน จากการนาประเด็นปั ญหา/ผลการดาเนินงานมาทบทวน โดยกาหนดให้ทุก
หน่วยงานต้องส่งผลงาน CQI เข้าร่วมนาเสนอ อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีการคัดเลือกผลงาน CQI /นวัตกรรม ที่
มีผลลัพธ์การดาเนินงานชัดเจน มีการใช้กระบวนการ 3P เข้ามาประเมินผลการพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรม ส่ง
เข้าร่วมประกวดในมหกรรม HA national forum / วิชาการระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับกระทรวง ซึง่ ผลลัพธ์
การดาเนินงานทีม่ าพบว่า รพ.ตาลสุม ได้รบั การคัดเลือก ให้เข้าร่วมนาเสนอในเวทีดงั กล่าวอย่างน้อยปี ละ 1
เรื่อง
 จัดให้มกี ารนาเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพในภาพเครือข่าย เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการดูแลผูป้ ่ วย และมี
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถเชื่อมโยงมาตรฐาน HA และ PCA เข้า
ร่วมกัน
 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม HIWIN
 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูล 16 แฟ้ ม 43 แฟ้ ม
 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานระบบ DataCenter
 มหกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ จิ กรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
การจัดประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กในระดับเครือข่ายอาเภอตาลสุม วางแผนการพัฒนาคุณภาพในเรื่อง LBW
/Teenage pregnancy / ANC ก่อน 12 สัปดาห์ /ANC 5ครัง้ คุณภาพ ร่วมกันมาตรฐานการฝากครรภ์ ความ
เสีย่ งทีต่ อ้ งดูแล โรคระบาดตามฤดูกาล
(2) การระบุ good practice และขยายผล:
 มีการใช้ระบบ Q4U โดยทีม่ นี กั วิชาการคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล เป็ นทีมพัฒนาระบบร่มกับโปรแกรมเมอร์
ของกระทรวงสาธารณสุข และเป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือโรงพยาบาลอื่นๆ ในการติดตัง้ ละใช้งานระบบ Q4U
 มีผดู้ แู ลระบบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการติดตัง้ ระบบ HIWIN Server รวมทัง้ ระบบสารองข้อมูล และเป็ นผู้
ทีช่ ่วยเหลือโรงพยาบาลอื่นๆ ในการติดตัง้ ระบบ HIWIN Server
(3) การทาให้การเรียนรูฝ้ ั งลึกในวิถกี ารปฏิบตั งิ านขององค์กร:
 กาหนดเป็ นนโยบายการจัดการความรูภ้ ายในโรงพยาบาลและมีการเขียนแผนการจัดการความรู้
 เพื่อกาหนดเป้ าหมายให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ เช่น
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 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม HIWIN
 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูล 21 แฟ้ ม 43 แฟ้ ม
 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานระบบ Datacenter
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดการความรู้ จึงได้ ส่งเสริมให้มกี ารนาระบบการจัดการความรู้
มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เริ่มตัง้ แต่ การแต่ งตัง้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ข้นึ มาเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง บรรจุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไว้ในแผนปฏิบตั ริ าชการอย่างเป็ นรูปธรรม เริม่ มีการรวบรวม
ความรู้ ซึง่ ได้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในองค์กรทีท่ ากันอย่างสม่าเสมออยู่แล้ว มาเก็บไว้ในคลังข้อมูล เริ่ มมี
การออกแบบระบบงานเพื่อนา ความรูท้ ม่ี อี ยู่มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผปู้ ่ วย เช่น
 ระบบตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลผูป้ ่ วย ( Database Entry Check )
 ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลหญิงคลอด (Delivery Room)
 ระบบจัดเก็บผล Lab (Lab นอก)
 ระบบรายงานข้อมูลผูป้ ่ วยในผ่านระบบ Line Notify
 ระบบรายงานสรุปข้อมูลจานวนผูป้ ่ วยรายวันผ่านระบบ Line Notify
 ระบบรายงานข้อมูลผูป้ ่ วยโรคไข้เลือดออกในผ่านระบบ Line Notify
 ระบบรายงานอุณหภูมหิ อ้ งเซอร์เวอร์ผ่านระบบ Line Notify
 ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินออนไลน์
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
16. การวัดผลการดาเนินงาน
่ ห่ ายจาก
3.0
Learning - การวิเคราะห์หาสาเหตุของใบสังยาที
ระบบปกติ ทาให้ทราบสาเหตุและแนวทางการ
แก้ปัญหาส่งผลให้ขอ้ มูลเวชระเบียนมีความ
สมบูรณ์ ได้รบั จัดสรรงบประมาณทีถ่ ูกต้อง
- การพัฒนาระบบสอบถามรายงานลูกหนี้
การเงิน ทาให้ระบบบัญชีมคี วามถูกต้องเพิม่ ขึน้
สามารถขยายนาไปใช้ในระดับโรงพยาบาล
- การพัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลเวชระเบียน
สาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ประกอบการสังการรั
่
กษาและให้บริการผ่านระบบ
web services และ web application ซึง่ ได้มกี าร
พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้ขอ้ มูล
- ระบบรายงานสนับสนุนการส่งต่อผูป้ ่ วยเรือ้ รัง
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
- การวิเคราะห์ระยะเวลารอคอย เพื่อสนับสนุน
หน่วยบริการเป็ นข้อมูลประกอบการพัฒนา
คุณภาพบริการ
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17. การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
ทบทวนผลการดาเนินงาน และ
นาไปใช้ปรับปรุง

3.0

Learning

18. คุณภาพของข้อมูลและ
สารสนเทศ

3.0

Learning

19. การจัดการระบบสารสนเทศ

3.0

Learning

20. ความรูข้ ององค์กร

3.0

Learning
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- การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลทางวิชาการในการทางาน
เช่น การดูแลผูป้ ่ วย STEMI ,DM, Stroke
- การบูรณาการจัดการความรูก้ บั การพัฒนา
คุณภาพ เช่น พัฒนาการนาเสนอผลงานพัฒนา
คุณภาพ
- ความรู้ ,จัดเวทีสร้างสรรค์เสวนา เพื่อ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์การป้ องกันความเสีย่ ง
เช่น การจัดระบบบริหารจัดการยา ,การ Identify
- คุณภาพของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้
- เพิม่ ศักยภาพในการ รับ – ส่ง ผูป้ ่ วย ด้วย
ระบบอินเตอร์เน็ต โดยจัดหา ISP ใหม่ ทีม่ ี
ความเร็วสูง
- พัฒนาองค์ความรูบ้ ุคลากรด้านสารสนเทศ
รวมทัง้ สร้างความตระหนักในการใช้ระบบ
สารสนเทศร่วมกัน
- การจัดการความรู้เชิง ลึก มีการจัด กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่ วยงาน เช่น Med
Error การบริการที่ดี และเก็บข้อมูลเป็ นคลัง
ความรูใ้ นรูปแบบ Pubic file รพ. ร่วมจัดเวที
มหกรรมคุณภาพและความปลอดภัยปี ละ 1 ครัง้
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I-5 กาลังคน
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-3]
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ขีดความสามารถ อัตรากาลัง การรักษาไว้ ทักษะทีเ่ หมาะสม บรรยากาศการทางาน
สุขอนามัย ความปลอดภัย สิทธิประโยชน์ บริการ ความพึงพอใจ ความผูกพัน การพัฒนากาลังคนและผูน้ า
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
อัตราความผูกพันธ์ขององค์กร
>80%
71.23 78.80 78.00
80
62.92
จากผลการประเมิน Happinometer
ด้าน Happy Worklife
(เปลีย่ นแปลงเครื่องมือเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามเป็ นประเมินในเว็บไซต์
Happinometer ในปี 2561)
ความพึงพอใจของบุคลากร
>80%
79.09 79.35 75.05 77.10
65.09
จากผลการประเมิน Happinometer 9 ด้าน
ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด
(เปลีย่ นแปลงเครื่องมือเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามเป็ นประเมินในเว็บไซต์
Happinometer ในปี 2561)
อัตราการตรวจสุขภาพประจาปี ของบุคลากร
100 %
100
100
0
100
100
(133:133)
จานวนผลงานวิชาการทีเ่ ผยแพร่ต่อ
2 เรื่อง/ปี
1
3
1
3
5
สาธารณะ(CQI)
จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุสมั ผัสเลือด
0%
0
0
0
0
0
สารคัดหลัง่
จานวนบุคลากรทีถ่ ูกเข็มทิม่ ตา
0 %
0
2
0
0
0
ร้อยละของบุคลากรทีม่ คี ่า BMI < 18.50
<15%
0.54
0
ND
5.51
1.5
(7:127)
(2คน)
ลาคลอด
2คน

ร้อยละของบุคลากรทีม่ คี ่า BMI ระหว่าง
18.50 - 22.90

>75 %

80.15

75.88

NA

48.03

58.89

ร้อยละของบุคลากรทีม่ คี ่า BMI ≥ 23

>15 %

19.31

24.13

NA

46.45

40.60
(54คน)

จานวนบุคลากรทีต่ ดิ เชือ้ วัณโรครายใหม่

0%

0.77

0

0

0

0

ii. บริบท
กาลังคนประเภทต่างๆ ขององค์กร:
การจาแนกกลุ่มบุคลากร พร้อมจานวนในแต่ละกลุ่ม : บุคลากรปฏิบตั งิ านจริงในโรงพยาบาลทัง้ หมด 130 คน
1. อัตรากาลัง จาแนกด้านการให้บริการตามสาขา ดังนี้
1.1 แพทย์
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ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2563
- แพทย์ทวไป
ั ่ จานวน 4 คน
- ทันตแพทย์ จานวน 2 คน
1.2 บุคลากรสาขาอื่นๆ
เภสัชกร จานวน 4 คน
พยาบาลวิชาชีพทัง้ หมด
- พยาบาลวิชาชีพ จานวน 30 คน
พยาบาลเฉพาะทาง
- พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จานวน 3 คน
- พยาบาลอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม จานวน 1 คน
- พยาบาลเวชปฏิบตั ฉิ ุกเฉิน จานวน 3 คน
- พยาบาลเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ ( การรักษาโรคเบือ้ งต้น) จานวน 5 คน
- พยาบาลผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ และการควบคุมการติดเชือ้ จานวน 1 คน
- การบริหารการทางพยาบาล จานวน 3 คน
นักกายภาพบาบัด จานวน 2 คน / นักเทคนิคการแพทย์ จานวน 2 คน / นักรังสีการแพทย์ จานวน 1 คน /
นักวิชาการสาธารณสุข จานวน 4 คน นักโภชนาการ จานวน 1 คน / แพทย์แผนไทย จานวน 2 คน / จพ.เภสัชกรรม
จานวน 3 คน / จพ.ทันตสาธารณสุข จานวน 2 คน /จพ.สาธารณสุข จานวน 2 คน / จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
จานวน 2 คน / จพ.เวชสถิติ จานวน 1 คน
1.3 บุคลากรในตาแหน่งอื่นๆ จานวน 68 คน
ผูป้ ฏิบตั งิ านภายใต้การกากับดูแล :
แพทย์ : เภสัชกร /พยาบาล/ เทคนิคการแพทย์/รังสีการแพทย์/กายภาพบาบัด/โภชนากร ทุกจุดใน รพ.และใน รพ.สต
ทันตแพทย์ : เจ้าพนักงานทันตาภิบาลทัง้ ในรพ, และ ในรพ.สต.
เภสัชกร: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
พยาบาลวิชาชีพ: พยาบาลจบใหม่ทงั ้ ในรพ, และในรพ.สต.
นักวิชาการสาธารณสุข: เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนทัง้ ในรพ, และในรพ.สต.
แพทย์แผนไทย: เจ้าหน้าทีแ่ พทย์แผนไทยทัง้ ในรพ, และในรพ.สต.
สมรรถนะหลักขององค์กร:
 การดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรคอย่างมีมาตรฐาน ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ
 การดูแลผูป้ ่ วยและระบบควบคุมโรคตามฤดูกาล ได้แก่ การควบคุมโรคไข้เลือดออก ,โรคมือเท้าปาก ,โรคตาแดง
ทีม่ คี ุณภาพ
 การดูแลสุขภาพผูป้ ่ วยทีค่ รอบคลุมทุกด้านแบบองค์รวม ด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค และฟื้ นฟู
สุขภาพ ที่ เข้มแข็งในชุมชน และดูแลต่อเนื่องในชุมชน เช่น,เครือข่ายสุขภาพจิต ,เครือข่ายการดูแลผูส้ งู อายุ ,
เครือข่ายดูแลในกลุม่ ผูป้ ่ วยเรือ้ รัง , เครือข่ายดูแลกลุ่มผูต้ ดิ เชือ้ เอช ไอ วี และเครือข่ายในการดูแลผูพ้ กิ าร ฟื้ นฟู ผู้
พิการ โดยการมีสว่ นร่วมของสหวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย ทีมหมอครอบครัว ทีค่ รอบคลุมทุกชุมชนในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันของกาลังคน:
1. ด้านสวัสดิการ จัดทีพ่ กั ให้ขา้ ราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างประจา, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ,
ลูกจ้างชัวคราว
่
2. ด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมในการทางาน
- ปรับปรุงครอบหลังคาแฟลตเจ้าหน้าที่ จานวน 2 หลัง
- ปรับระดับลานจอดรถเจ้าหน้าที่
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3. ความมันคงในอาชี
่
พในกลุ่มลูกจ้าง
- แนะนาส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานโดยการสอบเข้าเป็ นข้าราชการ
ความเสีย่ งด้านสุขภาพและความปลอดภัยของกาลังคน:
1. ยึดแนวทาง Patient Safety Goal / 2P Safety
2. ดูแลบุคลากรด้านอาชีวอนามัย เน้นความปลอดภัยเกีย่ วกับแสง / เสียง /สมรรถภาพร่างกายของบุคลากร
3. มาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างและหน่วยงานเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพของผูร้ บั บริการและ
ผูใ้ ห้บริกา
iii. กระบวนการ
I-5.1 ก. ขีดความสามารถและความเพียงพอของกาลังคน
(1) ผลการประเมินขีดความสามารถและความเพียงพอของกาลังคน และการตอบสนอง:
 ความเพียงพอของกาลังคนตาม FTE
- แพทย์ กาหนดอัตราขัน้ ต่าอย่างน้อย 6 คน บุคลากรปฏิบตั งิ านจริง 4 คน
- ทันตแพทย์ กาหนดอัตราขัน้ ต่าอย่างน้อย 3 คน บุคลากรปฏิบตั งิ านจริง 2 คน
- เภสัชกร กาหนดอัตราขัน้ ต่าอย่างน้อย 4 คน บุคลากรปฏิบตั งิ านจริง 4 คน
- พยาบาลวิชาชีพ กาหนดอัตราขันต
้ ่าอย่างน้อย 32 คน บุคลากรปฏิบตั งิ านจริง 30 คน และในภาพรวมสายงาน
วิชาชีพและสายงาน Backoffice ยังไม่ผ่านอัตราขัน้ ต่า 80% ของทีค่ วรมี
 กลุ่มการพยาบาลพบปั ญหาในเรื่องขาดอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพ และมีการบริหารจัดการภายในการกาหนด
เกณฑ์ในการเรียกอัตรากาลังเสริมของแต่ละหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน เช่น
- ในหน่ วยงานเสีย่ งสูงเช่น ห้องคลอดมีการจัดอัตรากาลัง (ช/บ/ด) 1:1:1 /วัน โดยเป็ นเวรทีจ่ ดั ร่วมกับงาน ER
และ จัดเวร on call คลอด เสริมกรณีมคี ลอดหรือ refer โดยใช้ตารางเวรOn call Refer ในการตาม แต่จะ
เลือกพยาบาลทีป่ ระจาER/LR ในการมาช่วยคลอดหรือช่วยRefer
- งานอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน มีการจัดอัตรากาลังดังนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพ (ช/บ/ด) 1:1:1 ในวันราชการ,ในวันหยุด
นักขัตฤกษ์เพิม่ พยาบาลวิชาชีพ หรือเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1คน และเจ้าพนักงานเวชกิจฉุ กเฉิน(ช/บ/
ด) 1:1:0
- มีการเปิ ดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพในปี งบประมาณ 2562 สาหรับงานผูป้ ่ วยใน
(2) การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษากาลังคน:
 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาทีล่ าออกหรือเกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลสรรหาบุคคล เพื่อ
ทดแทนตาแหน่งดังกล่าว โดยการรับย้ายหรือการบรรจุแต่งตัง้ เป็ นต้น
 ลูกจ้างชัวคราว
่
ใช้ระบบการสรรหาโดยการคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามสามารถและเหมาะสมกับตาแหน่งงานที่
ต้องการ
 ทัง้ นี้การสรรหาบุคลากรดังกล่าว ต้องผ่านการพิจารณาและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล ในการรับคนเข้าทดแทนส่วนทีข่ าดแคลน
 กระบวนการดารงรักษาบุคลากร มีการจัดสวัสดิการทีอ่ ยู่อาศัยและมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
เพื่อได้ทราบถึงศักยภาพและทักษะความสามารถในการทางานของบุคลากรอย่างแท้จริงมีผลต่อเงินเดือน ค่าจ้าง
แรงจูงใจทีจ่ ะทาให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ ได้แก่ การปรับขัน้ เงินเดือนทีส่ งู ขึน้ รวมถึงการส่ง
บุคลากรทีม่ ผี ลงานดีเด่นเข้ารับการประกวดแข่งขันให้ได้รบั รางวัลในระดับต่าง ๆ ส่งผลต่อความมันใจ
่ ขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั งิ าน แสดงถึงการมีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีด่ ี ทีจ่ ะสามารถรักษาบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้
ปฏิบตั งิ านด้วยความผูกพันและพึงพอใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลต่อไปต่อไป
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(3) การวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงความต้องการและการเตรียมกาลังคนให้พร้อมรับ:
 หาแนวทางเพิม่ บุคลากรทดแทนวิชาชีพทีข่ าดแคลน
 แผนการผลิตพยาบาลนักเรียนทุนร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในปี 2562-2564 1 คน
(4) การจัดระบบการทางานและบริหารกาลังคนเพื่อให้งานขององค์กรประสบความสาเร็จ:
 เป้ าหมาย
1. บุคลากรมีปริมาณเพียงพอกับภาระงาน
2. บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. บุคลากรมีสขุ ภาพดีและเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการสร้างเสริมสุขภาพ
4. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการทางาน
5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีการจัดทาแผนอัตรากาลังทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
 บุคลากรทุกคนได้รบั การประเมินสมรรถนะปี ละ 2 ครัง้ เพื่อนาไปเป็ นโอกาสพัฒนาและการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
 ความก้าวหน้าของข้าราชการเป็ นไปตามข้อกาหนดของ กพ. ทุกสายงาน และในกลุ่มของลูกจ้างชัวคราวมี
่
การ
ปรับค่าตอบแทนตามหนังสือสังการจากกระทรวงฯทุ
่
กฉบับ
 โรงพยาบาลมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อเป็ นการเพิม่ พูนสมรรถนะของบุคลากร และสร้างความเข้าใจด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น เชิญวิทยากรมาบรรยาย
 ด้านอัตรากาลัง โรงพยาบาลมีการจัดทาข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทาอัตรากาลังแต่ละปี อย่างเป็ นปั จจุบนั สามารถ
ทราบได้ก่อนล่วงหน้าว่าในปี งบประมาณใดจะขาดแคลน ทาให้เลือกรับย้ายหรือบรรจุแต่งตัง้ เพื่อให้ได้ผทู้ ม่ี ี
คุณสมบัตทิ ถ่ี ูกต้องตรงตามความต้องการในเวลาทีเ่ หมาะสมและจาเป็ นของหน่วยงาน
I-5.1 ข. บรรยากาศการทางานของกาลังคน
(2) นโยบาย บริการ สิทธิประโยชน์:
 นโยบายเน้นให้บุคลากรได้รบั การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้บทบาทภารกิจของโรงพยาบาลบรรลุ
เป้ าหมายดังจะเห็นได้จากการส่งบุคลากรไปพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ และการสนับสนุนบุคลากรภายนอกมาให้
คาปรึกษาในกระบวนการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์
 บุคลากรทุกคนได้รบั การประเมินสมรรถนะปี ละ 2 ครัง้ เพื่อนาไปเป็ นโอกาสพัฒนาและการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
 ด้านทีพ่ กั อาศัย ได้สร้างแฟลต ซ่อมแซมบ้านพัก พิจาณาให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นบ้านพัก/แฟลตที่ โรงพยาบาลมี
ตามความเหมาะสม
 ด้านการจัดสรรอัตรากาลัง พิจารณาจากภาระงานเป็ นหลัก
 สวัสดิการทีส่ าคัญอื่นๆ การเจ็บป่ วย แต่งงาน คลอดบุตร งานบวช งานศพ ชุดกีฬา ของขวัญปี ใหม่
 การสนับสนุนส่งฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน ภายใต้บริบท เช่น ในปี งบประมาณ 2562 มีการจัดการประชุมอบรม
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ การอบรมการซ้อมอัคคีภยั , อบรมการซ้อม CPR, การอบรมซ้อมอุบตั เิ หตุหมู่
, การอบรมฟื้ นฟูความรู่การป้ องกันและติดเชือ้ โดยงานIC เป็ นต้น การอบรมภายนอก ปี งบประมาณ 2562 มีการ
วางแผนจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร โดยใช้สาหรับข้าราชการ, นักเรียนทุน, ลูกจ้างตามวุฒ ิ จานวน
67 คน ๆ ละ 4,400 บาท เป็ นเงินทัง้ สิน้ 294,800 บาท การพิจาณาให้ขน้ึ อยู่ทด่ี ุลยพินจิ ของหัวหน้าฝ่ ายในการส่ง
เข้าอบรม และในปี 2563 จัดสรรงบประมาณสาหรับเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเป็ นค่าลงทะเบียน เบีย้ เลีย้ ง ทีพ่ กั เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ โดยใช้สาหรับข้าราชการ, นักเรียนทุน, ลูกจ้างตามวุฒิ จานวน 68 คน ๆ ละ 5,200
บาท เป็ นเงินทัง้ สิน้ 353,600 บาท และมีแผนการส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรผูเ้ ชีย่ วชาญระบบการจัดการด้าน
รังสีระบบดิจทิ ลั , พัฒนาบุคลากร Palliative care, อบรมพยาบาลจิตเวช, อบรมพยาบาลNCD โดยใช้งบประมาณ
ทัง้ สิน้ 150,000 บาท
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I-5.1 ค. สุขภาพและความปลอดภัยของกาลังคน
(1) การป้ องกันและจัดการกับความเสีย่ งต่อสุขภาพ (สิง่ แวดล้อม ภาระงาน การหยิบยก อันตรายจากการปฏิบตั งิ าน
ความรุนแรง) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และการให้ภมู คิ มุ้ กัน:
 ระบบป้ องกันและจัดการกับความเสีย่ งต่ อสุขภาพของบุคลากรทุกหน่ วยงาน จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล
(personal protective equipment: PPE) เช่น ear plug, Lumbar support, หน้ากากกัน้ ประเด็นจากสิง่ คัดหลัง่
หรือประกายไฟ และมีการตรวจสุขภาพหู ตา ของบุคลากรทีเ่ ป็ นกลุ่มเสีย่ ง เช่น เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง -ซักฟอก
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานคอมพิวเตอร์ พนักงานช่าง เจ้าหน้าที่ในจุดเสีย่ งต่างๆ ในปี 2561 ผลการตรวจ
สุขภาพตามความเสีย่ งบุคลากรกลุ่มเสีย่ งจานวน 30 คน พบว่า สมรรถภาพการมองเห็น จานวนผูร้ บั การตรวจ
30 คน การมองเห็นเหมาะสมกับงาน 17 คน การมองเห็นผิดปกติ 13 คน สมรรถภาพการได้ยนิ จานานผูร้ บั การ
ตรวจ 26 คน ปกติ 10 คน ต้องเฝ้ าระวัง 11 คน ผิดปกติ 5 คน และสมรรถภาพปอด จานวนผูร้ บั การตรวจ 25 คน
สมรรถภาพการทางานของปอดปกติ 24 คน มีความผิดปกติแบบจากัดการขยายตัวปอด จานวน 1 คน


มีการให้ภูมคิ มุ้ กันแก่บุคลากร ดังนี้
การให้วคั ซีนบาดทะยัก (TT) ในเจ้าหน้าทีเ่ ก็บขยะ งานช่าง งานจ่ายกลาง-ซักฟอก และเจ้าหน้าทีท่ ่ี
ประสบอุบตั เิ หตุถูกโลหะทิม่ หรือบาด และยังไม่ได้รบั TT หรือได้รบั ไม่ครบ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในปี 2558-2562 เจ้าหน้าทีท่ ุกคนได้รบั วัคซีนครบทุกคนในทุกปี 100 %

มีแนวทางการป้ องกันโรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ ้า ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ระทรวงกาหนด มีการจัดเตรียมห้อง
แยกโรค และมีการจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล พร้อมรับสถานการณ์ COVID-19 แต่
ยังไม่พบอุบตั กิ าร
(2) การสร้างเสริมสุขภาพของกาลังคน:
 ส่งเสริมการออกกาลังกายให้มี การเต้นแอโรบิค เล่นฟุตบอล หลังเลิกงาน
 นโยบายการส่งเสริมการออกกาลังกาย เช่น การจัดให้มหี อ้ งออกกาลังกาย ทีอ่ าคารกายภาพบาบัด โดยเปิ ด
ให้บริการในเวลาราชการจนถึงเวลา 18.00 น.
 จัดกิจกรรมการแข่งกีฬา ในคปสอ.
(3) การประเมินสุขภาพเมื่อแรกเข้าและการตรวจเป็ นระยะ:
 การตรวจร่างกายก่อนเข้าปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ การตรวจ Hepatitis B, CBC, X-ray, UA
 การตรวจสุขภาพบุคลากรปี ละ 1 ครัง้
 ในปี 2561 บุคลากรได้รบั การรตรวจสุขภาพ 100% และผลการตรวจสุขภาพของบุคลากร พบว่าเสีย่ งต่อโรค
ความดันโลหิตสูง 6.29 % เสีย่ งต่อโรคเบาหวาน 8.66 เสีย่ งส่วนมากพบ Cholesterolสูง และBMI เกิน รอบเอว
เกิน จานวน 46.45%
 ในปี 2562 บุคลากรได้รบั การตรวจสุข ภาพ 100% ผลการตรวจสุขภาพ พบว่าบุคลากรที่มคี ่า BMI < 18.50
จานวน 2 คน คิดเป็ น 1.50%, BMI ระหว่าง 18.50 - 22.90 จานวน 77 คน คิดเป็ น 57.89% และ BMI ≥ 23
จานวน 54 คน คิดเป็ น 40.60% อีกทัง้ ยังพบtriglyceride สูง จานวน 10 คน ระดับไขมัน LDL สูง 8 คน Total
CHOสูง 17 คน Total CHOสูงมาก 10 คน เสีย่ งต่อโรคเบาหวาน 11 คน FBS ผิดปกติ 7 คน Cholesterol สูง
และเจ้าหน้าทีท่ ม่ี โี รคประจาตัว 8 คน
 (4) การดูแลกาลังคนทีเ่ จ็บป่ วยหรือบาดเจ็บจากการทางาน:
 ในปี 2558-2562 พบว่ามีอุบตั เิ หตุจากการทางานพบอุบตั กิ ารณ์ทบ่ี ุคลากรได้รบั อุบตั เิ หตุและสัมผัสเลือด สารคัด
หลัง่ รวมจานวน 0 ครัง้ และได้เน้นย้าให้ทุกคนได้ปฏิบตั ติ ามหลัก IC อย่างเคร่งครัด กรณีเกิดอุบตั เิ หตุของมีคม
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ทิม่ แทง ในขณะปฏิบตั งิ านทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ จะดาเนินการให้คาปรึกษา โดยทีม ดูแลให้ได้รบั ยาต้านไวรัส
พร้อมทัง้ ดูแลด้านจิตใจ
 บุคลากรทีเ่ จ็บป่ วยจากการทางาน เช่น TB / ไข้หวัดใหญ่ / อีสกุ อีใส จะได้รบั การสอบสวนโรค ให้ลาพักงาน และ
ติดตามให้ได้รบั การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ เฝ้ าระวังบุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน มีการให้ความรู้
ในการป้ องกันตนเองจากการติดเชือ้
I-5.2 ก.ความผูกพันและผลการปฏิบตั งิ านของกาลังคน
(1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บคุ ลากรทีม่ ผี ลงานทีด่ :ี
 โดยมุง่ มันให้
่ บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดผูป้ ่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ทางานเป็ นทีมโดยมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ ภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ องค์กรต้องสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บคุ ลากรทุกระดับในการสือ่ สาร จากการ
ประชุมให้ทุกฝ่ ายได้รบั ทราบ สาหรับเจ้าหน้าทีใ่ หม่จดั ปฐมนิเทศ และติดตามประเมินผลงานอย่างใกล้ชดิ ระดับ
ลูกจ้างทัวไปให้
่
ทดลองปฏิบตั งิ าน 3 เดือน และลูกจ้างวิชาชีพทดลองปฏิบตั งิ าน 6 เดือน
 ส่งเสริมให้มกี ารยกย่องเชิดชูผมู้ ผี ลงานดี ประพฤติดี เป็ นแบบอย่าง จัดเวทีนาเสนอผลงาน CQI ทุกปี ในงาน
มหกรรมคุณภาพ
 ส่งเสริมการออกกาลังกายให้มี การเต้นแอโรบิค เล่นฟุตบอล
 การสร้างความสามัคคี ได้แก่ งานกีฬา งานวันสาคัญต่างๆ เช่น วันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล , วันใหม่ และ
วันสงกรานต์
 พัฒนาวัฒนธรรมการสือ่ สารพบว่าการสือ่ สารไปยังผูป้ ฏิบตั เิ ดิมใช้วธิ กี ารประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ติดประกาศ
ในทุกหน่วยงาน สือ่ สารผ่านหัวหน้างาน จากการประเมินผลพบว่ายังมีปัญหาความเข้าใจทีไ่ ม่ตรงกันและไม่ตรง
ประเด็นมีการปรับปรุงโดยเพิม่ ช่องทางการสือ่ สารมากขึน้ เช่น การสือ่ สารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยให้เซ็นต์
รับทราบข้อมูล การให้ขอ้ มูลแบบ Two Way ปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาล
(2)(3) การประเมินและปรับปรุงความผูกพันของกาลังคน:
 การสารวจ วิเคราะห์ สอบถาม ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อและ จากการประเมินความผูกพันของกาลังคน พบว่าความผูกพัน
ของกาลังคน มีแนวโน้มค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ความผูกพันปี 2558-2560 ร้อยละ 71.23, 78.80, 78.00
ตามลาดับ ความพึงพอใจ ปี 2558-2560 ร้อยละ 79.09, 79.35, 75.05 ตามลาดับ และในปี 2561 และปี 2562 มี
การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารเก็บข้อมูลจากเดิมใช้แบบสอบถามเป็ นการประเมินในเว็บไซต์ Happinometer ซึง่ ผลการ
ประเมินภาพรวม Happinometer 9 ด้าน พบว่าความพึงพอใจของบุคลากร ปี 2561ร้อยละ77.10 ปี 2562 ร้อยละ
65.09 ความผูกพันของกาลังคน จากการประเมิน Happinometer ด้าน Happy Worklife ปี 2561 ร้อยละ 80
ปี 2562 ร้อยละ 62.92
 และเมื่อนาผลการประเมินตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ การประเมินค่าเฉลีย่ ความสุขในหน่วยงาน
Happinometer 9 ด้าน ในปี งบประมาณ 2562 ผลการประเมิน เฉลีย่ ร้อยละ 64.98 โดยแบ่งเป็ น 9 ด้าน ดังนี้
1. HappyBody สุขภาพกายดี ร้อยละ 67.52
2. HappyRelax ผ่อนคลายดี ร้อยละ 57.75
3. HappyHeart น้าใจดี ร้อยละ 71.85
4. HappySoul จิตวิญญาณดี ร้อยละ 73.38
5. HappyFamily ครอบครัวดี ร้อยละ 69.52
6. HappySociety สังคมดี ร้อยละ 65.95
7. HappyBrain ใฝ่ รดู้ ี ร้อยละ 65.09
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8. HappyMoney สุขภาพเงินดี ร้อยละ 51.80
9. HappyWorkLife การงานดี ร้อยละ 62.92
10. Average Happy ร้อยละ 65.09
(4) ระบบการจัดการผลการปฏิบตั งิ าน:
 การจัดโครงสร้างและกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องบุคลากรอย่างชัดเจน มีการจัดระบบนิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผล และพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ เสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรทุกฝ่ าย บุคลากรทุกคนถือ
ว่ามีบทบาทต่อการพัฒนาระบบการบริการทัง้ ทางด้านงานการรักษา ส่งเสริม ป้ องกัน และฟื้ นฟูให้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีกรอบการทางานดังนี้
 กาหนดโครงสร้างและขอบข่ายงานของฝ่ าย/งานทีช่ ดั เจน
 พัฒนางานบุคลากรโดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้เข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนาเป็ นประจา ส่งเสริมให้จดั ทา
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 นิเทศ กากับ ติดตามผลให้คาแนะนาในการปฏิบตั งิ าน สอบถามความต้องการและประเมินประสิทธิภาพการ
ทางาน
 สร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร โดยการยกย่องให้เกียรติตามโอกาสอันควร เช่น มีผลงานดีเด่น เสียสละ อุทศิ
เวลาให้กบั ทางราชการ แสดงความยินดีและให้กาลังใจในโอกาสต่างๆ การโหวตเจ้าหน้าทีท่ เ่ี ป็ นทีร่ กั ของเพื่อน
ร่วมงานในงานปี ใหม่
 ดาเนินการเกีย่ วกับสวัสดิการบ้านพัก และอื่นๆ
 จัดงานเชิดชูเกียรติให้กบั บุคลากรทีเ่ กษียณอายุราชการ เพื่อแสดงมุทติ าจิต
I-5.2 ข. การพัฒนากาลังคนและผูน้ า
(1) Learning need ทีส่ าคัญของกาลังคนกลุ่มต่างๆ และวิธกี ารพัฒนา/เรียนรูท้ จ่ี ดั ให้:
กลุ่มกาลังคนและผูน้ า
Learning need ทีส่ าคัญ
วิธกี ารพัฒนา/เรียนรู้
- ภาวะผูน้ า
- ระบบพีเ่ ลีย้ ง
ระดับหัวหน้าฝ่ าย
- การศึกษาด้วยตนเอง
- การเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องผูบ้ ริหารระดับสูง
- จิตสานึกในการให้บริการ
- การฝึกอบรม OD & ESB
ระดับหัวหน้างาน
- ความร่วมแรงร่วมใจ
- การศึกษาด้วยตนเอง
-ทักษะและความรูเ้ ฉพาะสาขา
- การฝึกอบรม / ส่งอบรมนอกหน่วย
วิชาชีพ / หน่วยงาน
- การจัดการความรู้
- การฝึกอบรม / ส่งอบรมนอกหน่วย
ระดับปฏิบตั ิ
- จิตสานึกในการให้บริการ - การสอนงานในขณะปฏิบตั จิ ริง
การพัฒนาและเรียนรูอ้ ย่าง
- การศึกษาด้วยตนเอง
ต่อเนื่อง ทักษะและความรู้
- การจัดกิจกรรม OD& ESB
เฉพาะสาขาวิชาชีพ/หน่วยงาน
(2) การประเมินผลการพัฒนาและเรียนรู:้
 จากสมรรถนะหลักของโรงพยาบาล ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ทงั ้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยได้พฒ
ั นาสมรรถนะ
ของบุคลากรรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็ นนิจ จิตบริการ ทางานเป็ นทีมส่งเสริมการทาวิจยั ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการดาเนินงาน ส่งเสริมบุคลากรให้มกี ารพัฒนาตนเอง ทัง้ การอบรม การถ่ายโอนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในด้านของการทางานให้กบั บุคลากร รวมทัง้ ส่งเสริมการใช้ความรูแ้ ละทักษะใหม่ๆ ในการ
ปฏิบตั งิ าน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการ
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เรียนรูใ้ ห้สอดคล้องเหมาะสม
(3) การจัดการเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพการงานและแผนการสร้างผูน้ าเพื่อสืบทอดการดาเนินงาน:
 วิธกี ารในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานสาหรับบุคลากร ดังนี้
1. เปิ ดโอกาสให้บุคลากรสนับสนุนมีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูลเสนอความคิดเห็น การกาหนดภาระงานความ
รับผิดชอบของตนเอง
2. บริหารงานบุคลากร โดยจัดคนเข้าสูง่ านให้เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถและอาวุโส
3. ส่งเสริมขวัญและกาลังใจแก่บคุ ลากร ยกย่องให้เกียรติตามโอกาสอันควร
4. สร้างขวัญและกาลังใจในการให้ความเป็ นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ
5. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามวิชาชีพ
6. มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที/่ ลูกจ้างชัวคราวเพื
่
อ่ เพิม่ ค่าจ้างรายเดือนตามประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั งิ าน
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 ผลงานวิจยั R2R จานวน 5 เรื่อง
1. ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมหิ อ้ ง server ผ่านระบบ linenotify
2. ปฏิทนิ เตือนใจ ใส่ใจการกินยา
3. สายรัดกระปุกน้าเกลือรัดแน่น คลายง่าย
4. โสร่งวัดใจ
5. ข้อมูลครบจบในซองเดียว
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
21. ขีดความสามารถและความ
เพียงพอ
22. สุขภาพและความปลอดภัยของ
กาลังคน

23. การสร้างเสริมสุขภาพของ
กาลังคน
24. ความผูกพันและระบบการ
จัดการผลการปฏิบตั งิ าน
25. การพัฒนากาลังคนและผูน้ า

Score
3.0
3.0

3.0
2.5
2.5

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Iearning แผนพัฒนาบุคลากร
gap
Iearning วางระบบการดูแลสุขภาพของบุคลากรในกลุ่ม
gap
เสีย่ งและกลุ่มป่ วยให้มคี วามชัดเจนมากขึน้ การ
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันในหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ ง
และเป็ นภัยต่อสุขภาพจากการปฏิบตั งิ าน และวาง
ระบบปั ญหา BMIเกินของเจ้าหน้าที่
Iearning ส่งเสริมการออกกาลังกายของบุคลากร
gap
Action gap การศึกษาปั จจัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อความสุข ความ
ผูกพันของบุคลากรเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนา
Action gap การทบทวนระบบบริหารงานบุคคลให้มคี วาม
ครบถ้วน ทันเวลา
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I-6 การปฏิ บตั ิ การ
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-5 ในส่วนทีม่ ไิ ด้รายงานไว้ในหมวดอื่นๆ]
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ผลิตภาพ รอบเวลา ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของกระบวนการสาคัญ, ประสิทธิผลของ
ระบบความปลอดภัยขององค์กร, การเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉิน, ผลด้านห่วงโซ่อปุ ทาน
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
การฟื้ นฟูสมรรถภาพผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วย sub44.44 42.87
32.1
49.38 34.89
≥ 90%
acute ครอบคลุม
คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รบั
100%
100
100
100
100
100
บริการครบถ้วน
Success Rate TB
>90%
89.44 85.26 88.89
90.02
100
อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ รี ะดับ HbA1C< 7
>40%
27.15 24.05 27.78
28.44 35.32
อัตราผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจภาวะแทรกซ้อน
>80%
69.31 69.84 88.92
75.10 80.09
ทางไตประจาปี
อัตราผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจคัดกรองจอ
>60%
68.14 74.59 68.52
69.08 71.52
ประสาทตา ประจาปี
อัตราผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจเท้าด้วย
>80%
65.18 73.13 88.52
80.55 76.72
monofilament ประจาปี
อัตราผูป้ ่ วย DHF เสียชีวติ
0%
0
0
0
0
0
ii. บริบท
ข้อกาหนดของบริการสุขภาพสาคัญ:
1. ระบบการดูแลผูป้ ่ วยทีค่ รอบคลุมแบบองค์รวม และดูแลต่อเนื่องในชุมชน เช่น การดูแลในกลุ่มผูป้ ่ วยเรือ้ รัง
และ การดูแลกลุ่มผูต้ ดิ เชือ้ HIV / TB โดยเครือข่าย และ การฟื้ นฟูผพู้ กิ าร และสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้
พิการโดยการมีสว่ นร่วมของท้องถิน่
2. มีระบบเครือข่ายด้านสุขภาพทีเ่ ข้มแข็งในชุมชน เช่น เครือข่ายสายใยรักแห่งครอบครัวทีค่ รอบคลุมทุกชุมชน
ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
3. ระบบการส่งต่อผูป้ ่ วยวิกฤติไปยังสถานบริการระดับตติยภูมสิ ามารถดูแลกลุ่มโรคฉุกเฉินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ได้แก่ กลุ่ม โรคหัวใจขาดเลือด โดยมีการพัฒนาระบบ EMS ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทาให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงการรักษาทีร่ วดเร็ว มีการซ้อมแผนในการรับมือกับอุบตั เิ หตุหมู่เพื่อเกิดความชานาญในการ
ปฏิบตั ิ มีการทบทวนวิชาการและความรูใ้ นกลุ่มสหสาขาวิชาชีพเพื่อยกระดับความรูใ้ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
4. ระบบควบคุมโรคตามฤดูกาล ได้แก่ การควบคุมโรคไข้เลือดออก , โรคฉี่หนู มีการประสานความร่วมมือกับ
รพสต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งผลให้สามารถควบคุมโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีบุคลากรในองค์กรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะ พยาบาลเฉพาะทาง 4 เดือน ดังนี้
- หัวหน้าฝ่ าย/งานพยาบาลทีผ่ ่านการอบรมผูบ้ ริหารทางการพยาบาล 3 คน (หัวหน้ากลุ่มการ/หัวหน้า
PCU/หัวหน้า IPD )
- พยาบาลเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ 5 คน ( OPD 3 คน /กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวม รพ. 2 คน)
- พยาบาลวิกฤติสง่ ต่อ (Mobile ICU NURSE) 1 คน ( ER 1 คน )
- พยาบาล ENP 3 คน (ER 3คน )
- พยาบาลสุขภาพจิต 3 คน ( OPD 1 คน /งานประกัน 1 คน/กลุม่ งานบริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์
รวม 1 คน )
- พยาบาลอาชีวอนามัย 1 คน (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวม 1 คน )
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- พยาบาลดูแล NCD
1 คน (OPD 1 คน )
ผูส้ ง่ มอบและพันธมิตรสาคัญ:
โอกาสเชิงกลยุทธ์:
การเป็ นสถาบันสมทบในการจัดการเรียนการสอน:
- การดูแลผูป้ ่ วย 4 ด้าน คือส่งเสริม รักษา ป้ องกัน ฟื้ นฟู และดูแลต่อเนื่องในชุมชน เช่น การดูแลในกลุ่ม
ผูป้ ่ วยเรือ้ รัง กลุ่มผูป้ ่ วย paliative care , ผูป้ ่ วยTB , ผูพ้ กิ าร ,ป้ องกันโรคไข้เลือดออก ไข้ไวรัสซิกก้า
- มีการเพิม่ ศักยภาพเครือข่ายการรักษาผูป้ ่ วย โดยการจัดให้คาปรึกษาในตรวจรักษาผูป้ ่ วยโดยผูป้ ่ วยไม่ต้อง
มา รพ. พยาบาลที่ รพ.สต สามารถขอคาปรึกษาโดย มีการพัฒนาระบบการ Consult ผ่านระบบ SKYPE
โดยมีแพทย์เวรมาให้คาปรึกษา
- มีระบบเครือข่ายด้านสุขภาพที่เข้มแข็งในชุมชน เช่น เครือข่ายสายใยรักแห่งครอบครัว และมีการจัดระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS) มีทงั ้ หมด 3 หน่ วยบริการ คือ หน่ วย อบต.จิกเทิง / หนองกุง / นาคาย
แต่ยงั ไม่ครอบคลุมทุกตาบล
- ระบบการส่งต่ อผู้ป่วยวิกฤติไปยังสถานบริการระดับตติยภูมิ(รพศ.สรรพสิทธิฯ์ ) และโรงพยาบาลแม่ข่าย
(โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ)
- มีการสารวจความต้องการพัฒนาในส่วนขาดของบุคลากร และพยายามดาเนินการเพื่อพัฒนาในส่วนขาดหรือ
ต้องการศึกษาเพิม่ เติมของเจ้าหน้าที่
- พัฒนางานโดยการมีสว่ นร่วมของทีมสหวิชาชีพในการติดตามเยีย่ มบ้าน
- บูรณาการระบบการดูแลผูป้ ่ วยเรือ้ รังร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉินทีม่ โี อกาสเผชิญ:
- ภัยแล้ง มีการจัดเตรียมน้าเพื่อสารองในการใช้ โดยการจัดระบบน้าประปาร่วมกับชุมชน
- ไฟฟ้ าดับ มีการเตรียมเครื่องสารองไฟ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ มีระบบ
เครื่องสารองไฟทีท่ างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โรคระบาด ไข้หวัดใหญ่ มือ เท้า ปาก มีการให้ความรู้ /ซ้อมแผนร่วมกับ คปสอ. อบต อย่างน้อย ปี ละ 1
ครัง้
- ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ อุบตั เิ หตุหมู่ซง่ึ มีการซ้อมแผนปี ละ 1 ครัง้ โดยแบ่งโซนผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ และแบ่ง
เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบแต่ละจุดแบบชัดเจน มีการประชุมให้เจ้าหน้าทีท่ ราบ
- ระบบสารองข้อมูลและความปลอดภัยกรณีทม่ี กี ารล่มของระบบ ใช้ระบบสารองข้อมูลแบบมีการคัดลอกข้อมูล
สารองตลอดเวลา Real time (Replication database)
- มีการซ้อมภาวะฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในโรงพยาบาล เช่น คนไข้มารับบริการทาฟั น /คนไข้ทไ่ี ปX-Ray /ผูม้ า
รับบริการอบสมุนไพรทีห่ อ้ งอบ /คนไข้รอรับยาหลับบ้าน /คนไข้ทม่ี าตรวจที่ PCU รพ. อาจมีเป็ นลมหรือ
Shock ต้องได้รบั การช่วยเหลือ
iii. กระบวนการ
I-6.1 ก. การออกแบบบริการและกระบวนการ
(1) การระบุขอ้ กาหนดของบริการสุขภาพทีส่ าคัญ:

(2) การระบุกระบวนการทางานทีส่ าคัญ และข้อกาหนดของกระบวนการ:

(3) การออกแบบบริการและกระบวนการทางานโดยใช้แนวคิดต่างๆ:
 หลักฐานทางวิชาการ แนวทางปฏิบตั ขิ องวิชาชีพ:
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 เทคโนโลยี:
 ความรูข้ ององค์กร:
 คุณค่าในมุมมองของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่น:
 ความคล่องตัว:
 ความปลอดภัย:
 มิตคิ ุณภาพอื่นๆ:
(4) การควบคุมเอกสาร:

I-6.1 ข. การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ
(1)(2)(3) การทาให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกระบวนการ การใช้ตวั ชีว้ ดั การปรับปรุงกระบวนการ
 บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA ในโครงการพัฒนาคุณภาพและงานประจา:
- บุคลากรในโรงพยาบาลยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ 3P หรือ PDSA เพื่อใช้ในงานพัฒนาคุณภาพ จึง
มอบหมายให้หวั หน้างานไปชีแ้ จงให้บุคลากรในความรับผิดชอบทราบ จึงให้มกี จิ กรรมนาเสนอผลงานพัฒนา
คุณภาพทัง้ CQI และนวัตกรรมทุกๆปี และกาหนดให้ทุกหน่วยงานมีการส่งผลงานเข้าร่วมนาเสนอหน่ วยงาน
ละ 1 เรื่อง ซึง่ ในปี 2559 ได้มกี ารส่งผลงานวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเยีย่ มบ้านกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงทีไ่ ม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้(ADL 0-4) อาเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี นาเสนอระดับเขตสุขภาพที่ 10
และเวทีการประชุมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 10
- ผลงานพัฒนาคุณภาพจากหลายหน่วยงานมีทม่ี าจากประเด็นปั ญหาทีส่ าคัญและมีการกาหนดกิจกรรมชัดเจน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ป่วยหรือให้ผลลัพธ์ดีขน้ึ เช่น การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองจอ
ประสาทตาในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน ,การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยทีพ่ ยายามฆ่าตัวตายเพื่อป้ องกันการฆ่าตัว
ตายสาเร็จ , การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานในชุมชน
- มีระบบป้ องกันการเกิดการแพ้ยาซ้าในผูป้ ่ วยทีเ่ คยมีประวัตแิ พ้ยาที่ รพ. หน่ วยงานเภสัชกรรมได้มกี ารจัดทา
Pop Up แจ้งเตือนในคนไข้ทุกรายทีม่ ปี ระวัตแิ พ้ยา และระบบความปลอดภัยในกรณีทค่ี นไข้แพ้ยารุนแรงที่
เป็ นระดับ 2,3 รายการยาจะถูก Block ไม่ให้แพทย์สงใช้
ั ่ ได้เลย
- พัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยวัณโรคเพื่อให้ผปู้ ่ วยหายขาด โดยการจัดบริการแบบ One stop service ทีม่ กี าร
จัดบริการตรวจรักษาและให้ความรูด้ า้ นยาและการดูแลตัวเองทัง้ แก่ผปู้ ่ วยและญาติ โดยแพทย์ ,เภสัชกรและ
พยาบาลประจาคลินิก มีการตรวจ lab พืน้ ฐานเพื่อเป็ น Base line ก่อน Strat ยาทุกรายและมีการพัฒนา
ระบบการกินยาของผูป้ ่ วยเพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยขาดยา
- ระบบการส่งต่อของห้องคลอดจะพบว่า เดิมใช้พยาบาลทุกแผนกไป Refer พบ อัตราการตามทีมส่งต่อล่าช้า
> 10 นาที อัตราการเตรียมอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้ มีปริมาณมาก เนื่องจากทีมขาดทักษะความชานาญในการ
ดูแลรักษา จึงมีการปรับระบบเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยโดยการยกเลิกทีมส่งต่อจากทุกแผนกปรับมาเป็ น
ทีมส่งต่อจากห้องคลอด-ห้องอุบตั เิ หตุ-ฉุ กเฉิน โดยเฉพาะ ทาระเบียบปฏิบตั ใิ นการส่งต่อ มีเกณฑ์ในการส่ง
ต่อชัดเจน มีการประสานข้อมูลก่อนส่งต่ อระหว่างเครือข่าย จัดทาแบบฟอร์มบันทึกอาการและก ารดูแล
ระหว่างส่งต่อ การวางระบบการขอความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติในระหว่างส่ง
 บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA ในการบริหารหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย และการติดตามกากับงาน
ประจาวัน:
- มีการนา 3P หรือ PDSA มาใช้ในหน่ วยงาน โดยหัวหน้างานเป็ นผูร้ เิ ริม่ มีการเขียน Service profile ของ
หน่ วยงาน และนาสู่ผู้ปฏิบตั โิ ดยการจัดทา Job description ของแต่ละบุคคล มีการกากับและติดตามการ
ปฏิบตั งิ านโดยใช้ 3P และ PDSA เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- มีการติดตามสถานการณ์ดา้ นการเงินการคลังทีต่ ่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั ส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์ปั ญหาและ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2019 version 4.2

41

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ. ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

FM-ACD-046-01
Date: 19/07/2562

หาแนวทางแก้ไขร่วมกันได้ทนั เวลา กาหนดให้ผู้รบั ผิดชอบมีการรายงานสถานการณ์ การเงินในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารทุกเดือน พบว่าคณะกรรมการบริหารได้รบั ทราบสถานการณ์การเงิน ทัง้ สถานการณ์เงิน
สด หนี้สนิ และเงินสวัสดิการร่วมกัน
 บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA กับประเด็นเชิงกลยุทธ์ หรือการปรับเปลีย่ นวิธกี ารจัดบริการสุขภาพทีส่ าคัญ:
- มีการดาเนินการในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังเพื่อให้ผปู้ ่ วยไปรับบริการในเขตพืน้ ที่ รพ.สต. โดยการส่งผูป้ ่ วยกลุ่ม
ดังกล่าวให้ไปรับบริการตรวจตามนัดที่ รพ.สต. โดยให้ผปู้ ่ วยทีค่ วบคุมระดับความดันและน้ า ตาลได้ดกี ลับไป
ตรวจและรับยาทีร่ พ.สต.ใกล้บา้ น มีพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ าหน้าทีใ่ นการให้คาแนะนาก่อนการกลับบ้าน และมี
การบูรณาการกิจกรรมการเยีย่ ม case ทีม่ ปี ั ญหาในเขตพืน้ ทีร่ ่วมด้วย ทาให้ลดความแออัดของผูร้ บั บริการใน
รพ. ลงได้
- เพื่อจัดหารายได้ให้กบั โรงพยาบาลตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงาน ได้มกี ารจัดบริการโครงการรับ
ตรวจสุขภาพแบบครบวงจรแบบเชิงรุกและบริการแจ้งผลทีห่ น่วยงาน
- ลดความแออัดของการให้บริการผู้ป่วยนอกเนื่องจากมีการรวมผู้ป่วยโรคเรื้อรังขึ้นมาจัดบริการร่วมกันกับ
ผูป้ ่ วยทัวไปโดยการจั
่
ดแยกผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังและจัดแพทย์ประจาเพื่อให้บริการทีค่ ลินิกโรคเรือ้ รัง
- รพ.มีการปรับระบบการรับผูป้ ่ วย ณ จุดเกิดเหตุอย่างทัวถึ
่ งและครอบคลุมทุกพืน้ ที่ โดยการสร้างเครือข่ายเพื่อ
สามารถประสานงาน ให้ผอู้ อกเหตุดแู ลผูป้ ่ วยเบือ้ งต้นได้เหมาะสมและนาส่งผูป้ ่ วยได้อย่างปลอดภัย
- ปรับระบบการคัดกรอง การประเมิน การ Investigate ให้ครอบคลุมขึน้ เพื่อการวินิจฉัยผูป้ ่ วย STEMI ได้
ถูกต้องและทันเวลา
- ระบบการดูแลผูป้ ่ วยเรือ้ รัง เบาหวาน ให้บริการตรวจรักษาสัปดาห์ละ 3 วัน มีผปู้ ่ วยมารับบริการเฉลีย่ 60-80
คน/วัน มีทมี สหวิชาชีพทาหน้าทีด่ แู ลรักษาผูป้ ่ วยร่วมกันทุกวันทาการคลินิกดังนี้
แพทย์ทวไป
ั ่ 1คน
พยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบตั ิ 2 คน
มีนกั โภชนาการ 1คน
นักกายภาพบาบัด 1คน
นักแพทย์แผนไทย 1คน
เภสัชกร 1คน
I-6.1 ค. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 การบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผูป้ ่ วยเรือ้ รัง โดยสหสาขาวิชาชีพ การส่งต่อข้ อมูลการดูแลผูป้ ่ วยโรค
เรือ้ รังในกลุ่มทีส่ ง่ กลับไปรับบริการที่ รพ.สต. ในเขตพืน้ ที่
 มีการสร้างนวัตกรรม R2R แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงพยาบาล และส่งผลงานเด่นเข้าร่วมเวทีระดับจังหวัด /
ระดับเขต/รับประเทศ
 เครือข่ายอนามัยแม่และเด็กในงานสายใยรักแห่งครอบครัว
 การพัฒนาระบบการการคัดกรองผูป้ ่ วยทีเ่ สีย่ งต่อภาวะ AMI
 การรับและส่งต่อข้อมูลผู้พกิ ารและผูป้ ่ วยไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องกลับมาดูแลที่พน้ื ทีจ่ ากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
 การสร้างเครือข่ายการดูแลผูพ้ กิ าร ผูต้ ดิ สารเสพติด ผูป้ ่ วยจิเวช TB HIV ในชุมชน
 การน าเสนอผลงานพัฒนาคุ ณภาพในภาพเครือข่า ย และการจัด อบรมวิช าการการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ใ นภาพ
เครือข่าย
 การพัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน PCA ของ รพ.สต. และ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวม
โดยมี QRT PCA ทีผ่ ่านการอบรมระดับจังหวัด คือ หัวหน้างานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวม ของรพ.
ตาลสุม เป็ นพีเ่ ลีย้ ง
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 การกาหนด Patient safety goal โดยมีท่มี าจากอุบตั กิ ารณ์และเหตุการณ์สาคัญ ทีต่ ้องมีการดาเนินการและ
ประเมินผลทัง้ องค์กร เช่น การล้างมือ ความปลอดภัยด้านยาและเลือด การวินิจฉัยทีไ่ ม่เหมาะสม ความปลอดภัย
ของผูป้ ่ วยฉุกเฉิน แม่และเด็ก
 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
I-6.1 ง. การจัดการนวัตกรรม
 การตกลงการจัดบริการนาส่งผูป้ ่ วยเพื่อให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงบริการโดยรถ 1669 ของโรงพยาบาลเตรียมรับผูป้ ่ วยใน
ระบบ A ได้มกี ารดาเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการดัดกรองเบือ้ งต้น การวัดสัญญาณชีพ การ
ประเมินผู้ป่วย และระบบการสื่อสาร/การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยกับงานอุบตั ิเหตุ -ฉุ กเฉินเพื่อการดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย
 สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลประชนชนและรับทราบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในเขตชุมชนโดยการแต่งตัง้ ตัวแทนจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็ นคณะกรรมการในการดาเนินงาน ในลักษณะ คณะกรรมการณระบบ
สุขภาพอาเภอ(DHS)
 จัดตัง้ ทีม SRRT ระดับอาเภอ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรผู้รบั ผิดชอบงานของ รพ. สสอ. หัวหน้าส่วนองค์การ
บริหารส่วนท้องถิน่ ต่างๆ อสม. ผูน้ าชุมชน และเครือข่าย SRRT ระดับตาบล เพื่อการดาเนินการควบคุมในกรณี
ทีม่ กี ารระบาดของโรค และต้องมีการลงพืน้ ทีเ่ พื่อสอบสวนโรคร่วมกัน
 การประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ในการรับและส่งต่อผูป้ ่ วย STEMI
 การประสานความร่วมมือในการส่งต่อการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
 การประสานความร่วมมือในการส่งต่อการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มมะเร็ง ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็ง
 การประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ
 การประสานความร่วมมือการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องทีบ่ า้ น ผูพ้ กิ าร ร่วมกับ รพ.สต. ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
 การประสานการดูแลและให้ขอ้ มูลหญิงตัง้ ครรภ์โดยชมรมสายใยรักในพืน้ ที่
 การจัดทาโครงการขออนุ มตั งิ บประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ หรือภาคีเครือข่าย เพื่อการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน
 จัดตัง้ คลินิกพิเศษ และมีบริการแบบ One stop service ได้แก่ คลินิกวัณโรค เอดส์
 จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลใน Sever เพื่อลดการจัดทาเอกสารข้อมูลผูป้ ่ วย
 จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาตามตัวชีว้ ดั เชิงนโยบายร่วมกับภาคีเครือข่าย
 จัดตัง้ คลินิกพิเศษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด จิตเวช บาบัดยาเสพติด
I-6.1 จ. การจัดการการเรียนการสอนทางคลินิก

I-6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
(1) การควบคุมต้นทุนโดยรวม การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและทดสอบ การปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล:

I-6.2 ข. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (ยกเว้นอัคคีภยั ซึง่ จะตอบใน II-3)
(1) การทาให้สภาพแวดล้อมของการปฏฺบตั กิ ารทีป่ ลอดภัย การป้ องกันอุบตั เิ หตุ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การฟื้ นฟู:

(2) การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉิน:
 บทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการฝึกซ้อมครัง้ ล่าสุด และการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ :
- เพิม่ ประสิทธิภาพการออกระงับเหตุของพยาบาลฉุกเฉินทีต่ อ้ งออกระงับเหตุ โดยการส่งฝึกอบรมเพิม่ เติม และ
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เพิม่ จานวนอัตรากาลังเสริมเพื่อการส่งต่อผูป้ ่ วยในช่วงเทศกาล เช่น ปี ใหม่ และสงกรานต์
- แผนเพิม่ จานวนครัง้ ของการฝึ กซ้อมเพื่อรับอุบตั เิ หตุหมู่ใน 1 ปี เป็ น 2 ครัง้ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับ
สถานการณ์จริง และแผนการซ้อมกรณีเกิดนอกเวลาราชการ
- จากการเกิดอุบตั ิก ารณ์ ไม่สามารถจ่ ายน้ า ประปาใช้ง านใน รพ. และ น้ ามีสมี ีกลิ่น เนื่ องจากปั ญหาท่อส่ง
น้าประปาจากถังใหญ่เกิดการอุดตัน จึงดาเนินการเปลีย่ นท่อส่งน้าประปาใหม่/ล้างถังเก็บน้าประปา
- จากการซ้อมอุบตั ิเหตุ หมู่ประจาปี 2561 พบว่าโอกาสพัฒนา คือ การสื่อสารระหว่างหน่ วยงานภายใน/
ภายนอก การประเมินผูป้ ่ วยทีจ่ ุดคัดกรอง การดูแลผูป้ ่ วยขณะรอ Refer ได้มกี ารทบทวนและปรับปรุง
ระบบ คือ การสื่อสารผ่านวิทยุส่อื สาร เสียงตามสาย และสัญญาณรถฉุ กเฉิน การจัดเตรียมรถและการส่ง
ต่อผูป้ ่ วยทีเ่ ข้าไปรอส่งตัวในตึกผูป้ ่ วย
 ความพร้อมใช้ต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ:
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 ผ่านการประเมิน Healthy Work Place
 ผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60
ปี ระยะเวลาการรับรอง 23 พฤษภาคม 2560 - 22 พฤษภาคม 2563 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
 ผ่านการประเมินและรับรองการพัฒนาจากสถาบันธัญญรักษ์ ด้านยาเสพย์ตดิ ปี 2562
 ผ่านการประเมินซ้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับขัน้ กระบวนการ
 ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล ปี 2555
 ผ่านการประเมินซ้ารับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ประจาปี 2556
 ผ่านการประเมินอาเภออนามัยเจริญพันธ์
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
26. การออกแบบบริการและ
กระบวนการทางาน การจัดการ
และปรับปรุงกระบวนการทางาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

27. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
28. การจัดการนวตกรรม
29. การจัดการด้านการเรียนการ
สอนทางคลินิก

Score
2.5

3.0

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Action - นาข้อมูลปั ญหาจากการดูแลผูป้ ่ วยมาวิเคราะห์
หาต้นเหตุเชิงระบบและปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ิ
ให้เหมาะสมกับบริบท
- สือ่ สารในแต่ละโรคลงสูช่ ุมชนจาก รพ.สต.
- กระตุน้ ให้ทุกหน่วยงานมีการทบทวนข้อ
ร้องเรียนอย่างสม่าเสมอ

Learning

- ติดตามผลการปฏิบตั งิ านภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบตั ติ ่างๆ
- นาข้อมูลวิชาการ และองค์ความรูท้ ไ่ี ด้มาพัฒนา
แนวทางการปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ่ วยภาวะฉุกเฉิน
และภัยพิบตั ติ ่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- สือ่ สารแนวทางปฏิบตั ทิ พ่ี ฒ
ั นาแล้วให้ทุก
หน่วยงานปฏิบตั ติ ามสือ่ สาร
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- ติดตามผลการปฏิบตั งิ านภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบตั ติ ่างๆ
- นาข้อมูลวิชาการ และองค์ความรูท้ ไ่ี ด้มาพัฒนา
แนวทางการปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ่ วยภาวะฉุกเฉิน
และภัยพิบตั ติ ่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- สือ่ สารแนวทางปฏิบตั ทิ พ่ี ฒ
ั นาแล้วให้ทุก
หน่วยงานปฏิบตั ติ ามสือ่ สารระบบการดูแลผูป้ ่ วย
ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงให้ปฏิบตั เิ ป็ นแนวทาง
เดียวกัน
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II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: บรรยากาศทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาคุณภาพ ระดับความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพ
วัฒนธรรมความปลอดภัย ประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสีย่ งและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง (risk register)
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ความเสีย่ งระดับ A-C ได้รบั การจัดการและมี
>85%
94
92.50 80.64 88.64
64
แนวทางป้ องกันโดยหน่วยงาน
ความเสีย่ งระดับ D-Fได้รบั การจัดการเชิง
ร้อยละ 100
100
100
100
100
50
ระบบ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง/ทีม
ความเสีย่ งระดับ G-I ได้รบั การวิเคราะห์
ร้อยละ100
100
100
100
100
100
แนวโน้มและทบทวน RCA เชิงระบบ
อัตราการเกิดซ้าของอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งขัน้
0
0
0
0
0
0
รุนแรง G - I
Sentinel Event
0
1
2
0
0
1
ii. บริบท
โครงสร้างการบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย: โรงพยาบาลตาลสุมมีระบบริหารความเสีย่ ง ดาเนินวางแผนตาม
นโยบายของผูบ้ ริหาร โดยมีคณะบริการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยตัวแทนสหสาขาวิชาชีพ และทีมนาคุณภาพ ซึง่
ทาหน้าทีก่ าหนดนโยบาย วางระบบและปรับปรุงระบบการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับปั ญหาทีพ่ บในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยมุ่งหวังให้ผรู้ บั บริการมีความปลอดภัย
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับคุณภาพและความปลอดภัย:
1. กาหนดเป้ าหมายนโยบายในการบริหารจัดการความเสีย่ ง
2. สนับสนุนทรัพยากร ความรู้ และประสานงานการบริหารจัดการความเสีย่ ง
3. วางแผน ควบคุม กากับ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสีย่ ง
4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีเร่งด่วนเพื่อลดความสูญเสียหลังเกิดเหตุการณ์
5. ประสานงานกับทีมคร่อมสายงานอื่นๆเพื่อพัฒนางานคุณภาพร่วมกัน
6. ทุกหน่วยงานบริหารจัดการความเสีย่ งทัง้ เชิงรุกและเชิงรับอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ติดตามตัวชีว้ ดั ในการบริหารจัดการความเสีย่ ง
เชิงรุก
1. การค้นหาความเสีย่ ง (ความเสีย่ งทางคลินิก และความเสีย่ งทัวไป)
่
2. การจัดทา risk profile
3. กาหนดมาตรการป้ องกันและติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั
เชิงรับ
1. การรายงานอุบตั กิ ารณ์ (miss and near miss)
2. การจัดการกับเหตุการณ์
3. การกาหนดมาตรการป้ องกันการเกิดอุบตั กิ ารณ์
จุดเน้นหรือเข็มมุ่งขององค์กรด้านคุณภาพและความปลอดภัย:
1. Patient safety goals แบบ SIMPLE
2. ประสิทธิภาพการจัดการความเสีย่ ง
3. การค้นหาความเสีย่ งเชิงรุก
4. การพัฒนาระบบการวางมาตรการป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั กิ ารณ์ซ้า
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5. การกระตุน้ ให้มกี ารเข้าโปรแกรมรายงานความเสีย่ ง
เป้ าหมายความปลอดภัย:
1. เพื่อให้ผรู้ บั บริการปลอดภัย
2. เพื่อบริหารจัดการความเสีย่ งได้ครอบคลุมทัง้ เชิงรุกและเชิงรับ
3. เพื่อลดการสูญเสียแก่ผรู้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการ
4. เพื่อให้ผบู้ ริการมีความรูแ้ ละความเข้าใจในการป้ องกันตัวเองจากความเสีย่ งนโยบาย
โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูง:
1. Stroke
2. Stemi
3. DM
4. HT
5. Brith Asphyxia
6. PPH
7.Sepsis
8.Pneumonia
หัตถการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง:
1. การใส่E.T tube
2. การเย็บบาดแผล
3. การทาI&D
4. การเตรียมยา ฉีดยา
iii. กระบวนการ
II-1.1 ก. ระบบบริหารงานคุณภาพ
(1) การนาระบบบริหารงานคุณภาพตามแนวคิด 3C-PDSA มาใช้:

(2) บทบาทของผูน้ าในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย:
ผูน้ ากาหนดเข็มมุ่งการทางานคือ ความปลอดภัยของผูร้ บั บริการ และมุง่ พัฒนางานบริการด้วย หัวใจความ
เป็ นมนุษย์ โดยการทางานเน้นที่
 เพิม่ ความพึงพอใจด้วยการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวดเร็ว
 ให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการโดยยึดหลักความปลอดภัยสูงสุด
 บุคลากรทางานด้วยความสุข ในบรรยากาศการทางานทีด่ ี
 การยึดหลักความปลอดภัยสูงสุด ผูน้ ากาหนด patient safety goal เป็ นนโยบาย มีค่านิยมเรื่องการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ และการพัฒนาต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนมหกรรม CQI มีการกาหนดการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเป็ นผูน้ าการ
บริการสุขภาพ ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั จากงานประจา Routine to research
 สนับสนุนการนาเสนอผลงาน CQI นวัตกรรมในงานมหกรรมคุณภาพของโรงพยาบาล มีการให้รางวัลแก่
หน่วยงานทีน่ าเสนอ เพื่อเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนางานและการเข้าร่วมประกวดผลงานในระดับจังหวัด
เพื่อสร้างการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
(3) การประสานงานและบูรณาการ QM/PS/RM และการทาให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์:
 แผนกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับคุณภาพและความปลอดภัย คือ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพบริการให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน กลยุทธ์ทใ่ี ช้ คือ Patient Safety Golas แบบ SIMPLE และการจัดการความเสีย่ ง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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เชิงระบบ
 มีกระบวนการบริหารความเสีย่ ง 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ การค้นหาความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง การจัดการความ
เสีย่ ง และการประเมินผล
 มีการกาหนดโปรแกรมความเสีย่ ง/ระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งและทีมรับผิดชอบ
 มีการกาหนดตัวชีว้ ดั ตาม Safety Goals อยู่ในแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล
 มีการกาหนดเป้ าหมายของการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้บริการมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผูใ้ ห้บริการผูร้ บั บริการ
และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการป้ องกันและลดการเกิดอุบตั กิ ารณ์ ซึง่ อาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียชีวติ ทรัพย์สนิ และ
ชื่อเสียงของโรงพยาบาล
 ความเสีย่ งทีท่ มี ไม่ สามารถแก้ไข้ได้ เช่น เป็ นการแก้ไขโครงสร้าง ต้องใช้งบประมาณสูง เลขาทีมความเสีย่ งจะ
รายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทันที
(4) การทางานเป็ นทีม
บทเรียนเกีย่ วกับการกากับดูแลทิศทางของการพัฒนาโดยทีมนาทางคลินิก/ทีมนาของระบบงาน: ทีมนาติดตาม
ความก้าวหน้าทุกเดือนโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มี risk round ทัง้ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ส่งผล
ให้เกิดมีการเปลีย่ นแปลง คือ
 วางแผนการป้ องกันความเสีย่ งอย่างมีคุณภาพ
 มีระบบบริหารยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จากอุบตั กิ ารณ์เรื่องยา มีการทา CQI วางระบบจัดการความเสีย่ งอย่างมี
คุณภาพ
 จากอุบตั กิ ารณ์ในเรื่องการระบุตวั ผูป้ ่ วย (Identification) ถ้าให้มกี ารกาหนดทีมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ าน เพื่อลดจานวนอุบตั กิ ารณ์และความรุนแรงลง
 การกาหนดเป็ นหัวข้อในการตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล โดยทีมนิเทศทางการพยาบาล
(5) การประเมินตนเอง:
 จากการใช้แบบประเมินตนเองระดับหน่วยงานทาให้เห็นโอกาสพัฒนาของหน่วยงาน และเป็ นเครื่องมือทีเ่ ป็ นการ
ประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ซึง่ จากการประเมินตนเองทีผ่ ่านมา
พบว่ายังมีบางหน่วยงานทีย่ งั ไม่เข้าใจบริบทของหน่วยงานตนเอง เมื่อมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ล้วทาให้หน่วยงาน
นัน้ สามารถกาหนดทิศทางในการพัฒนาต่อไปได้
 ส่งเสริมให้ใช้แนวคิด 3P ในการสือ่ สารและประเมิน เพื่อทราบการบรรลุเป้ าหมายและจุดแข็งจุดอ่อน พบว่า
บุคลากรมีความเข้าใจในเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพในงานมากขึน้ แต่ยงั ไม่ลกึ ในมิตขิ องคุณภาพ
 จากการใช้ Gap analysis ในการประเมินตนเองและวางแผนพัฒนาพบว่าโรงพยาบาลยังทาได้ไม่ครอบคลุมทุก
หัวข้อ แต่จากการทบทวนทีไ่ ด้มกี ารนามาใช้พบว่าเป็ นเครื่องมือทีส่ ามารถกาหนดกิจกรรมทีจ่ ะพัฒนาเพื่อให้
สามารถนาสูม่ าตรฐานได้ชดั เจน
 โรงพยาบาลมีการประเมินตนเองแต่ยงั ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล ผลการวิเคราะห์ต่างๆ เข้าสูภ่ าพรวมโรงพยาบาล
 การใช้ Overall scoring สามารถทาให้การวางแผนการดาเนินงานทีเ่ ป็ นไปตามลาดับขัน้ ได้ และสามารถสือ่ สารกับ
ทีมได้ว่าลาดับขัน้ ของการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลแต่ละระบบงานอยู่ทร่ี ะดับใด และสามารถทีจ่ ะพัฒนา
ต่อเนื่องได้นนั ้ ต้องวางแผนดาเนินงานอย่างไร
 ใช้แบบสารวจความพึงพอใจ , walk round , Risk round , Service Profile , Risk Profile เพื่อค้นหาความเสีย่ งมี
กิจกรรมทบทวนตาม KPI และมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
(8) การทาแผนพัฒนาคุณภาพ:

(9) การดาเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผล:
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ทบทวน 12 กิจกรรมทางคลินิกในภาพใหญ่แบบสหสาขาวิชาชีพ ทุก 1 เดือน
จัดทาบัญชีความเสีย่ ง (Risk Profile) ในระดับหน่วยงาน
6 เดือน
จัดทาบัญชีความเสีย่ (Risk Profile) ระดับทีมนาทางคลินิก และทีมนาด้านต่างๆ คลินิก 6 เดือน
สร้างความตื่นตัวโดยใช้กระบวนการ RCA ในการวิเคราะห์ปัญหาทีส่ าคัญ ตัง้ แต่ระดับ E ขึน้ ไปทัง้ ด้าน Clinic
และ Non-Clinic นาเสนอทุก 2 เดือน
ทุก 2 เดือน
 เชื่อมโยงโปรแกรมความเสีย่ งทุกหน่วยงาน กับโปรแกรมความเสีย่ งระดับโรงพยาบาล 6 เดือน
 เน้นการวางระบบต่างๆทีค่ รอบคลุมความเสีย่ ง
6 เดือน
 จัดทาคูม่ อื ระเบียบปฏิบตั ิ WP,QM ทีจ่ าเป็ น 6 เดือน
 กาหนดความเสีย่ งสาคัญเป็ นความเสีย่ งระดับโรงพยาบาล 6 เดือน
 รวบรวมการแก้ไขความเสีย่ งทีส่ าคัญระดับโรงพยาบาล
6 เดือน
 สร้างนวัตกรรมและพัฒนา CQI และการเกิดผลลัพธ์ต่างๆทีด่ ขี น้ึ
(10) การประเมินตนเอง การทาแผนพัฒนาคุณภาพ การดาเนินการตามแผน:
 จากการใช้แบบประเมินตนเองระดับหน่วยงานทาให้เห็นโอกาสพัฒนาของหน่วยงาน และเป็ นเครื่องมือที่เป็ นการ
ประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ซึง่ จากการประเมินตนเองทีผ่ ่านมา
พบว่ายังมีบางหน่วยงานทีย่ งั ไม่เข้าใจบริบทของหน่วยงานตนเอง เมื่อมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ล้วทาให้หน่วยงาน
นัน้ สามารถกาหนดทิศทางในการพัฒนาต่อไปได้
 ส่งเสริมให้ใช้แนวคิด 3P ในการสือ่ สารและประเมิน เพื่อทราบการบรรลุเป้ าหมายและจุดแข็งจุดอ่อน พบว่า
บุคลากรมีความเข้าใจในเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพในงานมากขึน้ แต่ยงั ไม่ลกึ ในมิตขิ องคุณภาพ
 จากการใช้ Gap analysis ในการประเมินตนเองและวางแผนพัฒนาพบว่าโรงพยาบาลยังทาได้ไม่ครอบคลุมทุก
หัวข้อ แต่จากการทบทวนทีไ่ ด้มกี ารนามาใช้พบว่าเป็ นเครื่องมือทีส่ ามารถกาหนดกิจกรรมทีจ่ ะพัฒนาเพื่อให้
สามารถนาสูม่ าตรฐานได้ชดั เจน
 โรงพยาบาลมีการประเมินตนเองแต่ยงั ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล ผลการวิเคราะห์ต่างๆ เข้าสูภ่ าพรวมโรงพยาบาล
 การใช้ Overall scoring สามารถทาให้การวางแผนการดาเนินงานทีเ่ ป็ นไปตามลาดับขัน้ ได้ และสามารถสือ่ สารกับ
ทีมได้ว่าลาดับขัน้ ของการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลแต่ละระบบงานอยู่ทร่ี ะดับใด และสามารถทีจ่ ะพัฒนา
ต่อเนื่องได้นนั ้ ต้องวางแผนดาเนินงานอย่างไร
 ใช้แบบสารวจความพึงพอใจ , walk round , Risk round , Service Profile , Risk Profile เพื่อค้นหาความเสีย่ งมี
กิจกรรมทบทวนตาม KPI และมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
II-1.1 ข. คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
(1) การทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป้ ่ วย:
 มีการทบทวนทางคลินิกเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยา โดยทีม PTC เป็ นแกนนา
 การทบทวนจานวนผูป้ ่ วย Refer แล้วนามาพัฒนาระบบ Refer ในรายทีม่ คี วามเหมาะสมและจาเป็ น
 ทีมนาทางคลินิกมีการทบทวน 12 กิจกรรม โดยการทบทวนกิจกรรมทบทวนทางคลินิกจะทบทวนในหน่วยงาน
ของตนเองโดยมีสหวิชาชีพเข้าร่วม นาประเด็นทีส่ ามารถแก้ปัญหาได้ทบทวนในการประชุมทีมนาทางคลินิกเดือน
ละ 1 ครัง้ พร้อมส่งเอกสาร การทบทวน dead case และ Interesting case ทบทวนเร็วทีส่ ดุ ประมาณภายใน 7
วัน
 กิจกรรม C3THER ในแผนกทีบ่ ริการผูป้ ่ วยทุกจุด
 สรุปรายงาน นาส่งรายงานอุบตั กิ ารณ์อย่างสม่าเสมอทุกเดือน
(2)(3) การกาหนดเป้ าหมายและการติดตามตัวชีว้ ดั การดูแลผูป้ ่ วย:
 มีการทบทวนผูป้ ่ วยโดยใช้ Clinical tracer highlight ในกลุ่มโรคสาคัญ ได้แก่ Stroke,stemi DM, , HT BA,
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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,PPH,Sepsis,Pneumonia โดยมีการตามรอยตามโรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และใช้ตวั ชีว้ ดั ในการติดตามการดูแล
ผูป้ ่ วย
 การใช้ C3THER ในการดูแลผูป้ ่ วยแบบสหสาขาวิชาชีพ
 ทบทวนแนวทางการตรวจแทนแพทย์นอกเวลา standing order
 ทบทวนระบบการส่งต่อ
(4) การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย:
 การปรับปรุงระบบการรายงานความเสีย่ ง และการค้นหา AE
 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทุกคนให้ทราบถึงระบบริหารความเสีย่ ง และฟื้ นฟูความรูข้ องบุคลากรทุกปี
 ทบทวนโปรแกรมความเสีย่ งให้สอดคล้องกับทีมนาต่างๆของโรงพยาบาล
 ระบบการตอบกลับอุบตั กิ ารณ์สหู่ น่วยงาน ทาให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 มีการกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการกาหนดตารางการประชุมเพื่อให้ทุกทีมได้มกี ารแลกเปลีย่ น
เรียนรูใ้ นการพัฒนาระบบงาน
 ระบบ Fast trace สาหรับผูป้ ่ วย AMI , Stroke
 พัฒนาคลินิก DM /HT/ Asthma/COPD ให้บริการรูปแบบทีช่ ดั เจน แบบ One stop service และ ให้บริการตาม
มาตรฐาน GINA guideline โดยมีแพทย์ประจาคลินิก
 พัฒนาการทา CPG / CNPG รายโรค เพื่อใช้เป็ นแนวทางดูแลผูป้ ่ วย โดยมีแพทย์ประจาเป็ นแกนนา ร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
 มีการพัฒนาคุณภาพการดูแลในลักษณะเครือข่าย เช่น DM , CAPD , COPD , TB , มะเร็งต่างๆทีไ่ ด้รบั การรักษา
ด้วยเคมีบาบัด, Asthma , ผูป้ ่ วยทีม่ อี ุปกรณ์ตดิ ตัวกลับบ้าน เช่น Foley cath , NG tube , Palliative care
II-1.2 ก. ระบบบริหารความเสีย่ ง
(1) องค์ประกอบสาคัญและโครงหลักของการบริหารความเสีย่ ง (PDSA ของระบบบริหารความเสีย่ ง):
 ใช้ระบบการรายงานอุบตั กิ ารณ์โดยมีการมีการรายงาน ความเสีย่ ง ทางระบบ Intranet คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง มีโครงสร้างการรับผิดชอบงานทีช่ ดั เจน และมีการสือ่ สารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับโปรแกรมความเสีย่ ง
แต่ละด้าน ไปยังทีมนาทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการนาข้อมูลความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั จากการทบทวนตนเอง จากใบอุบตั กิ ารณ์
การทา RM round ร่วมกับทีมนาคุณภาพ และ ทีม ENV/PCT เพื่อนามาสูร่ ะบบจัดการความเสีย่ งตามกระบวนการ
 การรายงานอุบตั กิ ารณ์น้อยกว่าอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริง ทีมบริหารความเสีย่ ง ได้ร่วมกันกาหนดนโยบายในการ
ดาเนินงานบริหารความเสีย่ ง โดยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกท่านเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสีย่ งของโรงพยาบาล
โดยทุกหน่วยงานและทุกทีมนามีหน้าทีใ่ นการค้นหาความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ และมีโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ นาความเสีย่ งมา
ทบทวนเหตุการณ์ หาสาเหตุ แนวทางการแก้ไข การป้ องกันไม่ให้เกิดซ้า และเผยแพร่มาตรการต่างๆ ใน
หน่วยงานของตนเอง และในทีมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการจัดทาบัญชีรายการความเสีย่ งในทุกหน่วยงาน
 จากการทบทวนเวชระเบียน ยกตัวอย่าง เช่น ทีง่ านLR พบอุบตั กิ ารณ์การประเมิน PPH แต่ไม่ได้รบั การรายงาน
จากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุมาจากการกังวลทีจ่ ะเป็ นความผิด ดังนัน้ จึงมีการกาหนดเป็ นนโยบายจากทีมนาว่า
การเขียนรายงานอุบตั กิ ารณ์ไม่ถอื ว่าเป็ นความผิดและไม่มี การกล่าวโทษผูร้ ายงานอุบตั กิ ารณ์ และมีการนา
รายงานความเสีย่ งในแต่ละเดือน มาใช้ในการพิจาณาความดีความชอบประจาปี ทาให้แนวโน้มการรายงาน
อุบตั กิ ารณ์ทส่ี งู ขึน้ ได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
(2)(3) แผนการบริหารความเสีย่ ง ระเบียบปฏิบตั ิ กระบวนการบริหารความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง และ risk
register:
 ค้นหา เฝ้ าระวัง และติดตามความเสีย่ งทุกประเภททีเ่ กิดขึน้ ในโรงพยาบาล รวมทัง้ ประสานการดาเนินงานใน
โปรแกรมความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องทุกส่วนกับทุกหน่วยงาน
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 ควบคุมและป้ องกัน ความเสีย่ งทุกประเภท ทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ ในโรงพยาบาลทัง้ ต่อผูร้ บั บริการ เจ้าหน้าที่ ทรัพย์สนิ
สิง่ ของและชื่อเสียงของโรงพยาบาล
 ทุกหน่วยงานต้องมีการบริหารความเสีย่ งในหน่วยงาน โดยการค้นหา จัดทาบัญชีรายการความเสีย่ ง มีการ
วิเคราะห์ความเสีย่ ง และจัดทามาตรการป้ องกันความเสีย่ งทีส่ าคัญทุกเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
 หน่วยงานทุกระดับต้องมีวฒ
ั นธรรมองค์กรด้านความเสีย่ ง เพื่อให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่า และมีสว่ นร่วมใน
การค้นหาและรายงานความเสีย่ ง
 เมื่อมีเหตุการณ์ความเสีย่ งหรืออุบตั กิ ารณ์ต่างๆ เกิดขึน้ ต้องมีระบบการรายงานทีช่ ดั เจน โดยผูป้ ระสบเหตุหรือ
รับทราบเหตุการณ์ตอ้ งรายงานตามลาดับขัน้ ซึง่ การรายงานเหตุการณ์เป็ นสิง่ ทีเ่ จ้าหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั โิ ดยไม่ถอื ว่า
ผูร้ ายงานมีความผิด แต่จะถือว่ามีความผิดในกรณีทม่ี เี หตุการณ์เกิดขึน้ แล้วละเลย ไม่มกี ารรายงาน
 เมื่อมีขอ้ ร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็ นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร โรงพยาบาลถือว่าเป็ นเหตุการณ์สาคัญและมีผลต่อ
ชื่อเสียงของโรงพยาบาล ต้องมีการรายงาน บันทึกรายงาน และตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม โดยเร็ว
 มีการพัฒนาองค์ความรูข้ องบุคลากร เพื่อตอบสนองและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
 โรงพยาบาลส่งเสริมให้มรี ะบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ เพื่อนามาพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถอื ว่าเป็ น
ความผิด
(4) การรายงาน การเรียนรูป้ รับปรุง จากอุบตั กิ ารณ์ (incident) และเหตุเกือบพลาด (near miss):
 ความเสีย่ งทัวไประดั
่
บ 1-2 หรือ ความเสีย่ งทางคลินิกระดับA-D (Near miss/Low risk)
 ผูท้ พ่ี บเหตุการณ์ประเมินสถานการณ์/ เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ แจ้งหัวหน้าเวร / หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ เพื่อหา
แนวทางป้ องกันแก้ไข โดยหัวหน้างานเป็ นผูจ้ ดั การความเสีย่ งระดับหน่วยงาน
 ผูพ้ บเหตุการณ์บนั ทึกใบรายงานอุบตั กิ ารณ์ประจาหน่วยงาน
 ผูร้ บั ผิดชอบ RM ในหน่วยงานสรุปอุบตั กิ ารณ์ประจาเดือน ส่งเลขาทีมบริหารความเสีย่ ง โรงพยาบาลทุกเดือน
(5) การจัดการเพื่อบรรลุเป้ าหมายความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (PSG):
 ความเสีย่ งทัวไประดั
่
บ 3 หรือ ความเสีย่ งทางคลินิกระดับ E-F (Moderate risk)
- ผูท้ พ่ี บเหตุการณ์ประเมิน สถานการณ์ / เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และพยายามแก้ไขเหตุการณ์เบือ้ งต้น จากนัน้ แจ้ง
หัวหน้าเวร / หัวหน้างานภายใน 24 ชัวโมงและผู
่
พ้ บเหตุการณ์บนั ทึกใบรายงานอุบตั กิ ารณ์ ประจาหน่วยงาน
- หัวหน้าเวร/หัวหน้างาน รายงานผูอ้ านวยการทันที
- RM ในหน่วยงานสรุปบันทึกรายงานอุบตั กิ ารณ์ ส่งเลขาทีมความเสีย่ งภายใน 72 ชัวโมง
่
- ผูร้ บั ผิดชอบ RM ในหน่วยงานสรุปอุบตั กิ ารณ์ประจาเดือน ส่งเลขาทีมบริหารความเสีย่ ง โรงพยาบาลทุกเดือน
- ความเสีย่ งทัวไประดั
่
บ 4 หรือ ความเสีย่ งทางคลินิกระดับ G-I (High risk)
- ผูพ้ บเหตุการณ์ประเมินสถานการณ์ / เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และพยายามแก้ไขเหตุการณ์ เบือ้ งต้น จากนัน้ ให้แจ้ง
หัวหน้าเวร / หัวหน้างานทันที
- หัวหน้าเวร/หัวหน้างาน รายงานผูอ้ านวยการทันที (ในกรณีเหตุการณ์เกิดในเวลาราชการให้หวั หน้างาน รายงาน
ผูอ้ านวยการ / ผูร้ กั ษาการแทน ผูจ้ ดั การความเสีย่ งโปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องทันที ถ้าเหตุการณ์ เกิดนอกเวลา
ราชการให้หวั หน้าเวรรายงานแพทย์เวรทันที แล้วแพทย์เวรต้องรายงานให้ผอู้ านวยการ /ผูร้ กั ษาการแทนทราบ
ข้อมูลทันที )
- RM ในหน่วยงานสรุปบันทึกรายงานอุบตั กิ ารณ์ ส่งเลขาทีมความเสีย่ งภายใน 24 ชัวโมง
่
- ผูร้ บั ผิดชอบ RM ในหน่วยงานสรุปอุบตั กิ ารณ์ประจาเดือน ส่งเลขาทีมบริหารความเสีย่ ง โรงพยาบาลทุกเดือน
(6) การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ งและการตอบสนองทีเ่ กิดขึน้ :
 มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสีย่ งและความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ และนาไปสูก่ ารปรับปรุง
ระบบให้ดขี น้ึ
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 การทบทวนระบบ/กระบวนการทีไ่ ด้วางไว้/ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ๆ
 ประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสีย่ ง
 การเขียนรายงานอุบตั กิ ารณ์และการส่งใบรายงานตามระยะเวลาทีก่ าหนด
 จานวน และประเภท risk/อุบตั กิ ารณ์
 อัตราของความเสีย่ ง/อุบตั กิ ารณ์ตามกลุ่มประเภทความเสีย่ ง/ความรุนแรง
 ระดับความรุนแรง
 อัตราการเกิดซ้า
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
31. ระบบบริหารงานคุณภาพ การ
ประสานงานและบูรณาการ การ
ทางานเป็ นทีม
32. การประเมินตนเองและจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ
33. การทบทวนการให้บริการและ
การดูแลผูป้ ่ วย
34. การพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผูป้ ่ วย
35. ระบบบริหารความเสีย่ งและ
ความปลอดภัย
36. กระบวนการบริหารความเสีย่ ง
37. การเรียนรูจ้ ากอุบตั กิ ารณ์

Score
3.0

DALI Gap
Learning

3.0

Learning

3.0

Learning

2.5

Action/Deploy

3.0

Learning

3.0

Learning

3.0

Learning

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
ผูน้ าติดตามกากับการพัฒนาคุณภาพงาน
อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมของ
การมุ่งเน้นผูร้ บั ผลงาน
การใช้ขอ้ มูลและการวิจยั ในการเรียนรู้
ส่งเสริมให้มกี ารทบทวนการให้บริการและดูแล
ผูป้ ่ วยให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
ส่งเสริมให้มี CQI R2R ทุกกลุ่มงานทางคลินิก
โFโปรแกรมจะเชื่อม Appication ให้ถงึ ระดับ
จังหวัดสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง
บูรณาการระบบงานและระบบข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับความเสีย่ ง
ส่งเสริมให้ให้มกี ารวิจยั ประเมินผลและตาม
รอยด้วยความเข้าใจ
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II-2.1 การกากับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการกากับดูแลวิชาชีพ ผลลัพธ์ของปฏิบตั กิ าร
พยาบาลทีม่ ตี ่อผูป้ ่ วย (เช่น ความปลอดภัย ความสามารถในการดูแลตนเอง ฯลฯ)
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ประสิ ทธิ ภาพของการบริหารการพยาบาล
1.อัตราความพึงพอใจในการทางานของ
> 80%
81.50 82.25
84
85.50
บุคลากรทางการพยาบาล
2.อัตราการขอย้าย/ลาออกของบุคลากร
< 5%
0
4
0
0
พยาบาล
3.ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลแต่ละ
100%
98
100
94
98
ระดับได้รบั การฟื้ นฟูทกั ษะช่วยฟื้ นคืนชีพ
อย่างน้อยต่อคนต่อปี
4.ร้อยละของหน่วยบริการในความรับผิดชอบ
100 %
100
100
100
100
ของกลุ่มการพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมิน QA
ระดับ 3
5.ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
> 80 %
100
100
100
100
หลักเกณฑ์
6.ร้อยละของผูบ้ ริหารทางการพยาบาลผ่าน
> 80 %
0
0
0
0
การอบรมหลักสูตรด้านบริหาร
ผลผลิตทางการพยาบาล(Productivity )
90 –110 % 67.82 71.78 103.69 124.42
ปฏิ บตั ิ การพยาบาล
1.อัตราการติดเชือ้ ในทางเดินปั สสาวะจากการ 0.5:1000
0
0
0
0
คาสายสวนปั สสาวะ
วันคาสาย
สวน
2. อัตราการติดเชือ้ แผลฝีเย็บ
<1%
0
0
0
0
3. อัตรา Re-admit ด้วยโรคเดิม
< 3%
3.25
2.95 6.54 2.61
ใน28 วัน
4.อัตราการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล
<
0
0
0
0
ระดับ 2-4 : พันวันนอน
0.5:1,000
วันนอน
5. อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยตกเตียง/
0 ราย
0
0
0
0
พลัดตกหกล้ม
6.PPH
อัตราการเกิด Early PPH
<1%
0
0
2.90
9.52
อัตราการเกิด Late PPH
<1%
0
0
0
0
อัตราการเกิด PPH ต้อง Refer
0 ราย
0
0
2.90
4.76
อัตราการเสียชีวติ จาก PPH
<0%
0
0
0
0
อัตราการเกิดภาวะ Shock จาก PPH
<1%
0
0
0
0
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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0
100

100

100
0
153

0
0
4.85
0
1
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0
0
0
0
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ข้อมูล/ตัวชี้วดั
7.Birth Asphyxia
อัตราการเกิด Birth Asphyxia นาที ที่ 1

อัตราเกิดภาวะ Birth Asphyxia นาที
ที่ 5

ความปลอดภัย
1.จานวนการได้รบั อันตรายเข็มทิม่ ตาหรือสาร
คัดหลัง่ จากการทางานของบุคลากรกลุ่มการ
พยาบาล
2.อุบตั กิ ารณ์การเจ็บป่ วยจากการปฏิบตั งิ าน
3.บุคลากรทางการพยาบาลได้รบั การตรวจ
สุขภาพประจาปี
4.ข้อร้องเรียน เกีย่ วกับพฤติกรรมของ
บุคลากรกลุ่มการพยาบาล
5.อุบตั กิ ารณ์การเจ็บป่ วยจากการปฏิบตั งิ าน
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อการบริการ
พยาบาล
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยนอก
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยใน

เป้ าหมาย

ปี 2558

ไม่เกิน
30:1000
การเกิดมี
ชีพ
ไม่เกิน
30:1000
การเกิดมี
ชีพ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

0

0

29.2

24.4

47.6

0

0

1.46

2.44

0

<1%

0
(0/48)

2
( 2/48)

0
(0/48)

0
(0/45)

0
(0/47)

< 0.5%

0
(0/48)
95.83
(46/48)
0

0
0
0
0
(0/48) (0/48) (0/45) (0/47)
100
100
100
100
(48/48) (48/48) (45/45) (47/47)
0
0
0
0

< 0.5%

0
(0/48)

0
(0/48)

0
(0/48)

0
(0/45)

0
(0/47)

> 85%
> 80%

88.75
90.31

89.80
80.08

88.45
80.82

89.08
77.37

89.24
86.18

100 %
< 2 เรื่อง/ปี

ii. บริบท
ลักษณะผูป้ ่ วยสาคัญ: โรคทีเ่ ป็ นปั ญหาสาคัญของพืน้ ที่
1. โรคเรือ้ รัง DM ,HT, Asthma,ไตวาย

2. โรคเฉียบพลัน AMI, Stroke, Head injury

3. โรคติดเชือ้ DHF, TB , HIV

4. กลุ่มมารดา ทารกแรกเกิด PPH, BA

5. กลุ่มภัยสุขภาพ Teenage pregnancy ยาเสพติด จิตเวช
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง:
กลุ่มโรคเฉียบพลัน AMI, Stroke, Head injury กลุ่มมารดา ทารกแรกเกิด PPH, BA
จานวนกาลังคนด้านการพยาบาลเทียบกับภาระงาน:
มีบุคลากรทัง้ สิน้ 47 คน
 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 1 คน (พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ ) / พยาบาลวิชาชีพชานาญ
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การ 10 คน
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร 10 คน / พยาบาลวิชาชีพ 3 คน / เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
(เวชกิจ) 1 คน
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ) 1 คน / ลูกจ้างประจา 2 คน / พนักงานช่วยการพยาบาล 3 คน
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 คน / พนักงานซักฟอก 3 คน / พนักงานบริการ 4 คน /
 วิสยั ทัศน์ขององค์กรพยาบาล คือ ‘ เราจะเป็ นกลุ่มการพยาบาลทีใ่ ห้บริการทีไ่ ด้มาตรฐานวิชาชีพโดยยึด
ผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง ’
 ค่านิยม ของกลุ่มการ คือ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลาพัฒนาเป็ นนิจ จิตบริการ ทางานเป็ นทีม
 พันธกิจขององค์กรพยาบาล คือ
1. บริหารจัดการบริการพยาบาลทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มคี วามรูแ้ ละ ทักษะในการให้บริการการพยาบาล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรม
4. การจัดการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
สาขาทีม่ พี ยาบาลเชีย่ วชาญ:
มีพยาบาลเฉพาะทาง 8 สาขา ได้แก่ สาขาการบริหารการพยาบาล 3คน การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3 คน การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 1 คน การพยาบาลเวชปฎิบตั ฉิ ุกเฉิน(ENP) 3 คน การพยาบาลเวช
ปฎิบตั ิ
ทัวไป
่ 5 คน การพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีโรคเรือ้ รัง 1 คน การพยาบาล IC 1 คน การพยาบาลอา
ชีวอนามัย 1 คน
.
หน่วยงานในความรับผิดชอบของกลุม่ การพยาบาล
1. งานผูป้ ่ วยนอก
2. งานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
3. งานห้องคลอด
4. งานห้องผ่าตัด
5. งานผูป้ ่ วยใน
6. งานจ่ายกลางและซักฟอก
ii. กระบวนการ
II-2.1 ก. การบริหารการพยาบาล
(1) การจัดทีมผูบ้ ริหาร:
 ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลทุกระดับเป็ นพยาบาลวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอ ทัง้
ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล และด้านบริหารการพยาบาล และ หัวหน้างานทุกจุดได้เข้าอบรม หลักสูตรการบริหาร
การพยาบาล 4 เดือน หรือ หลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน ดังนี้
ลาดับ
1

2
3

ตาแหน่ง
หัวหน้าพยาบาล

หัวหน้างานผูป้ ่ วยใน
หัวหน้างานห้องคลอด
/งานห้องผ่าตัด

หลักสูตร
- ผูบ้ ริหารสาธารณสุข
ระดับกลาง
- หลักสูตรปริญญาโท
มหาบัณฑิต(การพัฒนา
สังคม)
- บริหารการพยาบาล
-บริหารการพยาบาล
-การพยาบาลผูป้ ่ วยวิกฤติ
ขณะส่งต่อ (Mobile ICU

ระยะเวลา
4 เดือน

ปี ทจ่ี บการอบรม
2554

2 ปี

2552

4 เดือน
4 เดือน
4 เดือน

2553
2554
2556
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Nurse)
4
หัวหน้างานผูป้ ่ วยนอก
-การพยาบาลผูป้ ่ วยจิตเวช 4 เดือน
2554
และสุขภาพจิต
5
หัวหน้างานจ่ายกลาง-การพยาบาลป้ องกันและ 4 เดือน
2559
ซักฟอก
ควบคุมการติดเชือ้
6
หัวหน้างานอุบตั เิ หตุ
-การพยาบาลผูป้ ่ วยวิกฤติ 4 เดือน
2556
ฉุกเฉิน
ขณะส่งต่อ (Mobile ICU
Nurse)
-นิตเิ วชศาสตร์ชนั สูตรพลิก
2558
ศพแทนแพทย์
 ผู้บริหารการพยาบาลมีระบบและกลไกสนับสนุ นให้บุคลากรพยาบาลทุกระดับมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็น โดยผ่านช่องทางการประชุมเจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานการพยาบาล การประชุมผ่านหัวหน้าหน่ วยงาน การ
นิเทศทางการพยาบาล การเข้าร่วมประชุมกับหน่ วยงานย่อย และขอรับคาปรึกษาจากผู้บริหารทาง การ
พยาบาลได้ตลอดเวลาตัง้ แต่ระดับหัวหน้าฝ่ าย หัวหน้างาน
 จุดแข็ง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้างานทุกคน ปฎิบตั อิ ยู่โรงพยาบาลระยะเวลานานเข้าใจบริบท/ปั ญหา
ของพืน้ ทีไ่ ด้ดี มีพยาบาลวิชาชีพเป็ นหัวหน้าเวรทุกเวร ทุกหน่วยงาน
 กลุ่มงานการพยาบาลสนับสนุ นให้บุคลากรทางการพยาบาลเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการต่างๆ ของกลุ่มงานการ
พยาบาล/โรงพยาบาล /คณะทางานเฉพาะด้า นประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากระดับต่ างๆ และจากหลาย
หน่วยงาน
1. องค์กรพยาบาลจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ปี ละ 1 ครัง้
2. มีระบบการคัดสรรบุคลากรใหม่และบุคลากรเข้าสูต่ าแหน่ง ดังนี้
บุคลากรใหม่ กาหนดคุณสมบัติพยาบาลวิชาชีพใหม่ ดังนี้ จบปริญญาตรีสาขา การพยาบาล
สอบได้ใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล ได้รบั การปฐมนิเทศ ฝึ กปฏิบตั โิ ดยมีพยาบาลพี่
เลี้ยง และ ต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์อย่างน้ อย 3 เดือ น ถ้าไม่ผ่านการประเมิน มีการ
ประเมินซ้าอีกครัง้ ภายใน 6 เดือนหากคะแนนผ่านเกณฑ์จงึ พิจารณารับเข้าปฏิบตั งิ าน จากนัน้ จะมี
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านทุก 6 เดือน
บุ ค ลากรเข้า สู่ต าแหน่ ง มีก ารก าหนดเกณฑ์ / แนวทาง / คุ ณสมบัติก ารเข้า สู่ ต าแหน่ ง โดย
คณะกรรมการกลุ่ ม งานการพยาบาลในต าแหน่ ง ต่ า งๆ โดยจัด ท าเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
ดาเนินการรับสมัครเมื่อมีตาแหน่ งว่าง มีการประเมินเพื่อคัดเลือก โดยคณะกรรมการที่ได้รบั
แต่งตัง้
บุคลากรเลื่อนระดับทีส่ งู ขึน้
- กรณีเลื่อนไหล งานการเจ้าหน้าทีด่ าเนินการตามระเบียบที่ ก.พ. กาหนดโดยประกาศ
คุณสมบัตใิ นแต่ละระดับให้บุคลากรทางการพยาบาลรับทราบและดาเนินการ
ก าหนดเกณฑ์ก ารสรรหาและคัด เลือ กพยาบาลวิช าชีพ เพื่อ ด ารงต าแหน่ ง ผู้บ ริห ารทางการ
พยาบาล โดยใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักความสามารถ อาวุโส ประสบการณ์
และความเหมาะสมตามงานนัน้ ๆ โดยบุคลากรทางการพยาบาลมีส่วนร่วมในการสรรหา และ
คัดเลือก
 มีการกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง และสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพระดับผูบ้ ริหาร และระดับ
ปฏิบตั กิ ารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร สอดคล้องกับเกณฑ์สมรรถนะทีส่ ภาการพยาบาลกาหนด และมีการ
กาหนดคุณสมบัติ สมรรถนะ และบทบาทหน้าทีใ่ นแต่ละตาแหน่งงาน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(2) การจัดอัตรากาลัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง หรือขาดแคลนบุคลากร:
1. งานห้องคลอด (LR)
การจัดอัตรากาลังคานวณตามปริมาณภาระงาน อัตรากาลังปั จจุบนั เวรเช้า HN. 1 คน RN 1 คน เวรเช้า
วันอังคารและวันพฤหัสบดีใช้ RN 2 คน เนื่องจากมีการให้บริการ U/Sในหญิงตัง้ ครรภ์และ ANC ทุตยิ ภูมิ วันหยุดเวรบ่าย- RN เวรละ 1 คน เวรดึก RN เวรละ 1 คน
มีการจัดเวร On call RN 1 คน เพื่อช่วยคลอดในเวรดึก เนื่องจากอัตรากาลังปกติจดั 1 คน เมื่อผูค้ ลอดเข้า
สู่ระยะ Active Phase หรือกรณีมรี อคลอด ≥ 3 ราย(ทีมคลอดประกอบด้วย RN 2คน, NA 1คน และแพทย์ 1คน)
การส่งต่อ จัดพยาบาลส่งต่อ 1-2 คน ต่อผูค้ ลอด 1 คน (กรณีวกิ ฤตมากจะมีแพทย์ 1คน)
กาหนดหน่วยงานคูข่ นานเพื่อพัฒนาทักษะ (LR-ER) เพื่อการช่วยดูแลผูค้ ลอดทัง้ ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
พยาบาลประจาการใหม่ จะได้รบั การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทีง่ านห้องคลอด รพ.พิบลู มังสาหาร 1 เดือนและ
กลับมาฝึกปฏิบตั ทิ ่ี LR โดยมีพยาบาลพีเ่ ลีย้ งดูแลและประเมินผล อีก 1 เดือน
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่องการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินทางสูตศิ าสตร์ การดูแลมารดาและทารกระหว่าง
ส่งต่อ การช่วยฟื้ นคืนชีพมารดาและทารกแรกเกิด ครบ 100% อย่างน้อย 1ครัง้ /ปี
พยาบาลได้รบั การประเมินสมรรถนะและทักษะในเรื่องต่อไปนี้ อย่างน้อย 1ครัง้ /คน/ปี ได้แก่ การแปลผล
NST การใช้ Patograph การทาคลอดND การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินทางสูตศิ าสตร์ การทาคลอดรกโดยวิธี
Control cord traction การเย็บแผลฝีเย็บ การบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะ PPH การดูแลกลุ่ม Pre mature
contraction และกลุ่ม Pregnancy induce hypertension การช่วยฟื้ นคืนชีพมารดาและทารกแรกเกิด การใช้อุปกรณ์
ช่วยชีวติ และเครื่องมือทีส่ าคัญได้นามาวางแผนพัฒนาทักษะเป็ นรายบุคคล จัดอบรมฟื้ นฟูความรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ ารจัด
เวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในเวทีประชุมประจาเดือนของหน่วยงานทุกเดือน ผลลัพธ์ อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารกแรกเกิดลดลง ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ทม่ี คี วามรุนแรง ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์คลอดบน
รถ Refer
2. งานอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน (ER)
การจัดอัตรากาลังคานวณตามปริมาณภาระงาน อัตรากาลังปั จจุบนั เวรเช้า HN 1 คน RN 4 คน เวชกิจ 1
คน เช้าวันหยุด RN 4 คน เวชกิจ 1 คน เวรบ่าย RN 2 คน เวชกิจ 1คน เวรดึก RN 2 คน พยาบาลหัวหน้าเวร
ER ต้องมีประสบการณ์ทางาน ≥ 2 ปี บุคลากรใหม่ตอ้ งขึน้ คู่กบั พยาบาลพีเ่ ลีย้ งเสมอ
การกาหนดหน่วยงานคูข่ นาน( ER- LR) เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรในการช่วยเหลือภาวะวิกฤติฉุกเฉิน
การช่วยฟื้ นคืนชีพ มีการจัดเวร on call พยาบาลส่งต่อ ทัง้ ในและนอกเวลา เวรละ 2 คน 1st callและ 2nd call เพื่อ
ไม่ให้กระทบกับงานประจาในเวร และส่งต่อผูป้ ่ วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
พยาบาลได้รบั การประเมินสมรรถนะและทักษะในเรื่องต่อไปนี้ อย่างน้อย 1ครัง้ /คน/ปี ได้แก่ การช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยวิกฤติฉุกเฉิน การช่วยฟื้ นคืนชีพ การใช้อปุ กรณ์ช่วยชีวติ และเครื่องมือทีส่ าคัญ การทาหัตถการทีส่ าคัญ การ
แปลผล EKG ปี 2561 ผลการประเมิน ด้านความรู้ ในภาพรวมเฉลีย่ 85% ส่วนขาด ความรูใ้ นการประเมินคัดกรอง
ผูป้ ่ วยสาคัญ เช่น AMI Stroke, Multiple Trauma ด้านทักษะ ในภาพรวมเฉลีย่ 80 % ส่วนขาด คือ การอ่านและ
แปลผล EKG ไม่ถูกต้องการแก้ไขคือ On the job training ปี 2558-2562 มีการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการให้
ยา Streptokinase / Sepsis/ Multiple Trauma ให้แก่ทมี โดยแพทย์ทป่ี รึกษา
พยาบาลวิชาชีพผ่านการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตรเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ 5 คน หลักสูตรการดูแลผูป้ ่ วยวิกฤต
ฉุกเฉินและส่งต่อ 3 คน ได้รบั การอบรมระยะสัน้ การดูแลผูป้ ่ วยวิกฤติ ฉุกเฉิน การช่วยฟื้ นคืนชีพขัน้ สูง ครบ 100%
การแปลผล EKG 8 คน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ผลลัพธ์ อุบตั กิ ารณ์ความผิดพลาด จากการประเมินผิดพลาด การรายงานล่าช้าลดลง ไม่พบอุบตั กิ ารณ์
อุปกรณ์ไม่เพียงพอพร้อมใช้ ไม่พบอุบตั กิ ารณ์การร้องเรียน

แผนก

จานวน RN ทีข่ น้ึ เวรทัง้ หมด

จานวนผูป้ ่ วย

สัดส่วนผูป้ ่ วย/พยาบาลวิชาชีพ

เฉลีย่ ต่อวัน

เช้า

บ่าย

ดึก

180.95

36.19 : 5

-

-

ผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุ/ฉุกเฉิน

107.9

53.95 : 2

26.95 : 1

1.48: 1

ผูป้ ่ วยคลอด

0.66

0.22 :1

0.22 : 1

0.22 : 1

ผูป้ ่ วยในทัง้ หมด

12.89

4.29/1

4.29/1

4.29/1

ผูป้ ่ วยนอกทัง้ หมด

 การจัดอัตรากาลังแผนกฉุกเฉินที่ จุดคัดกรอง +ER+LR
เช้า

บ่าย

ดึก

RN

4 (รวม Head)

2

2

EMT

1

1

0

ผูช้ ่วยเหลือคนไข้

1

1

1

พนักงานเปล

1

1

1

รวม
7
5
4
 การจัดอัตรากาลังในหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง คือ ห้องคลอด ห้องอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน ทาให้ผปู้ ่ วย
ได้รบั การดูแลตามมาตรฐานมากขึน้ และความเสีย่ งลดลง ในหน่วยงานห้องคลอด ดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี ี
ภาวะแทรกซ้อนที่ GA >28 สัปดาห์ สามารถประเมินภาวะเสีย่ งและส่งต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนขณะส่งต่อ มีการดูแลผูค้ ลอดได้ตามมาตรฐานมากขึน้ ทาให้อตั ราการตกเลือดหลังคลอดปี
2561 ลดลง และการเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลง เกิดภาวะ Shock แต่สามารถแก้ไข้ชว่ ยเหลือได้ ไม่ต้อง
Refer และไม่มมี ารดาและทารกเสียชีวติ จากการคลอด
 ในหน่วยงาน ห้องอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน สามารถประเมินผูป้ ่ วยวิกฤตฉุกเฉิน และส่งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การประเมินซ้า และการบันทึกทางการพยาบาลได้ครอบคลุมมากขึน้
 มีการจัดอัตรากาลังเวรตามภาระงานในทุกหน่วยงานโดยอิงมาตรฐานของสานักการพยาบาลและสภาการ
พยาบาล มีการวิเคราะห์อตั รากาลัง เพื่อให้เพียงพอต่องานบริการอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานบริการ โดยที่
ร้อยละของหน่วยงานทีสามารถบริหารอัตรากาลังให้มี Productivity 90-110% มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี มี
การจัดอัตรากาลังสารองกรณีฉุกเฉิน โดยทุกหน่วยงานมีเกณฑ์ในการเรียกอัตรากาลังสารอง เช่น งาน
อุบตั เิ หตุและฉุกเฉินและงานห้องคลอด อัตรากาลังพยาบาลร่วมกัน โดยกาหนด เวรดึก : เช้า : บ่าย= 2
: 2: 2 จากการทบทวนพบว่า มีความเสีย่ งเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ่ วยRefer สาเหตุพบว่า มีการตามเวร On
call Refer เสริมไม่ได้ พัฒนาโดยจัดตารางเวร On call Refer R1 / R2 หัวหน้างานร่วมปฏิบตั งิ านและ
นับเป็ นอัตรากาลัง ในเวรเช้าราชการ และหัวหน้างานER และรองหัวหน้างาน ER มารับขึน้ เวรเสริมเช้า
บ่ายดึกด้วย และ มีแนวทางในการขอความช่วยเหลือจากงานผูป้ ่ วยใน มีการเพิม่ อัตรากาลังพยาบาล
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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วิชาชีพ เป็ น 2:2:2 ไม่รวมหัวหน้างาน และมีเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินขึน้ เวรเป็ น 1:1:0 (ช:บ:ด) และ
กาหนดเกณฑ์ในการเสริมอัตรากาลัง
 จัดให้มรี ะบบพยาบาลพีเ่ ลีย้ งในทุกหน่วยงาน และมีระบบการบริหารการพยาบาลสร้างความมันใจว่
่ า
พยาบาลมีความรู้ โดยกาหนดให้บุคลากรทางการพยาบาล ได้รบั การพัฒนาความรูท้ างการพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง 50 หน่วยคะแนน/5 ปี ผลการดาเนินการพบว่า พยาบาลทีต่ อ้ งต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ได้รบั การต่อใบอนุญาตวิชาชีพครบ 100%
 กาหนดให้บุคลากรพยาบาลผ่านการอบรมความรูอ้ ย่างน้อย 10 ชัวโมง/คน/ปี
่
 กาหนดความรูค้ วามสามารถของพยาบาลระดับปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วย
 สมรรถนะหลัก ( Core Competency) ซึง่ กาหนดโดยคณะกรรมการบริหารของกลุม่ การพยาบาลร่วมกับ
คณะกรรมการการพัฒนาบุคลากร
 สมรรถนะเฉพาะสาขา (Functional competency) ซึง่ ถูกกาหนดโดยหัวหน้ากลุม่ งานการพยาบาล และ
หัวหน้างาน รวมทัง้ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นแกนนา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายองค์กร โดย
กลุ่มการพยาบาลกาหนดให้สมรรถนะแต่ละหน่วยสอดคล้องกับหน้าทีห่ ลัก 2 ประเด็น คือ การพยาบาล
เฉพาะทาง หัตถการ และการใช้เครื่องมือในหน่วยงานสาคัญๆ เช่น ER LR OR ระบบส่งต่อReal time
มีการจัดการให้ความรูแ้ ก่บุคลากร และประเมินครบทุกหน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 กาหนดความจาเป็ นในการส่งเข้าอบรมรายหน่วยงาน ดังนี้
 หน่ วยงานผูป้ ่ วยอุบตั ิ เหตุฉุกเฉิ น
มีแนวทางติดตามบุคลากรเสริม เมื่อเผชิญเหตุฉุกเฉิน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบตั ภิ ยั หมู่ โรคอุบตั ิ
ใหม่/อุบตั ซิ ้า
มีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถพยาบาล ER ได้แก่ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการดูแลผูป้ ่ วยวิกฤติ
การช่วยฟื้ นคืนชีพและการส่งสัญญาณชีพผูป้ ่ วยในรถพยาบาลผ่านระบบส่งข้อมูลระยะทางไกล
(real time Telemedicine System),Advance CPR ทุกปี ,การดูแลผูป้ ่ วยโรคฉุ กเฉิน Acute MI,
การอ่าน EKG เบื้องต้น, การทาหัตถการ,การประเมินผู้ป่วยฉุ กเฉิน,การใช้ยา,ฟื้ นฟูวชิ าการ
ประจาปี เฉพาะของบุคลากร เช่น ฟื้ นฟูพยาบาลMobile /EMT-I ,การดูแลผูป้ ่ วย ณ.จุดเกิดเหตุ,
การรับอุบตั เิ หตุหมู่
 หน่ วยงานห้องคลอด
ส่งพยาบาลอบรมฟื้ นฟูทกั ษะสมรรถนะการปฏิบตั กิ ารดูแลงานอนามัยมารดาและทารก
มีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถพยาบาลห้องคลอดและพยาบาลประจาการงานER การอบรม
และฝึ ก ทัก ษะ/ความรู้ท่ี งานห้อ งคลอด รพ.สรรพสิท ธิป ระสงค์ และการซ้อ มคลอด อบรม
CPR/NCPR
มีแนวทางติดตามบุคลากรเสริม เมื่อมีผปู้ ่ วยคลอดพร้อมกัน หรือภาระงานมาก
 หน่ วยงานผูป้ ่ วยใน
มีแนวทางเรียกอัตรากาลังเสริม เมื่อมีผปู้ ่ วยมากหรือมีภาระงานมาก
 หน่ วยงานผูป้ ่ วยนอก พยาบาลวิชาชีพเวรเช้า 5 คน
ส่งพยาบาลอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ / อบรมหลักสูตรการพยาบาลผูจ้ ดั การราย
กรณีโรคเรือ้ รัง , อบรมหลักสูตรการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
(3) โครงสร้างและกลไกกากับดูแลการกากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ:
 การกากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ:
 ในปี 2557-2562 มีขอ้ ร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการในประเด็นการพูดจาไม่ไพเราะ มีพฤติกรรม
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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บริการไม่เหมาะสม ทีง่ านER / ผูใ้ ช้บริการในงานผูป้ ่ วยนอกคือผูป้ ่ วยรอนาน และไม่พงึ พอใจ
เกีย่ วกับพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ ปี ละ 1 - 2 ครัง้ รวมทัง้ การจัดระบบบริการ การอานวย
ความสะดวก จึงได้ดาเนินการเพื่อปรับปรุงระบบบริการดังกล่าว ได้แก่
การจัด ให้ มีเ จ้า หน้ า ที่ค ัด กรองที่จุ ด คั ด กรองด้ า นหน้ า เพื่อ ช่ ว ยอ านวยความสะดวก
ช่วยเหลือ ให้ขอ้ มูล สือ่ สาร แก่ผปู้ ่ วยและญาติและคัดกรองผูป้ ่ วย
การจัดให้มีคลินิกเบาหวานเจาะเลือดให้แก่ผู้ป่วยช่วงเวลา 07.00 น. เพื่อช่วยลดปั ญหา
ความแออัดและผูป้ ่ วยรอนาน
ในวันหยุดราชการ มีผปู้ ่ วยฉุ กเฉินและผูป้ ่ วยทัว่ ไปมารอตรวจที่ ห้องอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน มาก
ขึน้ ทาให้ผปู้ ่ วยทัวไปรอนานท
่
าให้เกิดอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยไม่รอตรวจ ไม่พงึ พอ จึงได้ปรับปรุง
การบริการผู้ป่วยโดยแยกผู้ป่วยทัวไปมาตรวจที
่
่ OPD ตัง้ แต่ 08.00 – 12.00 น.ใน
วันหยุดราชการ โดยมีแพทย์เวรออกตรวจให้บริการ
ประชุมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมบริการ มีการตักเตือนเป็ นรายบุคคล และ กาหนดแนวทางและ
นโยบาย ดังนี้
- นโยบายด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลและการผดุง
ครรภ์
- มีแนวทางในการกากับดูแลให้บุคลากรทางการพยาบาลปฏิบตั ิหน้ าที่โดยธารงไว้ซ่งึ
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
- มีแนวปฏิบตั ิในการจัดบริการตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณและสิทธิผู้ป่วยโดย
คานึงถึงคุณค่า ความเชื่อของผูใ้ ช้บริการ
- มีการทบทวนเสริมความรูด้ า้ นกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับ
- มีแนวทางการประเมินติดตามพฤติกรรมด้านจริยธรรมและการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
 การนิเทศ กากับดูแลปฏิบตั กิ ารพยาบาล:
จากการทบทวน การดูแลผูป้ ่ วยและอุบตั กิ ารณ์สาคัญ พบว่า การนิเทศทางคลินิก ไม่มกี าร
กาหนดกลุ่มโรคเฉพาะ เป็ นการนิเทศทัวๆไป
่
ไม่มเี ป้ าหมายชัดเจน ทาให้ไม่พบประเด็นสาคัญ พัฒนาโดย
กาหนดการนิเทศทางคลินิกในกลุ่มโรคสาคัญ 5 โรค และผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งเช่นผูค้ ลอด โดยการนา Clinical
sign มากาหนดแผนในการจัดระบบนิเทศงานทางคลินิกโดยกาหนด ให้หวั หน้างานสุม่ นิเทศสรุปปั ญหา ที่
พบรายงานผลในการประชุม QA ทางการพยาบาลเพื่อวิเคราะห์หาโอกาสพัฒนา และดาเนินการประกัน
คุณภาพการพยาบาล ได้แก่ PPH / BA/ การป้ องกันการติดเชือ้ จากทีแ่ ผลฝีเย็บ การช่วยฟื้ นคืนชีพ และ
การให้เลือด มีการนิเทศ กากับ ติดตาม โดยการเรียนรูห้ น้างาน ผลลัพธ์ ดังนี้
o ประเด็น เรื่อง CPR จากการทบทวนผลการประเมินทักษะการปฏิบตั กิ าร CPR พบว่าขาด
ทักษะในเรื่อง การกดหน้าอกและการใช้เครื่องมือ ในหน่วยงาน ห้องอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน ห้อง
คลอด และผูป้ ่ วยใน ซึง่ โรงพยาบาลมี Case CPR น้อย พัฒนาโดยหน่วยงานทีผ่ ลการประเมิน
ทักษะขณะปฏิบตั กิ าร CPR ไม่ผ่านเกณฑ์ กาหนดให้มกี ารฝึกทักษะโดยกาหนดให้ฝึกทักษะ
CPR โดยกาหนดสถานการณ์จาลองการช่วยฟื้ นคืนชีพ หน้างานปี ละ 1 ครัง้ มีการอบรมฟื้ นฟู
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทุกคน 1 ครัง้ /ปี ผลลัพธ์ ไม่มภี าวะแทรกซ้อนจากการ CPR
o ด้านการบริหารความเสีย่ งทางการพยาบาล จากการทบทวนพบว่า ฝ่ ายการพยาบาล
โรงพยาบาลตาลสุม มีการทบทวนเหตุการณ์สาคัญระดับ G-I พบปั ญหาในเรื่องการประเมิน
ผูป้ ่ วยแรกรับ, การประเมินซ้า และการวางแผนการจาหน่าย เช่น ในผูป้ ่ วย AMI / Stroke จาก
การวิเคราะห์ปัญหาทัง้ ในห้องอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน และพบว่า ประเมินล่าช้า ขาดทักษะในการ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ประเมิน ได้พฒ
ั นาโดย จัดทา Early warning sign ใช้เป็ นคูม่ อื ในการประเมินผูป้ ่ วย และ
นาไปใช้ในการวางแผนการพยาบาล พบว่าสามารถประเมินและเฝ้ าระวังผูป้ ่ วย เจ็บหน้าอก ใน
ห้องอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน ผูป้ ่ วย AMI สามารถประเมินและตรวจ EKG รายงานแพทย์และอ่านผลได้
ภายใน 10 นาที สามารถส่งต่อได้ภายใน 30 นาที ในผูป้ ่ วย Stroke ทีเ่ ข้าระบบ Fast track ได้
ส่งต่อผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม
o ด้านการวางแผนการจาหน่าย จากการทบทวนพบว่า มีแบบฟอร์มการวางแผนการจาหน่าย
แบบ Method แต่ยงั ไม่ครอบคลุมประเด็นทีเ่ ป็ นปั ญหาเฉพาะโรค ในประเด็นการสอน และฝึก
ทักษะเพื่อการดูแลตนเอง รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลให้แก่ทมี เยีย่ มบ้าน (รพ.สต.) ได้มกี าร
ปรับปรุงแบบฟอร์มการวางแผนการจาหน่าย เฉพาะโรค ใน 5 โรคสาคัญในแต่ละหน่วยงาน เช่น
DM,HT, AMI, Asthma/COPD , Gastroenteritis และมีการพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มผูป้ ่ วย
เบาหวาน ที่ Admit โดยใช้กระบวนการ Nursing round ให้ญาติมสี ว่ นร่วม และนาข้อมูลทีไ่ ด้มา
ใช้ในการวางแผนจาหน่ายเฉพาะโรค มีการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ Nursing round และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพออกเยีย่ มบ้านเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขโดยผูป้ ่ วยและ
ผูด้ แู ลมีสว่ นร่วม
o ด้านการนิเทศหน้างานพบว่าการรวบรวมข้อมูล ประเมินปั ญหาไม่ครอบคลุมปั ญหาสาคัญ นาสู่
การวางแผนการพยาบาลไม่ครอบคลุม พัฒนา โดยจัดอบรมกระบวนการพยาบาลและบันทึก
ทางการพยาบาลและนิเทศหน้างานทุกวันเพื่อกระตุน้ ให้บุคลากรเข้าใจและสามารถใช้
กระบวนการพยาบาล และส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาลโดยปรับใบประเมินสมรรถนะโดย
เพิม่ การประเมิน V/S และ Clinical Sign เพื่อช่วยให้ประเมินปั ญหาได้ครอบคลุมมากขึน้ ทา
ให้การประเมินผลจากเวชระเบียนโดยคณะกรรมการauditเวชระเบียน เพิม่ ขึน้ จากการประเมิน
nursing process
o มีการกาหนดระบบการนิเทศติดตาม กากับดูแลและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย โดยหัวหน้าพยาบาลมอบหมายให้หวั หน้างานแต่ละงานนิเทศหัวหน้า
หอผูป้ ่ วย และหัวหน้างานนิเทศทีมการพยาบาลในหน่วยงานในเวลาราชการ ส่วนนอกเวลา
ราชการหัวหน้าพยาบาลมอบหมายให้พยาบาลหัวหน้าเวร หัวหน้าทีมการพยาบาลเป็ นผูน้ ิเทศ
ติดตาม เมื่อมีปัญหาจะแก้ไขปั ญหาและรายงานตามระบบทีก่ าหนดไว้
o มีการกาหนดประเด็นในการนิเทศ เช่น การนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน การ
บันทึกทางการพยาบาล การเฝ้ าระวังความเสีย่ งทัง้ ด้านกายภาพ ด้านคลินิก ระบบยาทีป่ ลอดภัย
การควบคุมการติดเชือ้ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การส่งเสริมสุขภาพ
o การนิเทศติดตามด้านคลินิก โดย หัวหน้างาน, Nurse Manager ผ่านกิจกรรม PreConference ,Post conference, Nursing round, Grand round, Morning talk , การทบทวน
12 กิจกรรม
o การพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมพยาบาลทุกแผนกร่วมในทีม PCTและทีมคุณภาพทุกทีมพัฒนา
มาตรฐานการพยาบาล,แนวปฏิบตั ิ CPG,CNPG นิเทศทางการพยาบาล กิจกรรมทบทวน ทาง
คลินิก Review เวชระเบียน ประเมินคุณภาพภายใน-ภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานสานักการ
พยาบาล
 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย:
o ความปลอดภัยด้านยา : บทบาทของบุคลากรทางการพยาบาลในการสนับสนุ นการบรรลุเป้ าหมาย
ขององค์กรในเรื่องการใช้ยา หัวหน้ากลุ่มงานฯ,หัวหน้างาน ร่วมเป็ นกรรมการ PTC,การร่วมมือใน
ระบบการกระจายยาแบบ Unit dose และ High Alert drug, Administration ,ช่วยเฝ้ าระวังดักจับ
ความคลาดเคลื่อนและเก็บข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา
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o การป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ และความปลอดภัยในการทางาน
o มีพยาบาลหัวหน้างานจ่ายกลางและซักฟอก ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขา ทีม IC ป้ องกันและควบคุมการติด
เชือ้ ทาหน้าทีเ่ ป็ น ICN ( อบรม 4 เดือน ) และมีตวั แทนพยาบาลในหน่ วยงานเป็ น ICWN ( อบรม 2
สัปดาห์)
o มีการให้ความรูโ้ ดยการอบรมจัดทามาตรฐานทางด้าน IC แก่บุคลากรในหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล
และเครือข่าย
o มีพยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานบริการปฐมภูมแิ ละองค์รวม ที่ผ่านการอบรมอาชีวอนามัย 4 เดือน ทา
หน้าทีเ่ ป็ นดูแลด้านความปลอดภัยในการทางานของบุคลากรภายในโรงพยาบาล
o จากการทบทวนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย โดยหัวหน้างานเป็ นแกนนาการนิเทศและ
ตรวจสอบเวชระเบียน พบว่า การประเมินอาการแรกรับไม่สมั พันธ์กบั อาการทางคลินิก(Clinical
sign) ของกลุ่มโรคทีส่ าคัญ และผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งต่างๆ มีการพัฒนาโดยการกาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ น
การประเมินอาการแรกรับโดยประเมิน Clinical sign ร่วมกับ vital signs
o ปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะผู้ป่วย ให้สามารถประเมินได้อย่างครอบคลุมผลลัพธ์ ผู้
ปฏิบตั ยิ งั ไม่สามารถประเมิน Clinical sign ได้อย่างครอบคลุมทุกคน โอกาสพัฒนา การให้ความรู้
นิเทศกากับ ติดตามหน้างาน ทดสอบความรู้
o ยกระดับการประเมินซ้าในงานบริการผู้ป่วยนอก โดย การจัด Zoning ผู้ป่วยทีต่ ้องเฝ้ าระวังอาการ
เปลีย่ นแปลง โดยมีพยาบาลวิชาชีพเยีย่ มตรวจเป็ นระยะ ผลลัพธ์ ปี 2560-2561 ขณะรอตรวจไม่พบ
ผูป้ ่ วยทรุดลง
o มีก ารประเมิน และแก้ไ ขภาวะฉุ ก เฉิ น ผู้ป่ วย EMS ไม่ เ หมาะสม พัฒ นาโดย พัฒ นาระบบการ
ประสานงานทีม FR กับพยาบาล ER ผลลัพธ์ ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลตามมาตรฐาน
o การจาแนกผูป้ ่ วยไม่ถูกต้อง
o จากการทบทวนพบว่า การจาแนกประเภทผูป้ ่ วยไม่ถูกต้อง สาเหตุเกิดจาก แบ่งผูป้ ่ วยไม่ถูกประเภท
ไม่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน แต่ใช้กลุ่มโรคในการแบ่งประเภทผู้ป่วยแทน และไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
ดูแลผูป้ ่ วยแต่ละประเภท มีการพัฒนาโดย การให้ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องโดยการเรียนรูห้ น้างาน
และมีการนิเทศกากับติดตาม ผลลัพธ์ มีการดูแลผูป้ ่ วยได้ตามมาตรฐาน จากการสุ่มตรวจสอบ มีการ
จาแนกประเภทผูป้ ่ วยผิดลดลงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
o มีการสร้างความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย โดยการใช้ห ลักการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย
(Clinical tracer) โดยการทาRCA / ทบทวนจากเวชระเบียน / ทบทวนข้างเตียง ผลลัพธ์ พบว่าผู้
ปฏิบตั ิยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม Clinical tracer ได้อย่างครอบคลุม โอกาสพัฒนา การให้ความรู้
นิเทศกากับ ติดตามหน้างาน ทดสอบความรู้
 การส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม:
มีการกาหนดแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วย โดยจัดทา CNPG ให้สอดคล้องกับ CPG และ Clinical
Tracer 5 โรค ส่งเสริมการประเมินความเจ็บปวดโดยใช้ Pain management การตัดสินใจในการรายงานผล Lab
วิกฤติ จากการวิเคราะห์พบว่า มีการประเมินการใช้ CNPG แต่ยงั ไม่ครอบคลุมทุกกลุม่ โรค Lab วิกฤติไม่ถูก
รายงาน โอกาสพัฒนา มีการจัดทา และประเมินการใช้ CNPG ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มโรค มีการนาแนวคิด
Simple มาใช้ โดยจัดทาระบบ Pop up แจ้งเตือนผล Lab วิกฤติ และจัดทาแบบฟอร์มการรายงาน Lab วิกฤตที่
ชัดเจน มอบหมายหัวหน้างานและทีม PCT ติดตามผลการดาเนินงาน
 การควบคุมดูแลบุคลากรทีอ่ ยู่ระหว่างการฝึกอบรมหรือมีคุณวุฒติ ่ากว่าเกณฑ์:
จากการทบทวนพบว่า การตรวจรักษาเบือ้ งต้นของพยาบาลทีE่ R ทีต่ อ้ งตรวจรักษาแทนแพทย์ในเวลา
นอกราชการ ซึง่ ยังไม่ได้รบั การอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบตั ิ ( ทีผ่ ่านมาส่งอบรมเพียง 1 คน ) จึงได้จดั ให้
มีการประเมินโดยผูท้ ช่ี านาญกว่า แต่ยงั ไม่ต่อเนื่อง จึงมีการพัฒนาโดยมีการประเมินการตรวจโดยผูท้ ช่ี านาญ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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กว่า(แพทย์) มีการทบทวนทุก Case โดยแพทย์เวรในวันนัน้ ๆ และมีการกาหนด Criteria การ Consult แพทย์
ในกรณีเกินขอบเขตพยาบาลในเวร จึงมีการพัฒนาโดยการให้ความรูโ้ ดยแพทย์ และสนับสนุนให้เข้าประชุม
ฟื้ นฟูวชิ าการ1 ครัง้ /คน/ปี
 การจัดการความรูแ้ ละส่งเสริมการวิจยั :
o การจัดการความรู้ กลุ่มการพยาบาลได้วางแผนพัฒนาบุลากรทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยการ
ฝึกอบรม/ประชุมวิชาการทัง้ ในและนอกโรงพยาบาล เช่น การประชุมวิชาการในโรงพยาบาลเรื่อง
การนิเทศการปฏิบตั กิ ารพยาบาล การใช้กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล
การส่งบุคลากรไปฝึกทักษะงานห้องคลอดทีโ่ รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และในปี 25572561 พบว่าบุคลากรได้รบั การพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็ น 10วัน/คน/ปี ร้อยละ 90 และกาหนดให้มกี าร
นาเสนอและแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นหน่วยงานและกลุ่มการพยาบาล ซึง่ ขยายผลไปสูห่ น่วยงานอื่น
o มีการส่งเสริมการทา R2R และวิจยั โดยการสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการอบรมการทาวิจยั
อย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนให้ทางานประจาสูง่ านวิจยั R2R จานวน 1 เรื่อง ทีผ่ ่านมาปี 25542557 หัวหน้างานห้องคลอดได้เข้าอบรมการเขียนR2R จนสามารถนาผลงานR2R เข้าประกวด
สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานได้จานวน 1 เรื่อง และ ในปี 2557-2561กลุม่ การพยาบาลจะ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีผลงานวิจยั อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง และ มีการส่งเสริมให้
หน่วยงานทา CQI โดยกาหนดให้ทุกหน่วยงานทา CQI หน่วยงานละ 1 เรื่อง พบว่ามีการทา
CQI ทุกหน่วยงาน ในปี 2557-2561 ทุกหน่วยมี CQI 100% R2R ปี ละ 1 เรื่อง
(4) การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการต่างๆ:
ผูบ้ ริหารการพยาบาลทุกระดับ มีบทบาทสาคัญในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับโรงพยาบาล เช่น
 คณะกรรมการ CLTและ COM : ทาหน้าทีป่ ระสาน ติดตามและรวบรวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้าน
คลินิกของ รพ.ร่วมปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการและการสร้างเสริมสุขภาพของผูร้ บั บริการทัง้ ในโรงพยาบาลและ
ชุมชน เป็ นแกนนาในการทา Gap Analysis การทา Clinical Tracer รวมทัง้ การคิดค้น นวัตกรรมบริการและการ
สร้างเสริมสุขภาพ เป็ นแกนนาหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย
อื่นๆ เช่น คณะกรรมการ Palliative care /Intermediate care/COC /NCD Board/MCH Board
 คณะกรรมการ ICC/ ENV: มี ICN 1 คน และ ICWN หน่วยงานละ 1 คน เป็ นแกนนาในการพัฒนาและ
วางระบบ การควบคุม ป้ องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลและในชุมชน การทา CQI ด้าน IC เช่น การลดอัตราการ
ติดเชือ้ ทีส่ ะดือทารกแรกเกิด การป้ องกันการติดเชือ้ เฉพาะที่ การป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุของบุคลากร การวางแผน
ด้านโครงสร้างสิง่ แวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของผูร้ บั บริการ การประเมินความเสีย่ งจากการทางาน การติดตาม
ประเมินผลรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร รพ.
 คณะกรรมการ RMC: ร่วมทบทวน จัดระบบเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และบริหารความเสีย่ ง กาหนดผูร้ บั ผิดชอบ
ประสานงานความเสีย่ งทุกหน่วยงาน เพื่อกระตุน้ สนับสนุน ให้คาปรึกษา ติดตามผล วิเคราะห์ขอ้ มูล มีผรู้ บั ผิดชอบ
ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน และเป็ นทีมเจรจาไกล่เกลีย่ มีบุคลากรทีผ่ ่านการอบรมเจรจาไกล่เกลีย่ ระดับ Advance
สามารถยุตขิ อ้ ขัดแย้งและอุบตั กิ ารณ์การร้องเรียนอย่างได้ผลดี ผลลัพธ์ ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์การฟ้ องร้อง ร้องเรียน
 คณะกรรมการ HRD: ร่วมจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร กาหนดโปรแกรมการปฐมนิเทศ กาหนดนโยบายด้าน
จริยธรรม พฤติกรรมบริการ การกาหนดช่องทางรับฟั งเสียงสะท้อนของผูร้ บั บริการ
 คณะกรรมการ IM: ร่วมกาหนดระบบสารสนเทศในการดูแลผูป้ ่ วย สารสนเทศทางการพยาบาลให้เอือ้ ต่อ
การบันทึกตามกระบวนการพยาบาลและสะท้อนถึงพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วย เพื่อนามาวางแผนการพยาบาลให้
ครอบคลุม 4มิติ การรายงานตามหลัก SBAR การ Audit คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
 คณะกรรมการเภสัชกรรมบาบัด (PTC): ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นความปลอดภัยในการใช้ยา ร่วม
กาหนดกรอบยาโรงพยาบาล ติดตามกากับให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายระบบยา เช่น การเฝ้ าระวังการใช้ยา HAD
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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นโยบาย RDU
(5) การเชื่อมโยงการจัดการความเสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพ กับภาพรวมขององค์กร:
นานโยบายบริหารความเสีย่ งทางคลินิก การจัดการความปลอดภัย Patient Safety Goal (PSG-SIMPLE)
นโยบาย 2P Safety ลงสูก่ ารปฏิบตั ิ เพื่อให้การปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีม่ คี วามปลอดภัย
กาหนดให้ทุกหอผูป้ ่ วยจัดทา Risk Profile ครอบคลุมทุกโปรแกรมความเสีย่ ง Matrix 4x4 ทัง้ Common risk
,Specific Clinical risk , Non Clinical risk เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดบริการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
และบุคลากร (2P Safety) กาหนด Flow การรายงานความเสีย่ ง ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์จากรายงาน AE ใช้ Trigger ทบทวนเวชระเบียน นามาวางระบบป้ องกัน มีการประเมินการบรรลุเป้ าหมาย
ของปฏิบตั กิ ารพยาบาลในองค์ประกอบด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วย การบรรเทาจากความทุกข์ทรมาน การได้รบั
ข้อมูลและการเรียนรูข้ องผูร้ บั บริการ ความสามารถในการดูแลตนเอง การเสริมพลัง ความพึงพอใจ และนาผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงปฏิบตั กิ ารพยาบาล
(6) การประเมินการบรรลุเป้ าหมายของปฏิบตั กิ ารพยาบาล:
มีการนาผลการนิเทศทางการพยาบาลด้านคลินิก
มาปรับปรุงระบบการปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพื่อส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย ทาให้อบุ ตั กิ ารณ์ลดลง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ ุนแรง ได้แก่
การป้ องกันการเกิดภาวะ PPH การป้ องกันการเกิด BA การป้ องกันการติดเชือ้ ทีส่ ะดือ การติดเชือ้ แผลฝีเย็บ การ
ป้ องกันการพลัดตกหกล้ม การเกิดแผล Bedsore การบริหารยาผิดพลาด การบริหารยา HAD
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและได้รบั การเสริมสร้างทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณา
การงานวิจยั เข้ากับกระบวนการทางคลินิกในการดูแลผูป้ ่ วย การนานวัตกรรม การนา Evidence based practice
มาปรับใช้ในกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย ทาให้ผลลัพธ์ในการดูแลผูป้ ่ วยดีขน้ึ เช่น นวัตกรรมห้องเรียนเบาหวาน 3 สี
การใช้ Active Management of the 3 rd stage of labour ร่วมกับประคบเย็นคลึงมดลูก เพื่อป้ องกันการตกเลือด
หลังคลอดในระยะที่ 3ของการคลอด การคาดคะเนน้าหนักของทารกโดยใช้สตู ร Johnson เมื่อเจ็บครรภ์ มาใช้เพื่อ
คาดคะเนน้าหนักทารกให้มคี วามแม่นยามากขึน้ ช่วยในการวางแผนการคลอด เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ซึง่ ที่
จะเกิดแก่มารดาและทารก
II-2.1 ข. ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
(1) สิทธิผปู้ ่ วยและจริยธรรมวิชาชีพ:
 ผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กรพยาบาลกาหนดให้บคุ ลากรในหน่วยปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทุกคน
 กาหนดให้บุคลากรพยาบาลมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยให้ความรู้ ปฐมนิเทศ บุคลากรใหม่ ประเมินความรูค้ วามเข้าใจของบุคลากรประจาการปี ละ
ครัง้ และนาผลคะแนนประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา /ปรับปรุงการดาเนินงาน
 จัดให้มปี ้ ายแสดงจริยธรรม-จรรยาบรรณ ติดไว้ในทีม่ องเห็นชัดเจนทุกหน่วยเพื่อให้บคุ ลากรตระหนักถึง
การปฏิบตั ิ
 ให้หวั หน้าหน่วยงาน รายงานพฤติกรรมบริการทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของบุคลากรเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
 ประเมินพฤติกรรมด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของพยาบาล 1 ครัง้ / ปี เพื่อการกระตุน้ และ
ส่งเสริมให้พยาบาลได้ปฏิบตั กิ ารพยาบาล ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
 ผลการประเมินพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป้ าหมาย : >
ร้อยละ 80 ผลการประเมินด้านจริยธรรมในแต่ละปี มแี นวโน้มสูงขึน้
 การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย จากการทบทวนระบบการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายพบว่าระบบยังไม่ชดั เจน
เจ้าหน้าทีข่ าดความรูแ้ ละทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มนี้พฒ
ั นาโดยจัดระบบให้มที มี ดูแลผูป้ ่ วยครอบคลุมทุก
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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หน่วยบริการทีเ่ กีย่ วข้อง และพัฒนาความรู้ ทักษะบุคลากรโดยส่งเสริมให้อบรมศึกษาดูงาน และ
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นทีม จัดทาแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วย ทาให้ผปู้ ่ วยและญาติได้รบั การพยาบาลอย่าง
เป็ นองค์รวมจากการทบทวนพบว่าการนาความรูเ้ รื่องสิทธิผปู้ ่ วยสูก่ ารปฏิบตั ไิ ม่ชดั เจนพัฒนาโดยการ
ปรับปรุงเรื่องสิทธิผปู้ ่ วยสูก่ ารปฏิบตั ิ นิเทศติดตามกากับโดยหัวหน้างาน
(2) การใช้ขอ้ มูลวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ:
 จากการตามรอยผูป้ ่ วย AMI พบว่า ในผูป้ ่ วย AMI / Stroke ไม่มกี ารกาหนด clinical singe ในการ
ประเมินผูป้ ่ วยตัง้ แต่แรกรับ ทาให้การคัดกรองผิดพลาด พัฒนาโดยจัดทา CNPG สอดคล้องกับ CPG
นาสูก่ ารปฏิบตั ิ พบจานวนผูป้ ่ วย AMI ที่ ER Early Detect ได้ มากขึน้
(3) การใช้กระบวนการพยาบาล การดูแลทีเ่ ป็ นองค์รวม สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ วิถชี วี ติ และบริบททางสังคม:
 ในผูใ้ หญ่เป็ นโรคเรือ้ รังพบในโรค DM, COPD,HT จากการทบทวนพบว่าการประเมินปั ญหา หาสาเหตุและ
ระบบการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและญาติไม่ตรงกับปั ญหาของผูป้ ่ วย มีการพัฒนาโดย ผูป้ ่ วยที่ Re-Admitted มี
การทา Nursing rounds เพื่อหาสาเหตุของปั ญหา และให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องกับผูป้ ่ วยและญาติ มีสว่ นร่วมใน
การแก้ไขปั ญหา มีการประสานสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูป้ ่ วยก่อนจาหน่ายและระบบการส่งต่อข้อมูล
ผูป้ ่ วย ให้ผดู้ แู ลต่อเนื่อง
 ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยเน้นผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง
 มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่ม Sensitive ต่างๆ เช่น ผูป้ ่ วย HIV , ผูป้ ่ วย Rape
 การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย Palliative care
 โรงพยาบาลมีนโยบายโรงเรียนพ่อแม่ตามโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว กลุ่มการพยาบาล
นานโยบายถ่ายทอดให้ LR และ Ward ร่วมกันกาหนดแนวทางในการให้ความรูแ้ ละเตรียมมารดาพร้อม
ครอบครัวในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และเป็ นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองในปี 2554
และผ่านการRe-ac สายใยรักปี 2556 ประเมินมาตรฐานแม่และเด็กปี 2560
(4) บันทึกทางการพยาบาล:
 ผลลัพธ์บุคลากรทางการพยาบาลนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในทางปฏิบตั เิ พื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัย และ
มีคุณภาพ
 ผลลัพธ์ทุกหน่วยงานของกลุ่มการพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการ พยาบาลระดับ 3ขึน้ ไป
(5) การประเมินและปรับปรุงปฏิบตั กิ ารพยาบาล:
เพื่อบรรลุเป้ าหมาย ผูป้ ่ วยมีความปลอดภัย บรรเทาอาการทุกข์ทรมาน ได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอ ได้รบั
การเสริมพลังอานาจ ให้สามารถดูแลตนเองได้ และมีความพึงพอใจ ทีมการพยาบาลได้มกี ารปรับปรุงปฏิบตั กิ าร
พยาบาล โดยการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในกลุ่มโรคสาคัญ และเกิด
ผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้
การดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน ใกล้บ้านใกล้ใจ ใน รพ.สต. : โดยใช้ Chronic care model และเพิม่ กลยุทธ์
สร้างเสริมสุขภาพในคลินิก พยาบาลและทีมหมอครอบครัว มีบทบาทสาคัญในการประเมินระดับน้าตาล คัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า แล้วนามาวางแผนจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อนช่วยเพื่อน การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การให้คาปรึกษา การฝึกทักษะการดูแลตนเอง ตามผลการประเมินระดับน้าตาลในเลือดและ
ภาวะแทรกซ้อน (ห้องเรียน 3 สี) การ Empower ผูป้ ่ วย ครอบครัว การประสานชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพผูป้ ่ วยแนวโน้มการควบคุมระดับน้าตาลได้ดขี น้ึ ความพึงพอใจเพิม่ ขึน้
การเตรียมความพร้อมผูป้ ่ วยและญาติ กลุม่ โรคเรือ้ รังรายใหม่ DM HT Asthma TB (New case
class): เป็ นการพัฒนากระบวนการวางแผนการดูแลอย่างมีสว่ นร่วมของผูป้ ่ วย ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ เช่น
พยาบาล เภสัชกร โภชนากร โดยนัดผูป้ ่ วยรายใหม่ทุกรายและ Care giver เข้ากลุ่มเตรียมความพร้อมเรื่องความรู้
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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และทักษะการดูแลตนเอง เดือนละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ ½ วัน
โครงการโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก: พัฒนาระบบการดูแลมารดาและทารกแบบเครือข่าย
ครอบคลุมระยะตัง้ ครรภ์/ระยะคลอด/หลังคลอด มี Miss นมแม่ เป็ นแกนนาให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือ จัดคลินิก
นมแม่ในการให้คาปรึกษา ใช้แบบประเมิน Latch Score ประเมินความพร้อมของน้านมและหัวนมก่อนจาหน่าย มี
บริการน้าดื่มสมุนไพร “ว่านหญ้านางแดง” ให้มารดาหลังคลอดดื่มเพื่อกระตุน้ น้านมโดยแพทย์แผนไทย การประคบ
เต้านมเพื่อเพิม่ การกระตุน้ น้านม การคัดกรองเฝ้ าระวังภาวะพร่องไทรอยด์ครบ 100 % การสอนทักษะวิธปี ระเมิน
เฝ้ าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทัง้ กลุ่มปกติและกลุ่มเสีย่ ง โดยใช้แบบประเมิน DSPM/DAIM จัดช่องทางการส่ง
ต่อเมื่อพบเด็กพัฒนาการล่าช้า ติดตามประเมินผลการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ผลลัพธ์ ผ่านการประเมิน
โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก (โรงพยาบาลสายใยรักเดิม) จากการวิเคราะห์สาเหตุพบว่าเกิดจากมารดา
ต้องไปทางานต่างจังหวัดเมื่อครบกาหนดลาคลอด ตัดสินใจเลีย้ งนมผสม
การดูแลผูป้ ่ วย TB โดยใช้ 3Cs ,4S 2-2-2 Model : พยาบาลมีบทบาทสาคัญในการคัดกรอง ค้นหา
ป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ เฝ้ าระวังและลดอัตราการตายในกลุ่มเสีย่ ง(ผูส้ งู อายุ) ขึน้ ทะเบียนผูร้ บั บริการรายใหม่
Pre-Post counseling for HIV ประเมินปั ญหา จัดกิจกรรม Self Help group , Role model แลกเปลีย่ นการดูแล
สุขภาพ Empowerment ผูป้ ่ วยและญาติให้สามารถกินยาได้จนครบ 6 เดือน ค้นหา Closed Contact นามาคัด
กรองทุกราย วางแผนการดูแลผูป้ ่ วยร่วมกับสหวิชาชีพ ตัง้ แต่แรกรับถึงจาหน่าย จัดบริการแบบ One stop service
ทีค่ ลินิกวัณโรค มีระบบส่งต่อเครือข่ายหมอครอบครัวเพื่อดูแลต่อเนื่องในชุมชน กากับติดตามกรณีขาดนัด ติดตาม
เยีย่ มผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น ICN เข้าร่วมประเมินผลระบบการเฝ้ าระวัง ควบคุม การแพร่กระจายเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ
พัฒนารูปแบบการพยาบาลเยีย่ มบ้านแบบ D-METHOD โดยการมีสว่ นร่วมของผูป้ ่ วย ครอบครัวและชุมชน พัฒนา
เครือข่ายการดูแลต่อเนื่องในชุมชน มีTB hot line สาหรับเครือข่ายประสานส่งต่อข้อมูลเข้มข้น กลุ่มเสีย่ งขาดยา
ติดตามสอบถามอาการของผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น Surprise visit ร่วมกับทีมหมอครอบครัวตามเกณฑ์ ทาประชาคมร่วมกับ
ชุมชน เพื่อรับทราบปั ญหาและหาแนวทางแก้ไข ในผูป้ ่ วย MDR TB, TB+จิตเวช ทีป่ ั ญหาการขาดนัด ขาดยา ดือ้ ยา
ผลลัพธ์ Success rate มีแนวโน้มสูงขึน้ (ปี 2561 = 85.29% ปี 2562 = 90%)
การดูแลผูต้ ิ ดเชื้อHIV แบบองค์รวม : พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสตามมาตรฐานและติดตาม
เฝ้ าระวังอาการข้างเคียงของยา ARV จัดบริการแบบ One Stop Service ให้สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก ให้
คาปรึกษา แนะนา เตรียมความพร้อมการดูแลรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์แก่ผปู้ ่ วยและญาติ จัดกิจกรรม
พบกลุ่มเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ภายในกลุ่ม มีกจิ กรรม
Self-help group ประเมินคุณภาพชีวติ ของผูต้ ดิ เชือ้ อย่างต่อเนื่อง และให้การช่วยเหลือตามสภาพปั ญหาแบบองค์
รวม สนับสนุนการดาเนินงานแบบเครือข่ายการดูแลสุขภาพภาคประชาชนในชุมชนและในรพ.ทาให้ผตู้ ดิ เชือ้ ได้รบั
การสนับสนุนงบประมาณจากชุมชนและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
การดูแลผูป้ ่ วยจิ ตเวช สถานการณ์อาเภอตาลสุม ปี 2558-2561 พบว่า อัตราการการฆ่าตัวตายสาเร็จ
มีแนวโน้มสูงขึน้ พบสาเหตุจากกลุ่ม F10-19,F20-29 ส่วนใหญ่ ปั ญหาการดื่มสุรา สูบบุหรี่ มารับยาไม่ต่อเนื่อง
ขาดนัดจากไม่มญ
ี าติดแู ล กินยาไม่สม่าเสมอ มีอาการข้างเคียงจากยา ปั ญหาสัมพันธภาพในครอบครัว มี
ความเครียด มีภาวะซึมเศร้า การดาเนินงาน มีพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 คน ร่วมกับเครือข่าย บูรณาการ
ค้นหา คัดกรอง ภาวะซึมเศร้า (2Q9Q8Q) ใน NCD clinic และในชุมชน สนับสนุนการเข้าถึงบริการ จัดบริการแบบ
One stop service จัดทาทะเบียนกลุ่มเสีย่ ง ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของญาติและผูด้ แู ลผูป้ ่ วยจิตเวช มีระบบการส่ง
ต่อทีร่ วดเร็ว ผลการดาเนินงาน ผูป้ ่ วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการเพิม่ สูงขึน้ การเฝ้ าระวังในกลุ่มทีไ่ ด้รบั ยาจิตเวช high
alert drug ครอบคลุม 100 % การประเมินปั ญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เช่นประเมินภาวะซึมเศร้า และเสริม
พลังอานาจในกลุ่มโรคทางกายมีแนวโน้มสูงขึน้ ยังพบโอกาสพัฒนาคือ การเฝ้ าระวังการทาร้ายตนเองสาเร็จ ใน
กลุ่มเสีย่ งโดยใช้แบบประเมิน 2Q 9 Q การป้ องกันปั ญหา Relapse (อาการกาเริบซ้า)จากการดื่มสุรา โดยใช้
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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โปรแกรมการบาบัดเชิงรุกในชุมชน (โปรแกรมใกล้บา้ นสมานใจ) และและโครงการการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ญาติและผูด้ แู ลผูป้ ่ วยจิตเวช อย่างต่อเนื่อง
การดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มยาเสพติ ด ยาเสพติดมีแนวโน้มการระบาดทีต่ อ้ งเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็ น
ผูเ้ สพและนักค้ารายย่อยใน การแพร่ระบาดมากทีส่ ดุ คือ ยาบ้า สารระเหย กัญชา บุหรีแ่ ละสุรา ตามลาดับ ส่วน
ใหญ่เป็ นกลุ่มวัยทางาน รองลงมาเป็ นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา แนวโน้มการเข้ารับการบาบัดรักษาต่ากว่าจานวนที่
เฝ้ าระวังในพืน้ ที่ มีการค้นหากลุ่มเสีย่ งในชุมชนตามบริบทของพืน้ ที่ 4 รัว้ คือ โรงเรียน ชุมชน ครอบครัวและรัว้
บาบัด ร่วมกับแกนนาชุมชน อสม.เชีย่ วชาญยาเสพติด ช่วยค้นหา คัดกรอง นาเข้าค่าย “พลังแผ่นดินคืนคนดีสู่
สังคม” พัฒนาระบบบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผูเ้ สพยารายใหม่/ รายเก่า ตาม Modified
Matrix
Program และHarm Reduction กิจกรรมป้ องกันเชิงรุก ได้แก่ การค้นหากลุ่มเสีย่ งสูบบุหรี่ ในประชาชนอายุ 15 ปี
ขึน้ ไป สนับสนุนกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ของเครือข่าย รพ.สต. และโรงเรียน ผลลัพธ์ ผ่านการ
ประเมิน Re- Acc ครัง้ ที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบาบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดและสารเสพติด
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) กรมการแพทย์และสถาบันธัญญารักษ์ ปี 2559- 2562
Re- Acc 3 ปี 2562-2565 อัตราผูร้ บั การบาบัดรักษาครบตามเกณฑ์มแี นวโน้มสูงขึน้
การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง Palliative care เพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
และการฟื้ นฟูสภาพ ครอบครัวมีสว่ นร่วม มีความรูท้ กั ษะสามารถดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ า้ นได้ ลดจานวนวันนอน ลดอัตรา
การ Re- Admit สร้างเครือข่ายการดูแลต่อเนื่องทัง้ ในรพ. และเครือข่าย การดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ น เน้นการดูแล
แบบสหวิชาชีพ มีการกาหนด Zoning ในหอผูป้ ่ วย สาหรับผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย มีระเบียบปฏิบตั เิ พื่อเป็ นแนว
ทางการดูแล มีระบบการส่งต่อการดูแลต่อเนื่องทีช่ มุ ชน มีแผนพัฒนาแนวทางการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
การใช้เครื่องมือประเมิน Moss Fall Risk เพื่อป้ องกันการพลัดตก หกล้ม, Barden scale เพื่อป้ องกันแผลกดทับ,
Pain Scale เพื่อประเมินระดับความเจ็บปวด แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q 9Q เพื่อวางแผนให้การพยาบาล
ใช้นวัตกรรมในการดูแลผูป้ ่ วย ได้แก่ นวัตกรรมนาฬิกาเคลื่อนไหว เตือนไม่ให้ลมื พลิกตะแคงตัวและบันทึก
ท่านอนทุก 2 ชม. นวัตกรรม O2 Therapy at Home ในผูป้ ่ วยทีจ่ าเป็ นต้องใช้ออกซิเจนบาบัดทีบ่ า้ น ระบบการยืม
Syring driverให้ยา Morphine ทีบ่ า้ น โดยมีทมี สุขภาพเตรียมยาให้ใช้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสียชีวติ ทา D/C plan
เพื่อเตรียมความพร้อมผูป้ ่ วยและญาติ จาก “รพ.สูบ่ า้ น” ตัง้ แต่แรกรับถึงจาหน่าย ค้นหา Care giver เพื่อเรียนรูก้ าร
ดูแลผูป้ ่ วย และทดลองปฏิบตั ิ เช่น การดูแลผูป้ ่ วยทีใ่ ส่สายสวนปั สสาวะ การทาแผล การพลิกตะแคงตัว การ
ทาอาหารทางสายยาง จากผูป้ ่ วยทีญ
่ าติปฏิเสธการดูแลในระยะแรกจนกระทังญาติ
่
เข้าใจรวมทัง้ การปรับทัศนคติ
ยอมรับและสามารถรับผูป้ ่ วยกลับไปดูแลทีบ่ า้ นได้เป็ นอย่างดี มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
มีการประเมินปั ญหาของผูป้ ่ วย และการตอบสนองต่อการรักษาอย่างต่อเนื่องทุกเวร แม้ว่าจะมีการออก
คาสังไม่
่ ปฏิบตั กิ ารช่วยฟื้ นคืนชีพแล้วก็ตาม การตัดสินใจเกีย่ วกับการยุตกิ ารรักษา เป็ นกระบวนการมีสว่ นร่วมของ
ผูป้ ่ วยและครอบครัว เน้นการรักษาตามอาการทีจ่ ะช่วยลดความทุกข์ทรมาน จากความเจ็บปวด กระวนกระวาย
นอนไม่หลับ หายใจลาบาก ทัง้ โดยการใช้ยา และไม่ใช้ยา โดยไม่ตอ้ งรอให้ผปู้ ่ วยร้องขอ เช่นการนวด ให้ผปู้ ่ วยและ
ครอบครัวมีสทิ ธิเลือกการรักษาระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในโรงพยาบาลหรือการดูแลทีบ่ า้ น หากต้องการ
กลับบ้านอานวยความสะดวกเรือ่ งรถนาส่งและอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น เช่น ออกซิเจน อนุญาต/อานวยความสะดวกให้
ผูป้ ่ วยและครอบครัวปฏิบตั กิ จิ กรรมทีเ่ ป็ นความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม จิตวิญญาณ เช่น การรดน้ามนต์ การผูก
ข้อมือ การทาสังฆทานข้างเตียงการนิมนตร์พระมาเยีย่ มและให้กาลังใจ และอนุญาตให้ญาติอยูด่ ว้ ยจนวาระสุดท้าย
เมื่อผูป้ ่ วยเสียชีวติ ช่วยดูแลในเรื่องการทาความสะอาดร่างกาย การฉีดยาศพ การติดต่อญาติ การส่งศพ ให้
คาแนะนาเรื่องการแจ้งตาย และการเตรียมเอกสาร
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
การพัฒนาการบริหารการพยาบาล:
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 พัฒนาจัดอัตรากาลังตามภาระงานเพื่อคุณภาพการบริการ
 พัฒนาระบบการนิเทศ กากับและติดตาม
 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล
 ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลทุกระดับอบรม / ศึกษาเพิม่ เติมด้านบริหารการพยาบาล
 ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล ปี 2555
 ผ่านการประเมินซ้ามาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดปี 2562-2565
 พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล
 พัฒนาระบบบริการโดยใช้ service plan
การพัฒนาปฏิ บตั ิ การพยาบาล:
 พัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล
 ปรับปรุงแบบประเมินสมรรถนะผูป้ ่ วย
 ปรับปรุงรูปแบบการวางแผนการจาหน่ายผูป้ ่ วย
 พัฒนาและปรับปรุงแบบบันทึกทางการพยาบาล
 พัฒนาการจัดการความเสีย่ งทางการพยาบาลเชื่อมโยงกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
 พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องโดยจัดตัง้ ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง(COC)
 พัฒนาระบบการดูแลและระบบการเยีย่ มบ้านในกลุ่มโรค DM , HT, COPD/Asthma, PPH,BA, Gastroenteritis
,Stroke , AMI, TB ,CA และผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย Palliative care
 พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยกึง่ วิกฤติ ( IMC )
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
38. ระบบบริหารการพยาบาล

Scor
e

3

DALI Gap

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี

Learning การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล
การจัดการความรูแ้ ละสนับสนุนการทาวิจยั
ทางการพยาบาล

39. ปฏิบตั กิ ารทางการพยาบาล

3

Learning การพัฒนา

Nursing best
นวัตกรรมทางการพยาบาล
การพัฒนาระบบการดูแลแบบ
manager ในกลุ่มโรคเรือ้ รัง

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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II-2.2 การกากับดูแลวิชาชีพแพทย์
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการกากับดูแลวิชาชีพ การศึกษาต่อเนื่อง มาตรฐานและ
จริยธรรม
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
จานวนข้อร้องเรียนเกีย่ วกับพฤติกรรมบริการ
0 เรื่อง
0
0
0
0
1
ของแพทย์ (ม.41)
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วย
> 80%
88.79 91.79 90.46 91.05
92.51
นอก
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
> 80%
88.66 92.75 94.93 89.82
93.42
ii. บริบท
สมาชิกองค์กรแพทย์ประกอบด้วยแพทย์ประจา 4 คน เป็ นแพทย์เวชศาสตร์ทวไปทั
ั่
ง้ หมด มีการบริหาร
องค์กรแพทย์ในแบบเพื่อน พีแ่ ละน้อง โดยปฏิบตั งิ านในเวลาราชการ และแบ่งเวรปฏิบตั นิ อกเวลาราชการ ทาให้มี
แพทย์ปฏิบตั งิ านตลอด 24 ชัวโมง
่
ลักษณะผูป้ ่ วยสาคัญ:
มีการแบ่งให้บริการผูป้ ่ วย ดังนี้
- ผูป้ ่ วยทีอ่ ยู่ในภาวะวิกฤตเข้ารับการรับบริการทีห่ อ้ งฉุกเฉิน
- ผูป้ ่ วยทัวไปเข้
่
ารับบริการทีห่ อ้ งตรวจผูป้ ่ วยนอก (OPD)
- ผูป้ ่ วยทีอ่ ยู่ในภาวะตัง้ ครรภ์ได้รบั การตรวจอย่างเหมาะสมทีห่ อ้ งคลอด
- คลินิกพิเศษ ได้แก่ คลินิกเบาหวาน คลินิกความดัน คลินิกโรคหอบ คลินิกวัณโรค คลินิก HIV คลินิกANC
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง: ผูป้ ่ วยในกลุม่ โรค Acute myocardial infarction, Stroke, Sepsis, Blunt trauma,
Postpartum hemorrhage, Pneumonia
iii. กระบวนการ
(1)(2) บทบาทหน้าทีแ่ ละวิธกี ารทางานขององค์กรแพทย์
- กาหนดหน้าที่ของแพทย์ท่ปี ฏิบตั ิงานในเวลาราชการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการได้รบั การ
ตรวจรักษาตามความเหมาะสมและไม่รอตรวจนาน เช่น มีแพทย์เวรที่รบั ผิดชอบที่ห้องฉุ ก เฉิน ห้องคลอด
ผูป้ ่ วยใน และกาหนดแพทย์ออกตรวจ clinic พิเศษ
- กาหนดแพทย์ปฏิบตั งิ านรับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินทัวไป
่ และผูป้ ่ วยใน ตัง้ แต่ 16.00 – 08.00 น.
- กาหนดแพทย์ปฏิบตั ิงานในวันหยุดราชการเสาร์-อิทตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยรับผิดชอบออกตรวจ
OPD ทัวไป
่ ตัง้ แต่ 08.00 – 12.00 น. และดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินและผูป้ ่ วยใน
(5) การทาหน้าทีข่ ององค์กรแพทย์
 การกาหนดสิทธิการดูแลรักษาผูป้ ่ วยของแพทย์แต่ละคน:
องค์กรแพทย์ได้มกี ารกาหนดแนวทางดูแลผูป้ ่ วยตามข้อกาหนดของ PCT ตามบริบทของโรงพยาบาลและอยู่
ภายใต้มาตรฐานของแพทยสภา เพื่อให้ขอ้ ปฏิบตั เิ ป็ นไปในแนวทางตามมาตรฐานเดียวกัน มีการกาหนดสิทธิของ
แพทย์โดยกาหนดขึน้ ตามการรักษาที่ต้องมีการแจ้งสิทธิผปู้ ่ วย มีการประกาศสิทธิผู้ป่วยให้แก่ผู้ป่วยได้รบั ทราบ
ก่อนการรักษาแพทย์ตอ้ งแจ้งให้ผปู้ ่ วยได้รบั ทราบขัน้ ตอนการรักษา และต้องได้รบั การยินยอมจากผู้ป่วยก่อน การ
รักษาผูป้ ่ วยทุกครัง้ กรณีผปู้ ่ วยนอนโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยจะต้องลงลายมือชื่อสมัครใจทาการรักษาทุกครัง้ และหาก
ผูป้ ่ วยไม่สมัครทาการรักษาทีโ่ รงพยาบาล ผูป้ ่ วยจะต้องลงลายมือชื่อกากับ “ไม่สมัครใจ รักษาพยาบาล” ทุกครัง้
 การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์และการแลกเปลีย่ นเรียนรู:้
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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-

การประชุมสรุปการรักษาทีน่ ่าสนใจ พบได้น้อย หรือ เกิดอุบตั กิ ารณ์ระดับ E ขึน้ ไป ภายใน 7 วันภายหลังการ
เกิดอุบตั กิ ารณ์ เพื่อป้ องกันการเกิดซ้า
- มีการนาเสนอกรณีศกึ ษาจากผูป้ ่ วยภายในโรงพยาบาล เพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องสหสาขาวิชาชีพ
โดยอาศัยเครื่องมือ C3THER, การทา Case conference
- มีการทบทวน CPG การรักษาขององค์กรแพทย์ เพื่อให้การรักษาผูป้ ่ วยเป็ นไปตามมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมให้แพทย์ประชุมวิชาการ 2 ครัง้ / คน / ปี หรือตามความเหมาะสม
- สนับสนุนให้แพทย์ได้เข้าอบรมฟื้ นฟูวชิ าการต่างๆ ตลอดจนcase conference ทีท่ างโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ จัดขึน้
 การควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของแพทย์ทอ่ี ยู่ระหว่างการฝึกอบรม แพทย์เวรทีไ่ ม่ใช่แพทย์ประจา:
พัฒนาแนวทางการรักษาให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ โรงพยาบาล
- แพทย์ทอ่ี ยู่ระหว่างการฝึกฝนงาน และแพทย์เวรทีไ่ ม่ใช่แพทย์ประจา จะได้รบั การชีแ้ จง และรับทราบวิธี
ปฏิบตั ติ าม ข้อตกลงขององค์กรแพทย์
- แพทย์ประจาทุกท่าน ถือเป็ นแพทย์พเ่ี ลีย้ งของแพทย์ทอ่ี ยู่ระหว่างการฝึกฝนงาน มีหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษา และ
แนะนาในการทางาน
 การส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
จากการทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยขององค์กรแพทย์พบว่า การดูแลผูป้ ่ วยต้องเป็ นการดูแลแบบองค์รวม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ รวมทัง้ จะต้องคานึงถึงสิทธิของผูป้ ่ วยด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลทีม่ คี ุณภาพ
ทัง้ ด้าน กาย จิต วิญญาณ สังคม
- ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลและองค์กรแพทย์ช่วยควบคุมกากับมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมของแพทย์ มีการ
ประเมินจากข้อร้องเรียนเกีย่ วกับแพทย์ ไม่ว่าจะจากผูท้ ม่ี ารับบริการหรือจากทีมผูบ้ ริการด้วยกันเอง ซึง่ กรณี
ทีพ่ บข้อร้องเรียนเกิดขึน้ จะมีการทบทวน เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรืออาจจะกาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
 การส่งเสริมการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
- จากการทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยขององค์แพทย์ พบว่า บางจุดยังมีความแตกต่างกัน จึงมีการนามาพัฒนา
แนวทางการรักษาให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ โรงพยาบาล เพื่อให้เกิดการดูแลผูป้ ่ วยเป็ นสหสาขาวิชาชีพ
- พัฒนาแนวทางการรักษาผูป้ ่ วยในกลุ่มโรคเรือ้ รัง โรคหืด การดูแลมารดาขณะคลอด และหลังคลอด
- แพทย์เป็ นแกนนาในการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง และเป็ นผูน้ า
ในการกาหนด clinical practice guideline(CPG) เพื่อปรับใช้กบั ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลโดย CPG ทีม่ กี าร
พัฒนาแล้ว เช่น Stroke, AMI, Asthma/COPD ,DM Hypertension
- แพทย์เป็ นแกนนาในการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวมในคลินิกเฉพาะโรค เช่น โรค DM,HT, , Asthma, COPD,
Thyroid, Psycho , TB .HIV และ เป็ นแกนนาในการกาหนดแนวทางการคัดกรองผูป้ ่ วย
 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน
องค์กรแพทย์ให้ความสาคัญกับเรื่องคุณภาพเวชระเบียน จึงมีการทบทวนเวชระเบียนทีส่ าคัญอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
ร่วมกาหนดรูปแบบและข้อมูลทีต่ อ้ งบันทึกในเวชระเบียน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน รวมทัง้ นาผล
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน มาแจ้งให้แพทย์ทุกท่านทราบ และดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง ตาม
คาแนะนาจากการทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วยในตามแนวทาง สปสช. พบว่ายังขาดความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึง่ ได้มกี าร
ปรับปรุงการระบบดังนี้
- ปรับปรุงแบบฟอร์มการบันทึกการซักประวัตแิ ละการตรวจร่างกายของแพทย์ให้มคี วามครอบคลุม และ
สะดวกต่อการบันทึกของแพทย์
- ปรับปรุง Informed consent เพื่อให้มคี วามครอบคลุมในเรื่องของการรักษาและมีความชัดเจน เช่น มีการลง
นามทัง้ แพทย์และพยาบาลในการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยทีส่ ามารถใช้เป็ นหลักฐานทางกฎหมายได้ และเน้นในเรื่อง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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การให้ขอ้ มูลตามสิทธิทผ่ี ปู้ ่ วยพึงจะได้รบั และได้รบั ความร่วมมือและยินยอมจากผูป้ ่ วยและญาติ สามารถ
บันทึกได้ครอบคลุม
- ปรับปรุงแบบฟอร์มการบันทึก Progress note ทัง้ ของแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้มกี ารบันทึกและวาง
แผนการรักษาผูป้ ่ วยแต่ละรายร่วมกันได้อย่างสะดวก เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างครบถ้วนร่วมกัน
- แพทย์ทบทวนเวชระเบียนทีม่ เี หตุการณ์สาคัญ เพื่อทบทวนการบันทึกเวชระเบียน และเป็ นการค้นหาโอกาส
พัฒนาในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยต่อไป
- มีการกาหนดระยะเวลาในการสรุปเวชระเบียนร่วมกับทีมประเมินเวชระเบียน
 การส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
องค์กรแพทย์ได้จดั ทา clinical practice guideline เพื่อช่วยแพทย์และพยาบาลมีแนวทางในการตัดสินใจทาง
คลินิกโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ โรคทีไ่ ด้จดั ทาแล้วเช่น Stroke, AMI, Asthma/COPD ,DM Hypertension
ทาให้การรักษาผูป้ ่ วยเกิดความรวดเร็วและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องด้วยผูป้ ่ วย ACS มีอตั ราเสียชีวติ ค่อนข้างสูง ทา
ให้องค์กรแพทย์จาเป็ นมีตวั ช่วยในการตัดสินใจวางแผนการรักษา จึงได้นาเอาการคัดกรอง ระบบ Fast track AMI /
Stroke เข้ามาใช้ในโรงพยาบาลทาให้มสี ว่ นช่วยในการตัดสินใจทางคลินิกของแพทย์ผรู้ กั ษาดีขน้ึ องค์กรแพทย์ได้เห็น
ถึงความสาคัญของการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานให้มคี ุณภาพโดยการนาการตรวจ HbA1 และ micro albumin มาตรวจคัด
กรองในผูป้ ่ วยเบาหวาน ทาให้การตัดสินใจในการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานดีขน้ึ จากการทบทวนการรักษาผูป้ ่ วยพบว่า
มูลค่าการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารค่อนข้างสูงโดยที่ การตรวจทางห้อง ปฏิบตั กิ ารบางอย่างไม่มคี วามจาเป็ นต่อการ
รักษา เป็ นการสิน้ เปลือง จึงมีการประชุมและกาหนดแนวทางการ ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามจาเป็ นสาหรับบาง
โรค และตามความจาเป็ นของผูป้ ่ วย
 การกาหนดหรือรับรองนโยบายทีเ่ กีย่ วกับการดูแลผูป้ ่ วย
องค์กรแพทย์เป็ นแกนนาในการวางระบบในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล และจากการทบทวนผูป้ ่ วยทีต่ อ้ ง
ส่งต่อและเสียชีวติ ภายใน รพ. ทาให้เกิดการพัฒนาระบบดูแลผูป้ ่ วยหลายด้าน เช่น ระบบการคัดกรอง / กาหนดให้มี
ระบบ fast track / มีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย DHF / การกาหนดเกณฑ์การดูแลผูป้ ่ วยคลอด โดยมีการกาหนด
มาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และให้มกี ารดูแลผูป้ ่ วยและการส่งเสริมสุขภาพให้เป็ นไปตาม
วิสยั ทัศน์ และ พันธกิจ ของ รพ.
(6) การปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและแนวปฏิบตั :ิ
เพื่อส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ใิ นข้อตกลงตามแนวทางปฏิบตั ิ ได้มกี ารประชุมองค์กรแพทย์อย่างไม่เป็ นทางการ เช่น
การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน การทากิจกรรมร่วมกัน ซึง่ ทาให้บรรยากาศในองค์กรแพทย์ค่อนข้างราบรื่น
และสามารถประสานงานกันเป็ นอย่างดี
(7) การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการต่างๆ:
ได้มกี ารจัดตัง้ แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผูป้ ่ วยงานอนามัยแม่และเด็ก
งานดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื่องรัง งานดูแลผูป้ ่ วย Palliative care
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v. แผนการพัฒนา
- ระบบการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ มี าตรฐาน
- แนวทางการรักษาผูป้ ่ วยในโรคทีม่ คี วามสาคัญของโรงพยาบาลตาลสุม มี CPG ในการดูแลผูป้ ่ วย
- แพทย์ ทันตแพทย์เข้าร่วมเป็ นประธานและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลทุกกิจกรรม
- มีการพัฒนาระบบบันทึกเวชระเบียน การให้รหัสโรค ของผูป้ ่ วย
- มีระบบการควบคุมการใช้ยา ให้คมุ้ ค่าคุม้ ทุน ตามบริบทของโรงพยาบาล
- มีระบบการควบคุมการ Investigate ราคาสูง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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มาตรฐาน
40. องค์กร
แพทย์

Score
3.0

DALI Gap

Learning

FM-ACD-046-01
Date: 19/07/2562

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
-เน้นการการทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยผ่าน Morbidity & Mortality
Conference
-เพิม่ การกระตุน้ เตือนแพทย์ถงึ ความสาคัญและความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุมองค์กรแพทย์
-เน้นการการตรวจสอบการเขียนเวชระเบียนของแพทย์ Audit chart

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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II-3 สิ่ งแวดล้อมในการดูแลผูป้ ่ วย
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ความพร้อมใช้ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ความเอือ้ ต่อ
สุขภาพและการเรียนรู้
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
100%
94.11
100
100
100
90
ผลการตรวจน้าทิง้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(10พารามิเตอร์ )
ผลการตรวจน้าอุปโภค/บริโภค
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( 8
พารามิเตอร์ )

100%

94.11

100

100

100

100

เรื่องร้องเรียนด้านกายภาพได้รบั การ
แก้ไข

100%

18/13
72.22

12/10
83.33

32/25
78.12

64/25
39.06

166/124
74.69

12

6

3

3

1

4

100%

-

-

พืน้ ฐาน

ดี

ดี

(จานวนร้องเรียนครัง้ /จานวนทีไ่ ด้รบั การ
แก้ไข)
ENV Round ร่วมกับ IC,RM เดือนละ 1
ครัง้
ผ่านมาตรฐาน Green&Clean
โรงพยาบาลระดับดีมาก

ii. บริบท เป็ นองค์กรมุ่งพัฒนาโครงสร้างกายภาพ สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย มีการจัดระบบโครงสร้าง
ทางกายภาพสิง่ แวดล้อมและเครื่องมือให้มคี วามปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลักษณะสิง่ ก่อสร้าง: การสารวจโครงสร้างสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 และนามาตรฐาน
พืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านเข้ามาใช้ในการตรวจสอบ โดย สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10อุบลราชธานี
เครื่องมือและเทคโนโลยีสาคัญ : มีการตรวจประเมินความเสีย่ งทางด้านโครงสร้างกายภาพในโรงพยาบาล โดย
พยาบาลอาชีวอนามัย ได้มกี ารตรวจ แสง เสียง ความชืน้ ในทุกจุดในโรงพยาบาล และนาความเสีย่ งทีไ่ ด้มาเข้าแผน
ในการดาเนินการแก้ไขและมีสานักงานสนับสนุ นบริการสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี เข้ามาตรวจสอบทางด้าน
โครงสร้างกายภาพ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยเป็ นประจาทุกปี
iii. กระบวนการ
II-3.1 ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
(1) ผลการตรวจสอบและการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฏหมาย เอือ้ ต่อความปลอดภัย/
ประสิทธิภาพ
 ทีม ENV มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลการดาเนินงานในรูปแบบของ ENV ROUND ร่วมกับทีม IC,RM
เพื่อค้นหาความเสีย่ งทีอ่ าจทาให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าทีแ่ ละผูม้ ารับบริการและมีการตรวจสอบเพิม่ เติมจาก
โปรแกรมความเสีย่ งโดยสารวจอาคารสถานทีใ่ ห้เป็ นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถูกกฎหมายและ
ข้อบังคับ ตรวจสอบความปลอดภัยและการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการเก็บข้อมูลความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วกับ
ด้า นโครงสร้า งและการด าเนิ น การแก้ไ ขความเสี่ย งในจุ ด ที่ส ามารถแก้ไ ขได้ท ัน ทีส่ ว นจุ ด ไหนที่ต้ อ งใช้
งบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขต้องนาเข้าแผนเพื่อปรับปรุงในปี ถดั ไปและทีส่ าคัญทีม ENV ได้นาผลการ
ตรวจสอบความเสี่ยงทางด้านโครงสร้างจากการตรวจสอบของสานัก งานสนับสนุ นบริการสุข ภาพเขต 10
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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อุบลราชธานี มาดาเนินการแก้ไขร่วมกับ ENV ROUND และโปรแกรมความเสีย่ งด้วย
(2) การกากับดูแล ติดตาม และปรับปรุงระบบบริหารอาคารสถานทีแ่ ละการรักษาความปลอดภัย
 ทีม ENV มีการตรวจสอบความเสีย่ งทางด้านโครงสร้างอาคารสถานที่โดยการ ENV ROUND และจาก
โปรแกรมความเสีย่ งโดยมีการนามาทบทวนทุกครัง้ ในทีป่ ระชุมประจาเดือนของทีมและมีการตรวจสอบในแต่ละ
จุดเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ปลอดภัยทีส่ ง่ ผลเสียต่อสุขภาพและเกิดการบาดเจ็บระหว่างทางานได้มกี ารประเมิน
ความก้า วหน้ า โดยทีม องค์ก รภายนอก (สสจ. + สคร.10 + สานั ก งานสนั บ สนุ น บริก ารสุข ภาพเขต 10
อุบลราชธานี) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างทีเ่ ป็ นความเสีย่ งได้เข้าบรรจุแผนการพัฒนางาน
(3) การตรวจสอบความเสีย่ ง/การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ปลอดภัย (ความถี่ สิง่ ทีพ่ บ การปรับปรุง)
 ทีม ENV มีการตรวจสอบความเสีย่ งทางด้านโครงสร้างอาคารสถานที่โดยการ ENV ROUND และจาก
โปรแกรมความเสีย่ งโดยมีการนามาทบทวนทุกครัง้ ในทีป่ ระชุมประจาเดือนของทีมและมีการตรวจสอบในแต่ละ
จุดเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ปลอดภัยทีส่ ง่ ผลเสียต่อสุขภาพและเกิดการบาดเจ็บระหว่างทางานได้มกี ารประเมิน
ความก้า วหน้ า โดยทีม องค์ก รภายนอก (สสจ. + สคร.10 + สานั ก งานสนั บ สนุ น บริก ารสุข ภาพเขต 10
อุบลราชธานี) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างทีเ่ ป็ นความเสีย่ งได้เข้าบรรจุแผนการพัฒนางาน
(4) ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ าคัญและการป้ องกัน
 ระบบรัก ษาความปลอดภัย โรงพยาบาลมีการติดกล้องวงจรปิ ดเพิ่ม ในปี 2561 ทัง้ หมด 24 จุ ด เพื่อเพิ่ม
มาตรการในการรักษาความปลอดภัย
 มีการจัดทาแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและจัดอบรมซ้อมแผนป้ องกันอัคคีภยั ร่วมกับองค์กรภายนอกเป็ นประจาทุก
ปี
 การกาจัดมูลฝอยการคัดแยกและการกาจัดมูลฝอย การลาเลียงขนส่ง มีนโยบายในการคัดแยกประเภทและ
กาจัดมูลฝอยทีป่ ลอดภัย
 มีการวางระบบบาบัดน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน
และเกิดผลเสียต่อชุมชน
(5) การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อม
วันที่
เนื้อหา
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
วันที่ 4 เมษายน 62
ซ้อมอุบตั เิ หตุหมู่
จานวน 180 คน
วันที่ 30 เมษายน 62
ซ้อมแผนระงับอัคคีภยั
จานวน 200 คน
II-3.1 ข. วัสดุและของเสียอันตราย
(1) วัสดุและของเสียอันตรายทีส่ าคัญ มาตรการป้ องกัน การจัดการเมื่อเกิดอุบตั กิ ารณ์
 ด้านมูลฝอย มีการคัดแยกมูลฝอยและแบ่งมูลฝอยออกเป็ น 4 ประเภท และมีการจัดกลุ่มของสารเคมี เช่น
น้ ายาล้างฟิ ล์ม น้ ายาตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การคัดแยก การบรรจุหบี ห่อ การลาเลียงขนส่ง การ
จัดเก็บรวม และการนาไปกาจัดให้ถูกวิธี
 ด้านของเสียอันตราย มีการกาหนดประเภทของวัสดุของเสียทีเ่ ป็ นอันตราย เริม่ จากการแยกประเภท บรรจุ
หีบห่อ การลาเลียงขนส่ง การจัดเก็บรวม และการนาไปกาจัดให้ถูกวิธี มูลฝอยติดเชือ้ ทัง้ ของ รพ.และทุก
รพ.สต.ปั จจุบนั เทศบาลวารินมารับไปกาจัด
 มีบญ
ั ชีค่มู อื การใช้สารเคมีอนั ตรายในโรงพยาบาล ในปี 2556 และปรับปรุงให้เป็ นข้อมูลปั จจุบนั ในปี 2560
 มีแนวทางในการจัดการและกาจัดของเสียและวัสดุอนั ตราย
II-3.1 ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
(1) ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ทิ ม่ี โี อกาสประสบ ผลกระทบและความต้องการบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ การนาแผนไปปฏิบตั ิ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 ปี 2562 มีการกาหนดภาวะฉุกเฉินทีเ่ ป็ นอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในโรงพยาบาล โดยได้กาหนดเข้าสู่แผนการ
ในการปฏิบตั งิ านประจาปี ของโรงพยาบาลดังนี้ เช่น แผนอัคคีภยั แผนอุบตั เิ หตุหมู่ แผนโรคอุบตั ใิ หม่อุบตั ิ
ซ้า
 แผนและการซ้อมความพร้อมในการรับภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ แผนรองรับอุบตั เิ หตุหมู่
 มีแนวทางให้บริการผูป้ ่ วยในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ AMI Stroke
 มีการซ้อมแผนอุบตั เิ หตุหมู่ ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อรับสถานการณ์ปีใหม่และสงกรานต์
(2) การจัดทาแผนรองรับภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ิ และการนาแผนไปปฏิบตั ิ
 มีการจัดทาโครงการเพื่อรองรับการซักซ้อมภาวะฉุ กเฉินในพื้นที่ ที่สาคัญคือ ซ้อมอุบตั ิเหตุหมู่และซ้อมแผน
ระงับอัคคีภยั ในทุกๆปี ร่วมกับองค์กรภายนอก เป็ นการซ้อมในสถานการณ์จริง เมื่อเวลาเกิดเหตุทาให้สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ได้ทนั เวลา
(3) การฝึกซ้อมแผน
 มีการฝึกซ้อมแผนอุบตั เิ หตุในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี และแผนซักซ้อมอัคคีภยั ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี
II-3.1 ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภยั
(1) แผนป้ องกันและควบคุมอัคคีภยั
มีการซ้อมแผนอัคคีภยั โดยเป็ นการซ้อมแผนในเหตุการณ์จริงในเวลากลางคืนในวันที่ 30 เมษายน 2562
โดยเน้นให้เป็ นการซ้อมแผนร้อยเปอร์เซนต์ เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถเข้าระงับสถานการณ์ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ขน้ึ
โดยมีหน่วยงานราชการภายนอกเข้าร่วมการอบรมด้วย คือ สถานีตารวจ,เทศบาลตาบลตาลสุมและการไฟฟ้ าอาเภอ
ตาลสุม
(2) การสร้างความตระหนัก การซ้อมแผนและปรับปรุง การประเมินผลระบบ
 จากการซ้อมแผนอัคคีภยั จากสถานการณ์จริงในเวลากลางคืน พบว่า เจ้าหน้าความเข้าใจในบทบาทหน้าทีเ่ พิม่
มากขึน้ เนื่องจากการซ้อมแผนในปี 2562 เป็ นการสมมติเหตุการณ์จากเจ้าหน้าทีท่ ข่ี น้ึ เวรจริง จากการประเมิน
สถานการณ์ เจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถดับเพลิงได้ทนั เวลาเนื่องจากมีบุคลากรขึน้ เวรน้อย จึงได้มกี ารวางแผนการ
ดับเพลิงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าใจและสามารถดับเพลิงได้ทนั เวลา
(3) การตรวจสอบ ทดสอบ บารุงรักษาระบบและเครื่องมือในการป้ องกันและควบคุมอัคคีภยั
 การตรวจสอบถังดับเพลิงในทุกจุดให้มคี วามพร้อมใช้งาน มีการเติมน้ายาถังดับเพลิงและเพิม่ จานวนถังในจุดที่
ไม่มแี ละจุดทีต่ งั ้ ถังดับเพลิงไม่ถกู ชนิด
II-3.2 ก. เครื่องมือ
(1) ผลการประเมินความเพียงพอและแผนการจัดหา
 มีการเรียงลาดับความสาคัญของเครื่องมือเพื่อเข้าแผนในการจัดซื้อเครื่องมือเนื่องจากโรงพยาบาลตาลสุม
ขาดงบประมาณในการจัดซือ้ จึงได้มแี ผนการสารองเครื่องมือไว้ในยามฉุกเฉินเพื่อให้พร้อมทัง้ ด้านเพียงพอและ
พร้อมใช้
 มีการจัดทาบัญชีเครื่องมือทีจ่ าเป็ นต้องมีในหน่วยงานและดาเนินการจัดหาให้เกิดความเพียงพอพร้อมใช้งาน
 เครื่องมือชนิดความเสีย่ งสูงและความจาเป็ นต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยมีการจัดหาให้แก่หน่ วยบริการ 100%
ของแผนการจัดหาเครื่องมือประจาปี งบประมาณการบริหารจัดการเพื่อให้มเี ครื่องมือทีจ่ าเป็ นพร้อมใช้งาน
 มีระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือประจาวันโดยเฉพาะเครื่องมือทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
 มีการสอบเทียบเครื่องมือเป็ นประจาทุกปี พบว่าเครื่องมือแพทย์มกี ารสอบเทียบร้อยละ 100 ในปี 2562 ซึ่ง
พบว่าไม่พบเครื่องมือทีไ่ ม่ผ่านการสอบเทียบ
 การประเมินตรวจสอบความสาคัญของเครื่องมือและมีการจัดทาบัญชีเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อจัดสรรให้มี
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ความพอเพียงพร้อมใช้และพร้อมในการดูแลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินทุกหน่ วยงานที่เป็ นหน่ วยงานเฉพาะ เช่น
LAB,
เอกซ์เรย์,กายภาพบาบัด,ทันตกรรม จะมีการประเมินความเพียงพอของเครื่องมือภายในหน่ วยงาน และจัดทา
แผนขออนุมตั ซิ อ้ื ผ่านคณะกรรมการบริหาร รพ. พิจารณา โดยพิจารณาตามความสาคัญภายใต้งบประมาณที่
กาหนด เครื่องมือที่เกี่ยวกับ IT สารสนเทศจะผ่านการสารวจและรวบรวมจัดทาแผนขออนุ มตั ิโดยศูน ย์
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในส่วนของเครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องมือช่วยชีวิ ตต่างๆจะมีการสารวจและ
จัดทาแผนขออนุ มตั ิซ้อื ครอบคลุมทัง้ ที่จะใช้งานจริงและสาหรับการสารองกรณีของการขาดเร่งด่วนโดยทีม
เครื่องมือระดับ รพ.
(2) การบริหารจัดการเพื่อให้มเี ครื่องมือทีจ่ าเป็ นพร้อมใช้
 ให้หน่วยงานมีการสารวจความเพียงพอของเครื่องมือ มีการจัดซือ้ ให้ในจุดทีบ่ ริการผูป้ ่ วยทุกปี และให้มกี าร
สารวจความพร้อมใช้งานทุกวัน
(3) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับระบบบริหารเครื่องมือ
 เครื่องมือทางการแพทย์ยงั ไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณทีจ่ ากัด จึง ได้เรื่องลาดับความสาคัญของเครื่องมือ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและ ปลอดภัยทีส่ ดุ กับผูร้ บั บริการ
 เมื่อเครื่องมือแพทย์ชารุดมีปัญหาใช้การไม่ได้ ให้ผใู้ ช้งานมีการตรวจสอบและแก้ไขในเบือ้ งต้นด้วยตนเองก่อน
ถ้าตรวจสอบแล้วยังแก้ไขไม่ได้ให้เปลีย่ นเครื่องในกรณีทม่ี เี ครื่องอื่นสารองใช้งาน และส่งเครื่องมือซ่อม ซึ่ง
ต้องมีข้อกาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการส่งเครื่องมือแพทย์ซ่อมและ กาหนดความเร่งด่วนในการซ่อมของ
เครื่องมือไว้ว่าซ่อมเสร็จภายในกี่วนั ถ้าเป็ นเครื่องมือทีช่ ่างภายในตรวจสอบว่าสามารถซ่อมได้เองก็จะซ่อม
และส่งกลับให้ภายใน7- 15 วัน ถ้าไม่สามารถซ่อมได้ดว้ ยตนเองก็จะขออนุ มตั สิ ่งซ่อมภายนอก โดยบริษทั ที่
จัดจาหน่ายเครื่องมือ ใช้เวลาในการส่งซ่อมประมาณ 15- 60 วัน
 ในกรณีทเ่ี ครื่องมือแพทย์ชารุดแล้วไม่มเี ครื่องสารองใช้ ให้แก้ปัญหา โดยการขอยืมเครื่องมือจากโรงพยาบาล
ใกล้เคียง เช่นโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารและถ้าไม่มเี ครื่องมือให้ยมื ให้ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล 50
พรรษา
II-3.2 ข. ระบบสาธารณูปโภค
(1) แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค
 มีการส่งตรวจน้าประจาทุกปี ปี ละ 2 ครัง้ และมีแผนทีจ่ ะขยายการตรวจน้ าให้ได้ปีละ 4 ครัง้ และส่งตรวจทีก่ รม
อนามัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีการตรวจคุณภาพน้ ารายวัน มีระบบการสารองน้ า เมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ไฟดับ น้าไม่ไหล โดยมีการสารองน้ าไว้ทถ่ี งั หอคอย และมีการสารองน้ าโดยเทศบาลอาเภอ
ตาลสุม
(2) ระบบไฟฟ้ าสารองและระบบสารองสาหรับแก๊สทีใ่ ช้ทางการแพทย์
 ความครอบคลุม ระยะเวลาทีส่ ารองได้ สมรรถนะของระบบไฟฟ้ าสารอง:ความครอบคลุม ระยะเวลาทีส่ ารองได้
สมรรถนะของระบบไฟฟ้ าสารอง:กรณีไฟฟ้ าดับโรงพยาบาลมีเครื่องสารองไฟฉุกเฉินติดตัง้ ตามจุดบริการต่างๆ
และเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าขนาด 500 KVA เครื่องสารองไฟจะทางานภายใน10 วินาทีสามารถจ่ายไฟสารอง
บริการแต่ละจุดบริการต่างๆได้อย่างเพียงพอเมื่อเกิดไฟฟ้ าภายนอกและภายในโรงพยาบาลดับ
 ระบบสารองสาหรับแก๊สทีใ่ ช้ทางการแพทย์:ระบบสารองสาหรับแก๊สทีใ่ ช้ทางการแพทย์:ในปี 2561 โรงพยาบาล
ตาลสุมได้เปลีย่ นเป็ นระบบออกซิเจนไปปไลน์ ซึง่ มีประจาอยู่ 3 จุด คือ ห้องอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน ตึกผูป้ ่ วยใน และ
ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ซึง่ มีเวร 8 และช่างดูแลเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 การบารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบ: :มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าแบบครบวงจรโดยการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
จังหวัดอุบลราชธานี
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 จากคาแนะนาของไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค พบว่าระบบไฟฟ้ าภายในอาคารเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานมานาน
จึงได้นาเข้าแผนเงินบารุงเพื่อแก้ไขต่อไป
 มีแผนการบารุงรักษาระบบไฟฟ้ าตามวาระ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(3) การติดตามข้อมูลระบบสาธารณูปโภค เพื่อวางแผนปรับปรุงหรือสร้างทดแทน
 ทางโรงพยาบาลมีการจัดทาแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคและมีการตรวจสอบดังนี้
 โรงพยาบาลตาลสุมมีระบบการผลิตน้ าประปาใช้เองแบบระบบประปาผิวดินซึง่ มีผรู้ บั ผิดชอบทีผ่ ่านการอบรม
จานวน 2 ท่าน ซึ่งมีการเก็บน้ าส่งตรวจไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อุบลราชธานี 4 ครัง้ /ปี และมีการพัฒนา
ระบบน้าประปาให้มปี ระสิทธิภาพไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนจากชุมชน
 การดูแลระบบประปาทุกวันโดยการเติมคลอรีนฆ่าเชือ้ โรคมีแผนปรับปรุงระบบประปาในปี 2562
 ระบบแก๊สทางการแพทย์เปลีย่ นมาใช้ระบบออกซิเจนไปปไลน์ ในปี 2561 ,ตรวจสอบระดับมาตรวัดทุกวันโดย
เวร 8 และมีทีมช่ า งโรงพยาบาลตรวจสอบและแก้ไ ขเมื่อเกิดเหตุ ฉุ ก เฉิ น เมื่อ มีเ หตุ ฉุ ก เฉิ น ได้ สารองถัง
ออกซิเจน 24 ถัง สามารถใช้ได้นาน 2 วัน
 ระบบการสื่อสารพร้อมใช้ตลอดเวลาผลการดาเนินงานพบว่ามีความพร้อมใช้ร้อยละ 100 การสื่อสารภายใน
ภายนอกมีความสะดวกติดตัง้ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ โรงพยาบาลเพื่อใช้ในการส่งข้อมูล
สืบค้นข้อมูลและทันต่อเหตุการณ์
II-3.3 ก. สิง่ แวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
(1) สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี
 จากโครงสร้างทีส่ ร้างมานานกว่า 10 ปี ในตอนนี้เกิดปั ญหาด้านโครงสร้างขึน้ ในหน่ วยงานคือเพดานหลังคารัว่
ส่ง ผลให้เ กิด ความเสีย หายแก่ อุ ป กรณ์ ภ ายในห้อ งท างานซึ่ง อาจก่ อ ให้เ กิด อัน ตรายต่ อ ผู้ป ฏิบ ัติง านและ
ผู้รบั บริก ารได้จึงได้มีก ารปรับปรุง โครงสร้างอาคารสถานที่เ พื่อให้เ กิดความปลอดภัยแก่ ผู้ป ฏิบตั ิงานและ
ผูร้ บั บริการ
 มีการจัดบอร์ดให้ความรู้มแี ผ่นพับเอกสารต่างๆที่จุดบริการทุกจุดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มารับบริการเช่นที่
แผนกผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน,ห้องคลอดที่นัง่ รอตรวจมีหนังสือนิตยสารที่แผนกผู้ป่วยนอกมีโทรทัศน์ ท่แี ผนก
ผูป้ ่ วยนอก,ผู้ป่วยใน มีการจัดมุมส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กๆที่มารอรับบริการประกอบด้วยของเล่นส่งเสริม
พัฒนาการเด็กหนังสือนิทานและซีดที ่ี PCU รพ.
 มีกจิ กรรม 5 ส.ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ในโรงพยาบาลทุกวันพุธ ช่วงบ่าย
 มีการจัดสถานทีใ่ ห้บริการทีเ่ ป็ นสัดส่วนสะอาดเป็ นระเบียบมีมา้ นังใต้
่ ร่มไม้ในโรงพยาบาลสาหรับญาตินงรอ
ั่
 สือ่ ประชาสัมพันธ์การให้ความรูต้ ่างๆแก่บุคลากรบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรูด้ า้ นวิทยาการใหม่ๆ Web site
โรงพยาบาล / กลุ่มสือ่ สารระหว่างเจ้าหน้าทีท่ งั ้ คปสอ.ตาลสุม ผ่านระบบ facebook / Line
 จัดทาทีจ่ อดรถเพิม่ ขึน้ และการจัดทาห้องน้าเพิม่ เติม
(2) สิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
 การจัดมุมการเรียนรูแ้ ละจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ บั ประชาชนผูม้ ารับบริการ เพื่อเพิม่ ความรูแ้ ละเป็ น
การผ่อนคลายระหว่างรอรับบริการ
(3)(4) การเข้าถึงอาหาร/ผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ม่มอี นั ตรายต่อสุขภาพ
 มีนโยบายเลิกใช้กล่องโฟมในโรงพยาบาล ให้ใช้กล่องจากชานอ้อยแทน และมีการสังซื
่ อ้ ผักปลอดสารพิษ จาก
ชุมชนมาใช้ในการประกอบอาหารสาหรับผูป้ ่ วย มีการจัดตลาดสีเขียวให้ประชาชนนาผัก ผลไม้ปลอดสารพิษมา
จาหน่ายในโรงพยาบาล มีการปลูกผักสมุนไพรในโรงพยาบาลและมีการผลิตน้ ายาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการ
ล้างห้องน้าแทนการใช้น้ายาสารเคมี
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II-3.3 ข. การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
(1) ระบบบาบัดน้าเสีย:
 การส่งตรวจคุณภาพน้ าทิง้ ปี ละ 4 ครัง้ จากภายนอกโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยอุบลราชธานีและกรม
อนามัย และมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้าทิง้ และน้าประปารายวัน โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้าทุกวัน
(2) การลดปริมาณของเสีย:
 มีการส่งเสริมให้ลดปริมาณของเสีย โดยจัดให้มรี ะบบการนากลับมาใช้ใหม่ การลดปริมาณการใช้ การแปรรูป
และลดการใช้วสั ดุทท่ี าลายสิง่ แวดล้อม เช่นการณรงค์ให้ใช้กระดาษทัง้ 2 หน้า การยกเลิกการใช้กล่องโฟมใน
การบรรจุอาหาร การยกเลิกถุงพลาสติกให้ใช้ถุงผ้าแทน และการผลิตน้ ายาเอนกประสงค์มาใช้ลา้ งห้องน้ าแทน
น้ายาจากสารเคมี
(3) การกาจัดขยะ:
 ทีม IC วางระบบการกาจัดมูลฝอยทัง้ ใน รพ.และ ทุก รพ.สต.โดยเฉพาะ มูลฝอยติดเชือ้ ทีไ่ ด้มกี ารอบรมความรู้
กับผู้ดูแลมูลฝอยติดเชื้อทุก รพ.สต.และ ใน รพ. โดยพยาบาล IC รพ.และมีการประชุมปรึกษาหารือแนว
ทางการรับมูลฝอยติดเชือ้ จาก รพ.สต.มาที่ รพ.เพื่อให้เทศบาลวาริน นาไปกาจัด
(4) การร่วมมือกับชุมชนในการปรับปรุงและปกป้ องสิง่ แวดล้อม:
 จากการสารวจปั ญหาเกีย่ วกับ มูลฝอยติดเชื้อในชุมชน พบว่าชุมชนยังไม่มคี วามตระหนักในเรื่องของการคัด
แยกมูลฝอย โดยเฉพาะมูลฝอยติดเชือ้ ของผู้ป่วยติดเตียง จึงได้มกี ารจัดทาโครงการกาจัด มูลฝอยติดเชือ้ ใน
ชุมชน โดยมีการมอบถังขยะสีแดงให้แต่ละชุมชน เพื่อให้ชุมชนนามูลฝอยติดเชือ้ มาทิง้ ในถังแดงทีไ่ ด้ให้แต่ละ
ชุมชน โดยเน้นหลักในกลุ่มผูป้ ่ วยติดเตียง นามาส่งที่ รพ.ตาลสุมเพื่อกาจัดให้ถูกวิธี
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 โรงพยาบาลปลอดโฟม ระดับทองแดงในปี 2560
 ผ่านการประเมิน Green&Clean Hospital ระดับดีในปี 2561
 ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแระดับพัฒนา ในปี 2562
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
41. ความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของ
โครงสร้างและ
สิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพ การจัดการ
กับวัสดุและของเสีย
อันตราย

Score
2.5

DALI Gap
Action

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
-

ปรับปรุงโครงสร้างเนื่องจากตอนนี้พบปั ญหาเพดาน
หลังคารัว่

-

ปรับปรุงโครงสร้างทีท่ าให้เกิดความเสีย่ งเช่นทางลาด
ชันไม่มรี าวกัน้

-

ปรั บ ปรุ ง แสงสว่ า งในแต่ ล ะจุ ด ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดให้ได้รอ้ ยละ 80

-

ซ่อมแซมอาคารสานักงานทีท่ รุดโทรมและชารุด

-

42. การจัดการกับภาวะ
ฉุกเฉิน และการป้ องกัน
อัคคีภยั

2.5

Action

ปรับ ปรุ ง โครงสร้า งทางด้า นกายภาพที่เ อื้อ ต่ อ การ
ทางานและความปลอดภัย ตามลาดับ ความจ าเป็ น
เร่งด่วนของแผนการใช้เงินบารุง
- การวางแผนซ้อมอัคคีภยั ร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอก
ทัง้ ในสถานการณ์ กลางวัน และกลางคืน ก าหนดบทบาท
หน้าทีใ่ นแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
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43. ระบบการบริหาร
เครื่องมือและ
สาธารณูปโภค

3.0

Learning

44. สิง่ แวดล้อมเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ

3.0

Learning

45. การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

3.0

Learning
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- วางแผนการซ้อมเหตุการณ์เกิดสารเคมีรวไหล
ั่
- พัฒนาระบบบาบัดน้ าเสียให้มมี าตรฐานไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ในชุมชนเกิดขึน้
- ผลการตรวจน้าผ่านทุกค่ามาตรฐาน
- พัฒ นาระบบน้ าดื่มให้มีคุ ณภาพมีความปลอดภัยแก่
ผูบ้ ริโภค
- ประเมิน ENV round 2 เดือน/ครัง้ เพื่อค้นหาความเสีย่ ง
และ ทางทีมมีการค้นหาความเสีย่ ง 2 เดือน/ครัง้
- กาหนดการตรวจประเมินหน่ วยงานเพื่อการดาเนินงาน
การตรวจเช็ค ระบบให้มีค วามพร้อ มใช้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 3
เดือน/ครัง้
- มีการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้ดสู วยงามเป็ นระเบียบปลอดภัย
ต่ อผู้บ ริการและผู้ร ับบริการและให้ร่ม รื่น เป็ นที่พ ักผ่อ น
สาหรับผูป้ ่ วยและญาติ
- กระตุน้ ให้เกิดกิจกรรม 5 สภายในหน่วยงาน
- มีศนู ย์การเรียนรูส้ าหรับผูม้ ารับบริการ
- การตรวจคุณภาพน้าทิง้ จากหน่ วยงานภายนอก 4 เดือน/
ครัง้
- คุณภาพน้าทิง้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100
- ติดตามกระบวนการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยเทศบาล
เมืองวารินชาราบ
- จัดระบบการกาจัดมูลฝอยรีไซเคิลทีเ่ ป็ นรูปธรรม
- จัดทาป้ ายบอกกระบวนการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
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II-4 การป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อ
i. ผลลัพธ์
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
อัตราการติดเชือ้
ในโรงพยาบาล
0
≤0.2ครัง้ /
0
0
(incidence rate
(0/1,226)
1000 วันนอน
(0/1,107)
(0/4,922)
or incidence
density)
อัตราการติดเชือ้
0
ในทารกแรกเกิด
< 0.5%
NA
NA
(0/69 )
อายุ≤30วัน
ประสิทธิภาพการ
เฝ้ าระวังการติด
100%
100
100
82.22
เชือ้ ใน
โรงพยาบาล
อัตราการล้างมือ
100
100
75.96
>80%
7 ขัน้ ตอนถูกต้อง
(128/128)
(121/121)
(98/129)
ประสิทธิภาพการ
ทาให้ปราศจาก
100%
100
100
100
เชือ้ ของเครื่องทา
ให้ปราศจากเชือ้
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ปี 2561

ปี 2562

1.41
(7/4,945)

0
(0/5,860)

16.6
(7/42)

0
(0/42)

90.15

100

82.26
(102/128)

90.62
(116/128)

66.67

100

ii. บริบท
จานวนเตียง จานวนผู้รบั บริการ: จานวนเตียง จานวนผูร้ บั บริการ: โรงพยาบาลตาลสุม เป็ นโรงพยาบาลขนาด 30
เตียง ปี งบประมาณ 2562 มีผปู้ ่ วยนอกทัง้ หมด 40,224 คน ผูป้ ่ วยใน 1,983 คน จานวนวันนอน 5,860 วันอัตรา
การครองเตียงในตึกผู้ป่วยในปี 2562 ร้อ ยล48.83% ถ้ามีโ รคที่ซ ับซ้อนและรุน แรงจะส่งต่ อที่โรงพยาบาล 50
พรรษาและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
บริการที่มคี วามเสีย่ งต่อการติดเชื้อและลักษณะของการติดเชื้อ : ไม่มกี ารทาหัตถการที่ซบั ซ้อน มีหตั ถการการ
คลอด มีอุบตั กิ ารณ์ความชุกการติดเชือ้ มีอุบตั กิ ารณ์ต่ากว่าเกณฑ์ดาเนินการเฝ้ าระวังให้ครอบคลุมในทุกหน่ วยงาน
เช่น แผล Excission , แผล Episiotomy ,ตาและสะดือทารกหลังคลอด, การสวนคาปั สสาวะ, Phlebitis หลังได้รบั
สารน้าทางหลอดเลือดดา , ยา Antibiotic แผลสะอาด มีหอ้ งแยกโรค 2 ห้อง ห้องแยกกระจก 2 ห้อง
การติดเชือ้ สาคัญ: ไม่พบการติดเชือ้
โอกาสรับผูป้ ่ วยติดเชือ้ จากสถานพยาบาลอื่น: รับผูป้ ่ วยจากรพ.แม่ข่ายและ รพ.ศูนย์ และโรงพยาบาลใกล้เคียงจาก
การเฝ้ า ระวัง พบอุ บ ัติก ารณ์ ท่ีผ่ า นมายัง ไม่ พ บอุ บ ัติก ารณ์ ก ารติด เชื้อ ดื้อ ยาเกิด ขึ้น ในโรงพยาบาล เนื่ อ งจาก
โรงพยาบาลตาลสุมเป็ นโรงพยาบาลชุมชน ทีต่ อ้ งมีการ Refer และรับ Refer ผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพสูง
กว่าจากโรงพยาบาลศูนย์และ เพื่อมาดูแลต่อ ตามนโยบายและService Plan จึงมีโอกาสรับผูป้ ่ วยติดเชือ้ รุนแรงและ
ติดเชือ้ ดือ้ ยาไว้รกั ษาในโรงพยาบาล โดยเป็ นความเสีย่ งทีท่ มี ป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ต้องทาการป้ องกันเชิง
รุกและดูแลกากับการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ การแยกผูป้ ่ วยทีต่ ้องใช้มาตรการพิเศษ
ในการดูแลทุกปี และใช้สญ
ั ลักษณ์ในการสื่อสาร การติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อมูลให้โรงพยาบาลได้พร้อมรับ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ผูป้ ่ วยการติดเชือ้ สาคัญทีม่ โี อกาสแพร่กระจายในสถานพยาบาล
การติดเชื้อดือ้ ยา: ไม่พบการติดเชือ้ ดื้อยาเกิดที่โรงพยาบาลตาลสุม แต่พบจากผู้ป่วยที่ส่งมาจาก รพ.แม่ข่ายและ
รพ.ศูนย์มกี ารติดเชือ้ ดือ้ ยา ซึง่ มีระบบการประสานงานเข้ามาหรือประทับตราหยดน้ า และได้ทาแนวทางการปฏิบตั ิ
ในผูป้ ่ วยติดเชือ้ ดือ้ ยาไว้แล้ว
จานวน ICN และการศึกษาอบรม: มี ICN 1 คน จบ เฉพาะทาง 4 เดือน ปั จจุบนั เมื่อ เดือนกันยายน 2561 ได้ดูแล
เป็ นหัวหน้างานจ่ายกลางซักฟอก ปรับปรุง ดูแลมาตรฐานงานจ่ายกลางและซักฟอก รวมทัง้ ระบบงาน CSSD และ
ควบคุมป้ องกันการติดเชือ้ ในเครือข่าย คปสอ.ตาลสุม ทัง้ หมด 7 รพ.สต
iii. กระบวนการ
(Good practice): เพื่อบรรลุเป้ าหมายการป้ องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้
- รพ.ได้ปฏิบตั ติ ามระบบงานทีม่ มี าตรการต่อไปนี้
1. วางนโยบายป้ องกันและแพร่กระจายเชือ้ โดยปฏิบตั ติ ามหลัก standard precaution
2. การป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ดือ้ ยา
3. การจัดแยกโซนต่างๆ
(Improvement): เพื่อปรับปรุงกระบวนการการดูแลในบุคลากรโดยมีเป้ าหมายเพื่อความปลอดภัยในบุคลากร
ไม่ตดิ เชือ้ หรือได้รบั อุบตั เิ หตุจากการทางาน
ทีมงานได้ดาเนินการปรับปรุง
1. แนวปฏิบตั ใิ นการสัมผัสสารคัดหลังและของมี
่
คม และการติดตามหลังได้รบั อุบตั เิ หตุ
2. แนะนาให้ความรูใ้ นการใช้อุปกรณ์ป้องกันในการทางาน
3. ให้บุคลากรได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่
4. ตรวจสุขภาพประจาปี
ทาให้เกิดผลลัพธ์บุคลากรไม่มกี ารติดเชือ้ จากการทางาน
(Effort): เพื่อแก้ปัญหาสิง่ แวดล้อมไม่ปลอดภัยในการทางาน เสีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้ ทีมงานได้ใช้แนวคิดโดย
การซ่อมท่อระบายน้าเสียจากเครื่องซักผ้าทีเ่ ชื่อมมายังจ่ายกลาง ทาให้น้าขังในห้องน้า
โดยดาเนินการตัดท่อให้ลงบ่อบาบัด ไม่เชื่อมต่อกันทาให้เกิดบทเรียนในการวางแผนการก่อสร้างทีจ่ ะได้โรงซักฟอก
ใหม่ในปี 2562 เพื่อดูโครงสร้างวางระบบ ป้ องกันการแพร่กระจายเขือ้
(Plan): เพื่อตอบสนองต่อโอกาสพัฒนาเรื่องเครื่องซักชารุด เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมจานวนมาก จึงวางแผนเพื่อได้
เครื่องซักผ้าอีก 1 เครื่อง รพ.ได้วางแผนไว้ดงั นี้ของบจากทางจังหวัด เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน
II-4.1 ก. ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
(1) คณะกรรมการกากับดูแล การตัดสินใจทีส่ าคัญ
 ทีม IC มีการนาข้อมูลทีเ่ ป็ นโอกาสพัฒนามาดาเนินการวางแผนการปฏิบตั กิ ารประจาปี โดยกาหนดนโยบายร่าง
เสนอให้กรรมการบริหารโรงพยาบาลอนุมตั แิ ล้วนามาจัดทาเป็ นแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ประกอบด้วย
เป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ดั แล้วประชุมหัวหน้างานทุกงานมอบหมายงานไปปฏิบตั แิ ล้วให้ ICWN
ติดตามและเก็บข้อมูล ผลการดาเนินงานตามแผน นาผลงานมาวิเคราะห์ร่วมกันเป็ นรายเดือน ปรับปรุง
แผนปฏิบตั กิ ารทุก 3 เดือนในการป้ องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้
(2) การวิเคราะห์ความเสีย่ งเพื่อกาหนดการติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นจุดเน้นของการป้ องกันและควบคุม
โรงพยาบาลตาลสุมมีการกาหนดจุดเน้น เกีย่ วกับการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ โดยทบทวนผลการเฝ้ า
ระวังทีผ่ ่านมาจากนโยบายและจุดเน้นของโรงพยาบาลตามมาตรฐานงาน IC ซึง่ ได้มกี ารกาหนดจุดเน้น ดังต่อไปนี้
 ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งตามหัตถการการแพทย์ ได้แก่ ผูป้ ่ วยใส่สายสวนปั สสาวะ ผูป้ ่ วยคลอดมีแผลฝีเย็บ,ผูป้ ่ วยให้
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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สารน้าทางหลอดเลือดดา
 ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งตามประเภทของผูป้ ่ วย ได้แก่ ผูป้ ่ วยวิกฤต ผูป้ ่ วยทารกแรกเกิด
 ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ รุนแรงหรือกลุ่มโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่ทม่ี กี ารระบาดจากชุมชน
 เจ้าหน้าทีต่ ดิ เชือ้ ในการปฏิบตั งิ าน เช่น ติด TB และอุบตั กิ ารณ์ถูกเข็มทิม่ ตา
 การทาsterile การทบทวนการทา sterile ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทัง้ กระปุกออกซิเจนทีใ่ ช้การทาความ
สะอาดทุก24ชม. จากการล้างด้วยผงซักฟอก มาเป็ นการแช่ดว้ ยน้ายาฆ่าเชือ้ 30นาทีเปลีย่ นใช้ทกุ 24 ชม.
(3)(4) การนาความรูท้ างวิชาการมาใช้ในการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ การกาหนดนโยบายและเกณฑ์ปฏิบตั ิ
 ใช้หลักเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชือ้ ของกรมการแพทย์ สานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพและ ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคติดเชือ้ สหรัฐอเมริกา (CDC) เป็ นแนวทางในการเฝ้ าระวังและวินิจฉัยการ
ติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ให้กบั หน่วยงานในโรงพยาบาล
 มีการจัดทาและทบทวนแนวทางปฏิบตั ใิ นการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ มาเป็ นมาตรฐานในการดูแลผูป้ ่ วย
เช่น การดูแลผูป้ ่ วยคาสายสวนปั สสาวะ การดูแลผูป้ ่ วยคลอดทีม่ แี ผลผีเย็บ
 มีการทบทวน/ วิเคราะห์ปัญหา โดยทีม PCT และ IC อัตราการเกิด Neonatal sepsis ทีค่ ลอดในโรงพยาบาล
ตาลสุมในปี งบประมาณ 2553-2554 มีจานวนเพิม่ ขึน้ 56 รายและ 106 รายตามลาดับ ได้ทบทวนเวชระเบียน
หาปั จจัยเสีย่ งด้านมารดา และทารก และปั จจัยต่างๆ เพื่อติดตามแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพ ร่วมกับ ENV
ด้านสถานทีห่ ลังคลอดมีความร้อนสูงกว่าปกติ ได้ตดิ ตัง้ แอร์ และทบทวนด้านสิง่ แวดล้อม
 และเกิดอุบตั กิ ารณ์อกี ในปี 2561 จานวน 7 ราย ICN ได้รบั รายงาน ใน case ล่าสุด และลงสอบสวนพร้อมทีม
ขณะผูป้ ่ วยนอน รพ.และได้ทบทวนเวชระเบียนหาปั จจัยเสีย่ งด้านมารดา และทารกไม่พบปั จจัยเสี่ยงในมารดา
และทารก และไม่พบเชือ้ แต่พบว่ามีฝนุ่ เกาะตามบริเวณพืน้ ผิวต่างๆ เช่นเตียง บริเวณอ่างล้างมือ บริเวณเช็ด
ตาและสะดือเด็ก ได้แนะนาให้หน่วยบริการทีเ่ กีย่ วข้องทาความสะอาดพืน้ ผิว แนะนาการกาหนดโซน แยกโซน
อยู่ระหว่างร่วมกับทีมทบทวนแนวปฏิบตั ิ sepsis ซึง่ ก่อนหน้านี้ทาแล้วในปี 2560 แต่ยงั ไม่เฉพาะในทารกแรก
เกิดชัดเจนในปี 2562 มีเด็กแรกเกิดมีไข้หลังหลอดแต่ไม่ได้ถอื เป็ นติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
(5)(6) การประสานงานระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ (IPC) ทัวทั
่ ง้ องค์กร ความครอบคลุมพืน้ ที่ การ
เชื่อมประสานระบบงาน IPC กับระบบงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
 คณะกรรมการ IC ประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพ มี ทันตแพทย์ เป็ นประธาน แพทย์ ICN เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพ หัวหน้าหอผูป้ ่ วย นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าฝ่ ายบริหาร หัวหน้างานโภชนาการ หัวหน้างานอาคาร
สถานทีแ่ ละงานซ่อมบารุง หัวหน้างานจ่ายกลาง เจ้าหน้าทีค่ วบคุมโรค มีพยาบาลควบคุมการติดเชือ้ เป็ นเลขา
ครอบคลุมหน่วยงานในโรงพยาบาล มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและดาเนินงานร่วมกันในงาน IC
 ประสานความร่วมมือกับงานอาชีวอนามัย เพื่อป้ องกันการติดเชือ้ ในบุคลากร โดยการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคติด
เชือ้ ในกลุ่มเสีย่ งและเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในบุคลากรทุกตาแหน่งในโรงพยาบาล
 ประสานความร่ ว มมือ กับ คณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ ม และคณะกรรมการ ICเพื่อ เฝ้ า ระวัง การปนเปื้ อ นใน
สิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาล
 จัดทาแนวทางปฏิบตั ดิ า้ น IC ประชุมชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อนนาไปปฏิบตั ใิ นหน่วยงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
 การประสานงานผ่านทีมSRRT ซีง่ เป็ นทีมสอบสวนโรคเร็วเคลื่อนทีร่ ะดับอาเภอ การเชิญเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการ
อบรมฟื้ นฟูความรูด้ า้ นIC ระดับ คปสอ. ทาให้พน้ื ทีง่ านICขยายครอบคลุมพืน้ ทีต่ ่างๆทัง้ ในและนอก
 ควบคุมระบบ IC ในด้านความปลอดภัยต่อการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทัง้ ในผูป้ ่ วย บุคลากร ผูม้ ารับบริการและ
ป้ องกันไม่ให้มกี ารแพร่กระจายเชือ้ สู่สงิ่ แวดล้อมมีการใช้หลักการด้านความปลอดภัย ทางด้านกายภาพ โดย
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านร่วมกับทีม ENV มีการจัดห้องแยก การจัดการขยะ และ
การแจ้งอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งต่างๆผ่านระบบ RM
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 โรงพยาบาลมีระบบการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาล เช่น มีช่องทางพิเศษสาหรับผูป้ ่ วย
ทีส่ งสัยวัณโรคปอด และไข้หวัดใหญ่มรี ะบบการดูแลผูป้ ่ วยติดเชือ้ แพร่กระจายเชือ้ ทางอากาศทีห่ น่วยงาน OPD
แยกการให้บริการแบบ One Stop Service มีแนวทางปฏิบตั เิ มื่อมีผปู้ ่ วยทีม่ กี ารแพร่กระจายเชือ้ ทางอากาศเข้า
รับการรักษาในหอผูป้ ่ วย มีการกาหนดระยะห่างระหว่างเตียงในหอผูป้ ่ วยต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน IC (>3
ฟุต) : กรณีมผี ปู้ ่ วยติดเชือ้ ทีเ่ ป็ น contact , droplet จะแยกโซนภายในหอผูป้ ่ วยเองเป็ น Cohort กรณีตดิ เชือ้
airborne จะให้ admit ทีห่ อ้ ง Negative Pressure มีการรณรงค์ให้บุคลากรและญาติผปู้ ่ วยล้างมือก่อนและหลัง
สัมผัสผูป้ ่ วยโดยการ ใช้alcohol hand rubมีการจัดทาโปสเตอร์แผ่นพับความรูเ้ กีย่ วกับเรื่องหลัก Standard
Precaution (SP) , การล้างมือ , การป้ องกันการติดเชือ้ โรคอุบตั ใิ หม่/อุบตั ซิ ้า เช่น โรคโคโรนา ไวรัส 2019 โรค
ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ,โรคมือเท้าปาก,การทาความสะอาด การทาลายเชื้อและทาให้ปราศจากเชื้อของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยปรับให้ update อยู่เสมอ มีการสือ่ สาร ผ่านทางหอผูป้ ่ วยต่างๆประสาน
โดยตรงกับหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและ ICWN ทุกหน่วยงาน
 จัดกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยแบบ One stop service จัดพยาบาลคัดกรอง ในการคัดกรองกลุ่มโรคติดเชือ้ Air
born ,Droplet ,Contractอาคารตึกผู้ป่วยในเป็ นหน่ วยสุดท้าย สามารถให้บริการรองรับผู้ป่วยได้โดยเน้ น
เส้นทางการเคลื่อนย้ายเป็ นแบบ One wayโดยมีการปรับปรุงห้องพิเศษในหอผูป้ ่ วยใน ให้เป็ นห้องแยกโรค คือ
ห้อง Negative Pressure 1 ห้อง และห้องแยกโรคธรรมดา 1 ห้อง นอกจากนี้ยงั มีแผนรับสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโคโรนา ไวรัส 2019 เชื้อ ไข้ห วัด ใหญ่ ในตึก ผู้ป่ วยในปรับ ปรุ ง ระบบดัง กล่ า ว และทีม
คณะกรรมการ IC ในรับความช่วยเหลือและได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านในโรงพยาบาล
(7) การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร ระบบสารสนเทศ
 การปฏิบตั ติ ามแนวทางการปฏิบตั สิ าหรับบุคลากรทีข่ องมีคมบาด เข็มทิม่ ตา เยื่อบุสมั ผัสสารคัดหลัง่ อันเกรง
ว่าจะติดเชือ้ HIV และHBV ระหว่างปฏิบตั งิ านตัง้ แต่ปี 2554 ซึง่ มีการปรับปรุงและใช้มาจนถึงปั จจุบนั ทาให้
บุคลากรปลอดภัย โดยไม่พบผูต้ ดิ เชือ้ จากการปฏิบตั งิ านเพิม่ และอุบตั กิ ารณ์ถูกเข็มทิม่ ตาลดลง
 อยู่ระหว่างการขอสร้างโปรแกรมข้อมูล IC
 มีการติดแผ่นโปสเตอร์ขนั ้ ตอนการล้างมือทุกจุดทีจ่ าเป็ น
 จัดทาคูม่ อื การป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ สาหรับหน่วยงาน
(8) การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมแก่บุคลากรและผูป้ ่ วย
 การล้างมือมีการเปิ ดคลิป การล้างมือเพื่อกระตุน้ เจ้าหน้าทีใ่ ห้ใส่ใจในการล้างมือ 7 ขัน้ ตอน
 การแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลใกล้เคียงการให้ขอ้ มูลและเสริมพลังแก่ครอบครัว /
ชุมชนเกีย่ วกับ IC
 ติดโปสเตอร์เสริมความรูแ้ ก่ประชาชนในเรื่องการดูแลตนเองและครอบครัว ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชือ้ ได้แก่
การล้างมือ
 การสวมหน้ากากอนามัย การรับประทานอาหารทีป่ รุงสุก การใช้ชอ้ นกลาง ความรูเ้ รื่องโรคไข้หวัด โรคอุจจาระ
ร่วง
 ทาแผ่นพับ คู่มอื การป้ องกันโรคไข้หวัดและดูแลตนเองเมื่อป่ วยเป็ นโรคไข้หวัด
 จัดหาแผ่นพับ โรคติดเชือ้ ต่างๆ ไว้ให้บริการที่ OPD และหอผูป้ ่ วย
 ดาเนินการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผรู้ บั บริการ ครอบครัวและชุมชน
 ในการให้ผปู้ ่ วยเบิกอุปกรณ์ทาแผล ฉีดยากลับบ้าน ได้มกี ารให้ขอ้ มูลการทาลายขยะทีเ่ กิดขึน้ โดยการเผาและ
ฝั งในรายทีท่ าแผลทีบ่ า้ น และในรายผูป้ ่ วยเบาหวานงานเภสัชกรรมได้ให้กระป๋ องสาหรับทิง้ เข็มทีใ่ ช้แล้ว
กลับมาทาลายทีโ่ รงพยาบาลเมือ่ มารับยาครัง้ ต่อไป
(9)(10) พยาบาลควบคุมการติดเชือ้ (ICN) กลไกการดาเนินงานและประสานงาน
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 ดาเนินการรับสถานการณ์การระบาดไข้หวัดใหญ่ H1N1 2009 โดยการจัดทาแนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ่ วย
ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุใ์ หม่ 2009 เตรียมความพร้อมของบุคลากร สถานทีใ่ ห้บริการ ใช้หอ้ งพิเศษ 6 เป็ นห้อง
แยกโรคไข้หวัดใหญ่ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย อัตรากาลัง รณรงค์และดูแลบุคลากรมาฉีดวัคซีนป้ องกันไข้หวัด
ใหญ่ เฝ้ าระวังการติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรปรับปรุงเส้นทางจราจร ให้มเี ส้นทางออกของเครื่องผ้าและ
อุปกรณ์ทป่ี นเปื้ อน เส้นทางอุปกรณ์ปราศจาก เชือ้ ผ้าสะอาด อุปกรณ์สะอาด ผูป้ ่ วยและบุคลากรเข้าออก
 ปรับปรุงหน่วยจ่ายกลางขยายพืน้ ทีเ่ พื่อรองรับการเป็ นศูนย์จ่ายกลาง และกาหนดการใช้enzymatic cleaner ใน
การทาความสะสะอาดอุปกรณ์ทกุ ชิน้ ก่อนนาไปทาให้ปราศจากเชือ้ กาหนดแนวทางการขนย้ายอุปกรณ์
ปราศจากเชือ้ และปนเปื้ อน ร่วมประเมินความเพียงพอเครื่องมือทันตกรรม และปรับระบบการทาให้ปราศจาก
เชือ้ เครื่องมือทันตกรรมทัง้ หมดมาทาที่ ศูนย์จ่ายกลาง โดยมีพนักงานของทันตกรรม ร่วมดาเนินการ
 ปรับแนวทางการทาความสะอาด Ambu bagแล้วเช็ดด้วย 70%alcohol เปลีย่ นเป็ นการ ทาให้ปราศจากเชือ้ โดย
วิธี อบก๊าซ สาย O2 cannular O2 mask ชุดพ่นยา กระบอก Nebulizer จากเดิม ล้างด้วยน้าผงซักฟอกผึง่ ให้
แห้ง เปลีย่ นเป็ นการทาให้ปราศจากเชือ้ โดยการอบก๊าซ และเนื่องจากโรงพยาบาลมีปัญหาเรือ่ งการเงิน ได้มี
การซือ้ อุปกรณ์ทส่ี ามารถทาให้ปราศจากเชือ้ ด้วยการนึ่งด้วยไอน้า ได้จงึ ไม่มกี ารส่งไปอบก๊าซทีโ่ รงพยาบาล
พิบลู มังสาหาร
 รณรงค์เรื่องการล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัย
 รณรงค์การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ ในบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล
 ควบคุมวิธกี าร และเส้นทางในการขนส่งขยะติดเชือ้ ผ้าเปื้ อน เครื่องมือแพทย์ทป่ี นเปื้ อน โดยการกาหนด
เส้นทางทีใ่ ช้และรถทีใ่ ช้คนละเส้นทาง คนละห้วงเวลา แยกรถเข็นเครื่องมือสะอาดและสกปรกชัดเจน
 กาหนดให้มี Alcohol hand rub ทุกเตียง
 ประเมินผลความพร้อมในการล้างมือของบุคลากร และการล้างมือทีถ่ ูกต้องในตึกผูป้ ่ วยในและมีการติดตัง้ ขวด
alcohol hand rubs ประจาทุกเตียง
 มีการติดแผ่นโปสเตอร์ขนั ้ ตอนการล้างมือทุกจุดทีจ่ าเป็ น
 การล้างมือมีการเปิ ดคลิป การล้างมือเพื่อกระตุน้ เจ้าหน้าทีใ่ ห้ใส่ใจในการล้างมือ 7 ขัน้ ตอน
 ปรับแนวทางการทาให้ปราศจากเชือ้ ถุงมือ เมื่อใช้แล้วให้ทง้ิ ไม่มกี ารนามา Resterile ใหม่
 สายO2 canular ถ้าเป็ นผูป้ ่ วยTB ให้ใช้แล้วทิง้
 คัดกรองผูป้ ่ วยนอกทุกราย และแยกตรวจกรณีสงสัยป่ วยด้วยโรคติดเชือ้ ทีอ่ าจแพร่กระจายเชือ้ ให้ไปทีโ่ ซน air
born
 กาหนดเส้นทางในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
 ลดความเสีย่ งของการแพร่กระจายเชือ้ ในอากาศ ในผูป้ ่ วยทีพ่ ่นยา ของหอผูป้ ่ วยและตึกอุบตั เิ หตุฉุกเฉินมีโซน
พ่นยาเฉพาะ
II-4.1 ข. การเฝ้ าระวังและควบคุมการติดเชือ้
(1) การเฝ้ าระวังแบบ active prospective surveillance หรือ targeted surveillance
 การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
การเฝ้ าระวังในผูร้ บั บริการ ให้การเฝ้ าระวังแบบ hospital wide surveillance, targeted
surveillanceและ post-discharged surveillance
การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในเจ้าหน้าที่
การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ในสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม
 การป้ องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ ในโรงพยาบาล
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การควบคุมการทาความสะอาด การทาลายเชือ้ และการทาให้ปราศจากเชือ้
การควบคุมเทคนิคบริการและการให้ความรู้
การใช้น้ายา Antiseptic
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทางานของเจ้าหน้าที่
การสอบสวนและการควบคุมทางระบาดวิทยา
การให้ยาปฏิชวี นะ
(2) การวินิจฉัยและยืนยันการติดเชือ้ ทีไ่ ม่ได้ทา active prospective surveillance
 การทบทวนเวชระเบียน
 กาหนดให้มกี ารเฝ้ าระวังทุกหอผูป้ ่ วยและหน่วยบริการรายงาน IC ทันทีเมื่อเกิดการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล และ
มีการติดเชือ้ รุนแรง
 เพื่อควบคุมการติดเชือ้ และเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่องมีการเฝ้ าระวังผ่านทางห้อง Lab และให้รายงานทันทีทพ่ี บโรค
ติดเชือ้ รุนแรง ให้รายงาน IC
(3) การใช้ผลของการเฝ้ าระวังเพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผเู้ กีย่ วข้อง และเพื่อปรับปรุงระบบงาน
 เป็ นข้อมูลนาเสนอผูบ้ ริหาร ทีมงาน เพื่อวางแผนในการเฝ้ าระวังในปี ต่อไป ปรับปรุง ระเบียบแนวปฏิบตั ใิ ห้
สอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆ
(4)(5) การบ่งชีก้ ารระบาดและการควบคุมการระบาด (บทเรียนในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมา)
 แยกผูป้ ่ วยทันทีทพี บและรายงาน
 คัดกรองผูส้ มั ผัสโรค แยกและเฝ้ าระวังติดตามอาการ
 สอบสวนการระบาด ค้นหาแหล่งโรคหรือสาเหตุของการเกิดโรค
 ต้องมีการกระตุน้ ให้ความรูอ้ ยู่เสมอ เจ้าหน้าทีใ่ หม่ทุกคนต้องมีการให้ความรูเ้ พิม่ เติมเรื่องงานควบคุมการติด
เชือ้ ในโรงพยาบาลและการใช้หลัก standard precaution
II-4.2 ก. การป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่
(1) มาตรการป้ องกันการติดเชือ้ และทาให้ปราศจากเชือ้
 Hand hygiene: กาหนดให้มี Alcohol hand rub ทุกหน่วยบริการประเมินผลความพร้อมในการล้างมือของ
บุคลากร และการล้างมือทีถ่ ูกต้องในตึกผูป้ ่ วยในและมีการติดตัง้ ขวดalcohol hand rubs ประจาทุกเตียงมีการ
ติดแผ่นโปสเตอร์ขนั ้ ตอนการล้างมือ 7 ขัน้ ตอน และ 5 Moment ทุกจุดทีจ่ าเป็ น
 Isolation precautions: มีการจัดโซน แยกผูป้ ่ วยตาม การแพร่กระจายเชือ้ ทาป้ ายติด
 Standard precaution อื่นๆ: กาลังพัฒนาแยกโซนผูป้ ่ วยภูมติ า้ นทานต่า
 การทาความสะอาด ทาลายเชือ้ ทาให้ปราศจากเชือ้ : มีการทบทวนการใช้น้ายา อยู่ระหว่างพิจารณาค่าใช้จ่าย
และความเหมาะสม
 การ reprocess กล้องส่องอวัยวะ: ไม่มกี ารใช้กล้องส่องอวัยวะ
 การจัดการกับวัสดุหมดอายุและ single-use device reprocessing: ปั จจุบนั ยกเลิกการใช้หม้อ Gauze และ
เปลีย่ นเป็ นอุปกรณ์ซองซิลแทน ยังพบอุปสรรคเรื่องสายยางเนื่องจากยังไม่มเี ครื่องอบแก๊ส
(2) การปรับปรุงและควบคุมสิง่ แวดล้อมเพื่อลดความเสีย่ งในการแพร่กระจายเชือ้ โรคและการปนเปื้ อนใน
สิง่ แวดล้อม
 การจัดโซนแยกผูป้ ่ วยตามหน่วยงานต่างๆ
(3) การลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในพืน้ ทีต่ ่างๆ
 โดยการนิเทศ เพื่อทราบปั ญหาและแนวทางแก้ไข พบด้านสิง่ แวดล้อมส่วนมาก แนะนาการทาความสะอาด
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และควบคุมการปฏิบตั ติ ามหลัก IC
II-4.2 ข. การป้ องกันการติดเชือ้ ในกลุ่มเฉพาะ
(1) การดาเนินการเพื่อลดความเสีย่ งของการติดเชือ้ ทีส่ าคัญขององค์กร
 ประชุมร่วมกันจัดทาแนวปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้
(2) การดูแลผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ซึง่ ติดต่อได้ทางโลหิต ผูป้ ่ วยที่มภี มู ติ า้ นทานต่า การติดเชือ้ ทีด่ อ้ื ยาและเชือ้ อุบตั ใิ หม่
 มีแนวทางการปฏิบตั ิ และดูแลแนะนาหลังการสัมผัสเป็ นระบบ
(3) การดูแลเจ้าหน้าทีท่ ส่ี มั ผัสเลือด/สารคัดหลัง่ หรือเจ็บป่ วยจากการทางาน
 โรงพยาบาลมีระบบป้ องกันการติดเชือ้ ในบุคลากร สามารถลดความเสีย่ งและลดอัตราการติดเชือ้ ในบุคลากร
 ระบบ IC มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทัง้ ด้านการพัฒนาระบบ การพัฒนาบุคลากรและการควบคุม
ตัวชีว้ ดั
 มีการปรับปรุงโครงสร้างงานจ่ายกลางและซักฟอกให้เป็ นระบบ One way และจัดแบ่ง Zoning ในหน่วยงาน
จ่ายกลางให้ได้มาตรฐานงานIC ตามบริบทของโรงพยาบาลตาลสุม
 มีพยาบาล ICN 4 เดือน ดูแลงานจ่ายกลางและซักฟอกควบคุมมาตรฐานตัวบ่งชีใ้ นการทาให้ปราศจากเชือ้
 มีการวางระบบการเฝ้ าระวัง การสารวจความชุก แผนปฏิบตั งิ าน และโครงการในงาน IC
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
46. ระบบป้ องกันและ
ควบคุมการติดเชือ้
47. การเฝ้ าระวังและ
ควบคุมการติดเชือ้
48. การป้ องกันการติดเชือ้
ทัวไป
่
49. การป้ องกันการติดเชือ้
ในกลุ่มเฉพาะ

Score
2.5

DALI Gap
Action

2.5

Action

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานยังขาดการประเมินทีค่ รอบคลุม
และการปรับเปลีย่ น
การวิเคราะห์ผลการเฝ้ าระวังรายปี และนาผลไปใช้

2.5

Action

การป้ องกันการติดเชือ้ ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วย

2.5

Action

ยังพบการติดเชือ้ ในทารกแรกเกิด
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II-5 ระบบเวชระเบียน
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันเวลา มีเนื้อหาทีจ่ าเป็ น (สาหรับการสือ่ สาร การดูแล
ต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพ) ความปลอดภัย การรักษาความลับ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ระยะเวลาการรอคอยบัตร

<5 นาที

3

3

3

3

3

จานวนการส่งตรวจผูป้ ่ วยผิดแผนก

< 10 ครัง้

3

2

2

3

3

จานวนการส่งมอบเวชระเบียนผิดคน

0

0

0

0

0

0

> 80 %

88.66

92.75

94.93

89.82

93.42

อัตราการสูญหายของเวชระเบียน

0

0

0

0

0

0

จานวนการระบุสทิ ธิผปู้ ่ วยผิดพลาด

< 5%

3

2

3

3

4

อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วย
ใน

ii. บริบท
ปริมาณผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน:
ประเภท

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

จานวนผูป้ ่ วยนอก (ครัง้ )

57,001

56,652

53,591

60,703

60,092

จานวนผูป้ ่ วยใน (ราย)

1,322

1,258

1,424

1,268

1,978

ขอบเขตการใช้ digital technology ในระบบเวชระเบียน:
iii. กระบวนการ
II-5.1 ก. การวางแผนและออกแบบระบบ
(1) (2) การกาหนดเป้ าหมาย การออกแบบระบบเวชระเบียน การประเมินส่วนขาด/ความซ้าซ้อน/การไม่ได้ใช้
ประโยชน์:
 มีการตรวจสอบเวชระเบียน ประจาทุก 3 เดือน โดย ทีมตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนของโรงพยาบาล โดย
นามาวิเคราะห์ ทบทวน พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มคี วามสมบูรณ์ของเวชระเบียนเพิม่ มาก
ขึน้ ในเชิงคุณภาพ
 ยกเลิกใบ Discharge Summary แบบฟอร์มเดิมทีบ่ นั ทึกข้อมูลผูป้ ่ วย เปลีย่ นมาเป็ นระบบการปริน้ จาก
โปรแกรม HI จะได้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยทีส่ มบูรณ์มากยิง่ ขึน้ เพื่อให้แพทย์ลงบันทึกมากขึน้ และเพิม่ ตราปั ม๊ SOAP
เพื่อให้ทมี สหสาขาวิชาชีพได้บนั ทึกเพื่อสือ่ สารข้อมูลในทีม
(3) การประเมินการปฏิบตั ติ ามนโยบายและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการบันทึกเวชระเบียน:
 การบันทึกข้อมูลในเวลาทีก่ าหนด เคยมีปัญหาเรื่องการส่งเรียกเก็บเงินในระบบ E-claim ปี 2555 จากการส่ง
ล่าช้าเกิน 1 เดือน จะถูกปรับลด 5 % ข้อมูลทีล่ ่าช้า 11.35 %, ส่งข้อมูลล่าช้า 2 เดือน จะถูกปรับลด 10 %
ข้อมูลทีล่ ่าช้า 2.20 %,ส่งข้อมูลล่าช้า 3 เดือนขึน้ ไป จะถูกปรับลด 20 % ข้อมูลทีส่ ง่ ล่าช้า 0.29 % ทาให้เกิดผล
กระทบกับรายได้ ซึง่ จากปี 2555 มีระดับความสาเร็จของการรับส่งข้อมูลเพื่อขอรับ ค่าใช้จ่ายค่าบริการทาง
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การแพทย์ของหน่วยบริการ 86.16 % จึงได้วเิ คราะห์หาสาเหตุ พบว่า แพทย์ยงั ไม่สรุปเวชระเบียน มี
ผูร้ บั ผิดชอบหลายคน จึงจัดให้ เจ้าพนักงานเวชสถิตเิ ป็ นผูต้ ดิ ตามงาน มีการกาหนดนโยบายเกีย่ วกับเวช
ระเบียน และจัดทาผังการไหลเวียนเวชระเบียนให้ชดั เจน สามารถสรุปเวชระเบียนตามทีก่ าหนด ส่งภายใน 7
วัน สามารถส่งข้อมูล(E-claim) ครบถ้วนทันเวลา 100 % ในปี 2556
(4) การประมวลผลจากเวชระเบียนและการนาข้อมูลทีป่ ระมวลได้ไปใช้:
 การแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินเวชระเบียนของรพ. เนื่องจาก การให้รหัสโรคไม่ครอบคลุมทาให้ RW ต่า
(5) การประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียน:
 บันทึกเวชระเบียนมีขอ้ มูลเพียงพอสาหรับการสือ่ สาร การดูแลต่อเนื่อง การประเมินผลและการใช้เป็ นหลักฐาน
ทางกฎหมาย
 มีการทบทวนเวชระเบียนเป็ นระยะเพื่อประเมินความสมบูรณ์ ความถูกต้องและการบันทึกในเวลาทีก่ าหนด
II-5.1 ข. การรักษาความปลอดภัยและความลับ
(1) การจัดเก็บเวชระเบียน ความปลอดภัย:
 สถานทีเ่ ก็บเวชระเบียนมีทางเข้า - ออกทางเดียว โดยในเวลาราชการมีเจ้าหน้าทีเ่ วชสถิตเิ กีย่ วข้องดูแล
ประสานความต้องการในการใช้เวชระเบียน นอกเวลาราชการกาหนดหัวหน้าเวรงานอุบตั เิ หตุฉุกเฉินเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการค้นหาเวชระเบียน
(2) (3) การรักษาความลับของข้อมูลในเวชระเบียน:
 มีแนวทางในการรักษาความลับของข้อมูลและกาหนดสิทธิการใช้ขอ้ มูล ป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบั
อนุญาต โดย
 กาหนดให้พยาบาล OSCC และเจ้าหน้าทีเ่ วชสถิตเิ ท่านัน้ ทีจ่ ะดูแลจัดเก็บ รักษา และการค้นหาเวชระเบียนของ
ผูป้ ่ วยทีถ่ ูกข่มขืน, ทาแท้ง หรือผลตรวจ HIV เป็ นผลบวก เป็ นต้น
 ผลตรวจ HIV จะถูกบรรจุซองแพทย์เจ้าของไข้เท่านัน้ ทีจ่ ะมีหน้าทีเ่ ปิ ดและแจ้งต่อผูป้ ่ วย
(4) การให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงข้อมูลของตนในเวชระเบียน:
 ผูป้ ่ วยสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้ขอ้ มูลของตนได้ตามแนวทาง การขอประวัติ หรือญาติทไ่ี ด้รบั การมอบ
อานาจเท่านัน้ จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ได้กาหนดให้แพทย์ผรู้ กั ษา หรือ พยาบาลวิชาชีพ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หรือผูร้ บั ผิดชอบทีผ่ อู้ านวยการมอบหมายในการดูแลเวชระเบียนเป็ นผูด้ าเนินการการให้ประวัตกิ ารเจ็บป่ วยแก่
ญาติหรือผูท้ ม่ี าขอรับตามแนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้เท่านัน้
 ศาล ,บริษทั ประกันชีวติ , สานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ , สานักงานประกันสังคม , กรมบัญชีกลาง ต้องทา
หนังสือขอเข้าดูขอ้ มูลหรือสาเนาเวชระเบียน หรือ มีหมายศาล โดยผ่านผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเท่านัน้
II-5.2 เวชระเบียนผูป้ ่ วย
(1) การออกแบบและมาตรการเพื่อให้บนั ทึกเวชระเบียนมีขอ้ มูลเพียงพอตามข้อกาหนด
 มีการสุม่ ตรวจเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในตามแนวทาง สปสช. เดือนละ 10 ฉบับ โดย ทีมตรวจสอบ
เวชระเบียน
 จากการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ทาให้มรี ะบบการตรวจการบันทึกเวชระเบียน 100% โดย
หน้าหน่วยงาน และหัวหน้าเวร ปั ญหาทีพ่ บเช่น ความสมบูรณ์ของประวัติ การบันทึก Nurse Note ไม่
ครอบคลุมตามปั ญหาและการพยาบาลทีพ่ บ และให้มกี ารปรับปรุงการบันทึกให้สมบูรณ์ทนั ที
(2) การทบทวนและปรับปรุงคุณภาพของการบันทึกเวชระเบียน (ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง การบันทึกในเวลาที่
กาหนด):
 การบันทึก Progress note มีการบันทึกทุกวัน(ไม่เฉพาะ 3 วันแรกเท่านัน้ ) ของการAdmit แต่การบันทึกไม่
ครอบคลุมถึง SOAP และไม่ได้เซ็นต์กากับหลังการบันทึก ทาให้ในปี 2555 ได้คะแนนในส่วนของ
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Progress note เพียง 62.29 % จึงแจ้งแพทย์ทราบ และมีการบันทึกครอบคลุมมากขึน้ เมื่อมีการประชุมองค์กร
แพทย์ พร้อมปรับปรุงแบบฟอร์ม ให้ง่ายต่อการบันทึก โดยเอามารวมกันกับใบ docter order ทาให้มผี ลการ
ทบทวนความสมบูรณ์เรื่อง Progress note เพิม่ เป็ น 95 % ในปี 2556
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 การบันทึกแบบฟอร์ม Informed consent คะแนนที่ได้ 69.8 % แนวทางการแก้ไข มีการปรับปรุง
แบบฟอร์มการบันทึกใหม่ โดยใช้แบบฟอร์มทีไ่ ด้มาตรฐานของทาง สปสช.เขต ได้กาหนดขึน้ เพื่อให้ได้
มาตรฐานเดียวกันทัง้ เขต และได้มกี ารสร้างความเข้าใจกับผูป้ ฏิบตั งิ านถึงขัน้ ตอนการบันทึกข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
และสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
 การบันทึกแบบฟอร์ม History คะแนนทีไ่ ด้ 79 % แนวทางการพัฒนาการบันทึกให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ โดย
การประชุมคณะกรรมการเวชระเบียนของโรงพยาบาล พร้อมมีมติเห็นชอบ ชีแ้ จงให้องค์กรแพทย์ทราบถึง
ความสาคัญของการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนทุกขัน้ ตอนที่มกี ารกระทาการใด ๆ แก่ผู้ป่วยเพื่อใช้เป็ น
ประวัตใิ นการรักษาต่อเนื่องและความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ของข้อมูล
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
50. ระบบบริหารเวชระเบียน

51. การทบทวนและความสมบูรณ์
ของการบันทึก

Score
3.0

3.0

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Learning - มีการออกแบบระบบการจัดทา จัดเก็บ สืบค้น
ติดตาม และการให้ขอ้ มูล ทัง้ ในหน่วยงานและนอก
หน่วยงาน
- มีการพัฒนาระบบการ ยืม-คืนเวชระเบียน ด้วย
โปรแกรม Intranet ของโรงพยาบาล
Learning - มีตรวจสอบการบันทึกเวชระเบียนทัง้ Internal
และ External
- มีการประชุมชีแ้ จงให้กบั ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในการ
บันทึกเวชระเบียนทราบเมื่อมีการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลง โดยคณะกรรมการเวชระเบียน
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II-6 ระบบการจัดการด้านยา
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ถูกต้อง ปลอดภัย ได้ผล ทันเวลา adherence ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
2558
2559
2560
รายการยาทัวไปที
่ ข่ าด stockในหน่วย
ไม่เกิน 5ครัง้ /ปี
10
4
8
บริการ
ระยะเวลารอรับยาสูงสุด
<= 30 นาที
19.25 17.12
16.30
ความคลาดเคลื่อนทางยาทีเ่ กิดจาก LASA
<= 5
3.44
2.56
2.45
drug (ต่อ 1000 ใบสังยา)
่
ร้อยละของผูป้ ่ วยในทีผ่ ่านกระบวนการ
>=80
82.15 84.50
85.60
Medication Reconciliation
ความคลาดเคลื่อนด้านยาของผูป้ ่ วยในที่
<=5
3.05
1.96
4.60
ผ่านกระบวนการ Medication
Reconciliation (ต่อ 1000 ใบสังยา)
่
ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้
<=20
60.36 57.98
59.40
ระบบทางเดินหายใจส่วนบน
ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้ อุจา
<=20
59.80 58.10
44.85
ระร่วงเฉียบพลัน

2561
9

2562
7

14.15
2.28

8.05
1.95

84.86

89.45

6.00

3.84

32.71

18.79

46.51

35.70

ii.บริบท
ยาทีต่ อ้ งระมัดระวังสูง: คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (Pharmcy and Therapuetic committee:PTC) ดาเนินการโดยมี
นายแพทย์ชานนท์ พันธ์นิกุล ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเป็ นประธาน คณะกรรมการ ภายในทีม ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจาก
หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล เลขานุการของทีมคือเภสัชกร โดยมีบทบาทหน้าทีใ่ ห้การบริหาร จัดการด้านยาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย โดยยึดหลัก Patient Safety Goal
iii. กระบวนการ
II-6.1 ก. การกากับดูแลการจัดการด้านยา
(1) การทาหน้าทีข่ อง PTC การบรรลุเป้ าประสงค์ของระบบยา ประสิทธิภาพของการจัดการระบบยา:
 โรงพยาบาลตาลสุมมีคณะกรรมการ PTC รับผิดชอบนโยบายและระบบการจัดการด้านยา ซึง่ มีการวางแผน บริหาร
จัดการด้านยา มีการจัดทาบัญชียาของโรงพยาบาลตาลสุม ซึง่ มีการทบทวนบัญชียา อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยการใช้
เกณฑ์การคัดเลือกยาทีเ่ หมาะสม จากข้อบ่งใช้ยา บริษทั ผูผ้ ลิต ความน่าเชื่อถือและโรงงานได้รบั การรับรองคุณภาพ
(GMP) และราคาไม่เกินจากราคากลางทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด
 เนื่องจากโรงพยาบาลตาลสุม มีการเปลีย่ นแพทย์ประจาบ่อย 1-2 ปี ต่อ 1 ครัง้ จึงต้องมีการประชุมเพื่อชีแ้ จงบัญชียา ให้
สอดคล้องกับการสังใช้
่ ยาของแพทย์ผ่านการทางานของทีม PTC, PCT
 ปี งบประมาณ 2560 มีการประชุมเพื่อกาหนดนโยบายการใช้ยาให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด 1 ครัง้ เป็ นการ
ปรับเปลีย่ นยาให้สอดคล้องกับนโยบายกระตุน้ การใช้ยาสมุนไพรของจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลตาลสุมจึงได้บรรจุ
ยาสมุนไพรลงในบัญชียาของโรงพยาบาล มีการจัดประชุมชีแ้ จงเพื่อหาแนวทางการสังใช้
่ ยา และจัดทาเป็ นเอกสาร
แนะนาการสังใช้
่ ยาสมุนไพร เพือ่ ให้เกิดการดาเนินงานเป็ นสหสาขาวิชาชีพ ทัง้ ยังเป็ นการกระตุน้ เพิม่ ความร่วมมือ ใน
การสังใช้
่ ยาสมุนไพร ปี งบประมาณ 2562 มีการสังใช้
่ ยาสมุนไพรในการรักษาเพิม่ มากขึน้ ส่วนมากจะมีการสังใช้
่ ฟ้า
ทะลายโจร, ขมิน้ ชัน, ครีมไพร, เถาวัลย์เปรีย้ ง เป็ นต้น
 มีการปรับบัญชียาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงให้เป็ นปั จจุบนั โดยปี งบประมาณ 2562 คณะกรรมการ PTC ได้มกี ารปรับปรุงกาหนด
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รายการยาทีม่ คี วามระมัดระวังในการใช้ทงั ้ สิน้ 19 รายการ โดยในปี งบประมาณ 2562 เพิม่ ยา Norepinephrine เพื่อใช้ใน
ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
 จากการดาเนินการด้านบริหารจัดการด้านยาพบว่า การบริหารจัดการทีย่ งั ไม่บรรลุเป้ าหมายคือการเกิด Pre-Dispensing
error ทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน จากการทบทวนสาเหตุพบว่าเกิดจากความคล้ายคลึงของชื่อยา ลักษณะเม็ดยา แผงยา
ขวดยา แนวทางในการพัฒนาคือ การทา Tall man letter, การจัดซือ้ ยาให้มลี กั ษณะแตกต่างกัน รวมทัง้ จัดวางบนชัน้ วาง
แยกออกจากกัน การทาสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ตดิ ทีห่ น้าลิน้ ชักเก็บยาทีเ่ ป็ นคู่ยา LASA drug ทาเอกสารแสดงคู่ยาทีเ่ ป็ น
LASA drug ติดไว้ทข่ี า้ งลิน้ ชักเก็บยา และติดไว้ทต่ี าแหน่งเภสัชกรจ่ายยาเพื่อช่วยในการเตือนก่อนมอบยาให้แก่ผปู้ ่ วย
 ด้านงานบริหารเวชภัณฑ์ พบว่า อัตราคงคลังเฉลีย่ อยูท่ ป่ี ระมาณ 1-2 เดือน อยู่ในเกณฑ์เป้ าหมายตามนโยบายของ
ผูต้ รวจเขตฯคือ 2 เดือน แต่กย็ งั มียาบางรายการ (ยาในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,ระดับไขมันในเลือดสูง) ที่
ไม่เพียงพอในบางช่วง ซึง่ ได้ทบทวนสาเหตุแล้วพบว่า เกิดจาก พยาบาลใน รพ.สต.ทีด่ แู ลผูป้ ่ วยจ่ายยาให้ผปู้ ่ วยมากกว่า
1 เดือน จึงได้มกี ารทบทวนทีมดูแลผูป้ ่ วยให้ลดปริมาณการจ่ายยาใน รพ.สต.ให้อยู่ทไ่ี ม่เกิน 2 เดือน ซึง่ ก็จะสัมพันธ์กบั
อัตราคงคลังของโรงพยาบาล
(2) การปรับปรุงบัญชียาครัง้ สุดท้าย นโยบายสาคัญ จานวนยาในบัญชี
 คณะกรรมการ PTC ได้ทาการปรับปรุงบัญชียาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ล่าสุดได้ปรับปรุงเมื่อปี 2562 เนื่องด้วยมีการนายา
บางรายการออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล(เป็ นยาทีม่ กี ารใช้น้อย,ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ) และนายาบางรายการ
เข้าบัญชียาของโรงพยาบาล(ยาจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้ในผูป้ ่ วยฉุกเฉิน) ภายหลังการดาเนินการพบว่า บัญชียาของโรงพยาบาล
ตาลสุมประกอบด้วย ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 267 รายการ ( รวมสารน้า) ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 6 รายการ
ยาสมุนไพร 24 รายการคิดเป็ นสัดส่วน ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ:ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ คือ 98.16%:1.84%
 กาหนดรายการยาทีต่ อ้ งมีการดาเนินการด้าน Drug use evaluation ในปี งบประมาณ 2562 รายการยาทีต่ อ้ งมีการ
ประเมินการใช้คอื omeprazole 20 mg เนื่องจากมีปริมาณการใช้ทม่ี แี นวโน้มสูงขึน้ เรื่อยๆตามปริมาณผูป้ ่ วย โดยอยู่
ในช่วงดาเนินการเก็บข้อมูล
 กาหนดให้ผปู้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีม่ ารับยาทีโ่ รงพยาบาลตาลสุมต้องผ่านกระบวนการ Medication Reconcilation จากการ
ดาเนินงานพบว่า ผูป้ ่ วยทีม่ านอนรักษาทีโ่ รงพยาบาลตาลสุมผ่านกระบวนการ Medication Reconcilation จานวน 748
ราย (ข้อมูลปี งบประมาณ 2562) ผูป้ ่ วยได้รบั ยาต่อเนื่องทัง้ สิน้ 703 ราย และไม่ได้รบั ยาต่อเนื่อง จานวน 45 ราย จาก
การทบทวนสาเหตุพบว่า ผูป้ ่ วยเบาหวานเกิดภาวะ Hypoglycemia จานวน 26 ราย แพทย์จงึ ต้องงดยา เพื่อปรับยาใหม่
ให้แก่ผปู้ ่ วย ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงระดับโพแทสเซียมในเลือดเพิม่ ขึน้ จานวน 1 ราย ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
เกิดภาวะ Hypotension จานวน 8 ราย ผูป้ ่ วยได้รบั ยาพ่นชนิด NB ทีโ่ รงพยาบาล แพทย์จงึ งดยาชนิด MDI 10 ราย
 กาหนดคู่ยาทีเ่ กิดอันตรกิรยิ าต่อกันจานวน คือ 1) Amlodipine-Simvastatin 2) Simvastatin-Genfibrozil 3) DigoxinFurosemide 4) Adrenaline-Propranolo 5) KCl- Spironolactone 6) KCl- Amiloride+HCTZ 7) และยา Fetal Drug
Interaction มี 9 คู่ คือ 1) Fluoxetine-Thioridazine 2) Lithium-NSAID แต่ใช้ aspirin ได้ 3) Lithium-HCTZ 4) Lithium
– ACEI inhibitor เช่น Enalapril 5) Fluoxetine-Wafarin 6) Fluoxetine-Selegiline 7) Wafarin-NsAIDs 8) ClozapineRitonavir 9) Cabamazepine- Erythromycin, Clarithromycin ซึง่ เป็ นการติดตามและเฝ้ าระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
ยาคู่ดงั กล่าว จากการดาเนินงาน ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์จากการใช้ค่อู นั ตรกิรยิ าต่อกัน
 กาหนดบัญชียาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและมีการวางนโยบายป้ องกันการเกิด ADE จากการปฏิบตั งิ าน พบอุบตั กิ ารณ์จากการ
ใช้ยาความเสีย่ งสูง 1 ครัง้ คือ Hypoglycemia จาก RI โดยอุบตั กิ ารณ์ โรงพยาบาลสามารถแก้ไขได้ทนั ท่วงทีและผูป้ ่ วย
ปลอดภัย
(3) ผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน ME/ADE การตอบสนองเมื่อเกิด ME/ADE
 กระบวนการเกีย่ วกับการรายงาน ME/ADE คือ เมื่อพบความคลาดเคลื่อนทางยาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จาก
การใช้ยา ให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสบเหตุเขียนรายงานในแบบรายงาน อุบตั กิ ารณ์ ตามแบบ ฟอร์ม ของระบบโรงพยาบาล ซึง่
เป็ นระบบออนไลน์และส่งรายงานให้กบั ทีมบริหารความเสีย่ งซึ่งแต่ละหน่ วยงานจะมีผรู้ บั ผิดชอบที่สามารถเข้าดูความ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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เสีย่ งได้เป็ นปั จจุบนั โดยหากอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งอยู่ในระดับ A-D ภายในหน่วยงานจะมีกระบวนการแก้ไขความเสีย่ งที่
เกิดขึน้ โดยมีการทา RCA เพื่อป้ องกันความเสีย่ งเกิดซ้า
 จากการทบทวนการเขียนรายงานความเสีย่ งพบว่า บุคลากรยังมีการเขียนรายงานทีน่ ้อย เนื่องจากแบบฟอร์มการเขียน
ทีย่ ุ่งยากและขาดการตระหนักในการเขียนรายงาน จึงมีการปรับแบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ของฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชนเพื่อ
ความสะดวกในการบันทึกรายงาน ซึง่ ปรับปรุง จากฟอร์ม เป็ นใหม่ และใช้ระบบการลงข้อมูลในโปรแกรมบริหารความ
เสีย่ ง จากการดาเนินงานพบว่า การเขียนรายงานและลงข้อมูลมีความสะดวก และมีการรายงานเพิม่ ขึน้ แต่กย็ งั มี
ข้อจากัดเรื่องรายละเอียดทีต่ อ้ งกรอกลงโปรแกรม หากเกิดปั ญหาเรื่องการกรอกข้อมูลลงโปรแกรมบริหารความเสีย่ ง จะ
มีการปรึกษาภายในหน่วยงานเพื่อจะได้สง่ ข้อมูลให้หน่วยงานทีต่ อ้ งแก้ไขปั ญาหาความเสีย่ งได้ถูกต้อง
 เนื่องจากการทางานแยกเป็ นส่วน ๆ ขาดการประสานงานกับทีมอื่น จึงได้ เพิม่ บทบาทหน้าที่ ของเภสัชกรมากขึน้ โดย
การจัดให้มเี ภสัชกรประจาหอผูป้ ่ วย, การมีสว่ นร่วมในระบบความเสีย่ ง
 ให้ทมี งานเทคโนโลยีได้เข้ามามีบาทในการลงข้อมูลในโปรแกรมบริหารความเสีย่ ง
 Prescribing error
- ผูป้ ่ วยนอก จากการทบทวนคาสังการใช้
่
ยาทีไ่ ม่เหมาะสมในผูป้ ่ วยนอกคือ ขนาดยาในการรักษาไม่เหมาะสม ซึง่ พบว่าเป็ น
การสังขนาดยาในกลุ
่
่มยาปฏิชวี นะ สาเหตุเนื่องจากแพทย์ไม่ทราบรูปแบบของยาทีโ่ รงพยาบาลตาลสุม แนวทางแก้ไขปั ญหาคือ
จัดทาคูม่ อื กรอบบัญชีของโรงพยาบาลตาลสุมรวมทัง้ การพูดคุย กับแพทย์ โดยตรง เพื่อให้แพทย์ ได้รบั ทราบปั ญหาจากการสังใช้
่
ยารวมทัง้ การรับรูร้ ปู แบบของยาทีม่ ใี ช้ใน โรงพยาบาลตาลสุม และยาในผูป้ ่ วยเด็ก ทีไ่ ม่เหมาะสมสาหรับปั ญหาการสังใช้
่ ยาใน
ผูป้ ่ วยเด็กไม่เหมาะสมนัน้ ทีม PTC ได้จดั ทาคู่มอื การสังใช้
่ ยาในเด็กให้แก่หน่วยงานทีม่ กี ารสังใช้
่ ยา พร้อมทัง้ อธิบายการใช้ และ
จะได้มกี ารจัดเก็บข้อมูลภายหลังจัดทาคูม่ อื ต่อไป
-ผูป้ ่ วยใน จากการทบทวนคาสังใช้
่ ยาทีม่ ขี นาดไม่เหมาะสมคือ ยาในกลุ่ม Antibiotic ชนิดฉีดได้แก่ Ceftazidime ซึง่ เป็ นยาที่
ต้องมีการปรับขนาดการรักษาในผูป้ ่ วยโรคไตหรือขนาดการสังใช้
่ ไม่ได้ตามน้าหนักตัวของผูป้ ่ วย/โรคของผูป้ ่ วย โดยกรณีทพ่ี บ
เป็ นผูป้ ่ วยทีส่ ง่ ต่อมานอนรักษาจากโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ พยาบาลรับคาสังจากแพทย์
่
ให้ฉีดยาตามใบส่งต่อผูป้ ่ วย
แต่ขนาดทีส่ งไม่
ั ่ เป็ นไปตามใบส่งต่อผูป้ ่ วย (น้อยกว่าขนาดการรักษา) แนวทางแก้ไขคือ การคุยกับแพทย์โดยตรง อิงตามใบส่งต่อ
ผูป้ ่ วย การแก้ไขคือ ทบทวนการสังใช้
่ ยากับแพทย์ ในส่วนการพัฒนาทีต่ ่อเนื่องคือ กาหนดให้แพทย์เขียนรายการยาทัง้ หมดทีจ่ ะ
ให้ผปู้ ่ วยได้รบั โดยอิงตามใบส่งต่อผูป้ ่ วย ใช้ช่อื สามัญทางยา และระบุความแรงของยาทุกครัง้
 Transcribing error
-ผูป้ ่ วยนอก จากการทบทวนคือคัดลอกยาไม่ครบตามทีแ่ พทย์สงั ่ ซึง่ พบว่าส่วนใหญ่เป็ น กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ งรังทีม่ ที ม่ี กี าร
ปรับเปลีย่ นยา เช่น แพทย์สงลดขนาดยา/เพิ
ั่
ม่ ขนาดยารักษา เพิม่ ยาตัวใหม่ในการรักษา ซึง่ แพทย์จะเขียนคาสังเพิ
่ ม่ ในสมุด
ประจาตัวผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง โดยไม่ได้คดั ลอกลงโปรแกรม HI แนวทางการแก้ไขคือ ฝ่ ายเภสัชกรรมจะมีการประสานกับแพทย์
เพื่อยืนยันคาสังใช้
่ และจะเป็ นผูล้ งรายการยาที่ แพทย์ได้ทาการสังใช้
่ เพิม่ เติมจากยาโรคเรือ้ รังใน Program HI
- ผู้ป่วยใน จากการทบทวนมีสาเหตุมาจากลายมือแพทย์ การใช้คาย่อในคาสังการรั
่
กษา ไม่เขียนขนาดยาในการรักษาและ
แนวทางการพัฒนาคือ แจ้งแพทย์ให้ทราบถึงปั ญหาด้านการอ่านลายมือ และกาหนดให้การสังใช้
่ ยาทุกชนิดนัน้ ให้แพทย์เขียนชื่อ
ยาสามัญเท่านัน้ เขียนขนาดยาในการรักษาให้ชดั เจน
 Dispensing error
- ผูป้ ่ วยนอก จากการทบทวนคือ จ่ายยาไม่ครบตามจานวนทีส่ งไม่
ั ่ ถงึ วันนัด เนื่องจากผูป้ ่ วยบางรายบอกจานวนยาทีเ่ หลือไม่
ชัดเจน และแบ่งยาทีไ่ ด้รบั ล่าสุดคืนห้องยา แนวทางการพัฒนาคือ กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยจาจานวนยาทีเ่ หลือได้ไม่ชดั เจน จะจ่ายยาไปครบ
ตามจานวนทีแ่ พทย์สงั ่ และแนะนาให้ผปู้ ่ วยนาถุงยาเดิมมาด้วยเมื่อพบเภสัชกรในครัง้ ถัดไป
- ผูป้ ่ วยใน จากการทบทวนคือ การจ่ายยาไม่ครบตามจานวนทีส่ งจ่
ั ่ าย แนวทางการพัฒนาคือ จัดให้มกี าร double check
ก่อนการจ่ายยาออกจากห้องยา
 Pre-dispensing error ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน จากการทบทวนพบว่า ยาทีม่ ชี ่อื พ้อง มองคล้าย (LASA) ได้แก่ Vitamin
B complex-Folic, Ferrus Fumarate-Multivitamin, ,Glipizide-Glibenclamide, Glipizide-Hyoscine, Diazepamประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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Trihexylphenidil เป็ นต้นจะเกิดการจัดยาผิด แนวทางการพัฒนาคือ การทา Tall man letter เพือ่ ให้ผจู้ ดั ยาได้แยกความ
แตกต่างของ ชื่อยา รวมทัง้ การจัดเก็บยาทีม่ ี ชื่อพ้อง มอง คล้าย แยกออกจากกัน ติดสติก๊ เกอร์ไว้หน้าลิน้ ชักเก็บยา ส่วน
ผูป้ ่ วยในพบ ว่าจัดยา ไม่ครบตามใบสังยาเนื
่
่องจาก ผูป้ ่ วยส่งตัวมารับการรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลตาลสุม ยาบางรายการ
ไม่มใี นระบบโปรแกรมของโรงพยาบาลตาลสุมทาให้ไม่สามรถพิมพ์ฉลากยาได้จงึ ใช้ระบบเขียนเพิม่ ในฉลากยา แต่กอ็ าจ
เกิดความคลาดเคลื่อนได้เพราะ ผูป้ ่ วยบางรายมีรายการยาทีใ่ ช้รกั ษาเป็ นจานวนมาก แนวทางการพัฒนาคือการ จัดให้มี
ระบบการทวนสอบกัน อย่าง อิสระ ในวิชาชีพเดียวกัน (Independent check) และลงรายการยาทีไ่ ม่มใี นโรงพยาบาลเพิม่
ในระบบโปรแกรมของโรงพยาบาลตาลสุมโดยเจ้าหน้าทีเ่ ภสัขกรจะเป็ นลงเพิม่ เองเพื่อลดความผิดพลาดในการจัดยาไม่
ครบ
 Administration error
- ผู้ป่วยนอก พบว่าลืมบริหารยาและบริหารยาผิดขนาด ซึง่ มีปัจจัยเกิดจากตัวผูป้ ่ วยเอง โดยมี ปรับขนาด ยาเอง และ noncompliance กรณีน้จี ะต้องมีการร่วมกันแก้ปัญหาเป็ นสหสาขาวิชาชีพ โดยการ จะมีการทางานร่วมกันทีมเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วย (Home
health care) ในเบือ้ งต้น เมื่อซักประวัตผิ ปู้ ่ วย แล้วพบ ปั ญหาจากการบริหารยา ของผูป้ ่ วยเภสัชกรจะทาหน้าทีใ่ นการพูดคุยทา
ความเข้าใจกับผูป้ ่ วยในด้านยาจาก นัน้ จะเขียนใบส่งตัวผูป้ ่ วยเข้าสู่กระบวนการเยีย่ มบ้านของผูป้ ่ วยต่อไป (Home health care)
และมีการแก้ไข้ปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายในกรณีทผ่ี ู้ป่วยไม่สามารถจัดยาเองได้ โดยการทาปฏิทนิ ในการรับประทานยาให้ผปู้ ่ วย
เพื่อเพิม่ ความร่วมมือในการรับประทานยา
- ผูป้ ่ วยใน เกิดจากการบริหารยาผิดเวลา หรือ ลืมให้ยาแก่ผปู้ ่ วย แนวทางการพัฒนาคือ การจัดให้มกี าร Double Check ใน
กระบวนการบริหารยาของผูป้ ่ วยใน โดยมีการบันทึกการบริหารยาผูป้ ่ วย
(4) ผลการติดตามการใช้ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สงู (HAD)
 HAD มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีว่ างไว้ จากการทบทวนการดาเนินงานมีผปู้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงจานวน
822 ราย มีการติดตามการใช้ยาโดยการใช้แบบฟอร์มการติดตามการใช้ยา พบว่าเกิดพบอุบตั กิ ารณ์จากการใช้
ยาเสีย่ งสูง 3 ครัง้ 1) Hypoglycermia จาก RI 2) Phlebities จาก Potassium chloride injection 3) Vasoconstric จาก
Dopamine โดยทัง้ 3 อุบตั กิ ารณ์ โรงพยาบาลสามารถแก้ไขได้ทนั ท่วงที และผูป้ ่ วยปลอดภัย
 DUE ยาทีม่ กี ารสังใช้
่ มี 3 ชนิดคือ Seretide Accuhaler, Seretide Evohaler และ Losartan จากการดาเนินงานพบว่า
ร้อยละความเหมาะสมของการสังใช้
่ ยาคือ 100, 87.50, 72.22, 91.45 ในปี งบประมาณ 2559, 2560, 2561, 2562 ซึง่ จาก
การทบทวนสาเหตุพบว่า มีแพทย์หมุนเวียนมาปฏิบตั หิ น้าทีส่ ง่ ผลให้เกิดการสังยาที
่ ไ่ ม่สมเหตุผล แนวทางการพัฒนาคือ
การนาผลการวิเคราะห์เข้าสู่การประชุม PTC และ PCT และนาเสนอแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อนาไปสู่
การกาหนดนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลร่วมกับแพทย์ทม่ี าปฏิบตั หิ น้าที่
Drug interaction การติดตามและเฝ้ าระวังการใช้ยาในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาคู่ดงั กล่าว จากการดาเนินงาน
 ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์จากการใช้ยาทีม่ คี ่อู นั ตรกิรยิ าต่อกัน
 Medication Reconcilliation จากการดาเนินงานพบว่า ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีน่ อนโรงพยาบาลตาลสุมผ่านกระบวนการ
Medication Reconcilliation จานวน 748 ราย (ข้อมูลปี งบประมาณ 2562) ผูป้ ่ วยได้รบั ยาต่อเนื่องครบถ้วนทัง้ สิน้ 703
ราย และไม่ได้รบั ยาต่อเนื่อง จานวน 45 ราย จากการทบทวนสาเหตุพบว่า ผูป้ ่ วยเบาหวานเกิดภาวะ Hypoglycemia
จานวน 26 ราย แพทย์จงึ ต้องงดยา เพื่อปรับยาใหม่ให้แก่ผปู้ ่ วย ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงระดับโพแทสเซียมในเลือด
เพิม่ ขึน้ จานวน 1 ราย ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงเกิดภาวะ Hypotension จานวน 8 ราย ผูป้ ่ วยได้รบั ยาพ่นชนิด NB ที่
โรงพยาบาล แพทย์จงึ งดยาชนิด MDI 10 ราย
(5) ผลการดาเนินงานตามแผนงานใช้ยาสมเหตุผล (Rational Drug Use) และแผนงานดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ
(antimicrobial Stewardship) :
 ฝ่ ายเภสัชกรรมฯได้มกี ารวางแผนและดาเนินงานเพื่อให้มกี ารใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล โดยได้มกี ารส่ง
เจ้าหน้าทีส่ หวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าทีใ่ นรพ.สต เข้ารับการอบรมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง
สมเหตุสมผล
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 จัดอบรมพยาบาลใน รพ.สต. ,อสม และผูป้ ระกอบการร้านค้าร้านชา โดยดาเนินการครบทุก รพ.สต.เพื่อทบทวนและ
รณรงค์การใช้ยาในชุมชนให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
 ในโรงพยาบาล สหวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ได้มกี ารประชุมทบทวนการใช้ยาต้านจุลชีพ เพื่อให้มี
การใช้อย่างสมเหตุสมผล และมีการจัดทาแนวทางในการสังใช้
่ ยาปฏิชวี นะร่วมกัน
 ในระบบ HI (ระบบบันทึกรับบริการ) งานศูนย์เทคฯได้มกี ารพัฒนาให้มกี ารประมวลผลตัวชีว้ ดั RDU ทุกวัน และมีการส่ง
ข้อมูลทางไลน์อตั โนมัติ เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานการใช้ยาต้านจุลชีพ และกระตุน้ ให้มกี ารใช้อย่างสมเหตุสมผล
 จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมาพบว่าผลการดาเนินงานการใช้ยาสมเหตุผลพบว่าในภาพผลงานระดับอาเภอนัน้ พบว่า ผ่าน
RDU ขัน้ ที่ 1 คือ รพ.สต.ทัง้ 7 แห่ง มีการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบน และโรคอุจาระร่วง
เฉียบพลัน น้อยกว่าร้อยละ 20 ทัง้ 2 กลุ่มโรคดังกล่าว
 ส่วนตัวชีว้ ดั RDU ของโรงพยาบาลตาลสุมล่าสุดเดือนตุลาคม 2562 ทีย่ งั ไม่ผ่านมี 3 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ ร้อยละการสังใช้
่ ยา
ปฏิชวี นะวนโรคติดเชือ้ อุจจาระร่วงเฉียบพลันได้ 25 % (เป้ าหมาย <=20%) , ร้อยละผูป้ ่ วยนอกโรคเบาหวานทีใ่ ช้ยา
Meformin ได้ 70.09 % (เป้ าหมาย >= 80%) และการใช้ยาพ่นสเตีรอยด์ในผูป้ ่ วยหอบหืดเรือ้ รังได้ 36.17
(เป้ าหมาย>=80%) ซึง่ ทีมระบบยาร่วมกับทีมดูแลผูป้ ่ วยได้รบั ทราบข้อมูลเพื่อนาไปปรับปรุงและประเมินให้ผ่านตาม
ตัวชีว้ ดั
 ในปี งบประมาณ 2562 ทีมระบบยาได้มกี ารวางแผนการดาเนินงานโดย จะได้มกี ารทบทวน ทาความเข้าใจตัวชีว้ ดั RDU
ให้แต่ละคนทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบในรูปแบบของการประชุมเชิงปฎิบตั กิ าร และมีการติดตามการดาเนินการตามตัวชีว้ ดั ทุก
เดือน
(6) การติดตามตัวชีว้ ดั การทบทวนวรรณกรรม การประเมินและปรับปรุงระบบจัดการด้านยา:
 มีการติดตามตัวชีว้ ดั การดาเนินงานทุกเดือน โดยเน้นทีอ่ ุบตั กิ ารณ์ทส่ี าคญทีม่ คี วามเสีย่ งต่อชีวติ ของผูป้ ่ วย
 การประเมิน DUE ในยาทีม่ มี ลู ค่าและอัตราการใช้สงู โดยในปี งบประมาณ 2562 จะประเมินการใช้ ยาSeretide
Accuhaler, Seretide evohaler และ Losartan ทีม่ มี ลู ค่าการใช้สงู
II-6.1 ข. สิง่ แวดล้อมสนับสนุน
(1) การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ความรูค้ วามสามารถ:
 มีการปรับปรุงข้อมูลวิชาการด้านยา ให้ทนั สมัยอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ทนั เหตุการณ์และมีแนวทางการรักษา ทีเ่ ป็ น
ปั จจุบนั เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล
 การพัฒนาระบบ Medication reconciliation เนื่องจากพบว่ารายการยาของผูป้ ่ วยจากแหล่งต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลศูนย์
สรรพสิทธิประสงค์,โรงพยาบาล รพ.สต., สมุดผูป้ ่ วย, สถานพยาบาลอื่นไม่ตรงกันได้รบั ยาจากหลายแห่งหรือขณะมารับ
การรักษา ในหอผูป้ ่ วยแล้วไม่ ได้รบั ยาเดิม ทีผ่ ปู้ ่ วยใช้อยู่หรือกรณีผูป้ ่ วยส่งต่อมารับการรักษาต่อ (ผูป้ ่ วยนายาเดิมมา
ด้วย) เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาอย่างต่อเนื่องเหมาะสมไม่ซ้าซ้อน จึงมีนโยบายเพิม่ พูนความรูเ้ รื่อง Medication
reconciliation ให้แก่เจ้าหน้าทีท่ งั ้ นี้เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจในระบบการทางานรวมทัง้ เป็ น การพูดคุยแลก เปลีย่ นแนวคิด
เพิม่ ความร่วมมือในการ เก็บข้อมูล ส่งผลให้การ ดาเนินงานเป็ นสหสาขาวิชาชีพ เป็ นไปอย่างราบรื่น
 สมุนไพร จังหวัดอุบลราชธานีมนี โยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตาลสุมจึงได้ตอบสนอง นโยบายด้วยการบรรจุรายการยาสมุนไพร ในบัญชียาของ
โรงพยาบาลตาลสุมจานวนทัง้ สิน้ 24 รายการ เนื่องจาก บุคคลากรทางการแพทย์ไม่คุน้ เคยกันการใช้ยาสมุนไพรจึง
ประสบปั ญหาในการสังใช้
่ ยาสมุนไพร ทีมระบบยาจึงได้นาแนวทางการใช้ยาสมุน ไพรเข้าสู่วาระการประชุมของ PCT
เพื่อชีแ้ จงแนวทางการบริหารและการจัดการกับ ยาสมุนไพรรวมทัง้ ได้จดั ทา “คู่มอื การใช้ยาสมุนไพร” ให้กบั จุดบริการที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ งานบริการผูป้ ่ วยนอก, ห้องฉุกเฉิน, หอผูป้ ่ วยใน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบลทัง้ 7 แห่ง
โดยกลุ่มแพทย์และเจ้าหน้าทีท่ ต่ี รวจรักษาใน รพ.สต.ทีจ่ ะมีสว่ นในการสังใช้
่ ยาสมุนไพร
 จากการทบทวนการบริหารจัดการวัคซีนตอนแรกจะพบว่า ระบบการบริหารจัดการวัคซีนยังไม่แน่ ชดั การจัดเก็บวัคซีน
ไม่ถูกวิธี รวมทัง้ ระบบลูกโซ่ความเย็นไม่เป็ นไป ตามมาตรฐาน จึงได้หาแนวทางแก้ปัญหาโดยจัดประชุมวิชาการ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่อง “การบริหาร จัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น” เพื่อให้บุคลากรได้เกิดความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญ ในระบบลูก โซ่ความเย็น และมีแนวทางปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด โครงการ
ประชุ ม วิช าการเกี่ย วกับ การบริก ารจัด การวัค ซีน นี้ เ ป็ น โครงการที่ไ ด้ดาเนิ น งานร่ ว มกับ ฝ่ าย เวชปฏิบ ัติชุ ม ชนของ
โรงพยาบาลตาลสุมเป็ นการดาเนินงานแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการรับรู้ปัญหา และร่วมกันแก้ไขตามบริบทของ
โรงพยาบาลตาลสุม และยังมีการจัดทาเอกสารแนวทางปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการวัคซีนให้กบั โรงพยาบาลส่งเสริมตาบล
ทัง้ 7 แห่ง
(2) การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วยแต่ละราย:
 ผูป้ ่ วยนอก เมื่อผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจจากแพทย์แล้วให้ผปู้ ่ วยมานังรอรั
่ บยาทีห่ น้าห้องยาได้เลย โดยให้ผชู้ ่วยเหลือคนไข้
กรณีผปู้ ่ วยนังรถเข็
่
นหรือคนไข้เป็ นผูถ้ อื บัตรประจาตัวผูป้ ่ วยยื่นทีห่ อ้ งยาเภสัชกรจึงเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของ ผูป้ ่ วยและ
สามารถ ค้นหา DRP จากการสังใช้
่ ยาได้ และผูป้ ่ วยมีความต่อเนื่องในการรักษาจากการได้รบั ยาทีค่ รบถ้วน
 ผูป้ ่ วยในระบบการตรวจสอบคนไข้จงึ ใช้ copy ของ doctor order sheet ทาให้เห็นคาสังการใช้
่
ยาโดยตรง แต่ยงั ไม่เห็น
ผล lab ทีส่ าคัญ และยังไม่เกิดการบริบาลผูป้ ่ วยภายในหอผูป้ ่ วยอย่างเป็ นรูปธรรม จึงได้จดั ให้เภสัชกร ประจาหอผูป้ ่ วย
เพิม่ กิจกรรมการค้นหา DRP เชิงรุก ไม่ว่าจะเป็ น การใช้ยาอย่างต่อเนื่องคนไข้ (Medication reconciliation) การติดตาม
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาของผูป้ ่ วย การติดตามการใช้ยาในกลุ่ม High alert drug ร่วมกันเป็ นสหสาขาวิชาชีพ
(3) การเข้าถึงข้อมูลยาทีจ่ าเป็ น:
 จากการทบทวนการปฏิบตั งิ านพบว่า บุคลากรยังสับสนข้อมูลทางยาอยูม่ าก ฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชนจึงเก็บรวบรวมคาถาม
ทีม่ กั ถูกตัง้ คาถามและนามาจัดทาข้อมูลการบริหารจัดการด้านยา ดังต่อไปนี้
 คู่มอื การบริหารและติดตามการใช้ยาในกลุ่ม High alert drugs
 คู่มอื การใช้ยาในเด็ก
 การเลือกใช้ยาในหญิงตัง้ ครรภ์และให้นมบุตร ซึง่ ได้ต่อยอดการเข้าถึงความรูเ้ พิม่ ด้วยการ และในจะได้มกี ารพัฒนา เพิม่
อักษรการแบ่งกลุม่ ยาทีใ่ ช้ในหญิงตัง้ ครรภ์ตามลาดับความปลอดภัยได้แก่ A,B,C,D,X อักษร ภาษาอังกฤษจะปรากฏ ใน
ฉลากยา เพื่อเป็ นการแจ้งเตือนเภสัชกรผูท้ าหน้าทีจ่ ่ายยา ตอนนี้อยู่ในช่วงดาเนินการ
 คู่มอื การบริหารยาฉีดทีม่ ใี ช้ในโรงพยาบาล
 ตารางการเตรียมสารละลายทีใ่ ห้ทางหลอดเลือดดาทีไ่ ม่มใี นโรงพยาบาลตาลสุม
 ตารางการผสมยาฆ่าเชือ้ ไข้หวัดใหญ่
 ตารางความคงตัวของยาฉีด
 ตารางวิธกี ารผสมและให้ยา Gentamicin sulfate ในทารก
 รายการยาทีห่ า้ มใช้ในผูป้ ่ วยในกลุ่ม G-6-PD นอกจากนี้ยงั ได้จดั ทาสมุดคู่มอื สาหรับผูป้ ่ วย ในกลุ่ม G-6-PD ไว้สาหรับ
ให้ผปู้ ่ วยพร้อมทัง้ ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองและผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้
 ใบความรูส้ าหรับให้ผปู้ ่ วยวัณโรค พร้อมทัง้ คาแนะนาการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ่ วย โดยมีนกั วิชาการสาธารณสุขเป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูล และยังมีเภสัชกรทีร่ บั ผิดชอบด้านคลินิกได้ให้ความรูเ้ รื่องยาข้อควรปฏิบตั ติ ่างๆร่วมด้วย
 จัดยาสาหรับผูป้ ่ วยวัณโรคแบบ dot โดยมีการติดตามการใช้ยาและอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาภาวะตับ อักเสบ
ทุกครัง้ ทีม่ ารับยา โดยมีเภสัชกรเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ าน
 ภายหลังจากการจัดทาข้อมูลทางด้านยาให้แก่บคุ ลากรทางการแพทย์ รวมทัง้ การทาข้อมูลให้แก่ผปู้ ่ วย พบว่า บุคลากร
ทางการแพทย์ยงั มีคาถามเกีย่ วกับการสังใช้
่ ยาอยู่บา้ ง ซึง่ เป็ นคาถามเกีย่ วกับยาทีผ่ ปู้ ่ วย นามาเอง และยาทีไ่ ด้รบั กลับมา
จากโรงพยาบาลอื่น ทีม PTC จึงได้จดั ทาข้อมูลทางด้านยาเพิม่ เติมได้แก่Trimethroprim+Sulfamethoxazole ชนิดฉีด,
Amphotericin B, Ciprofloxcin, Augmentin ชนิดฉีด, Cefoxime ชนิดฉีด, Sulperazone เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ยามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ PTC มีการติดตามข้อมูลอย่าง สม่าเสมอและมีการตรวจสอบยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั กลับมา
รักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลตาลสุม และจัดทาข้อมูลด้านยาให้ แก่บคุ ลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(4) ระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการตัดสินใจเกีย่ วกับการใช้ยา การส่งสัญญาณเตือน:
 ใช้ระบบ HI ในการบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วย ซึง่ จะมีระบบแจ้งเตือนดังนี้
- Drug interation
- การแพ้ยา
- ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา warfarin
- ผูป้ ่ วย G-6-P-D
- หญิงตัง้ ครรภ์
ซึง่ จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมา ได้ประโยชน์จากการใช้ระบบแจ้งเตือนดังกล่าว ในการดักจับก่อนสังใช้
่ /จ่ายยาให้แก่
ผูป้ ่ วย
 ในการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนทางยา เภสัชกรทาหน้าทีใ่ นการค้นหา โดยในขัน้ ตอนการตรวจเช็ค ซึง่ ใน
ปี งบประมาณ 2562 ฝ่ ายเภสัชกรรมฯได้คอมพิวเตอร์เพื่อให้เภสัชกรใช้ในการตรวจเช็คมา 1 เครื่องซึง่ เป็ นเครื่องเดียวกับ
ทีใ่ ช้ในระบบคิวเรียกคนไข้เพื่อมารับยา
(5) สิง่ แวดล้อมทางกายภาพเกีย่ วกับการใช้ยา:
 งานคลังเวชภัณฑ์เป็ นอาคารทีม่ สี ว่ นทีต่ ดิ เครื่องปรับอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ และมีการบันทึกอุณหภูมิ ความชืน้ ซึง่
จากการบันทึกข้อมูลพบว่า ความชืน้ ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่ในบางช่วง โดยฝ่ ายเภสัชกรรมฯ ได้มแี ผนการปรับปรุงคลัง
เวชภัณฑ์ได้แก่ การกัน้ ส่วนทีเ่ ป็ นสานักงาน การปรับปรุงพืน้ คลังให้ป้องกันความชืน้ ได้ และการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ
ให้ครอบคลุมภายในคลังเวชภัณฑ์
 ยาทีต่ อ้ งเก็บในตูเ้ ย็น มีตูเ้ ย็นทีใ่ ช้เก็บอย่างพอเพียง และมีระบบห่วงโซ่ความเย็น และระบบสารองไฟเมื่อเกิดไฟฟ้ าดับ
รวมถึง แผนฉุกเฉินหากเกิดไฟฟ้ าดับ
II-6.1 ค. การจัดหาและเก็บรักษายา
(1) การจัดหายา:
 คณะกรรมการ PTC ได้มกี ารดาเนินงานในการจัดการนโยบายด้านยาในหลายๆ ระบบเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและ
รองรับการขยายบริการทีม่ ากขึน้ โดยได้มกี ารประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาร่วมกับทีม PCT และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่
- พิจารณาปรับปรุงบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล โดยได้มกี ารทบทวนบัญชีปีละ 1 ครัง้ การทบทวนยาทีใ่ ช้ในการดูแล
ผูป้ ่ วย STEMI และการปรับปรุงรายการยาทีใ่ ช้ในผูป้ ่ วยฉุกเฉินตามข้อตกลงของทีม PTC โรงพยาบาลตาลสุม โดยปฏิบตั ติ ามแนว
ทางการรักษาตามข้อตกลงของทีม PTC เขตบริการสุขภาพที่ 10
- กาหนดแนวทางการสังใช้
่ ยาสาหรับแพทย์ กาหนดสิทธิการสั
่ ายยา และจานวนการจ่ายยาทีเ่ หมาะสม เนื่องจากในช่วงนี้
์ งจ่
ทางโรงพยาบาลประสบปั ญหาสภาวะพร่องทางการเงิน จึงมีนโยบายร่วมกับทีม CFO ในการควบคุมความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย
ด้ า นยาโดยเฉพาะในกลุ่ ม ยานอกบัญ ชีย าหลัก แห่ ง ชาติ ยาที่ มี มู ล ค่ า สู ง หรือ ยาที่ มีอ ัต ราการใช้ สู ง เช่ น omeprazole,
acetylcysteine และยากลุ่มสมุนไพรที่มกี ารใช้ซ้าซ้อนกับยาแผนปั จจุบนั รวมทัง้ กาหนดแนวทางควบคุมการใช้เวชภัณฑ์ให้
เหมาะสมตามระเบียบ
 การจัดซือ้ จัดหายา จะปฏิบตั ติ ามระเบียบพัสดุ โดยในการจัดซือ้ ของโรงพยาบาลตาลสุมจะประกอบด้วย
-จัดซือ้ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
-จัดซือ้ โดยการประกวดราคาร่วมระดับเขต
-สืบราคาร่วมระดับจังหวัด
ซึง่ ในการจัดซือ้ จัดหาจะต้องให้เวชภัณฑ์ยา ให้มสี ถานะคลังไม่เกิน 2 เดือน และมีคุณภาพ พอเพียงต่อการใช้
(2) การเก็บสารองยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย:
 จากการทบทวนการสารองยาของหน่ วยบริการต่าง ๆ พบว่าการสารองยาไม่เป็ นไปตามอัตราการใช้และพบอุบตั กิ ารณ์
การสารองยาไม่เพียงพอ จานวน 4, 8,9, 7 ครัง้ ในปี 2559,2560,2561,2562 ตามลาดับ โดยรายการยาทีข่ าดมากทีส่ ุด
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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3 อันดับแรก คือ กลุ่มยาพ่นในผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง , ยารักษาระดับไขมันในเลือดสูง , ยารักษาโรคเบาหวาน บางรายการที่
เป็ นยาสอบราคาเขต และยาทีผ่ ลิตโดยองค์การเภสัชกรรม เนื่องมีอตั ราการใช้ในปริมาณมากและการจัดส่งล่าช้าเพราะ
ผลิตไม่ทนั ตามใบสังซื
่ อ้ แนวทางในการแก้ไขในการจัดหาดาเนินการโดย การแบ่งจ่ายยาบางรายการหากยาใกล้หมดก็
ให้ผู้ป่วยนาซองที่มตี ิดจานวนค้างมาเบิกเพิม่ ที่ห้องยา การเบิกจากโรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิ
ประสงค์ โรงพยาบาลข้างเคียงทีม่ ใี ห้เบิกได้ จัดระบบโดยให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานคลังตรวจสอบปริมาณคงเหลือก่อน
ถึงสิน้ เดือน 1-2 สัปดาห์ เผื่อระยะเวลาในการจัดซือ้ จัดหา และกาหนด Minimum requirement ร่วมกับทีม PCT
 ปั ญหายาทีจ่ ดั ซือ้ จากองค์การเภสัชกรรมส่งล่าช้า ทาให้ยาขาดคลังรวมทัง้ การรายงานเกีย่ วกับปริมาณยา ขององค์การ
เภสัชกรรมมีความล่าช้า การแก้ไขทีไ่ ด้ดาเนินการคือ สังยาโดยเผื
่
่อระยะเวลารอคอย 2 สัปดาห์ ซึง่ ก็สามารถลดปั ญหา
ยาขาดคลังได้บา้ ง
 เป้ าหมายของอัตราคงคลังคือ น้อยกว่า 2 เดือน ปี พ.ศ. 2554 เกิดปั ญหาอุทกภัยส่งผล ให้โรงงานผลิตยาหลายแห่ง ไม่
สามารถจัดส่งยาได้จงึ ประสบกับปั ญหายาขาดคลังและการมีคาสังซื
่ ้อทีซ่ ้าซ้อนส่งผลให้เกิด ความยุ่งยากในการบริหาร
จัดการทีม่ าก่อน หลัง และน้าเกลือบางขนาดทีต่ อ้ งสังใช้
่ อ(เจ้าหน้าทีไ่ ม่สะดวกในการใช้งาน) เนื่องจากขาดแคลน พอการ
ผลิตน้าเกลืออยู่ในภาวะปกติ ก็ตอ้ งบริหารจัดการหมุนเวียนน้าเกลือดังกล่าวให้โรงพยาบาลข้างเคียงใช้ ในส่วนของอัตรา
การสารองยา เป็ นไปตามเป้ าหมาย ปี 2557-2562 ไม่เกิน 2 เดือน อัตราการสารองยา คือ 1.39, 1.45, 1.33, 1.44,
1.23, 1.34 เดือน ส่วนปั ญหายาบางรายการขาดสภาพคล่อง เบือ้ งต้นแก้ปัญหา โดยการเบิกเวชภัณฑ์ จากโรงพยาบาล
อื่นข้างเคียง ในส่วนของการแก้ไขปั ญหาในระยะยาว คือการวางแผนการ จัดซื้อยาเป็ นรายปี ติดตาม แนวโน้ม
ความสามารถในการผลิตยา พยากรณ์อากาศรวมทัง้ การติดตา ข่าวสาร เป็ นระยะ ทัง้ นี้หากเกิดปั ญหา อุทกภัยจะได้
ดาเนินการแก้ปัญหาได้ทนั ท่วงที รวมทัง้ การจัดทาแผนการจัดซือ้ ยาประจาปี โดยการใช้ขอ้ มูลปริมาณการใช้ยา 3 ปี
ย้อนหลัง นโยบายรัฐบาล มาใช้ในการพิจารณาจัดทาแผนการจัดซือ้
 ปั จจุบนั อัตราการเก็บสารองยาของฝ่ ายเภสัชกรรมเป็ นไปตามเป้ าหมายคือ <2 เดือน แต่ยงั มียาบางรายการทีย่ งั ขาดใน
บางช่วงซึง่ ทางทีม PTC และฝ่ ายเภสัชกรรมก็มแี นวทางการพัฒนาคือ 1)การจัดทาแผนการจัดซือ้ ยาประจาปี 2)การนา
Program บริหารเวชภัณฑ์มาใช้ ซึง่ สามารถตรวจสอบอัตราการใช้ยาได้อย่างแม่นยา และนามาใช้เป็ นแนวทางในการ
จัดซือ้ จัดหายาตามปริมาณการใช้
(3) การจัดให้มยี า/เวชภัณฑ์ฉุกเฉินในหน่วยดูแลผูป้ ่ วย:
 ปี 2562 ทบทวนแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ emergency drugs ซึง่ จากทีผ่ ่านมายังไม่พบความ
คลาดเคลื่อนจากการใช้ยาสารองฉุ กเฉิน แต่ได้มกี ารวางแนวทางป้ องกัน เช่น การจัดทาสติกเกอร์แนะนาวิธใี ช้ยา
ขนาดยา การผสมยา และกาหนดให้มกี าร independent double check ทุกครัง้ ก่อนใช้ยา ประเมินติดตามการใช้ยา
ทุกครัง้ เมื่อมีการสังใช้
่ ยา
(4) การจ่ายยาเมื่อห้องยาปิ ด:
 ฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชน เปิ ดให้บริการตัง้ แต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. โดยมีเภสัชกร ทาหน้าทีส่ ่งมอบยา ตลอดเวลาที่
เปิ ดทาการ นอกเวลาทาการการจ่ายยาจะเป็ นหน้าทีข่ องห้องฉุ กเฉินโดยมีกรอบบัญชียาสาหรับ การจ่ายยานอกเวลา
โดยให้พยาบาลคนที่ 1 เป็ นผูจ้ ดั เตรียมยา และให้พยาบาลคนที่ 2 เป็ นผูจ้ ่ายยา และให้คาแนะนาในการบริหารยา ให้แก่
ผูป้ ่ วย เมื่อห้องยาเปิ ดมีการส่งใบสังยามาเบิ
่
กยาทดแทนโดยมี เภสัชกรตรวจสอบใบสังยาอี
่ กครัง้ และจะมีแพทย์เป็ นผูล้ ง
ลายมือชื่อรับรองการสังจ่
่ ายยาของพยาบาลอีกครัง้ ในตอนเช้าของวันรุ่งขึน้ เพื่อตรวจสอบการสังจ่
่ ายยาของพยาบาล
 เมื่อมีการนายาไปทดแทนยาทีม่ กี ารใช้ทห่ี อ้ งฉุ กเฉิน จะมีการสุ่มตรวจจานวนยาทีใ่ ช้ไปตามใบสังยา
่ กับ จานวนยาที่
คงเหลือใน Stock (Minimal Requirement) จากการดาเนินงานพบว่า จานวนยาทีค่ งเหลือมีน้อยกว่าปริมาณยาทีค่ วรจะ
มี ซึง่ จากการทบทวนพบว่า มีสาเหตุมาจาก การจ่ายยาให้แก่ผปู้ ่ วยแล้วไม่ได้ลงข้อมูลใน Computer ส่งผลให้จานวนยาที่
เบิกจ่ายมีน้อยกว่าความเป็ นจริง ซึง่ ยาทีพ่ บปั ญหานี้มากทีส่ ุดคือยาฉีด ยาเม็ด แนวทางแก้ไขปั ญหาคือ กาหนดให้ลง
ข้อมูลการให้ยา ก่อนการให้ยาแก่ผปู้ ่ วยทุกครัง้ และในกรณี ยา stat ทีต่ อ้ งให้กรณีผปู้ ่ วยฉุกเฉินก็จะจัดแยกต่างหาก ฝ่ าย
เภสัชกรรมจัดคืนตามใบเบิก (ส่งซองยาที่ใช้แล้วคืนด้วย) ซึ่งก็ทาให้ปัญหาการการเบิกยาขาดมีปริมาณลดลง ทัง้ นี้
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นอกจากจะป้ องกันปั ญหาการเบิกจ่ายยาไม่ตรงแล้ว ยังป้ องกันการเกิด ADE จากการบริหารยาอีกทางหนึ่ง
 จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมาพบ การเกิด Prescribing error ในผูป้ ่ วยนอก รวมทัง้ สิน้ 4.90 ต่อ 1,000 ใบสังยา
่ ใน
ปี งบประมาณ 2560, 4.95 ต่อ 1,000 ใบสังยา
่ ในปี งบประมาณ 2561 และ 3.65ต่อ 1,000 ใบสังยา
่ ในปี งบประมาณ
2562 จากการทบทวนพบว่าการสังจ่
่ ายยาผิดขนาด ซึง่ ยาทีม่ กี ารสังจ่
่ ายผิดมากทีส่ ุดคือ ยาในกลุ่มยาปฏิชวี นะ ยาโรค
เรือ้ รัง และยาในผูป้ ่ วยเด็ก ทีไ่ ม่เหมาะสม ทีม PTC จึงได้จดั ทาคู่มอื การ บริหารยาในเด็กพร้อมทัง้ ให้ คาแนะนา วิธใี ช้
คู่มอื เพื่อเป็ นแนวทางการจ่ายยา ทีใ่ ช้ในเด็กและหากมีขอ้ สงสัย สามารถติดต่อสอบถามกับเภสัชกร ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
(5) การจัดการกับยาทีส่ ง่ คืนมาห้องยา:
 การจัดยาให้กบั หอผูป้ ่ วยมีการจัดยาแบบ One day dose และยังไม่มรี ะบบการ pre pack ยาผูป้ ่ วยใน ซึง่ พบปั ญหา คือ
ไม่สามารถตรวจสอบวันอายุของยาได้อย่างแน่ ชดั รวมทัง้ ฉลากยาจะเป็ นลายมือซึง่ ยากต่อการ ระบุชนิดของยา และ
บางครัง้ ก็ลงข้อมูลไม่ครบ ต่อมาจึงได้ปรับระบบการจัดยา การกระจายยาให้กบั หอผูป้ ่ วยในใหม่ดว้ ยการจัดให้ มีการ pre
pack ยาสาหรับการจ่ายยาให้แก่ผใู้ น ในส่วนของ การจัดยาให้กบั ผูป้ ่ วยใน ได้มกี ารปรับระบบการจัดยา เป็ นแบบ Unit
Dose โดยจะมีกล่องสาหรับจัดยา ให้ผปู้ ่ วยในแต่ละราย ภายในกล่องบรรจุยาจะแบ่งเป็ นช่อง ๆ ตามเวลาการบริหารยา
ได้แก่ เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน ยาตามอาการ สาหรับยา ทีจ่ ดั ให้แก่ผปู้ ่ วยในก็มกี ารระบุ, ชื่อยา, จานวน, วันหมดอายุ
ของยาอย่างชัดเจน จากการทบทวนระบบพบว่า สามารถตรวจพบ Administration error จานวน 1.02 ต่อ 1,000 ใบสัง่
ยา ในปี งบประมาณ 2560, 0.95 ต่อ 1,000 ใบสังยา
่ ในปี งบประมาณ 2561, 0.49 ต่อ 1,000 ใบสังยา
่ ในปี งบประมาณ
2562 ได้แก่ การลืมบริหารยาใน มือ้ ก่อนนอน ซึง่ ฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชนจะ ตรวจพบเมื่อมีการจัดยาให้แก่ผปู้ ่ วยใน ในวัน
ต่อไป ซึง่ เมื่อพบปั ญหาจะมีการโทรประสานงานกับงานหอผู้ ป่วยใน เพื่อหาสาเหตุและการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป การ
พัฒนาเพื่อป้ องกันการเกิด Administration error คือ ในการบริหารยาผูป้ ่ วยในนัน้ จะต้องมีการ Double check ก่อนการ
จาหน่ายยาให้แก่ผปู้ ่ วยทุกครัง้
 การจัดการกับยาทีส่ ง่ คืนห้องยานัน้ เนื่องจากมีการติดฉลากยา อย่างชัดเจนได้แก่ ชื่อยา วันผลิต วันหมดอายุ รวมทัง้ รุ่น
การผลิต ฉะนัน้ เมื่อส่งคืนยา กลับมาทีห่ อ้ งยา เมื่อตรวจสอบตามฉลากยาแล้ว หากยังไม่หมดอายุ ก็สามารถนายา
กลับมาหมุนเวียนใช้ได้อกี ครัง้
 กรณียาใกล้หมดอายุ ตามข้อตกลงของคณะกรรมการ PTC หากมียาทีใ่ กล้หมดอายุคอื อีก 6 เดือนจะถึงวัน หมดอายุของ
ยาให้หน่วยบริการส่งคืนยากลับห้องยาเพื่อเปลีย่ นยา
 การหยิบ ใช้ยาแบบ FIFO “Frist in Frist out” รวมทัง้ การควบคุม ปริมาณยาคงคลังให้อยูใ่ นช่วง 2 เดือน
 จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมา พบว่าปี 2561 มียาหมดอายุคดิ เป็ นมูลค่า 27,833.75 บาท โดยยาหมดอายุทม่ี มี ลู ค่าสูงสุด
อันดับแรก ได้แก่ Cloxacillin 250 mg ตามลาดับ เนื่องจากเป็ นยาทีม่ ปี ริมาณการ ใช้ค่อนข้างน้อย แนวทางแก้ไข
ปั ญหาคือ ตัดยา Cloxacilline 250 mg ออกจากบัญชียาโรงพยาบาลและคงไว้ซง่ึ ยา Dicloxacillin 250 mg ทีม่ ปี ริมาณ
การใช้สม่าเสมอ และจะได้มกี ารทบทวนอีกบางรายการทีม่ กี ารใช้น้อยเพิม่ อีก
 ยาทีม่ ปี ริมาณการใช้ค่อนข้างน้อย แต่มคี วามจาเป็ นต้อง มีไว้ในโรงพยาบาล เช่น ยาในกลุม่ Antidote, ยาแก้พษิ ต่าง ๆ
ยาในกลุ่มยาฆ่าเชือ้ บางชนิด สาหรับฝ่ ายเภสัชกรรมเมื่อพบยาใกล้หมดอายุ (มีอายุอกี 6 เดือน) จะดาเนินการ
แลกเปลีย่ นยาทีใ่ กล้หมดอายุบริษทั ยา
 ยาป้ ายตา ยาหยอดตา มีการสังใช้
่ สองจุดคือ ห้องหลังคลอด และห้องฉุกเฉิน จะมีการสังใช้
่ ภายหลัง การล้างตา ทีจ่ ุด
บริการ รวมทัง้ ทีห่ อ้ งหลังคลอดจะมีการใช้ยาป้ ายตาภายหลังจากเด็กคลอดเพื่อให้มคี วาม ปลอดภัยกับ ผูป้ ่ วย ยา
ดังกล่าวจะไม่มกี ารหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้า
 ยาทีผ่ ปู้ ่ วยนามาคืน นัน้ จะมีการเก็บข้อมูล และตรวจสอบมูลค่าของยา ในการนี้จะตรวจสอบสภาพยาทีผ่ ปู้ ่ วยนากลับมา
คืน (เฉพาะยาทีเ่ ป็ นแผง) ข้อมูลทีไ่ ด้มานัน้ จะนามาใช้ในการประเมินการใช้ยาของผูป้ ่ วย ประเมินความร่วมมือ ในการใช้
ยาของผูป้ ่ วย โดยส่วนใหญ่จะเป็ นยาในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ซึง่ นามาสูก่ ารแก้ปัญหาในการบริบาลผูป้ ่ วยเป็ นราย ๆ โดย
การทางานร่วมกันเป็ น สหสาขาวิชาชีพ และประสานกับเจ้าหน้าทีด่ แู ลผูป้ ่ วยในพืน้ ทีข่ อง รพ.สต.
II-6.2 ก. การสังใช้
่ และถ่ายทอดคาสัง่
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(1) การเขียนคาสังใช้
่ ยาและถ่ายทอดคาสัง่ เพื่อการใช้ยาทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย:
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการตรวจรักษาและการสังใช้
่ ยา ทัง้ แพทย์ และพยาบาล สามารถเข้าถึงข้อมูลทีจ่ าเป็ นของผูป้ ่ วย ทัง้ ในส่วน
ของผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ เพศ น้าหนัก ส่วนสูง ข้อมูลการแพ้ยา การตัง้ ครรภ์ ข้อมูลการ
วินิจฉัยโรค โรคประจาตัว ข้อมูลทางห้องปฏิบตั กิ าร โดยถ้าเป็ นผูป้ ่ วยนอก ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในโปรแกรม HI ทัง้ หมด
ซึง่ แพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยใช้รหัสผ่านเฉพาะบุคคล ส่วนผูป้ ่ วยใน ข้อมูลเหล่านี้จะบันทึกใน
หน้าต่างๆของเวชระเบียนและแบ่งเป็ นส่วนๆชัดเจนและเข้าถึงง่าย ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมาไม่พบอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ปั ญหาการเข้าถึงข้อมูลของผูป้ ่ วยจากระบบดังกล่าว
ในส่วนของการรับคาสังใช้
่ ยาของห้องจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก พบปั ญหาการเข้าถึงข้อมูลผูป้ ่ วยค่อนข้างยาก เนื่องจากข้อจากัดของ
ระบบ HI ทีต่ อ้ งเปิ ดหน้าจอหลายอันจึงจะได้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยทีค่ รบถ้วน เช่น ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ข้อมูลการ
วินิจฉัยโรคทัง้ หมด จึงได้ทาการแก้ไขให้มขี อ้ มูลบางส่วนแสดงในใบสังยาได้
่
เลย เช่น GFR, FBS แต่ยงั มีปัญหาในการ
แสดงข้อมูล diagnosis ทัง้ หมด จึงได้วางแผนแก้ไขร่วมกับงาน IT อย่างต่อเนื่อง
Transcribing error
ผู้ป่วยนอก จากการทบทวนคือคัดลอกยาไม่ครบตามทีแ่ พทย์สงั ่ ซึง่ พบว่าส่วนใหญ่เป็ น กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ งรังทีม่ ที ม่ี กี าร
ปรับเปลี่ยนยา เช่น แพทย์สงลดขนาดยา/เพิ
ั่
ม่ ขนาดยารักษา เพิ่มยาตัวใหม่ในการรักษา ซึ่งแพทย์จะเขียนคาสังเพิ
่ ม่ ในสมุด
ประจาตัวผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง โดยไม่ได้คดั ลอกลงโปรแกรม HI แนวทางการแก้ไขคือ ฝ่ ายเภสัชกรรมจะมีการประสานกับแพทย์เพื่อ
ยืนยันคาสังใช้
่ และจะเป็ นผูล้ งรายการยาที่ แพทย์ได้ทาการสังใช้
่ เพิม่ เติมจากยาโรคเรือ้ รังใน Program HI
- ผูป้ ่ วยใน จากการทบทวนมีสาเหตุมาจากลายมือแพทย์ การใช้คาย่อในคาสังการรั
่
กษา ไม่เขียนขนาดยาในการรักษาและ
แนวทางการพัฒนาคือ แจ้งแพทย์ให้ทราบถึงปั ญหาด้านการอ่านลายมือ และกาหนดให้การสังใช้
่ ยาทุกชนิดนัน้ ให้แพทย์เขียน
ชื่อยาสามัญเท่านัน้ เขียนขนาดยาในการรักษาให้ชดั เจน
(2) medication reconciliation:
 การดาเนินงานเกีย่ วกับ Medication reconciliation มีพฒ
ั นาระบบ โดยเพิม่ การติดตามการใช้ยาต่อเนื่องของผูป้ ่ วยที่
นอนโรงพยาบาล โดยการใช้แบบบันทึกการใช้ยาต่อเนื่องสาหรับบันทึกการใช้ยาของผูป้ ่ วยแรกรับเข้าโรงพยาบาล โดย
ผูป้ ่ วยแรกรับเข้านอน โรงพยาบาลระหว่างเวลา 8.00-16.00 น. เภสัชกรจะเป็ นผูบ้ นั ทึกการใช้ยาต่อเนื่องลงในแบบฟอร์ม
และลงลายมือชื่อกากับในแบบบันทึกการใช้ยาต่อเนื่อง และใน doctor order เภสัชจะกรจะลงรายการยาทีเ่ ป็ นยาเดิมลง
ไปเพื่อเป็ นการแจ้งเตือนแพทย์และพยาบาล หากเป็ นผูป้ ่ วยทีร่ บั เข้านอนโรงพยาบาล ระหว่างเวลา 16.00-08.00 นาฬิกา
ผูท้ าหน้าทีบ่ นั ทึกการใช้ยาต่อเนื่องคือพยาบาลห้องฉุ กเฉิน(ในเบือ้ งต้นให้ลงรายการยาเดิมใน doctor order) และในเวร
เช้า วัน ต่ อ มาเภสัช กรจะท าหน้ า ที่ต รวจสอบการลงบัน ทึก ของพยาบาลในช่ ว งเช้า และลงราละเอีย ดในแบบฟอร์ม
Medication reconciliation พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อกากับและลงลายมือกากับแนบใน chart ผูป้ ่ วย
 จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมาพบว่าร้อยละของการบันทึกข้อมูลการใช้ยาต่อเนื่องคือ 89.45 %
(3) ถ้ามีการสังจ่
่ ายยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ใช้ (Computerized Physician Order Entry; CPOE) ระบบมีฐานข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
ทีช่ ่วยสนับสนุนการตัดสินใจ:
 ในปี งบประมาณ 2562 ได้มกี ารวางแผนเพื่อศึกษาระบบการสังใช้
่ ยาผูป้ ่ วยในด้วยระบบ COPE เพื่อลดปั ญหาลายมือ
แพทย์ และลดความคลาดเคลื่อนจากการคัดลอกคาสังใช้
่ ยาของเภสัชกรและพยาบาล รวมทัง้ การใช้ระบบ scan order
เพื่อลดปั ญหาจากการที่ copy order ไม่ชดั เจน ซึง่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อดีขอ้ เสียของทัง้ สองระบบดังกล่าว
II-6.2 ข. การเตรียม เขียนฉลาก จัดจ่าย และส่งมอบยา
(1) การทบทวนคาสังใช้
่ ยา:
 จากการทบทวนคาสังการใช้
่
ยาพบว่า อุบตั กิ ารณ์การเขียนคาสังการใช้
่
ยาจานวน 1.21 ครัง้ ต่อ 1,000 ใบสังยาและได้
่
รับ
การแก้ไข ปั ญหาการสังใช้
่ ยาร้อย 100 ซึง่ มีสาเหตุเนื่องมาจากมีบุคคลกรเข้าทางานใหม่อยู่เสมอ ฉะนัน้ ในบุคคลากร ที่
เข้าทางานใหม่ จึงมีการปฐมนิเทศน์ แนะนาการใช้ Program HI และแนะนารายการยา วิธกี ารสังใช้
่ ยาในโปรแกรม
 ลดขัน้ ตอนการคัด ลอกเวชระเบียนโดยแพทย์พิม พ์ค าสังการใช้
่
ยาลงในคอมพิว เตอร์และสังพิ
่ มพ์เวชระเบีย นทัน ที
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บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลของผูป้ ่ วยส่งผลให้เกิดการดูแลผูป้ ่ วยแบบสหสาขาวิชาชีพ
 มีการค้นหาปั ญหาจากการใช้ยา (DRP) เชิงรุก ในผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรือ้ รังและผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยาทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิด อาการ
ไม่พงึ ประสงค์ จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมา ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารค้นหา ADR (Intensive ADR) จานวน 66,24,72, 84, 27 ในปี
งบประมาณ 2558, 2559, 2560,2561,2562 ตามลาดับ พบการเกิด ADR จานวน 2 ราย, 1 ราย, 0 ราย, 0 ราย, 1 ราย
ในปี , 2558, 2559, 2560,2561, 2562 ตามลาดับ
 เภสัชกรสามารถเข้าถึงข้อมูลทีจ่ าเป็ นในการตรวจสอบและการค้นหาปั ญหาที่ เกิดจากการใช้ยาของผูป้ ่ วย (DRP)
 การจัดทา Tall man letter โดยจัดทาในยากลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เพื่อให้ผสู้ งใช้
ั ่ ยาได้ เห็นความ แตกต่างของชื่อยาทีส่ งั ่
จ่าย จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมาในกระบวนการสังยานั
่ น้ พบอุบตั กิ ารณ์ Transcribing error ในปี งบประมาณ2562 คือ
0.32 ต่อ 1,000 ใบสังยา
่ สาหรับ ผูป้ ่ วยนอก และ 0.97 ต่อ 1,000 ใบสังยา
่ สาหรับ ผูป้ ่ วยใน ตามลาดับ โดยพบการสัง่
จ่ายจากยาเม็ดเป็ นยาน้ าสาหรับเด็ก เนื่องจากใน ระบบคอมพิวเตอร์จะจัด เรียงชื่อยาตามลาดับตัวอักษร ดังนัน้ ชื่อยา
ชนิดเดียวกันจะอยู่เรียงกัน ทาให้ผสู้ งใช้
ั ่ ยาเกิดความสับสนได้
 แนวทางการพัฒนาของโรงพยาบาลตาลสุมในระหว่างเดือนปี งบประมาณ 2561-2562 คือการจัดทา Tall man letter ใน
ชื่อยาทีม่ คี วาม คล้ายคลึงกัน (Look alike Sound alike) รวมทัง้ ยาทีม่ ที งั ้ รูปแบบ ยากิน ยาฉีด ยาเม็ด เพื่อให้ ผูส้ งใช้
ั่
ยาได้สงั เกตเห็นความแตกต่างของชื่อยาก่อนการสังใช้
่ สาหรับยาในกลุ่ม ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงนัน้ ไม่พบอุบตั กิ ารณ์
Transcribing error
 กาหนดให้ การเขียนคาสังใช้
่ ยาเป็ นชื่อสามัญทางยา ส่วนคาย่อต่าง ๆ ให้เขียนเป็ นคาย่อทีม่ ใี ช้อย่างสากลและ จะต้อง
เขียนระบุความแรงต่างๆให้ชดั เจน ซึง่ จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมาไม่พบอุบตั กิ ารณ์การเขียนคาสัง่ ใช้ยาด้วยด้วยคาย่อ
(2) การจัดเตรียมยา:
 ฝ่ ายเภสัชกรรมจะจัดเตรียมให้กบั ตึก ผูป้ ่ วยในรูปแบบ Unit dose พร้อมทัง้ ติดฉลากทีร่ ะบุชนิดของยา และความแรง ที่
ชัดเจน บรรจุลงในกล่องยา สาหรับการบริหารยาของผูป้ ่ วยใน จะมีกระบวนการ Double check ก่อนการจาหน่ ายยา
ให้แก่ผู้ป่วยโดยพยาบาลคนที่หนึ่งจะเป็ นผู้ตรวจสอบยาที่ได้รบั จากห้องยากับคาสังการให้
่
ยาของแพทย์ จากนัน้
พยาบาลคนที่ 2 จะเป็ นผูต้ รวจสอบการให้ยาแก่ผปู้ ่ วยอีกชัน้ หนึ่ง
 ยาในรูปแบบยาฉีด ฝ่ ายเภสัชกรรมจะจัดเตรียมฉีดสารทีใ่ ช้ทาละลายยาฉีด สารทีใ่ ช้สาหรับเจือจางยาฉีดพร้อมติด ฉลาก
ทีร่ ะบุช่อื ผูป้ ่ วย ชนิดของยา วิธกี ารบริหารยา ทีช่ ดั เจนพร้อมแนบแนวทางการเตรียมผสมยาฉีด
 ยาในกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ฝ่ ายเภสัชกรรมจะแนบแบบติดตามการให้ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงเพื่อให้พยาบาลได้ใช้เป็ นแนว
ทางติด ตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการให้ยา
 การเตรียมยาชนิดฉีดนัน้ จะใช้วธิ กี าการตรวจสอบทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน (Independent check) โดยพยาบาล คนที่ หนึ่งเป็ นผู้
จัดเตรียมยา และพยาบาลคนทีส่ องคน เป็ นผูต้ รวจสอบการจัดเตรียมยา ทาให้ผเู้ ตรียมเกิดความ มันใจใน
่
การบริหารยา
และสามารถบริหารยาได้อย่างถูกต้อง ซึง่ จาก การดาเนินการทีผ่ ่านมา ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์การเตรียมยา ผิด หรือ
อุบตั กิ ารณ์ การบริหารยาฉีด ผิดคน ผิดชนิด
(3) การติดฉลากยา:
 มีระบบการแบ่งบรรจุยาเม็ดเพื่อเตรียมจาหน่ ายให้แก่ผปู้ ่ วย (prepack) โดยการใช้ Program computer มาใช้ในการ
พิมพ์ฉลากยาและใช้เครื่องพิมพ์ฉลากชนิดใช้ความร้อนในการพิมพ์ ส่งผล ให้ฉลากยาทีไ่ ด้มคี วาม ชัดเจน และข้อมูล
สมบูรณ์ประกอบด้วย ชื่อยา, ความแรง, จานวนบรรจุ, วันผลิต, วัน หมดอายุ, โดยกาหนดให้ยาอายุ 1 ปี ภายหลังจาก
การแบ่งบรรจุแต่หากเป็ นยาทีอ่ ยู่ในแผง จะกาหนดอายุของยาตามทีร่ ะบุบนแผงยา หลังจากทีม่ กี ารแบ่ง บรรจุยาพบว่า
เจ้าหน้าทีม่ คี วามสะดวกใน การจัดยามากขึน้
 มีการตรวจสอบการแบ่งบรรจุยานัน้ จะให้เจ้าหน้าผูแ้ บ่งบรรจุพมิ พ์ฉลากยา Pre pack พร้อมกับบันทึกชนิดของยาที่แบ่ง
บรรจุลงในแบบบันทึการ Prepack ยา และให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เป็ นผูต้ รวจสอบฉลากยา Prepack ว่าถูกต้อง
หรือไม่จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมาพบอุบตั กิ ารณ์การติดฉลากในปี งบประมาณ 62 ยาผิดจานวน 1 ครัง้
 การจัดเก็บยาชนิด Multiple Dose นัน้ เมื่อมีการเปิ ดใช้ยาแล้วจะมีการกาหนดอายุของยาโดยการติด sticker เพื่อ
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กาหนดอายุของยาใหม่ ดังนี้
- ยาเม็ด กาหนดให้มอี ายุ 1 ปี ภายหลังจากการเปิ ดใช้ หรือมีอายุตามข้างขวดในกรณีทว่ี นั หมดอายุทข่ี วดยาหมดก่อน
- ยาน้าเด็ก กาหนดให้มอี ายุ 7 วัน ภายหลังการเปิ ดใช้
- ยาครีม กาหนดให้มอี ายุ 1 ปี ภายหลังการเปิ ดใช้
- 0.9% NaCl กาหนดให้มอี ายุ 1 วัน ภายหลังการเปิ ดใช้
- 70% Alcohol กาหนดให้มอี ายุ 1 เดือน ภายหลังการเปิ ดใช้
 สาหรับฉลากยาสาหรับผูป้ ่ วยนอก ข้อมูลบนฉลากยาจะประกอบด้วย ชื่อ-สกุลผูป้ ่ วย, ชื่อยา, ความแรง, วิธบี ริหารยาที่
ชัดเจน คาแนะนาทีจ่ าเป็ น
 อยู่ในช่วงการพัฒนาให้มฉี ลากรูปภาพประกอบสาหรับผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาด้านการสือ่ สาร ซึง่ การจ่ายยาทีม่ ฉี ลากรูปภาพนัน้
จะมีการ อธิภายความเข้า ใจเกีย่ วกับฉลากยาทีม่ ใี ห้กบั ผูป้ ่ วย จากนัน้ ก็จะมีการทดสอบความเข้าใจก่อนการจ่ายยาทุก
ครัง้ เพื่อให้ผปู้ ่ วยเข้าใจและสามารถรับประทานยา ได้อย่าง ถูกต้อง ซึง่ จะได้มกี ารติดตามหลังจากทีไ่ ด้มกี ารดาเนินการ
 จากการทบทวนผูม้ ารับบริการในโรงพยาบาลตาลสุมพบว่า มีชาวต่างชาติมารับบริการอยูบ่ างครัง้ จึงได้ถูกบรรจุลงใน
Program HI เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาอาศัยอยู่ ในอาเภอตาลสุม
(4) การส่งมอบยาให้หน่วยดูแลผูป้ ่ วย:
 ระบบการส่งมอบยาให้กบั หน่วยดูแลผูป้ ่ วยยังคงเป็ นระบบ Daily Dose มีการตรวจสอบยาซ้า Double check โดยเภสัช
กร และมีการส่งมอบยาในเวลา 14.30น. ของทุกวันโดยเจ้าหน้าทีห่ อ้ งยาจะเป็ นผูน้ าส่งยาไปยังหอผูป้ ่ วย จากการ
ทบทวนการดาเนินงานทีผ่ ่านมาพบว่าการรายงานว่ามีการ ส่งยายาช้ากว่ากาหนด 14.30 น.จานวน 6 ครัง้ โดยส่วนใหญ่
จะเป็ นวันหยุดราชการทีม่ เี จ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านน้อย ทาให้เจ้าหน้าทีต่ กึ ผูป้ ่ วยในต้องเร่งรีบในการปฏิบตั งิ าน มีความเสีย่ ง
ต่อความผิดพลาด ทางฝ่ ายเภสัชกรรมฯจึงได้ทบทวนถึงปั ญหาดังกล่าวจึงได้มกี ารปรับระบบการทางานกับตึกผูป้ ่ วยใน
ใหม่ (ยังไม่พบการรายงานว่าได้รบั ยาช้ากว่ากาหนด)
(5) การส่งมอบยาให้แก่ผปู้ ่ วย:
 ก่อนการส่งมอบยาให้แก่ผปู้ ่ วยจะมีการตรวจสอบยาซ้า Double check โดยเภสัชกร และในเวลาทาการ 08.00 น. –
16.00 น. เภสัชกรจะเป็ นผูส้ ง่ มอบยาให้แก่ผปู้ ่ วยพร้อมทัง้ ให้คาแนะนาการใช้ยาแก่ผปู้ ่ วย
II-6.2 ค. การบริหารยา
(1) การบริหารยา การใช้แบบบันทึกการให้ยา (Medication Administration Record; MAR) การตรวจสอบซ้า
 ระบบ Mar ของโรงพยาบาลตาลสุมนัน้ จะมีการคัดลอกคาสังการใช้
่
ยาจาก Doctor order ลงในใบ Mar ซึง่ จะแยกเป็ น ยาฉีด
กับยาชนิดรับประทาน โดยพยาบาลคนที่ 1 จะทาหน้าทีต่ รวจสอบยาทีจ่ ะจาหน่ายให้ กับผูป้ ่ วย โดยการตรวจ สอบบนกล่อง
ยา กับชื่อผูป้ ่ วย ชื่อยา กับใบ Mar ทีใ่ ช้ในการบริหารยาของผูป้ ่ วย พยาบาลคนที่ 2 จะเป็ นผูต้ รวจสอบ และควบคุมอีกชัน้ หนึ่ง
โดยหาก ยาทีฝ่ ่ ายเภสัชกรรมจัดไปให้ไม่ตรงกับ คาสังแพทย์
่
ทผ่ี ปู้ ่ วยได้รบั ทีต่ กึ ผูป้ ่ วยใน ตรวจสอบความถูกต้องยาทีไ่ ด้รบั
กับ Doctor order อีกชัน้ หนึ่ง หากเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจะดาเนิน การแจ้ง มาทีฝ่ ่ ายเภสัชกรรมเพื่อเปลีย่ นยา พร้อม
ทัง้ เขียนราย งานความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการความเคลื่อนทางยา ส่งต่อให้กบั ทีมบริหารความเสีย่ งต่อไป
 จากการทบทวนระบบพบว่า สามารถตรวจพบ Adminnistration error จานวน 0.49 ต่อ 1,000 ใบสังยา
่ ได้แก่ การลืมบริหาร
ยาใน มือ้ ก่อนนอน ซึง่ ฝ่ ายเภสัชกรรมชุมชนจะ ตรวจพบเมื่อมีการจัดยาให้แก่ผปู้ ่ วยใน ในวันต่อไปซึง่ เมื่อพบปั ญหาจะมีการ
โทรประสานงานกับงานหอผูป้ ่ วยในเพื่อหาสาเหตุและการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป รวมทัง้ กาหนดให้มกี าร Double check
ก่อนการจ่ายยาให้แก่ผปู้ ่ วยทุกครัง้
 ในส่วนของการบริหารยา ได้มกี ารปรับรูปแบบเพื่อเพิม่ ความถูกต้องและเพิม่ คุณภาพของการบริหารยา ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการ
กระจายยาจากห้องยาทีเ่ ปลีย่ นรูปแบบการบรรจุยาเม็ดทุกชนิดในซอง pre-pack ระบุช่อื ยา วันหมดอายุ ทุกซอง ก่อนจ่าย
เพื่อให้พยาบาลสามารถตรวจสอบชื่อยาก่อนการบริหารยาได้อย่างถูกต้อง ปรับรูปแบบรถเข็นยาทีใ่ ช้ในการบริหารยาทัง้ ยา
เม็ดและยาฉีด เพื่อลดการปนเปื้ อนและแยกยาเป็ นสัดส่วน ปรับปรุงสติกเกอร์ยาทีจ่ ่ายไปยังหอผูป้ ่ วยในกลุ่มยาฉีดและ
น้าเกลือ เพื่อให้พยาบาลสามารถนาสติกเกอร์ยาไปติดข้างขวด ลดภาระการเขียนซ้าซ้อน ปรับวิธกี ารผสมยาทีห่ น้าเตียงเป็ น
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การผสมในพืน้ ทีท่ ก่ี าหนดไว้ ซึง่ จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมา พบว่าระบบบริหารยาเป็ นแนวทางทีไ่ ด้มาตรฐานมากขึน้ จากเดิม
แต่ยงั พบปั ญหาในด้านอัตรากาลังของพยาบาลในการให้ยาไม่เพียงพอทาให้เวลาในการให้ยาคลาดเคลื่อนจากทีค่ วรจะเป็ น
โดยเฉพาะในหอผูป้ ่ วยทีม่ ผี ปู้ ่ วยจานวนมาก ระยะเวลาให้ยาจากเตียงแรกจนถึงเตียงสุดท้ายจะห่างกันเป็ นระยะเวลานาน และ
รถเข็นทีใ่ ห้ยายังไม่มพี น้ื ทีเ่ พียงพอในการบรรจุยาให้เหมาะสม ซึง่ ในอนาคตหากมีทรัพยากรเพียงพอน่าจะปรับปรุงการ
บริหารยาได้ดขี น้ึ
 จากการประเมินติดตามระบบการ double check ยาก่อนบริหารยาให้ผปู้ ่ วย พบว่าในส่วนของยาทัวไปพยาบาลสามารถ
่
double check ยาได้ตามระบบที่กาหนดไว้ โดยอาจจะเป็ นพยาบาลคนเดียวกัน หรือคนละคนขึน้ อยู่กบั ช่วงเวลาที่มี
อัตรากาลังเพียงพอหรือไม่ แต่ยงั พบปั ญหาในส่วนของยาความเสีย่ งสูงทีก่ าหนดให้เป็ น independent double check ยัง
ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ 100% เนื่องจากอัตรากาลังและภาระงานทีจ่ ากัด แต่ได้กาหนดแนวทางการติดตามหลังจากมีการให้
ยากลุ่มนี้ เพื่อป้ องกัน ADE จากการบริหารยาผิด
(2) การให้ความรู้ การมีสว่ นร่วมของผูป้ ่ วย/ครอบครัว:
 จัดทาแนวทางเกีย่ วกับการสอนการใช้ยาเทคนิคพิเศษ ได้แก่ แนวทางการสอนฉีดยา, แนวทางการสอนใช้ยาพ่น รวมทัง้
การจัดทาแผ่นความรูใ้ ห้กบั ผูป้ ่ วย ได้แก่ แนวทางการใช้ยาพ่น, แนวทางการใช้ยาหยอดตา, แนวทางการใช้ยาเหน็บ ไม่
ว่าจะเป็ นยาเหน็บช่องคลอดหรือว่าเหน็บทวารหนัก , แนวทางการปฏิบตั ติ วั สาหรับ ผูป้ ่ วยวัณโรค, ยาทีผ่ ปู้ ่ วย G-6PD
ควรหลีกเลีย่ ง
 สอนการผูป้ ่ วยและญาติให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคและยาทีต่ นเองได้รบั และมีการประเมินความรูค้ วามเข้าใจ
ของผูป้ ่ วยจากผลการรักษา
 สาหรับผูป้ ่ วยนอนโรงพยาบาล ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยได้รบั ยาทีค่ วามเสีย่ งสูง พยาบาลจะมีอธิบายการให้ยา ผลข้างเคียงทีอ่ าจ
เกิดขึน้ พร้อมทัง้ แนบใบติดตามอาการผูป้ ่ วยไว้ทข่ี า้ งเตียงเพื่อให้ผปู้ ่ วยและญาติได้สงั เกตอาการภายหลังการได้รบั ยา
รวมทัง้ เป็ นการติดตามการรักษาร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาล
(3) การติดตามผลการใช้ยา:
 กาหนดการ ติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาไว้ 2 ระบบ คือ
 Spontaneous system มีการบูรณาการการประเมินผูป้ ่ วยอย่างเป็ นระบบ เพื่อป้ องกันการเกิดการแพ้ยาซ้า
Intensive system เป็ นการเฝ้ าระวังการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา ในกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งในการ
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา ได้แก่ ยาต้านไวรัสเอดส์ ยารักษาวัณโรค ยาในกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (HAD) โดยมีเภสัชกร
ประจาคลินิกเป็ นผูต้ ดิ ตามอาการไม่พงึ ประสงค์รว่ มกับ แพทย์ผทู้ าการรักษา รวมทัง้ มีแนวทางการ ติดตามการรักษาและแบบ
ติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์ของ ผูป้ ่ วยอย่างชัดเจน
ผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมามีดงั นี้
จานวนเหตุการณ์
ปี งบ ปี งบ ปี งบ ปี งบ ปี งบ ปี งบ
ลาดับ
2557 2558 2559 2560 2561 2562
ที่
ข้อมูล
6
6
9
10
12
17
1
จานวนผูป้ ่ วยรายใหม่ทเ่ี กิด ADR
5
5
31
5
31
10
2
จานวนผูป้ ่ วยทีม่ กี ระบวนการ Spontaneous ADR
65
66
24
72
84
27
3
จานวนผูป้ ่ วยทีม่ กี ระบวนการ Intensive ADR
จานวนผูป้ ่ วยค้นหา ADR กระบวนการ Intensive
2
1
0
0
0
1
4
ADR
5
จานวนครัง้ ระดับความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จากยา
3
0
0
0
0
3
5.1 Denite
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6
7
8

5.2 Probable
5.3 Possible
5.4 Unlikely
จานวนครัง้ ของการป้ องกันการเกิดการแพ้ยาซ้า
จานวนครัง้ ทีเ่ กิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
HAD
จานวนผูป้ ่ วยทีเ่ กิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยาทีม่ ี
อันตรกิรยิ าต่อกัน

11
1
0
0
0

21
6
0
0
1

4
2
0
0
0

4
2
0
0
0

7
1
0
0
0

31
0
0
1
0

0

0

0

0

0

0

 การพัฒนาต่อเนื่องคือการติดตามการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาจากการสังใช้
่ ยาของแพทย์ (Tracer agent,
Alerting order) โดยการตามรอยการใช้ยาในกลุ่ม Antidote, Antihistamine หรือ Steroid ทีใ่ ช้ในการรักษา อาการแพ้
รวมทัง้ การติดตามแบบ Trigger identified process
(4) การจัดการกับยาทีผ่ ปู้ ่ วยนาติดตัวมา:
 จากการเก็บข้อมูลพบว่ายาโดยทีผ่ ปู้ ่ วย นามาคืนโดย ส่วนใหญ่จะเป็ นยาผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง มูลค่ายาทีผ่ ปู้ ่ วยนามาคืน ใน
ปี งบประมาณ 2560 คือ 46,118.50 บาท ปี งบประมาณ 2561 คือ 50,876.25บาท
 การพัฒนาให้การจัดยาเพื่อส่งมอบให้กบั ผูป้ ่ วยตรงตามวันนัด เพื่อลดปริมาณยาเหลือใช้ รวมทัง้ เป็ นการประเมิน ความ
ร่วมมือทางการรักษาของ ผูป้ ่ วยอีกทางหนึ่ง สาหรับยา ทีผ่ ปู้ ่ วยนามาคืนให้โรงพยาบาลนัน้ จะมีการจัดเก็บมูลค่าของยาที่
เหลือใช้ และมีการนายากลับมาหมุนเวียนใช้ในโรงพยาบาล โดยคัดเลือกยา (เฉพาะที่เป็ นแผง) ที่ไม่หมดอายุและมี
สภาพหีบห่อทีเ่ รียบร้อย ไม่ฉีกขาด รอยรัว่
 ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารรักษาจากสถานพยาบาลแห่งอื่นและได้กลับมารักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลตาลสุมต่อนัน้ ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยมารับ
ยาพร้อมใบส่งตัว แพทย์จะเป็ นผูท้ บทวนการใช้ยาของผูป้ ่ วย เภสัชกรจะเป็ นผูต้ รวจสอบการสัง่ ยาของแพทย์อกี ครัง้ หนึ่ง
 ผูป้ ่ วยไม่มใี บส่งตัว แต่มาพร้อมกับซองยาเดิม เภสัชกรจะทาหน้าทีใ่ นการทบทวนการใช้ยาของผูป้ ่ วย จากนัน้ เขียนใบ
สือ่ สารให้แพทย์ผทู้ าการรักษา เพื่อให้แพทย์พจิ ารณาการสังใช้
่ ยาอีกชัน้ หนึ่ง
 กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยไม่มยี าหรือประวัตกิ ารรักษาพยาบาลมาทีโ่ รงพยาบาล ในการนี้โรงพยาบาลทีป่ ระสานกับ โรงพยาบาลที่
ผูป้ ่ วยเคยได้รบั การรักษาเพื่อขอข้อมูลการใช้ยา รวมทัง้ ประวัตกิ ารเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย เพื่อดาเนินการรักษาได้อย่าง
ถูกต้อง
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 การดาเนินงานเภสัชกรรมในคลินิกพิเศษกลุ่มผูป้ ่ วยเอดส์ และผูป้ ่ วย Asthma/COPD มีความสาเร็จในการดาเนินงาน
โดย
- มีความต่อเนื่องในการดาเนินงาน ในทุกกลุ่มวิชาชีพ
- ผลการรักษาของผูป้ ่ วยกลุ่มดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ดี และไม่พบภาวะแทรกซ้อน
 การแก้ไขปั ญหาเรื่องการรับประทานยาในผูป้ ่ วยเฉพาะราย ฝ่ ายเภสัชกรรมได้จดั ทาปฏิทนิ ใส่ใจ การกินยาให้กบั ผูป้ ่ วย
หลังใช้ปฏิทนิ ผูป้ ่ วยให้ความร่วมมือในการรับประทานยามากขึน้ และมีผลการรักษาทีด่ ขี น้ึ
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
52. การกากับดูแลการจัดการด้านยา

Score
3.5

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Learning  พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลนโยบายด้านยา
สูก่ ารปฏิบตั ิ
 ทบทวนและพัฒนานโยบายด้านยาเพื่อลด
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53. สิง่ แวดล้อมสนับสนุน การจัดหาและเก็บ
รักษายา

3.5

Learning

54. การสังใช้
่ ยาและการถ่ายทอดคาสัง่

3

Learning

55. การทบทวนคาสัง่ เตรียม เขียนฉลากจัด
จ่าย และส่งมอบยา
56. การบริหารยาและติตตามผล

3.5

Learning

3.5

Learning
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ME/ADE
 พัฒนาระบบการปฐมนิเทศและฝึกอบรมบุคลากร
ด้านยา
 พัฒนาระบบ IT เพื่อตอบสนองการจัดการด้านยา
อย่างมีประสิทธิภาพ
 พัฒนามาตรฐานคลังจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ทุก
หน่วยบริการ
 พัฒนาระบบการสารองยาในหน่วยบริการพิเศษ
 พัฒนารูปแบบการสังใช้
่ ยาในหอผูป้ ่ วยด้วยระบบ
COPE
 พัฒนาระบบการรับคาสังและการคั
่
ดลอกคาสังด้
่ วย
ระบบคอมพิวเตอร์
 พัฒนาโครงสร้าง สิง่ แวดล้อม และมาตรฐานในการ
เตรียมยาบนหอผูป้ ่ วย
 พัฒนารูปแบบการบริหารยาเพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนทางยา
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II-7.1 บริการรังสีวิทยา/ภาพการแพทย์
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ: คุณภาพฟิ ลม์ ปลอดภัย ถูกต้อง รวดเร็ว
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้า/ฟิ ลม์ เสีย
1.20
1.19
0.3
≤5%
ระยะเวลาในการบริการ
เอกซเรย์ทวไป
ั่
6.6
6.5
6.2
≤10 นาที
เอกซเรย์ I.V.P.
65
65
65
≤90 นาที
เวลาในการตาม On call
20
15
12
≤15 นาที
0.10
0.09
0
การค้นหาฟิ ล์มเก่า x-ray ไม่พบ
≤5%
0%
0
0
0
การแพ้สารทึบรังสีอย่างรุนแรง
X-RAY ผิดคน
0%
0
0
0
X-RAY ผิดตาแหน่ง
0%
0
0
0
ผูป้ ่ วยหยุดหายใจขณะ X-RAY
0%
0
0
0

ปี 2561
0.1

ปี 2562
0.09

5.5
65
10
0
0
0
0
0

5.0
60
10
0
0
0
0
0

ii. บริบท
ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก): ให้บริการถ่ายภาพรังสีวนิ จิ ฉัยทัวไป
่ โดยถ่ายภาพ
อวัยวะหรือส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคและอาการบาดเจ็บ ตลอด 24 ชัวโมง
่
การตรวจพิเศษ/การทา intervention ทางรังสี:
ให้บริการถ่ายภาพรังสีพเิ ศษระบบทางเดินปั สสาวะโดยฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดา I.V.P. ในเวลาราชการ
จานวนเจ้าหน้าทีร่ งั สีเทคนิค/เจ้าหน้าทีถ่ ่ายภาพรังสี (ปริญญา/ต่ากว่าปริญญา):
 ปริญญาตรี 1 คน (นายการุณ บุญครอบ)
 ต่ากว่าปริญญาตรี 1 คน (นายปฐมพงศ์ วารสิน)
จานวนรังสีแพทย์:
 ไม่มี
เทคโนโลยีสาคัญ:
 เครื่องเอกซเรย์ทวไป
ั ่ 1 เครื่อง / เครื่องเอกซเรย์ฟัน 1 เครื่อง
 ระบบจัดเก็บภาพเอกซเรย์ดจิ ติ อล PACS System 1 ระบบ
iii. กระบวนการ
II-7.1 ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
(1) การวางแผนและจัดบริการ:
 มีการเสนอเข้าแผนการใช้จ่ายเงินบารุงของโรงพยาบาลทุกปี เช่น แผนการใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑ์ทางรังสี แผนการ
พัฒนาบุคลากรทางรังสี แผนการพัฒนาคุณภาพบริการทางรังสี
(2) ทรัพยากรบุคคล:
 นักรังสีการแพทย์ 1 คน
 พนักงานผูช้ ว่ ยรังสี 1 คน
(3)(4) พืน้ ทีใ่ ช้สอย เครื่องมืออุปกรณ์ การตรวจสอบจากหน่วยงานตามกฎหมาย:
 เครื่องเอกซเรย์ทวไป
ั ่ แบบ Shieding ขนาด 150 kV., 500 mA. 1 เครื่อง ได้รบั การตรวจสอบจากศูนย์วทิ ย์ฯ
 เครื่องเอกซเรย์ฟัน ขนาด 55 kV., 5 mAs. 1 เครื่อง ได้รบั การตรวจสอบจากศูนย์วทิ ย์ฯ
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(5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางรังสีวทิ ยา:
 การจัดเก็บภาพถ่ายทางรังสีในระบบ PACS แทนการใช้ฟิลม์
(6) คุณภาพของบริการทีส่ ง่ ตรวจภายนอก:
 มีการประเมินคุณภาพรังสีวทิ ยา ตามแบบประเมินของกระทรวงสาธารณสุข ทุกปี
(7) การสือ่ สารกับแพทย์ผสู้ ง่ ตรวจ:
 กรณีปกติ ถ้าใบส่งตรวจข้อมูลไม่ชดั เจน หรือสงสัยในส่วนทีจ่ ะตรวจจะโทรประสานแพทย์ผสู้ ง่ ตรวจโดยตรง
II-7.1 ข. การให้บริการรังสีวทิ ยา
(1) คาขอส่งตรวจ:
 กรณีผปู้ ่ วยนอก มีการบันทึกคาส่งตรวจของแพทย์ในใบสือ่ สารระหว่างหน่วยงานและในระบบโปรแกรม HIWIN
ส่วนผูป้ ่ วยในมีการบันทึกใน Doctor’s Order และบันทึกในระบบโปรแกรม HIWIN
(2) การให้ขอ้ มูลและเตรียมผูป้ ่ วย:
 การให้คาแนะนาและบอกขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ่ วยหรือญาติ เช่น การเปลีย่ นเสือ้ ผ้า การถอดโลหะหรือ
วัตถุทร่ี งั สีไม่ผ่าน การบอกให้ผปู้ ่ วยนิ่ง หรือกลัน้ หายใจขณะทีท่ าการถ่ายภาพรังสี เพื่อจะได้ภาพทีม่ คี ุณภาพ
คมชัด และไม่ไหว เพื่อทีแ่ พทย์จะได้วนิ จิ ฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นยา
(3) การให้บริการในเวลาทีเ่ หมาะสม:
 ต้องให้บริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้องและได้ภาพทีค่ มชัด เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์อย่าง
รวดเร็วและทันเวลา
(4) การดูแลระหว่างได้รบั บริการ:
 การป้ องกันไม่ให้ผปู้ ่ วยตกเตียง เช่น เด็กก็จะให้ญาติอยู่ดว้ ย หรือคนไข้อุบตั เิ หตุหรือเมาอาจจะมีทงั ้ ญาติมา
ช่วยจับและอาจจะต้องมัดหรือยึดไว้ดว้ ย
 ในกรณีการถ่ายเอกซเรย์ IVP ก็จะมีเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลมาดูแล และเตรียมอุปกรณ์ชว่ ยชีวติ ไว้ดว้ ยเผื่อกรณีท่ี
อาจจะมีการแพ้สารทึบรังสีอย่างรุนแรง
(5) กระบวนการถ่ายภาพรังสี:
 มีการจัดทา Exposure chart และแนวทางสาหรับการตรวจพิเศษ IVP
 มีการบันทึกตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์เป็ นประจา
 มีการตรวจสอบคุณภาพของภาพเอกซเรย์ทุกครัง้ ก่อนส่งมอบ โดยนักรังสีเทคนิค
(6) การแสดงข้อมูลสาคัญบนภาพรังสี:
 ข้อมูลของผูป้ ่ วย เช่น HN ชื่อ-นามสกุล อายุ วันทีถ่ ่ายภาพเอกซเรย์ ส่วนทีถ่ ่ายภาพเอกซเรย์
 การติด Marker บอกข้าง R, L หรือท่าทีถ่ ่าย เช่น PA, AP, SUPINE, UPRIGHT เป็ นต้น
(7) การแปลผลภาพรังสี:
 แพทย์เจ้าของคนไข้ จะเป็ นผูร้ บั ภาพถ่ายรังสีและเป็ นผูท้ แ่ี ปลผลการอ่านภาพรังสีของผูป้ ่ วยเอง
II-7.1 ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
(1) ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย:
 มีหอ้ งเปลีย่ นเสือ้ ผ้าทีม่ ดิ ชิด
 มีวสั ดุและอุปกรณ์ป้องกันรังสี เช่น เสือ้ ตะกัว่ Thyroid Shield, Gonad Shield
 มีการป้ องกันการติดเชือ้ เช่น การใส่ถุงมือ หรือ Mask ป้ องกันการติดเชือ้
(2) การจัดการเพื่อป้ องกันอันตรายจากรังสี:
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 มีป้ายเตือนระวังบริเวณอันตรายจากรังสี ป้ ายเตือนสตรีมคี รรภ์ให้แจ้งก่อนทุกครัง้ ทีจ่ ะเอกซเรย์
 มีวสั ดุและอุปกรณ์ป้องกันรังสี เช่น เสือ้ ตะกัว่ Thyroid Shield, Gonad Shield
 จัดให้มเี ครื่องวัดรังสีประจาบุคคล OSL เพื่อส่งตรวจทีส่ านักรังสีและเครื่องมือแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์ทุก 3 เดือน แจ้งผล
ประเมินแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ และจากสถิตทิ บ่ี นั ทึกไว้จนถึงปั จจุบนั ยังไม่พบเจ้าหน้าทีท่ ่ี
ได้รบั อันตรายหรือเจ็บป่ วยรุนแรงจากการใช้รงั สีหรือได้รบั รังสีเกินมาตรฐานทีก่ าหนด
(3) ระบบบริหารคุณภาพ:
 การเข้าร่วมประเมินระบบคุณภาพทางรังสีวนิ จิ ฉัยตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ในระดับจังหวัด ทุกๆ ปี
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 มีการประชุมกลุ่มรังสีฯจังหวัดอุบลราชธานี ทุกๆ 2 เดือน ทาให้เกิดความร่วมมือและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
57. บริการรังสีวทิ ยา/ภาพ
การแพทย์

Score
3.0

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Learning มีการจัดสถานทีก่ ารให้บริการเหมาะสมเป็ น

สัดส่วน จัดทาระบบส่งต่อภาพรังสีระดับจังหวัด
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II-7.2 บริการห้องปฏิ บตั ิ การทางการแพทย์/พยาธิ วิทยาคลินิก
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ: ถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ว ปลอดภัย
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 2558 ปี 2559
การทดสอบทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ประเมินคุณภาพ EQA จากองค์กร
100 %
62
70.59
ภายนอกครบทุกรายการทีเ่ ปิ ด
ให้บริการ
ผลการประเมิ นคุณภาพ EQA อยู่
ในช่วงที่กาหนด
งานเคมีคลินิก
MVIS
95.02
87.37
 120

งานจุลชีววิทยาคลินิก
Gram’stain
AFB’stain
งานจุลทรรศน์คลินิก Urinalysis
Stool
exsamination
Malaria
parasite
งานโลหิตวิทยา
Blood
Count
Blood
Smear
งานธนาคารเลือด Blood
Group
งานภูมิค้มุ กัน
Anti –
HIV
HbsAg
VDRL
มีการควบคุมคุณภาพภายใน
ครบถ้วนในการทดสอบที่
ให้บริการ
มีการ Investigate ซ้าจากความ
ผิดพลาดของการตรวจ
รายงานผล Investigate
ผิดพลาด (ผิดค่า, ผิดคน)(ต่อ
เดือน)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

62

87.50

87.50

64.17

95.02

73.20

3.00

2.67

3.00

3.00

3.00

3.92

3.00
3.00

3.50

4.00

3.67

4.00

3.83
3.83

3.75
3.00

3.92
3.67

3.00

4.00

4.00

3.67

3.43

4.00

3.00

4.007

4.00

3.87

4.00

4.00

3.00

3.50

3.50

3.13

3.00

3.21

 3.00

3.50

3.20

3.62

3.59

3.18

 3.00

4.00

4.00

3.66

4.00

3.67

 80

100

93.75

100

100

100

 3.00
 3.00

NA
NA

4.00
3.50

4.00
4.00

4.00
3.93

4.00
3.67

100 %

94

86.77

93.75

93.75

93.75

≤12 ครัง้ /ปี

7

6

9

11

9

 2.0 %

0.03

0.03

0.05

0.07

0.03
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อัตราความพึงพอใจของ
ผู้รบั บริ การ
ลูกค้าภายนอก
ลูกค้าภายใน
องค์กรแพทย์
รพ.สต.
อัตราการคืนเลือดทีข่ อโดยไม่ได้ใช้
อัตราการจ่ายเลือดได้ตามผูป้ ่ วย
ต้องการ
อุบตั กิ ารณ์การเตรียมเลือดผิด(ผิด
คน ผิดหมู่)
การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ทันตามเวลา
การรายงานผลด่วนทันตามเวลาที่
กาหนด

 80 %
 80 %
 80 %
 80 %
 2.0 %
 90 %

93.02
91.25
97.92
NA
0
66.67

98.06
89.25
95.83
NA
16.66
25

96.40
81.19

97.15
82.80

89.00
82.91
0
66.13

90.25
81.50
8.00
72.46

83.40
81.34
89.00
81.50
0
80.00

0 ราย

0

0

0

0

0

 80 %

85.64

86.82

84.31

83.60

82.50

 80 %

100

100

100

100

100

ii. บริบท งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตาลสุม มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการ ด้านการวิเคราะห์ตวั อย่างส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ าจากผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล และหน่ วยงานภายนอก โดยผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตั ิการจะนาไปประยุกต์ใช้ทางคลินิกได้หลายทาง คือการวินิจฉัยโรค (Diagnosis) การติดตามการ
ดาเนินโรค (Monitoring) การพยากรณ์โรค (Prognosis) และการคัดกรองโรค (Screening) โดยใช้เทคโนโลยี
ทางห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ และบุคลากรสาขาเทคนิคการแพทย์เป็ นผูต้ รวจวิเคราะห์
ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก): ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยา
คลินิกและบริการงานธนาคารเลือดแก่ผรู้ บั บริการในโรงพยาบาลตาลสุม โรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง หน่วยงาน
ภายนอก สถานีอนามัยและ โดยเปิ ดบริการทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
่
แบ่งเวรเป็ น 2 ผลัด เวรเช้าเป็ นช่วงเวลา
08.00 – 16.00 น. เวรบ่าย /เวรดึก on call เป็ นช่วงเวลา 16.00 - 08.00 น.
งานบริการทีจ่ ดั ทา ดังนี้
1. งานตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology) เป็ นงานตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว
เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด ทัง้ ปริมาณและรูปร่าง
2. งานตรวจทางจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) เป็ นงานตรวจวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความผิดปกติ
จากเลือด ปั สสาวะ อุจจาระและน้าอสุจิ เช่น การตรวจหาสาเหตุของโรคทางเดินปั สสาวะ การตรวจหาไข่และ
หนอนพยาธิ การตรวจหาเชือ้ มาลาเรีย และการตรวจวิเคราะห์น้าอสุจิ
3. งานตรวจทางเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) เป็ นงานตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆ ในร่างกาย
โดยตรวจหาในเลือด น้าไขสันหลัง ปั สสาวะ และน้าทีเ่ จาะจากส่วนอื่นๆ
4. งานตรวจทางภูมคิ มุ้ กันวิทยา (Clinical Immunology) เป็ นงานตรวจวิเคราะห์หาภูมคิ มุ้ กันทีร่ ่างกายสร้างขึน้
เมื่อได้รบั เชือ้ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ปาราสิต หรือเมื่อ ได้รบั สิง่ แปลกปลอมเข้าสูร่ ่างกาย
5. งานตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology) เป็ นงานตรวจวิเคราะห์หาชนิดของแบคทีเรีย เชือ้ รา
ไวรัส โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์และการเพาะเลีย้ งเชือ้ เบือ้ งต้นจากเลือด
6. งานตรวจทางธนาคารเลือด (Blood Bank) เป็ นงานตรวจหาหมู่เลือด ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเลือดผู้
ให้กบั ผูร้ บั (Cross matching)
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สถิ ติการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การโรงพยาบาลตาลสุมย้อนหลัง 5 ปี (2558-2562)
1.1 ปริมาณการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การระหว่างปี งบประมาณ 2558-2562
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2558
ปี 2559
ปริมาณ (test)
41,488
37,373
41,369
49,832
63,188
1.2 ปริมาณการให้บริการการตรวจวิ เคราะห์ทางห้องปฏิ บตั ิ การแยกตามสาขาระหว่างปี
สาขา
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
สาขาโลหิตวิทยา
4,511
3,850
4,425
5,511
สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์
1,831
3,300
3,592
4,079
สาขาเคมีคลินิก
27,855
25,294
27,927
32,008
สาขาจุลชีววิทยา
377
418
400
420
สาขาธนาคารเลือด
774
654
654
693
สาขาภูมคิ มุ้ กันวิทยา
4,573
2,310
2,824
3,695
งานบริการส่งตรวจต่อ
1,567
1,547
1,547
3,426
1.3 ปริมาณการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การที่ส่งตรวจวิ เคราะห์สูงสุด 5 อันดับ
รายการตรวจ
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
6,153
6,141
6,699
7,564
FBS
7,415
7,560
Tri= 2,680 Microal=2,408
Lipid prodile
2,347
2,895
2,680
4,462
CBC
2,614
2,087
3,497
4,365
Creatinine
5,284
7,218
6,952
9,000
Electrolyte

2558-2562
ปี 2562
7,166
5,106
43,467
687
687
3,941
2,134
ปี 2562
10,240
Tri 3,284
5,759
5,563
9,246

**** งานห้องLAB จะรอผลการประเมิน เมือ่ ครบ 6 เดือน /1 ปี ************
จานวนผูท้ าการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (ปริญญา/ต่ากว่าปริญญา): จานวน 3 คน ประกอบด้วย
 นักเทคนิคการแพทย์
จานวน 1 คน
 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 2 คน
iii. กระบวนการ
II-7.2 ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
(1) การวางแผนและจัดบริการ:
 พัฒนาศักยภาพการตรวจโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัตทิ ม่ี ขี ดี ความสามารถในการตรวจสูง ถูกต้อง
แม่นยา และตรงตามการใช้งาน และมีการพัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนื่อง
 กิจกรรมสร้างความสมบูรณ์ของการลงทะเบียน รับ-ส่งสิง่ ส่งตรวจจากหอผูป้ ่ วยใน (IPD) ผูป้ ่ วยนอก (OPD)
 กิจกรรมการควบคุมคุณภาพตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจ เพื่อปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจได้ทนั ท่วงที ให้ผชู้ ว่ ยเหลือคนไข้นา
กลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง,ครบถ้วน, ไม่สญ
ู หาย
 กิจกรรมการเปลีย่ นทีใ่ ส่ใบ Lab จากเดิมทาเป็ นช่องติดอยู่นอกห้องได้เปลีย่ นใหม่โดยย้ายช่องมาติดภายในห้อง
เพื่อป้ องกันการสูญหายของใบ Lab จากจุดต่างๆทีส่ ง่ ตรวจ
 กิจกรรมการเซ็นชื่อรับผลการตรวจ
 โครงการสารองเครื่องตรวจ electrolyte
 โครงการสารองเครื่องตรวจ blood chemistry เพื่อให้การรายงานผลในวันทีม่ คี ลินิกโรคเบาหวาน และ ความ
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ดันโลหิตสูง
 โครงการตรวจ Microalbumin เพื่อดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน ให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี ช่วยป้ องกันโรคไตระยะเริม่ แรก
 เพิม่ เครื่องตรวจ CBC ทีม่ อี ายุการใช้งานประมาณ 10 ปี มาเป็ นเครื่อง Contact รุ่นใหม่ และมีเครื่องสารอง
(Back up) ทีม่ ี autoload เพื่อลดความเสีย่ ง “ไม่มเี ครื่องใช้บริการ”
 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาเนินการจัดบุคลากรให้เพิม่ ศักยภาพ วิชาการความรู้ อบรมประชุม ใน
แผนกงานต่างๆ เช่น ความรูค้ วามเข้าใจในระบบ LA , การทา correlation ของเครื่องมือ, การนา west guard
rule มาใช้ในการวิเคราะห์ผล IQC
 กิจกรรมการหาเลือดทดแทนจากญาติผปู้ ่ วย
โครงการ/แผนทีจ่ ะทาเพิม่ /แผนการพัฒนาต่อเนื่อง: จัดให้มกี ารบริการ (เสริมเพิม่ เติม) อานวยความสะดวกแก่ผปู้ ่ วย
และผูใ้ ช้บริการต่างๆ เช่น

 บริการเจาะเลือด ตรวจสุขภาพประจาปี โรงพยาบาล , สถานีตารวจ ,สถานทีร่ าชการ,วัด และอืน่ ๆ
 บริการตรวจหมูเ่ ลือดให้แก่เด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เพือ่ ทาสมุดประจาตัว นักเรียน
 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตทัง้ ในและนอกสถานที่
โอกาสพัฒนา
ระยะเวลาเริ่ม
เป้ าหมาย
ดาเนิ นการ
1. การพัฒนาความครบถ้วนของการ ต.ค.61-ก.ย.62 - เพื่อให้มีระบบการควบคุมคุณภาพทัง้ ภายใน
ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร
(IQC) และจากองค์กรภายนอก (EQA) ครบถ้วน
2. กิจกรรมการตรวจติดตามภายใน
ก.พ. 62
มากขึน้
คร่อมสายงาน
- ทุกหน่ วยงานได้รบั การตรวจติดตามภายในแบบ
3. ขอรับการตรวจรับรองการพัฒนา
พ.ค.60
คร่ อ มสายงาน และมี ก ารน าโอกาสพั ฒ นาไป
คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น เ ท ค นิ ค
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
การแพทย์
ม.ค. – ก.ย. 62 - ได้รบั การรับรองภายในปี 2556,2560
4. การเข้าร่วมประชุมกับหอผู้ป่วย
- เพื่อรับทราบปั ญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
ต่างๆ
ม.ค.- มิ.ย. 62 ในด้านต่างๆ
5. การทบทวนการจัดทาเอกสารให้
- เอกสารระบบคุณภาพทุกระดับ ซึง่ มี QM, PR,
ครบถ้วนและมีความสอดคล้องกัน
WI, Form, Reference JD, JS ได้รบั การปรับปรุง
แก้ไขให้ทนั สมัยและครบถ้วนสมบูรณ์
เรือ่ ง

(2)(4) พืน้ ทีใ่ ช้สอย เครื่องมือและอุปกรณ์:
 ห้องปฏิบตั กิ ารงานเทคนิคการแพทย์สถานทีใ่ นการปฏิบตั งิ านเป็ นห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้พน้ื ทีร่ วมไม่สามารถแยก
ออกเป็ นงานต่างๆได้เพราะมีพน้ื ทีท่ ค่ี บั แคบ พืน้ ทีห่ ลัก ณ ปั จจุบนั จะมีทงั ้ หมด 3 ส่วน คือ
1. จุดรับ/ลงทะเบียนผูป้ ่ วย
2. ห้องเจาะเลือด
3. ห้องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร
 ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์และได้จดั สรรของบประมาณในการขยายห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ในปี
งบประมาณ 2563
(3) ทรัพยากรบุคคล: จานวน 5 คน ประกอบด้วย
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 นักเทคนิคการแพทย์
จานวน 1 คน
 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
จานวน 2 คน
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 2 คน
(5)(6) การคัดเลือกและตรวจสอบมาตรฐานงานบริการจากภายนอก เครื่องมือ วัสดุ น้ายา ห้องปฏิบตั กิ ารทีร่ บั ตรวจ
ต่อ ผูใ้ ห้คาปรึกษา:
 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลตาลสุม ให้คาปรึกษาในด้านการบริหาร
 หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร ให้คาปรึกษาในด้านวิชาการและมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์
 งานเทคนิคการแพทย์มเี กณฑ์ในการเลือกห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อส่งต่อภายนอก ดังนี่
1. เป็ นห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ กี ารพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ หรือ
มาตรฐานสากล
2. ส่งผล EQA ทุกครัง้ ทุก test ที่ subcontact และผลไม่ต่ากว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด
3. สถานทีอ่ ยู่ใกล้ สะดวกในการส่งต่อ
4. ระยะเวลาและการส่งรายงานผลเป็ นไปตามข้อตกลงและไม่ควรเกิน 1 อาทิตย์ นับจากวันส่ง
ตัวอย่าง
5. อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์... ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้และไม่เกินราคาทีก่ ระทรวงกาหนด
(7) การสือ่ สารกับผูส้ ง่ ตรวจ:
 การสือ่ สารในกรณีของการขอคาปรึกษา/วิชาการทีเ่ กีย่ วกับการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารจะมีการปรึกษาและให้
ข้อมูลกันโดยตรงระหว่างวิชาชีพทีด่ แู ลผูป้ ่ วยและนักเทคนิคการแพทย์
 กรณีการสือ่ สารทีเ่ ป็ นข้อปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งมีการถือปฏิบตั ริ ่วมกันในขัน้ ตอนของการปฏิบตั งิ านซึง่ มีผเู้ กีย่ วข้อง
หลายๆจุด ห้องปฏิบตั กิ ารมีการจัดทาระเบียบปฏิบตั ใิ นการสือ่ สารให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบและ
ถือปฏิบตั ริ ่วมกัน เช่น ระเบียบปฏิบตั กิ ารรายงานค่าวิกฤต,ระเบียบปฏิบตั กิ ารรับและรายงานผลด้วยวาจา,
ระเบียบปฏิบตั กิ ารใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร
 การสือ่ สารในกรณีของการให้คาปรึกษาและขอคาปรึกษาจากผูช้ านาญกว่าเช่น การให้คาปรึกษาแพทย์เรื่อง
ของการส่งตรวจทีเ่ หมาะสมและการขอคาปรึกษาแพทย์เรื่องของการเลือกหลักการทดสอบมีการบันทึก
รายละเอียดการสือ่ สารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 การสือ่ สารทีเ่ ป็ นลักษณะการขอความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะเป็ นลักษณะการแจ้งเวียนด้วยบันทึก
ข้อความ,แจ้งในเวทีการประชุมต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับทราบโดยผ่านการสังการของหั
่
วหน้างานจุดนัน้ ๆ
 การสือ่ สารประเด็นปั ญหาของการดาเนินงานจะสือ่ สารโดยผ่านการประชุมทบทวนร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การทบทวนระบบบริการผูป้ ่ วยนอก เพื่อให้เกิดข้อตกลงในการจัดระบบบริการที่
ชัดเจน
 กรณีการจัดตัง้ ระบบ/โปรแกรมใหม่ทเ่ี กีย่ วกับหน่วยบริการอื่น จะมีการจัดประชุมชีแ้ จงหน่วยงาน/วิชาชีพที่
เกีย่ วข้องเพื่อทาความเข้าใจและรับฟั งความคิดเห็นก่อนการลงระบบใหม่ เช่น การรายงานผลการตรวจ AntiHIV OSCC ด้วยระบบนิรนาม
II-7.2 ข. การให้บริการ
(1) การจัดการกับสิง่ ส่งตรวจ:
 มีระบบการจัดการกับสิง่ ส่งตรวจโดยการกาหนดในระเบียบปฏิบตั กิ ารใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร โดยมีการกาหนดให้
เก็บสิง่ ส่งตรวจทีเ่ ป็ นเลือดตรวจเสร็จแล้วไว้เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อทวนสอบระบบซ้าในกรณีทม่ี ปี ั ญหาหรือมี
การตรวจซ้า/ตรวจเพิม่ เติม ยกเว้นกรณีของตัวอย่างทีม่ ผี ลการตรวจ Anti-HIV เป็ น Positive จะเก็บในช่อง
Freeze ไว้เป็ นระยะเวลา 1 ปี
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 เลือดและส่วนประกอบของเลือดทีเ่ จาะใส่ Li-Heparine tube ,EDTA tube และ Tube แก้วตรวจ Anti-HIV
Positive จะทิง้ ทัง้ Tube ในถังขยะติดเชือ้ และในกรณีทเ่ี ป็ นเลือดเจาะใส่ Tube แก้วปกติจะเทเลือดลงในถังขยะ
ติดเชือ้ ก่อนการแช่ Tube ในน้ายาฆ่าเชือ้ ,ปั สสาวะ และน้าล้างอุปกรณ์ต่างๆทิง้ ลงท่อน้าทิง้ และลงสูบ่ ่อบาบัดน้า
เสียของ รพ.
 แผ่น slide ต่างๆจะทิง้ ทาลายโดยการทิง้ เป็ นถังขยะมีคมติดเชือ้ ในบ่อฝั งกลบ (Secure) ของ รพ.
(2) กระบวนการตรวจวิเคราะห์:
 กาหนดให้มกี ารเลือกใช้วธิ วี เิ คราะห์ซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับตามหลักวิชาการและมีการปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมตาม
เทคโนโลยีและหลักฐานทางวิชาการทีท่ นั สมัย และแจ้งแก่ผรู้ บั บริการทราบถึงวิธวี เิ คราะห์ทใ่ี ช้ในปั จจุบนั ใน
คู่มอื บริการฯ หรือทาหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบเป็ นครัง้ ๆไป
 มีการทบทวนวิธวี เิ คราะห์อย่างน้อยปี ละครัง้ และมีการทบทวนค่าอ้างอิงทุก 2 ปี หรือเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ มี
เครื่องมือใหม่ หรือแพทย์ขอให้เปลีย่ น โดยทาบันทึกการทบทวนไว้เป็ นหลักฐานทุกครัง้
 มีค่มู อื การวิเคราะห์ โดยเขียนเป็ นเอกสารคุรภาพ คือ ระเบียบปฏิบตั ิ (QP) หรือวิธปี ฏิบตั งิ าน (WI) หรือคู่มอื
การวิเคราะห์จากเอกสารอ้างอิงหรือเอกสารจากผูผ้ ลิต ตามความเหมาะสมของแต่ละห้องปฏิบตั กิ าร กรณีมกี าร
เปลีย่ นแปลงรายละเอียดของการปฏิบตั ิ จะต้องเร่งทาฉบับแก้ไขให้กบั ผูถ้ อื เอกสารควบคุมทัง้ หมด และเก็บเก่า
ทิง้ ทันที
 มีวธิ เี คราะห์อย่างย่อ ณ จุด ทีป่ ฏิบตั งิ าน ตามความจาเป็ น โดยอ้างอิงถึงเอกสารควบคุมฉบับจริง
 ระบุระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ในคูม่ อื บริการและอัตราบริการและแจ้งแก่ผใู้ ช้บริการทราบ
(3) การส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์ การรายงานค่าวิกฤติ การรักษาความลับ:
 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารปกติทวไปจะถู
ั่
กบันทึกในระบบ HI ผูท้ จ่ี ะเข้าดูผลได้คอื จนท.ทีม่ รี หัสผ่านที่
เกีย่ วข้องกับการดูแลผูป้ ่ วยเท่านัน้ เช่น แพทย์ พยาบาล
 ผลการตรวจทีเ่ ป็ นความลับและเป็ น Case คดี เช่น คดีขม่ ขืน จะถูกบันทึกในทะเบียนบันทึกผลแยกเก็บ และจะ
ไม่มกี ารลงบันทึกผลการตรวจในระบบ HIS ซึง่ ผูท้ จ่ี ะเข้าถึงข้อมูลได้คอื ผูใ้ ห้คาปรึกษาและแพทย์เจ้าของ case
เท่านัน้
 ผลการตรวจ Anti-HIV จะถูกบันทึกในทะเบียนบันทึกผลแยกเก็บในพืน้ ทีท่ เ่ี ข้าถึงได้เฉพาะบุคลากร
ห้องปฏิบตั กิ าร และมีการบันทึกผลการตรวจในระบบ HI ผ่านคลินิกนิรนามโดยการใช้ Code รหัสในการลงผล
และผูใ้ ห้คาปรึกษาเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าดูผลได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นผูป้ ่ วยนอน รพ.จะมีการส่งคืนใบรายงานผลการตรวจ
โดยผนึกซองขาวถึงผูใ้ ห้คาปรึกษาโดยตรง
 ผลการตรวจทุกประเภททีจ่ ะมีการส่งออกนอก รพ. จะมีการผนึกใบรายงานผลการตรวจในซองสีขาวทุกครัง้
และมีการเซ็นชื่อทุกครัง้
 มีระบบการรายงานค่าวิกฤติทางห้องปฏิบตั กิ าร ทีเ่ ป็ นระบบอย่างชัดเจนและมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องที่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันตามระเบียบปฏิบตั กิ ารรายงานค่าวิกฤตทางห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้มกี ารสือ่ สารไปยัง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีทม่ี าของค่าวิกฤติทางห้องปฏิบตั กิ ารจากการทบทวนร่วมกับแพทย์และทีมดูแล
ผูป้ ่ วย และมีการสารวจ/ปรับข้อมูลค่าวิกฤติทางห้องปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งรายงานทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแพทย์ชุด
ใหม่ หรือทุกๆ 1 ปี
 มีระบบการรายงานค่าวิกฤตทางโทรศัพท์โดยนักเทคนิคการแพทย์ทต่ี รวจพบ และมีการบันทึกในทะเบียน
บันทึกการรายงานค่าวิกฤต แจ้งชื่อ สกุลคนไข้ การทดสอบทีร่ ายงานและผล ผูร้ ายงาน ผูร้ บั รายงานและเวลา
รายงาน เพื่อให้มกี ารทวนสอบระบบได้ในกรณีทม่ี ปี ั ญหา
 โอกาสพัฒนา
 การติดตามประเมินประสิทธิผลของการรายงานค่าวิกฤติ โดยการประเมินระยะเวลาการ Response ของแพทย์
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ต่อการจัดการคนไข้ ซึง่ อยู่ระหว่างการดาเนินการและการเก็บข้อมูล
(4) การจัดการกับสิง่ ส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์:
 สิง่ ส่งตรวจทีท่ าการตรวจวิเคราะห์เสร็จ จะถูกเก็บไว้ทต่ี ูเ้ ย็นเก็บสิง่ ส่งตรวจจนถึงเวลา 12.00 น. ในวันถัดไป
หากไม่มกี ารแจ้งขอตรวจซ้าหรือเพื่อการอื่นใด ตัวอย่างจะถูกทาลาย ยกเว้นตัวอย่างต่อไปนี้
 ตัวอย่างเลือดขอ Cross matching เก็บไว้ทอ่ี ุณหภูมิ 4 C เป็ นเวลา 7 วันก่อนทาลาย
 ตัวอย่างเลือดทีใ่ ห้ผล Anti-HIV Positive เก็บ Serum ไว้ทช่ี ่อง Freeze เป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
 Slide Wright stain, Gram stain
เก็บไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง 7 วัน
 Slide AFB เก็บไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง 3 เดือน หรือ 1 Cohort ตามมาตรฐานของระบบ TB DOTS สาหรับสิง่
ส่งตรวจทีต่ อ้ งการเก็บเพื่อการทดสอบซ้า หรือตรวจสอบการชีบ้ ง่ หรือกรณีมปี ั ญหาให้เก็บทีอ่ ุณหภูมแิ ละเวลา
ตามความเหมาะสม
 วิธกี ารรวบรวมและกาจัดขยะ การทาความสะอาดอุปกรณ์ การใช้น้ายาฆ่าเชือ้ ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ิ
เรื่องการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ของคณะกรรมการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาล
II-7.2 ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
(1) ระบบบริหารคุณภาพ:
 มีระบบการรายงานค่าวิกฤติทางห้องปฏิบตั กิ าร ทีเ่ ป็ นระบบอย่างชัดเจนและมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องที่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันตามระเบียบปฏิบตั กิ ารรายงานค่าวิกฤตทางห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้มกี ารสือ่ สารไปยัง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีทม่ี าของค่าวิกฤติทางห้องปฏิบตั กิ ารจากการทบทวนร่วมกับแพทย์และทีมดูแล
ผูป้ ่ วย และมีการสารวจ/ปรับข้อมูลค่าวิกฤติทางห้องปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งรายงานทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแพทย์ชุด
ใหม่ หรือทุกๆ 1 ปี
 มีระบบการรายงานค่าวิกฤตทางโทรศัพท์โดยนักเทคนิคการแพทย์ทต่ี รวจพบ และมีการบันทึกในทะเบียน
บันทึกการรายงานค่าวิกฤต แจ้งชื่อ สกุลคนไข้ การทดสอบทีร่ ายงานและผล ผูร้ ายงาน ผูร้ บั รายงานและเวลา
รายงาน เพื่อให้มกี ารทวนสอบระบบได้ในกรณีทม่ี ปี ั ญหา
 โอกาสพัฒนา
 การติดตามประเมินประสิทธิผลของการรายงานค่าวิกฤติ โดยการประเมินระยะเวลาการ Response ของแพทย์
ต่อการจัดการคนไข้ ซึง่ อยู่ระหว่างการดาเนินการและการเก็บข้อมูล
(2) การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชานาญระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร:
 จัดทาการทดสอบความชานาญ ระหว่างห้องปฏิบตั กิ ารงานเทคนิคการแพทย์ทอ่ี ยูใ่ กล้เคียงกัน จานวน 3 แห่ง
ในรายการทดสอบทีไ่ ม่สามารถสมัคร EQA จากหน่วยงานภายนอก
(3) ระบบควบคุมคุณภาพ:
 ห้องปฏิบตั กิ ารมีกระบวนการควบคุมคุณภาพภายในการตรวจวิเคราะห์เพื่อความถูกต้อง แม่นยาของการตรวจ
วิเคราะห์โดยการทา Internal Quality Control และมีกระบวนการควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบตั กิ าร
ครอบคลุมทุกสาขางานทีเ่ ปิ ดตรวจ โดยการเข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร External Quality
Control/Proficiency testing,PT ร่วมกับหน่วยงานทีม่ กี ารรับเป็ น Provider ได้แก่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,อีควิ เอ เซ็นเตอร์,ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี , ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์อบุ ลราชธานี
 มีระบบการจัดการและแก้ไขเมื่อผล IQC ไม่ผ่านเกณฑ์ ก่อนการตรวจตัวอย่างทุกครัง้ และในกรณีทผ่ี ล
EQA/PT ไม่ผ่านมีระบบการทบทวนร่วมกับผูร้ บั ผิดชอบเพื่อหาสาเหตุและจัดการแก้ไขร่วมกับวางแนวทาง
ป้ องกัน เช่น ผล EQA มีปัญหาว่าไม่สามารถจับตัวอย่างทีม่ ผี ล weak Positive ได้ หน่วยงานได้มกี ารวาง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2019 version 4.2

114

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ. ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

FM-ACD-046-01
Date: 19/07/2562

ระบบป้ องกันด้วยการจัดหาตัวอย่าง IQC ทีเ่ ป็ น weak positive ร่วมกับการทา IQC Negative/Positive ทัวไป
่
 นาผลการประเมิน EQA แต่ละสาขางานมากาหนดเป็ นแผน Training need ของแต่ละคนร่วมกับการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทุกครัง้
(4) การเข้าสูก่ ระบวนการรับรองมาตรฐานซึง่ เป็ นทีย่ อมรับ/การปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาจากองค์กรทีม่ าประเมิน:
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรับปรุงระบบการคัดลอกผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ ง่ ตรวจภายนอก จาก
สภาเทคนิคการแพทย์และทีมตรวจประเมินภายในระดับจังหวัด หน่วยงานได้มกี ารเสนอขอซือ้ เครื่อง Scan
และปรานงาน IT รพ.ในการช่วยจัดทาโปรแกรมการ Scan ผลการตรวจลงในระบบ เพื่อให้ทมี ดูแลผูป้ ่ วย
สามารถดูผลจากใบรายงานจริงได้ โดยผ่านระบบการ Scan
 ข้อเสนอแนะการพิทกั ษ์สทิ ธิผปู้ ่ วยในการส่งตรวจ Anti-HIV จากสภาเทคนิคการแพทย์และทีมตรวจประเมิน
ภายในระดับจังหวัด หน่วยงานได้มกี ารปรับระบบการรายงานผลและการส่งตรวจ Anti-HIV ใหม่ โดย
กาหนดให้ไม่มกี ารส่งตรวจในระบบ HIS และการรายงานผลจะรายงานในระบบ HIS โดยผ่านระบบนิรนามใช้
การบันทึกผลผ่าน Code รหัส
 ข้อเสนอแนะการประเมินระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากทีมประเมินของจังหวัดพบว่าระบบความ
ปลอดภัยจากไฟฟ้ ารัวของเครื
่
่องใช้ไฟฟ้ า เช่น ตูเ้ ย็นต่างๆ ยังไม่มแี ละแสงสว่างภายในห้องปฏิบตั กิ ารไม่
เพียงพอทุกจุด ซึง่ หน่วยงานได้มกี ารเสนอขอติดตัง้ สายดินทัวห้
่ องปฏิบตั กิ ารและติดตัง้ หลอดไฟฟ้ าใหม่เป็ น
ระบบรางหลอดคู่
 เปลีย่ น Hepa filter ของ Biosafety cabinet class II ใหม่ เมื่อพบว่าผลการสอบเทียบเครื่อง ประสิทธิภาพการ
กรองของ Hepa filter เสือ่ ม
 ติดตัง้ หลอดไฟเพิม่ เติมเพื่อเพิม่ แสงสว่าง จากทีม่ กี ารตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่า
ระดับแสงสว่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 หน่วยงานได้รบั การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร(Lab Accreditation ,LA) จากสภาเทคนิค
การแพทย์ เมื่อ วันที่ นับตัง้ แต่วนั ที่ 30กรกฎาคม 2556 มีผลถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
 Re – ae LA รอบที่ 1 ปี 2560 มีผลถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
58. บริการห้องปฏิบตั กิ าร
- การสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภายนอก
3.0
Learning
ทางการแพทย์/พยาธิ
(EQA)
วิทยาคลินิก
- ควบคุมคุณภาพ(LA)อย่างต่อเนื่องเพื่อรอรับการตรวจ
เยีย่ มจากสถาเทคนิคการแพทย์ เมื่อครบอายุการรับรอง
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II-7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิ ต
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ: ถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ทันความต้องการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
66.67
25
66.13
≥90
อัตราการใช้สว่ นประกอบของเลือด

ปี 2561
72.46

ปี 2562
80

0

0

0

0

0

0

จานวนปฏิกริ ยิ าจากการให้เลือด

≤2.0

0

0

0

0

0

จานวนผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งส่งต่อเนื่องจากไม่ม ี
เลือด

≤2.0

NA

63.15

33.00

27.50

16.67

จานวนผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ จากการให้เลือด

0

0

0

0

0

0

≤2.0

0

16.66

0

8.0

0

จานวนความผิดพลาดของการจ่ายเลือด

อัตราการคืนเลือดทีจ่ องไว้

ii. บริบท โรงพยาบาลตาลสุม ไม่มคี ลังเก็บเลือดจึงต้องทาการขอเลือดจากคลังเลือด และ รพ. พิบลู มังสาหาร
ขอบเขตบริการ:
การเตรียมส่วนประกอบของเลือดทีท่ าได้:
 กระบวนการรับบริจาคโลหิต โดยธนาคารเลือดออกมาคาราวาน รับบริจาคเลือดในแต่ละครัง้
 กระบวนการเตรียมโลหิตทีป่ ลอดภัยให้แก่ผปู้ ่ วย โดย เมื่อมีการสังเลื
่ อดให้แก่ผปู้ ่ วย พยาบาลจะทาการเจาะ
เลือดเพื่อ Cross match ส่งต่อยังห้อง LAB เพื่อ ทาการจองเลือดไปยัง คลังเลือด รพ.พิบูลมังสาหาร โดยจะ
ให้ พนักงานขับรถ รพ. นาตัวอย่างเลือดไปส่ง นัดรับเลือดวันถัดไปหรือ รอรับเลือดกลับมา โดยเมื่อเลือดมาถึง
ห้องLAB จะทาการตรวจยืนยัน ก่อนจะส่งเลือดมายังตึกผู้ป่วยใน และ พยาบาลผู้ให้เลือดจะต้องทาการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ของชื่อ หมู่เลือด ให้ถูกต้องก่อนให้ และ สังเกตอาการผิดปกติจากขณะให้เลือด และ
หลังให้เลือด ลงบันทึกในใบบันทึกการให้เลือด
iii. กระบวนการ
ระบบตรวจสอบและทบทวนการใช้โลหิต/ผูก้ ากับดูแล:
 ไม่มี
ระดับขัน้ ต่าของการสารองเลือดและส่วนประกอบของเลือด และผลการปฏิบตั :ิ
 ไม่มี
ระบบการแจ้งผลการติดเชือ้ แก่ผบู้ ริจาคโลหิต/จานวนผูต้ ดิ เชือ้ ในรอบปี ทผ่ี ่านมา:
 สรุปรายงานทุกเดือนข้อมูลจากตึกผูป้ ่ วยใน
มาตรฐานการตรวจร่องรอยการติดเชือ้ (disease marker):
 ไม่มี
ระบบคัดแยก กักกัน ชีบ้ ง่ เลือดทีไ่ ม่ผ่านการตรวจและเลือดทีต่ ดิ เชือ้ :
 ไม่มี
ระบบห่วงโซ่ความเย็นของการเก็บรักษาและขนส่ง:
 ตรวจเช็คตูเ้ ย็นเก็บเลือดทุกวัน วัดอุณหภูมกิ ระติกรับเลือดเมื่อมาถึงห้องปฏิบตั กิ ารทุกครัง้
ประเด็นทีย่ งั ไม่สามารถดาเนินการตามมาตรฐาน/แนวทางของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้:
 พืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านคับแคบไม่สามารถแยกจุดการบริการทางธนาคารเลือด อาจเกิดความเสีย่ งเลือดติดเชือ้ ได้
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การเข้าร่วมระบบประกันคุณภาพจากภายนอก:
 เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพหน่วยงานภายนอกทุกปี
การรับรองคุณภาพทีไ่ ด้รบั :
 Re- accredit LA ปี 2560 มีผลถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 ความปลอดภัยในการให้เลือดไม่พบอุบตั กิ ารณ์ในการให้เลือดผิดคนผิดหมูห่ รือไม่มอี าการข้างเคียงจากการให้
เลือด
 พัฒนาระบบการบริการโลหิต ให้ได้มาตรฐานมีแนวทางชัดเจนเน้นความถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ทันความ
ต้องการ
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
59. ธนาคารเลือดและงานบริการ
โลหิต

Score
2.5

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Action เปิ ดให้บริการงาน ธนาคารเลือด(Cross

matching)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ. ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
II-7.3 พยาธิ วิทยากายวิภาค & II-7.5 บริการตรวจวิ นิจฉัยอื่นๆ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ: ถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ทันความต้องการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ii. บริบท
การตรวจวินิจฉัยทีใ่ ห้บริการ:
iii. กระบวนการ
II-7.3 พยาธิวทิ ยากายวิภาค
(1) การประเมิน การเตรียมผูป้ ่ วย การให้ขอ้ มูลและขอคายินยอม:

II-7.5 บริการตรวจวินจิ ฉัยอื่นๆ
(1) การประเมิน การเตรียมผูป้ ่ วย การให้ขอ้ มูลและขอคายินยอม:

(2) การแปลผลการตรวจ และรายงานผล:

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
60. พยาธิวทิ ยากายวิภาค และ
บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ

Score

DALI Gap

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
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II-8 การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ: ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ครอบคลุม ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 2558
ปี 2559 ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
การประเมินผลงานด้านระบาด ผ่าน
ระดับพืน้ ฐาน
ระดับพืน้ ฐาน ระดับพืน้ ฐาน
วิทยาโดย สคร. (อาเภอควบคุม ระดับพืน้ ฐาน
โรคเข็มแข็ง , SRRT )
ความทันเวลาของการรายงาน
100
50.81
91.61
93.59
95.07
89.12
รง.506
ความครบถ้วนของการรายงาน
100
100
100
100
100
100
รง.506
คุณภาพการเขียนรายงาน
8 แห่ง
8
8
8
8
8
สอบสวนโรค
ii. บริบท
โรคและภัยสุขภาพสาคัญในพืน้ ที:่ โรคอาเภอตาลสุม รับผิดชอบ 6 ตาบล 59 หมู่บา้ น 1 เทศบาล 6 องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวนเครือข่ายบริการสุขภาพ 8 สถานบริการ ( 7 รพ.สต. 1 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวม )
โรคและภัยสุขภาพสาคัญทีอ่ ยู่ในแผนเฝ้ าระวัง: โรคติดต่อทีต่ อ้ งเฝ้ าระวัง โรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก โรคตาแดง
iii. กระบวนการ
II-8 ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร:
(1) (2) นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร:
 นโยบายเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมทุกพืน้ ทีใ่ ห้บริการแก่ผปู้ ่ วยบุคลากรและประชาชน
 อาเภอตาลสุมได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะทีมสอบสวนโรคเลื่อนทีเ่ ร็วทุกระดับ SRRT ทัง้ ระดับ อาเภอ ตาบล หมู่บา้ น
 อาเภอตาลสุมมีคณะกรรมการดาเนินงานอาเภอป้ องกันและควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยังยื
่ นเน้นการมีสว่ นร่วมของ อปท.
ชุมชน (บ้าน, วัด, โรงเรียน ) ตัง้ แต่ปี 2555 มาจนถึงปั จจุบนั
 มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารทีช่ ดั เจนสอดคล้องกับปั ญหาโรคและภัยสุภาพในพืน้ ที่
 ดาเนินแผนการรณรงค์ตามปฏิทนิ ควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรคโดยตลอด
 มีระบบการกากับดูแล นโยบาย วางแผน ประสานงานติดตามประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ
 มีการประชุมรับทราบนโยบายมาจากจังหวัดทุกปี มีการประชุมในระดับ คปสอ. เป็ นประจาทุกเดือน
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ / ผูน้ าชุมชน ณ ทีว่ ่าการอาเภอตาลสุมทุกส่วนการประชุมติดตามงานควบคุมโรคในระดับ
อาเภอในการประชุมประจาเดือน ณ สสอ.ตาลสุม เดือนละครัง้
 การประชุมคณะกรรมการบริหารอาเภอตาลสุมเดือนละครัง้
 มีงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆเพื่อใช้ในการเฝ้ าระวังสอบสวนและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) (4) บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ทรัพยากรอื่นๆ:
 บุคลากรทีท่ างานด้านควบคุมโรค ระบาดวิทยา ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร อย่างน้อย 3 วันซึง่ อาเภอตาลสุมได้สง่
บุคลากรไปอบรมทุกปี และมีการส่งเสริมให้บุคลากร แกนนาชุมชน มีความรูแ้ ละทักษะในการทาหน้าทีเ่ ฝ้ าระวังและ
สอบสวนโรคได้ มีการจัดทาแผนเสนอของบประมาณจากกองทุนตาบลในการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
(5) การสร้างความรูค้ วามเข้าใจ:
 มีการให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีใ่ นการประชุมประจาเดือน และมีการให้สขุ ศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของ
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โรงพยาบาล หมู่บา้ นและชุมชน
II-8 ข. การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลเฝ้ าระวัง:
(1)(2) การเฝ้ าระวัง บันทึก และจัดเก็บข้อมูล:
 การกาหนดช่องทางของการส่ง รง. ระบาดวิทยา ( รง.506 ) แบ่งเป็ น 2 กรณี
 ข้อมูลผูป้ ่ วยลูกข่าย 7 รพ.สต. บันทึกเข้าโปรแกรม JHCIS ส่งออก รง. 506 ในระบบไฟล์ EP2MAIN .PDF ส่งเข้าที่
Website สสอ.ตาลสุม โดยศูนย์ระบาดวิทยากาหนดส่งทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีก่อน 11.30 น.
 ข้อมูลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล บันทึกเข้า HI for windows ส่งออกรายงาน EP2MAIN .PDF ทัง้ 2 กรณีจะถูกนาเข้า
โปรแกรม R 506 โดยศูนย์ระบาดวิทยาของอาเภอและทาการส่งต่อให้ สสจ.อุบลราชธานีทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์
(3)(4) การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมาย ค้นหาการเพิม่ ผิดปกติหรือการระบาด:
 การวิเคราะห์พน้ื ทีเ่ สีย่ งในแต่ละโรค เพื่อประกอบการควบคุมโรคล่วงหน้าก่อนช่วงการระบาด มีการเตรียมความพร้อม
ของชุมชน เพื่อเฝ้ าระวังการเกิดโรคหรือเหตุการณ์ทผ่ี ดิ ปกติ
(5)(6) การติดตามเฝ้ าดูสถานการณ์ การคาดการณ์แนวโน้มเพื่อวางแผนป้ องกัน:
 มีการกาหนดแนวทางให้หน่ วยงานในโรงพยาบาล ได้แก่ OPD,ER,WARD จะต้องรายงานโรคที่เฝ้ าระวังให้กบั ฝ่ าย
สุขาภิบาลและป้ องกันโรค เพื่อประสานทีม SRRT ในการออกสอบสวนโรคต่อไป
 มีการกาหนดช่องทางรองรับการรายงานผูป้ ่ วยโดยมีการจัดเจ้าหน้าทีแ่ ละชุมชนในการรับรายงานโรคทีต่ อ้ งเฝ้ าระวังตลอด
24 ชัวโมง
่
โดยผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือ facebook,Line
 มีการจัดตัง้ ทีม SRRT ระดับตาบล เพื่อทาหน้าทีแ่ จ้งข่าวการระบาดของโรคหรือภัยสุขภาพในพืน้ ทีข่ องตนเอง รวมทัง้
เป็ นแกนนาหลักในการลงควบคุมโรคในพืน้ ทีท่ ม่ี กี าระบาด
 มีการเปิ ด war room EOC ทุกเดือนเพื่อรายงานติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินในอาเภอตาลสุม โดยมีนายอาเภอเป็ นประธาน
ในการปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันวางแผนแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทีเ่ กิดขึน้ ในอาเภอตาลสุม เช่น อุทกภัยในปี 2562 ,การ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก
II-8 ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ:
(1) แผนตอบสนอง การเตรียมความพร้อม:
 การสือ่ สารไปยังผูเ้ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาและประชาชนให้ทราบสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และสิง่ ทีค่ วร
ปฏิบตั ิ ซึง่ มีการแจ้งผ่านการประคมหมู่บา้ น เสียงตามสาย ผ่านช่องทางโซเชียลและ LINE
(2) ทีม SRRT:
 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการทีม SRRT ระดับอาเภอและทีม SRRT ระดับตาบล มีหน้าทีใ่ นการเฝ้ าระวังเหตุการณ์ผดิ ปกติ
และการระบาดของโรคในพืน้ ที่ เพื่อควบคุมและป้ องกันโรคให้ทนั ท่วงที มีการฝึกอบบรมให้กบั เจ้าหน้าทีใ่ หม่ทุกปี
(3) มาตรการป้ องกันทีจ่ าเป็ น:
 มีนโยบายทีส่ งการจากระดั
ั่
บจังหวัดในการป้ องกันควบคุมโรคในพืน้ ที่ เช่น มาตรการป้ องกันโรคไข้เลือดออก อาเภอตาล
สุม จะมีขอ้ สังการจากนายอ
่
าเภอโดยทาเป็ นสารจากนายอาเภอติดทุกหลังคาเรือน เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักถึง
การป้ องกันโรคไข้เลือดออกมากขึน้
(4) ช่องทางรับรายงาน:
 ช่องการรับ-ส่งรายงาน จะมีโปรแกรม 506 ในการรับ -ส่งรายงานเป็ นหลัก และมีการรายงานผ่านโทรศัพท์ และทางโซ
เชียล มีการจัดตัง้ กลุ่ม LINE ชื่อกลุ่ม งาน คร.ตาลสุม
(5) การสอบสวนผูป้ ่ วยเฉพาะราย:
 เมื่อมีการรายงานโรคหรือเหตุการณ์ท่ผี ดิ ปกติในชุมชน ทีม SRRT ระดับตาบลจะมีการลงพืน้ ทีภ่ ายใน 3 ชม.หลังจาก
ได้รบั รายงาน เพื่อยืนยันการรายงานโรคด้วยกระบวนการสอบสวน ว่าเป็ นโรคนัน้ ๆตามทีแ่ จ้งมาหรือไม่ ในระหว่างการ
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สอบสวนโรคจะมีการรวบรวมข้อมูล เพื่อ ยืนยัน สงสัย หรือน่าจะเป็ น เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาดาเนินการป้ องกัน
ควบคุมโรคในพืน้ ที่
(6) การสืบค้นและควบคุมการระบาด:
 ทีม SRRT ลงพืน้ ทีเ่ พื่อสืบค้นหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความจริง เมื่อพบว่ามีการระบาดของโรคขึน้ จริงจะรีบดาเนินการควบคุ มโรค
ตามมาตรการหรือนโยบาย เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้ทนั เวลา
II-8 ง. การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและเตือนภัย:
(1) การจัดทารายงานและเผยแพร่สถานการณ์โรคต่อสาธารณะ:
 มีการประชุมศูนย์ EOC เพื่อรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทีเ่ กิดขึน้ ในอาเภอตาลสุม เช่นการระบาดของโรคไข้เลือดออกมี
การทาสารจากนายอาเภอในเรื่องโรคไข้เลือดออก และนาไปติดไปติดทุกหลังคาเรือน เพื่อสร้างความตระหนักในชุมชน
และมีการประชาคมหมูบ่ า้ นโดยมีท่านนายอาเภอเป็ นประธาน เพื่อค้นหาสาเหตุและร่วมมือควบคุมโรคในพืน้ ทีท่ ม่ี รี ะบาด
มีการดูสถานการณ์และวิเคราะห์ขอ้ มูลทุกวันผ่านทางโปรแกรม 506
(2) การรายงานโรคตามกฎหมาย:
 จัดให้มกี ารรายงายโรคที่ต้องรายงานทางกฏหมายทุกครัง้ ที่พบเห็นทัง้ จาก ประชาชนในชุมชนหรือการมารับบริการที่
โรงพยาบาล เพื่อให้ผู้บงั คับบัญชาหรือหัวหน้าหน่ วยงาน และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบข้อมูล เกิดความตระหนัก
และดาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการสังการเพื
่
่อแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีการรายงานตามกฏหมายกาหนดผ่าน
ช่องทางโปรแกรม 506 ทาง facebook และ Group Line
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 ผ่านการประเมิน SRRT ตาบล ระดับพืน้ ฐานในปี 2562
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
61. การเฝ้ าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ

Score
2.5

DALI Gap
Action

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
พัฒนาคุณภาพการสอบสวนโรคเฉพาะรายและการดาเนินงานด้าน
การจัดทาและการส่งรายงานทางระบาดวิทยา(506)
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II-9 การทางานกับชุมชน
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ความครอบคลุม ผลกระทบ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
อัตราการตายของมารดา
(ไม่เกิน18 /แสน การเกิด
มีชพี )
อัตราหญิงตัง้ ครรภ์มกี ารฝากครรภ์ครบ
ไม่ต่ากว่า
5 ครัง้ คุณภาพ
ร้อยละ 60
อัตราหญิงฝากครรภ์ครัง้ แรกอายุครรภ์
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ไม่เกิน 12 สัปดาห์
อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15- 19ปี
(ไม่เกิน50ต่อประชากร
(ไม่เกิน50ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – หญิงอายุ15 – 19 ปี พนั
19 ปี พนั คน
คน
ผูป้ ่ วย high risk pregnancy ได้รบั การ
ร้อยละ 100
ดูแลจากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
เด็กแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า 2,500
ไม่เกินร้อยละ 7
กรัม
ร้อยละของเด็ก0-5 ปี มพี ฒ
ั นาการสมวัย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
อัตราเด็กแรกเกิด-5 ปี มีภาวะ
(ไม่น้อยกว่า
โภชนาการปกติ
ร้อยละ 93)
ความครอบคลุมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน
(ร้อยละ 80)
5ปี
เด็กนักเรียนชัน้ ป.6 ได้รบั วัคซีน dT ไม่
ร้อยละ 95
น้อยกว่า ร้อยละ 95
ผูส้ งู อายุกลุ่มทีม่ ภี าวะพึง่ พิงได้รบั การ
ร้อยละ 100
ดูแลจากCG
อัตราความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ไม่ต่ากว่า
เป้ าหมาย 400 ตัวอย่าง/ 1 สถาน
ร้อยละ 90
บริการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

0

0

0

0

0

72.8

72

78

75

71

61

65

70

72

73

51

52

46.6

75

40

100

100

100

100

100

8.1

4.7

6.8

6

4.5

86.97

87.09

89.45

94.63

100

95.32

96.01

93.12

94.22

96.21

98.10

42.12

89.52

82.35

84.21

100

100

100

100

100

95

97

100

100

100

98.2

98.5

98.2

98.21

97.32

ii. บริบท
ชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ ความต้องการ ศักยภาพ กลุ่มเป้ าหมายสาคัญ: กลุ่มงานบริการด้านปฐมิภูมแิ ละองค์รวม โรงพยาบาลตาลสุม
รับผิดชอบประชากร 8 หมู่บา้ นของ ตาบลตาลสุม อยู่ในเขตเทศบาล 4 หมู่บา้ น เขต อบต. 4 หมู่บา้ น จานวนประชากรทัง้ สิน้
5,394 คน ชาย 2,699 คน หญิง 2,693 คน มีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2 แห่ง โรงเรียนปฐมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1
แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุข 100 คน ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ป้ องกันโรค และฟื้ นฟูสุขภาพ บริการเวช
ปฏิบตั คิ รอบครัวทัง้ ในหน่ วยบริการและในชุมชน โดยเปิ ดบริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์เวลา 08.00 น.-16.00น.หยุดวันนักขัต
ฤกษ์ มีเจ้าหน้าทีใ่ นฝ่ าย 7 คน พยาบาลวิชาชีพ 4 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 คน ลูกจ้าง 2 คนกลุ่มเป้ าหมายใน
การดูแล คือกลุ่ม การดูแลตามกลุ่มวัย ตัง้ แต่แรกเกิด จนถึงเสียชีวติ
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iii. กระบวนการ
II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับชุมชน
(1)(2) การกาหนดชุมชน ประเมินความต้องการและศักยภาพ วางแผน ออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับชุมชน:
 ชุมชนทีร่ บั ผิดชอบเป็ นลักษณะ กึง่ เมือง 4 หมู่บา้ นและชนบท4 หมู่บา้ น ซึง่ ความต้องการไม่แตกต่างกัน ทัง้ ในด้านการรักษา
ป้ องกันและฟื้ นฟูสภาพโดยมีกลุ่มเป้ าหมายคือ กลุ่มป่ วยทีร่ กั ษาประจา กลุ่มทีต่ ดิ บ้าน ติดเตียง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ เขตกึง่
เมืองปั ญหาทีพ่ บมากขึน้ คืออุบตั เิ หตุทางถนน เนื่องจากเป็ นถนน 4 ช่องทางการจราจร ประชาชนไม่เคารพกฎจราจร ขาด
ความระมัดระวังทาให้เกิดปั ญหาด้านสุขภาพตามมาทัง้ ความพิการ ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ดังนัน้ ประชาชนต้องการ
ความปลอดภัยทางถนน โดยมีการวางแผนร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตารวจตาลสุม โรงเรียน ทุกโรง ชุมชน ผูน้ าท้องถิน่
ส่วนท้องถิ่น สานักงานขนส่ง และมีการออกแบบที่จะบริการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มปกติ เน้น การออกกาลังกาย(เดิน วิง่ )
พฤติกรรมสุขภาพทีถ่ ูกต้อง(การล้างมือ) กลุ่มเสีย่ ง เน้นการปรับเปลี่ย นพฤติกรรมด้านการกิน(ลดหวาน ในพวกน้ าหวาน)
การออกกาลังกาย(เดิน วิง่ ) กลุ่มป่ วยเน้นการป้ องกันภาวะแทรกซ้อน ใน2โรค เบาหวานการตัดขา ความดันโลหิตสูง การเป็ น
Stroke ส่วนผูป้ ่ วยติดเตียง และPaliative Care เน้นไม่มแี ผลกดทับ และได้รบั การดูแลอย่างต่อเนื่องทุกคน
(3) การร่วมมือกับภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง จัดบริการสุขภาพสาหรับชุมชน:
 มีการจัดบริการร่วมกันทัง้ ในโรงพยาบาลตาลสุม ในชุมชน 8 หมู่บา้ นกับ ทีมสหวิชาชีพ ทีมกายภาพบาบัด แพทย์แผนไทย
สุขาภิบาลป้ องกันและควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุข อาเภอตาลสุม เทศบาลตาบลตาลสุม ที่ว่าการอาเภอตาล สุม
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอตาลสุม วัด หมู่บา้ น ตลอดจนองค์กรเอกชน สภาเด็ก และจิตอาสาต่างๆ
 โรงพยาบาลตาลสุม ได้ขบั เคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับชุมชน โดยกระบวนการ ประชาคมร่วมกับเทศบาลตาบลตาลสุม
และ อบต. ตาลสุม คือ งานบุญปลอดเหล้า (งานบวช งานศพ งานกฐิน) งดจุดพลุในงานเผาศพ ส่วนในโรงเรียนบ้านนา
มน งดขายอาหารในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กงดขนมหวาน และขวดนม ในโรงพยาบาลเน้นเรื่องงดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การสวมหมวกนิรภัย 100 % งดใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผรู้ บั บริการ โรงพยาบาลสีเขียวร้านส้มตาปลาร้าต้มสุก
เพิม่ ช่องทางให้ผบู้ ริโภคในน้ าหวาน คือ ไม่หวาน หวานน้อย หวานมากโรงเรียนจัดทีใ่ ห้ผปู้ กครองรอรับบุตรหลาน ป้ องกัน
อุบตั เิ หตุ ตารวจจัดจราจรอานวยความปลอดภัยทุกเช้า เย็น หน้าโรงเรียน ลดกล่องโฟมในโรงพยาบาล
(4) การประเมินและปรับปรุง:
 จากการออกแบบการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ของกลุ่มงานฯ โดยอาศัยข้อมูล การวิเคราะ ปั ญหาการมีสว่ นร่วมของชุมชน
และภาคีเครือข่าย ทาให้กลุ่งานสามารถทีจ่ ะดาเนินงานได้อย่างคล่องตัวและบรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้ มีการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ สามารถจัดการปั ญหาในชุมชน นามาซึ่งสุขภาพที่พอใจ เจ้าหน้ าที่
สาธารณสุขมีความสุขในการทางานจนสามารถได้รบั รางวัล ผ่านการประเมินจากหลายหน่วยงานดังทีห่ ลักฐานประจักษ์
 การประสานงานโครงการของหน่วยงานภาคี บางครัง้ ติดทีร่ ะเบียบของหน่วยงาน ทาให้เกิดความล่าช้า แต่กไ็ ด้มกี ารประชุม
หาแนวทางแก้ไขในปี ต่อไป การดาเนินงานบางอย่างต้องมีการจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั และมี
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบันทึกข้อมูล เพื่อทีจ่ ะก้าวไปในยุค ไทยแลย 4.0 ปั ญหาบางอย่างต้องอาศัยกฎหมาย และต้อง
ใช้เวลา
II-9.2 การเสริมพลังชุมชน
(1) ภาพรวมของการทางานร่วมกับชุมชน การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม การสร้างเครือข่าย:
 โรงพยาบาลตาลสุม มีการทางานประสานกับชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกภาคีเครือข่าย ได้รบั ความร่วมมือในการทางานเป็ นอย่าง
ดี โดยได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณจากทัง้ เทศบาลตาลสุม อบต. ตาลสุม ดังจะเห็นได้จากผ่านการประเมิน โรงเรียน
ส่งเสริมระดับเพชร วัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก หมู่บา้ นจัดการ ตาบลจัดการ อาเภออนามัยการเจริญพันธ์ คลินิก
วัย รุ่ น โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัย แม่แ ละเด็ก การประเมินชมรมผู้สูง อายุ การประเมิน มาตรฐานงานสุข ศึก ษา การ
ดาเนินงานวัยรุ่นระดับประเทศ การทานวัตกรรม(สะพานบุญ)ถนนสายวัฒนธรรมบ้านนามน การทานวัตกรรม กินครบจบ
ซองเดียว ของโรงเรียน จุดเด่นของการทางานกับเครือข่ายคือ การประสานงานที่ดี ส่วนมากแบบไม่เป็ นทางการ มีการ
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ตัง้ เป้ าหมายทีช่ ดั เจน มีการคืนข้อมูล ใจถึงใจ การยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
(2) การส่งเสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาทีส่ าคัญของชุมชน:
 โรงพยาบาลตาลสุม ได้สร้างเสริมความสามรถของกลุ่มตามปั ญหาสุขภาพ ดังนี้ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ในผูป้ ่ วยโรคเอดส์ อสม
เชีย่ วชาญด้านนมแม่ อสม. 4.0 ในการดูแลเด็ก(พัฒนาการเด็ก) มีการใ แม่ฮกั ติดตามประเมินพัฒนาการเด็กในชุมชน แกน
นาเยาวชนในเรื่องการป้ องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น กลุ่มสร้างสุขภาพ ในโรงเรียนทัง้ 3 แห่ง แกนนาวัยรุ่น ในโรงเรียน ชมรม
TO BE NO 1.ทุกโรงเรียน และทุกหมู่บา้ น นสค.ในการติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ส่งเสริมชมรมผูส้ งู อายุ บ้านนามน หมู่ 5
ชมรม มีสมาชิก 142 คน ในการติดตามเยีย่ มให้กาลังใจ สวัสดิการ ฌาปณกิจสงเคราะห์ ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ (CG) ดูแลผูส้ งู อายุ
ทีต่ ิดบ้าน ติดเตียง อย่างครอบคลุม ทุกคน อสม .รักษ์ไต อสม.พระ มีจติ อาสา ทาความดีเพื่อพ่อ กลุ่มพัฒนาสตรีในการ
ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้เศรษฐกิจดี สภาเด็กส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กในเรื่องการป้ องกันยาเสพติด และป้ องกันการตัง้ ครรภ์ใน
วัยรุ่น
(3) การส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล:
 เนื่องจากปั ญหาส่วนใหญ่ คือ เรื่องของพฤติกรรมเสีย่ งด้านการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม , การดื่มกาแฟการออกกาลัง
กายไม่เพียงพอ และไม่ให้ความสาคัญกับการคัดกรองภาวะเสีย่ งด้านสุขภาพ จึงได้มกี ารดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1. วิเคราะห์และแบ่งประชาชนออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสีย่ ง กลุ่มป่ วย และกลุ่มติดบ้าน
ติดเตียง
โดยการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงในกลุ่มปกติ และพฤติกรรมเสีย่ งด้านสุขภาพในประชาชากรอายุ ตัง้ แต่
15 ปี ขน้ึ ไป เพื่อให้สามารถออกแบบและจัดบริการได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือความคาดหวังส่วน
กลุ่มติดเตียงเน้นการดูแล และภาวะแทรกซ้อน(แผลกดทับ)
2. มีการส่งเสริมตามกลุ่มวัย ตัง้ แต่กลุ่มสตรีและเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทางาน และวัยผูส้ งู อายุผพู้ กิ าร โดยเน้นตาม
ปั ญหาทีพ่ บเพื่อให้ประชาชนได้รบั การส่งเสริมพฤติกรรมทีถ่ ูกต้อง
3. มีช่อ งทาง/เวที ทัง้ เวทีประชาคม เวทีประชุม ทัง้ ของชาวบ้าน อสม พระ และประชุม ในระดับอ าเภอ สาหรับ
ผูร้ บั บริการเพื่อการรับฟั งข้อคิดเห็น ความต้องการ ความพึงพอใจของการจัดบริการที่จาเป็ น เพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ/ป้ องกัน ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
4. คืนข้อมูลแก่ผรู้ บั บริการและมีการสื่อสาร ให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างเพียงพอ เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือ
จากผูร้ บั บริการสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
5. มีการประเมินติดตาม ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ และวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนา
(4) การส่งเสริมสิง่ แวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี การชีแ้ นะและสนับสนุนนโยบายสาธารณะ:
 มีการส่งเสริมทีเ่ อือ้ ต่อการส่งเสริมสุขภาพ โดยการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในชุมชน จัดให้มโี ครงการรณรงค์ ทาความ
สะอาดหมู่บา้ นในเขตรับผิดชอบและจัดประกวด“บ้านเรือนสวยใส สะอาดตา”ในเขต อบต.ตาลสุม ส่วนในเขตเทศบาลตาบล
ตาลสุม มีนวัตกรรม การทาความสะอาด ในหมู่บา้ น ซึง่ ได้รบั รางวัลการนาเสนอนวัตกรรมระดับจังหวัด ระดับเขต เพื่อกระตุ้น
ให้ประชาชนชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดหมู่บา้ น/บ้านเรือน ด้วยตนเอง มีเครื่องออกกาลังกายในชุมชน ใน
อบต. มีน้าดื่มสะอาดโดยมีเครื่องกรองน้ าทีไ่ ด้มาตรฐานในเขตเทศบาลทัง้ 4 หมู่บา้ นและเขต อบต.ทุกหมู่บ้ านในอาเภอตาล
สุม มีถงั ใส่ขยะทีส่ ามารถป้ องกันการแพร่เชือ้ มีรถเก็บขยะไปทิง้ อย่างต่อเนื่อง ไม่เป็ นบ่อเกิดของโรค มีการรณรงค์ทาความ
สะอาด ของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องโดยจิตอาสา 904ทาความดีเพื่อพ่อ มีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ปลูกดอกไม้ การจัดเป็ นที่
พัก ผ่อ นริม แม่ น้ ามูลที่บ้านนามนหมู่ 5 ในส่ว นสถานที่ร าชการก็ได้นานโยบายสถานที่ทางานน่ า อยู่น่ าท างานมาใช้ทุ ก
หน่วยงาน สะอาด ร่มรื่น โรงพยาบาลสีเขียว มีการปรับปรุงสถานทีใ่ ห้สะอาด มีนโยบายสถานทีร่ าชการปลอดอบายมุข ตลาด
สีเขียว
 มีการดาเนินการศูน ย์สาธารณภัย ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ตาลสุม ที่ว่าการอาเภอตาลสุม และหน่ วยงาน
ภาคเอกชน ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้บา้ น อสม.,มีการรวบรวมปั จจัย ช่วยเหลือ เมื่อเดือนกันยายน2562 น้าได้ท่วมน้าท่วม
หมู่บา้ นรับผิดชอบ ทัง้ 8 หมู่บา้ น ทางโรงพยาบาลตาลสุมได้เป็ นศูนย์รบั บริจาค และ ออกแจกถุงยังชีพ ดูแลสุขภาพผูป้ ระสพ
ภัยทีศ่ นู ย์อพยพ และในชุมชน ประสานงานทีมบรรเทาทุกข์ทม่ี าในพืน้ ที่ ดูแลความปลอดภัยด้านทรัพย์สนิ และร่างกายจนเข้า
สู่ภาวะปกติ มีการประสานงานกับหน่ วยงานกาชาด ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส ไม่มบี า้ นอาศัย มีการจัดทานวัตกรรมสะพาน
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บุญ การจัดกิจกรรมปั น่ จักยาน คนตาลสุมไม่ทง้ิ กัน เพื่อช่วยเหลือผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูป้ ่ วยติดเตียง ติดบ้าน นอกจากนี้
ทางโรงพยาบาลยังได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีก่ รณีประสบภัยทัง้ หลาย ร่วมออกบริจาคโลหิต ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ และออกร่วมกับ อบจ. โครงการคลาคีง
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 มีรปู แบบการเยีย่ มบ้านเป็ นของตัวเอง SA3E model
 ประชาชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่ม LTC ทีด่ าเนินการอย่างต่อเนื่อง
 มีความร่วมมือของทุภภาคีเครือข่าย
 ไม่พบผูป้ ่ วยมะเร็งปากมดลูกและเต้านม
 เกิดชุมชนเข้มแข็ง สามารถเป็ นหมู่บา้ น OTOP นวัตวิถบี า้ นนามนหมู่ 5
 มีการใช้นวัตกรรมแก้ไขปั ญหา การขาดสารอาหารของประชาชนสามารถลดได้ 58% โดยไม่ใช้งบทางราชการ
 เกิดถนนสายวัฒนธรรมในหมู่บา้ นนามน ตักบาตรทุกวันเสาร์โดยความร่วมมือของชาวบ้าน พระภิกษุ
 มีการใช้นวัตกรรม กินครบจบซองเดียว ในการแก้ ไขปั ญหาการลืมทานยาวิตามินเสริมธาตุ เหล็กในโรงเรียนสามารถ
แก้ปัญหาภาวะซีดในเด็กได้
 มีการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปั ญหาวัยรุ่น
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
62. การทางานกับชุมชน

Score
DALI Gap
3.5
Learning

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี

ออกแบบและวางแผนบริการสร้างเสริมสุขภาพใน
ชุมชนให้มเี สริมพลังการจัดบริการของชุมชนเอง เน้น
ด้านการออกกาลังกายเพือ่ สร้างสุขภาพ(เดิน-วิง่ ) ให้
ทางเลือกในการบริโภคน้าหวาน(หวานมาก หวานน้อย
ไม่หวาน)ทีห่ ลากหลายแก่ประชาชนในการตัดสินใจ
เกีย่ วกับสุขภาพ ทัง้ ด้านการบริโภค การสร้างสุขภาพ
เน้นการให้ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูล การวิจยั ในชุมชน หา
จุดแข็งของชุมชน บูรณาการเข้ากับการพัฒนาของ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย
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III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: การเข้าถึง ความครอบคลุม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559
ระยะเวลารอคอยที่ OPD
60 นาที
56
46
ระยะเวลารอรับบริการในห้องอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน
<15 นาที
10
10
ระยะเวลารอคอยที่ ER ของผูป้ ่ วยวิกฤต
3.20
3.45
≤4 นาที
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยนอก
80%
89.75 89.80

ปี 2560
38
13.2
3.10
88.45

ปี 2561
42
13.4
2.9
89.08

ปี 2562
51
12.8
3.9
89.24

ii. บริบท
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาในการเข้าถึง:
 AMI, Stroke, การตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ / ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายในชุมชน / กลุ่มผูถ้ ูกกระทารุนแรงในชุมชน / ผูป้ ่ วยทีไ่ ป
ทางานในต่างจังหวัด / ผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ HIV / ผูป้ ่ วยฉุกเฉินทีม่ ารับบริการแล้วไม่มปี ระวัตกิ ารเจ็บป่ วย
iii. กระบวนการ
ตัวอย่างโรค (proxy disease)
• AMI, Stroke

การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพของการเข้าถึงและเข้ารับบริการ
• พัฒนาระบบ Fast Track ในกลุ่มโรค ACS และ Stroke มีแบบประเมิน ACS
และ Stroke ในเวชระเบียน ทาให้ประเมินผูป้ ่ วยได้ครอบคลุมและรวดเร็วขึน้
รวมถึงการให้ยา SK ก่อนส่งต่อ
•
DM
• จัดบริการคลินิกเบาหวานในชุมชนพบว่า มีจานวนผูป้ ่ วยใหม่ทม่ี ารับการ
รักษาเพิม่ ขึน้ โดยใช้ CPG เดียวกันกับในโรงพยาบาล มีเกณฑ์สง่ ออก รพ.สต.
และส่งเข้าโรงพยาบาล มีระบบให้คาปรึกษาโดยแพทย์แก่พยาบาลประจา รพ.
สต.ทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชัวโมง
่ พัฒนาระบบ Skype ให้คาปรึกษาในวัน
ราชการ พัฒนาศักยภาพพยาบาลประจา รพ.สต. ให้เป็ นพยาบาลเวชปฏิบตั คิ รบ
ทัง้ 7 แห่ง
(1) การตอบสนองปั ญหาและความต้องการบริการสุขภาพของชุมชน:
 ลดขัน้ ตอนการให้บริการของแผนกผูป้ ่ วยนอกดังนี้
1) ผูร้ บั บริการฉุกเฉิน ไม่ตอ้ งยื่นบัตรทีห่ อ้ งบัตร พนักงานจุดคัดแยกส่งเข้าห้องฉุกเฉินทันที
2) ผูป้ ่ วยเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง ,Asthma/COPD ,HIV, TB ทีน่ ดั ยื่นบัตรทีห่ อ้ งบัตร และเข้ารับบริการ
ตามคลินิกพิเศษ ทีจ่ ะมีสหสาขาวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล กายภาพ นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์
แผนไทย ทีจ่ ะให้บริการตามกลุ่มผูป้ ่ วย
3) หญิงตัง้ ครรภ์หรือผูม้ ารับบริการที่ PCU ไม่ตอ้ งผ่านห้องบัตร สามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการที่ PCU ได้
เลย
4) หญิงตัง้ ครรภ์อายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ทภ่ี าวะเลือดออกทางช่องคลอด ปวดครรภ์ก่อนถึงกาหนดคลอด
หรือมีภาวะผิดปกติทต่ี อ้ งได้รบั การรักษาทีห่ อ้ งอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน แต่ถา้ อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ ส่งเข้า
รับการตรวจรักษาทีห่ อ้ งคลอด
5) มีแผนพัฒนาทีจ่ ะจัดระบบให้ ผูป้ ่ วยทีน่ ดั ตรวจเลือด นัด X-ray ส่งตรวจเลือดและ X-ray ได้เลย เป็ นการ
อานวยความสะดวกให้คนไข้
6) จัดทาแนวทางส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารก่อนพบแพทย์
7) จัดเวลานัดไม่ให้วนั คลินิกตรงกัน ดังนี้ : วันจันทร์ คลินิกคอพอก ,คลินิก HIV / วันอังคาร คลินิกความดัน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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โลหิตสูง วันพุธและพฤหัสบดี คลินิกเบาหวาน / วันศุกร์ คลินิก TB คลินิกจิตเวช คลินิก Asthma
8) มีการสือ่ สาร ผูป้ ่ วยทีแ่ พทย์ไม่สงใช้
ั ่ ยา ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้ยาฉีด ผูป้ ่ วยเด็ก ผูพ้ กิ ารและพระภิกษุ ให้ได้รบั ยาก่อน
โดยใช้บตั รคิวทีม่ สี แี ตกต่างจากผูป้ ่ วยทัวไป
่
9) ผูป้ ่ วยจาหน่ายหลังคลอดรับยาหลังคลอดได้เลย โดยไม่ผ่านห้องยา พยาบาลประจาตึกผูป้ ่ วยเป็ นผูท้ ใ่ี ห้
คาแนะนาเรื่องยาและการปฏิบตั ติ วั ก่อนกลับบ้าน
(2) การประสานงานกับหน่วยงานทีส่ ง่ ผูป้ ่ วยมา:
 ใช้ระบบ Skype และใบส่งต่อระหว่างรพ.สต. กับห้องอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน
(3) การคัดแยก (triage) การดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินหรือเร่งด่วนอย่างเหมาะสม:
 การดูแลผูป้ ่ วย ACS เดิมต้องประเมินผูป้ ่ วยโดยพยาบาลและรายงานแพทย์มาตรวจดูอาการพบว่าระยะเวลาที่
ผูป้ ่ วยจะได้รบั การดูแลและส่งต่อไม่เกิน 3 ชัวโมงได้
่
ปรับปรุงแนวทางการดูแลโดยจัดให้มี CPG และ ระบบ Fast
track AMI,STROKE พบว่าทาให้ผปู้ ่ วยเข้าสูร่ ะบบการรักษาทีร่ วดเร็วดังข้อมูล ในปี 2562 ผูป้ ่ วย ACS ได้รบั การ
ทา EKG ภายใน 10 นาที ร้อยละ 98 จากเดิม ร้อยละ 98.02 ในปี 2561 และได้รบั ยา ภายใน 30 นาที ร้อยละ 95
จากเดิมร้อยละ 94.2 และได้รบั การส่งต่อภายใน 60 นาที ร้อยละ 100
 โรงพยาบาลตาลสุมได้มกี ารพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย ACS ในด้านการวินิจฉัย การดูแล การเข้าถึงยาและการส่ง
ต่อผูป้ ่ วย
(4) การดูแลเบือ้ งต้นและส่งต่อ สาหรับผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถให้การรักษาได้:
 จากการทบทวนการส่งต่อผูค้ ลอดเจ้าหน้าทีส่ ง่ ต่อสะท้อนกลับเรื่องไม่มคี วามมันใจในทั
่
กษะการดูแลมารดา-ทารก
กรณีทเ่ี กิดเหตุฉุกเฉินบนรถส่งต่อ จึงได้จดั ให้มกี ารทบทวนความรูแ้ ละทักษะทีมห้องคลอดในการช่วยคลอดฉุ กเฉิน
หรือมีภาวะเสีย่ ง และการส่งต่อทีเ่ สีย่ งต่อการคลอดในรถ ส่วนการส่งต่อหญิงตัง้ ครรภ์ทใ่ี กล้คลอดมีการเตรียม Set
ทาคลอด จัดพยาบาลส่งต่อ 2 คน เป็ นพยาบาลจากห้องคลอดทัง้ 2 คนหรืออย่างน้อย 1 คน พบว่าในปี 2558ปั จจุบนั ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์คลอดบนรถและผูป้ ่ วยทรุดลงขณะส่งต่อ
(5) การรับผูป้ ่ วยเข้าในหน่วยบริการวิกฤติหรือหน่วยบริการพิเศษ:

(6) การให้ขอ้ มูลและการขอ informed consent:

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
63. การเข้าถึงบริการทีจ่ าเป็ นและ
บริการเร่งด่วน
64. กระบวนการรับผูป้ ่ วย การให้
ข้อมูล และ informed consent

Score
3.0

3.0

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Learning - การทา spot mapในผูป้ ่ วย ACS,Asthma,Stroke และ
หญิงตัง้ ครรภ์
-ให้บริการผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทีบ่ า้ น
Learning -ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับโรคเฉพาะรายด้วยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
เช่น เครื่องเล่น mini DVD

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ. ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
III-2 การประเมิ นผูป้ ่ วย
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559
AMI ได้รบั การรักษาและส่งต่อทันเวลา
Door to EKG<10 นาที
>80%
90.04
93.41
Door to Drug<30 นาที
>80%
90.22
90.22
Door to Refer <60 นาที
>80%
100
100
อุบตั กิ ารณ์ความผิดพลาดจากการคัดกรองและ
0%
0.01
0.01
Dx.MI จนเสียชีวติ
(1ราย)
(1ราย)
อัตราความครอบคลุมในการคัดกรองผูป้ ่ วยAMI
100%
98.82
98.20

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

90.04
90.22
100
0

98.2
94.2
100
0

98
95
100
0

100

100

100

ii. บริบท

 กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ โี อกาสเกิดปั ญหาในการประเมิน: AMI, DHF ,ผูป้ ่ วยโรคอื่นๆ ทีไ่ ม่ทราบประวัตกิ ารเจ็บป่ วย
iii. กระบวนการ
ตัวอย่างโรค (proxy disease)
AMI

การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพของการประเมิ นผูป้ ่ วยและการวิ นิจฉัยโรค
พัฒนาระบบ Fast Track ในกลุ่มโรค ACS และ Stroke มีแบบประเมิน ACS
และ Stroke ในเวชระเบียน ทาให้ประเมินผูป้ ่ วยได้ครอบคลุมและรวดเร็วขึน้
รวมถึงการให้ยา SK ก่อนส่งต่อ

III-2 ก.การประเมินผูป้ ่ วย
(1) การประเมินทีค่ รอบคลุมรอบด้าน การเชื่อมโยงและประสานการประเมิน การระบุปัญหาเร่งด่วน:
 จากอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยมีอาการทรุดลงขณะรอตรวจที่ ER เนื่องจากการประเมินไม่ครอบคลุมในปี 2555 พบ 1 ราย จึงได้
จัดทา แบบประเมินผูป้ ่ วยเฉพาะโรค ในผูป้ ่ วย AMI และ Stroke ในการจาแนกประเภทผูป้ ่ วยเพื่อให้แพทย์เกิดความ
สะดวกในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยในห้องฉุกเฉินและทบทวนกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การประเมินครอบคลุม
มากขึน้ และในปี 2555 และ 2556 ไม่เกิดอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยอาการทรุดลงขณะรอตรวจ แต่ในปี 2558 พบ 1 รายทีม่ อี าการ
ทรุดลงขณะรอตรวจ โดยผูป้ ่ วยไม่มปี ระวัตมิ ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล,ไม่สามารถให้ขอ้ มูลการรักษาเดิมของผูป้ ่ วยได้
,ผลการวัดความดันโลหิต ชีพจรเป็ นปกติ เจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลผูป้ ่ วยจึงส่งตรวจตามปกติ ต่อเมื่ออาการทรุดลงจึงส่งเข้ารับการ
รักษาฉุกเฉิน และในปี 2559 ผูป้ ่ วยมีการทรุดลงระหว่างทีร่ อการประสานกับ CCU ของ รพศ.เรื่องการให้ยา SK กรณีน้ี
ทีมนาด้านคลินิกได้ทบทวนและประสานงานให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ งานคัดกรอง บริการผู้ป่วยนอก อุบตั ิเหตุ
ฉุ กเฉิน เพิม่ การซักประวัตโิ รคเรือ้ รังหรือโรคทีผ่ ปู้ ่ วยรักษา และการเฝ้ าระวังอาการทรุดลงในผูป้ ่ วยสูงอายุขณะรอตรวจ
และส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยระหว่างจุดให้มคี วามชัดเจนขึน้
(2) ความสมบูรณ์ของการประเมินแรกรับ (ประวัติ ตรวจร่างกาย การรับรูค้ วามต้องการของตน ความชอบส่วนบุคคล จิตใจ
สังคม เศรษฐกิจ:
 CPG Fast tract STEMI และในปี 2561 มี pt stemi แต่มขี อ้ จากัดว่าทาให้ไม่สามารถให้ SK ได้ เนื่องจากเป็ นพระภิกษุผทู้ ่ี
พามาปฏิเสธการให้ SK ได้ Refer ไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ญาติทส่ี รรพสิทธิอนุญาตให้ SK (ตามญาติได้หลังวัน
์
ส่งต่ออีก 1 วัน ) ปี 2562 มี pt STEMI 1 ราย ระยะเวลา Doo to needle time 20 นาที แต่ขณะรอประสาน CCU
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เพื่ออ่าน EKG และค่ายืนยันให้ยา SK ใช้เวลา 40 นาที แต่ Doo to needle time 20 นาที
์
รวมเวลาทัง้ หมด 60 นาที จึงได้ยา SK และดิบยา 40 นาที ทา EKG ซ้าก่อนส่งต่อไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
และ
์
ได้สง่ ต่อไป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เป็ น Fast tract stemi ส่ง CCU pt ปลอดภัย
์
(3) ผูป้ ระเมิน วิธกี ารประเมิน สิง่ แวดล้อม ทรัพยากร การใช้ขอ้ มูลวิชาการเพื่อชีน้ าการประเมิน (ยกตัวอย่างโรคทีใ่ ช้ CPG ใน
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การประเมินและประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ):
 CPG PPH ทาให้เตรียมการป้ องกันและแก้ไขภาวะตกเลือดได้เร็ว ส่งผลให้ลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะ shock จากการ
ตกเลือดได้
 CPG AMI สามารถส่งต่อผูป้ ่ วยได้ภายใน 60 นาทีรอ้ ยละ 91.67 และ 100 ในปี 2558 และ 2559
 CPG DHF ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยเสียชีวติ และเกิดภาวะ shock จาก DHF
 CPG stroke ส่งผลให้ผปู้ ่ วยได้รบั การประเมินเร็วขึน้ ส่งต่อได้ภายใน 30 นาที
 CPG DM
 การใช้แนวทางการประเมินภาวะเสีย่ งและแนวปฏิบตั ใิ นการป้ องกันภาวะพลัดตกหกล้มส่งผลไม่พบอุบตั กิ ารณ์พลัดตกหก
ล้มในโรงพยาบาล
(4)(5) การประเมินในเวลาทีเ่ หมาะสม การบันทึกในเวชระเบียน การใช้ประโยชน์จากบันทึก การประเมินซ้า:
 จากปริมาณผูม้ ารับบริการทีม่ มี ากขึน้ โดยเป็ นผูป้ ่ วยในกลุ่มผูส้ งู อายุเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ ผูป้ ่ วยมีโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอาการ
ทรุดลงขณะรอผล Lab ที่ OPD ทางทีมนาด้านคลินิกได้ปรับปรุงระบบการประเมินซ้า โดยมีการเตือนเป็ นระยะทุก 30
นาที ถ้ามีอาการทรุดลงให้แจ้งเจ้าหน้าทีท่ นั ที ผลในปี 2556-ปั จจุบนั ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยเป็ นลมขณะรอตรวจ
(6) การอธิบายผลการประเมินให้แก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว:
 จากข้อร้องเรียนเรื่องรอรับบริการนานที่ OPD โดยเฉพาะวันคลินิกโรคเบาหวาน จึงได้ปรับปรุงขัน้ ตอนการบริการและ
การให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและญาติ โดย
o ให้บริการเจาะเลือดในเวลา 07.00 น.เพื่อให้ผปู้ ่ วยและญาติได้มเี วลาพักผ่อนและรับประทานอาหารก่อนเข้าตรวจ
o แยกห้องตรวจจากโรคทัวไป
่
o เพิม่ ช่องจ่ายยาเป็ น /ช่อง
o ประกันเวลาในการรอผลตรวจ LAB
 จากการปรับปรุงดังกล่าวทาให้ในปี 2556-ปั จจุบนั ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องรอรับบริการนาน
III-2 ข. การส่งตรวจเพื่อการวินจิ ฉัยโรค
(1)(2) ผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคทีจ่ าเป็ น ในเวลาทีเ่ หมาะสม ผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ:

(3) การสือ่ สาร การบันทึก การสืบค้น ผลการตรวจ:
 จากอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยโรคเรือ้ รังเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตามเกณฑ์ พบผล lab โปรแทสเซียมผิดปกติ แต่
ไม่ได้รายงานผลทันที ส่งผลให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาทีล่ ่าช้า ได้มกี ารพัฒนาระบบการรายงาน ผล Lab วิกฤต ทัง้ ในผูป้ ่ วย
ทัวไปและเรื
่
อ้ รัง ผลในปี 2556 lab วิกฤตได้รบั การรายงานในเวลาทีก่ าหนดร้อยละ 100
 จากอุบตั กิ ารณ์ เจ้าหน้าทีห่ อ้ ง lab อ่านชื่อผูป้ ่ วยทีต่ ดิ ข้าง tube ไม่ออก ส่งผลให้คดั ลอกชื่อผูป้ ่ วยผิด ได้นาระบบ sticker
มาใช้แทนการเขียน และ Print out ผลการตรวจจากเครื่องตรวจโดยตรง ส่งผลลดภาระงานในการคัดลอกผล และลด
ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอก
(4) การอธิบายผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคแก่ผปู้ ่ วย:

III-2 ค. การวินิจฉัยโรค
(1)(2) การวินิจฉัยโรคทีถ่ ูกต้อง การมีขอ้ มูลเพียงพอสนับสนุน การบันทึกในเวลาทีก่ าหนด การบันทึกการเปลีย่ นแปลงการ
วินิจฉัยโรค:


ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2019 version 4.2

129

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ. ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

FM-ACD-046-01
Date: 19/07/2562

(3) การทบทวนความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวินจิ ฉัยโรค:
 ติดตามผูป้ ่ วยทีส่ ง่ ต่อ ทาให้ทราบความสอดคล้องในการวินิจฉัยโรค รวมทัง้ แนวทางการดูแลรักษาของโรงพยาบาลที่
รับส่งต่อ โดยกาหนดกลุ่มโรคทีต่ อ้ งติดตาม ได้แก่ AFI, AMI case ทีใ่ ส่ท่อช่วยหายใจทุกราย ในปี ทผ่ี ่านมา
(4) การกาหนดเรื่องการลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคเป็ นเป้ าหมายความปลอดภัยผูป้ ่ วย:

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
65. การประเมินผูป้ ่ วยและการส่ง
ตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค
66. การวินิจฉัยโรค

Score
3.0
3.0

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Learning มี CPG ในการประเมินครอบคลุมทุกโรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
พบในพืน้ ที่
Learning - ให้การบริการในการส่งตรวจ HbA1c
- ให้บริการจัดหาเลือดให้ผปู้ ่ วยทีต่ อ้ งได้รบั เลือด
- ประกันเวลาในการ Investigation
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III-3 การวางแผน
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ความเหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ องค์รวม ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
<0.5%
0.30
0.20
0.71
0.82
ER Revisit (ภายใน 48 ชม.)
<5%
5.58
2.95
6.54
2.61
Re-Admitted (ภาพรวม)
อัตราการกลับเข้ามารักษาซ้าในโรงพยาบาล
<5%
3.25
2.95
6.54
2.61
ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน

ปี 2562
0.67
4.85
4.85

ii. บริบท
กาหนด CPG ในการดูแลโรคทีส่ าคัญ โรคทีต่ อ้ งดูแลต่อเนื่องถึงชุมชนใช้ CPG เดียวกัน และในแต่ละแผนกมี
CPG ในการดูแลกลุ่มผูป้ ่ วยทีใ่ ห้บริการ หากมีการปรับเปลีย่ น CPG จะจัดประชุมชีแ้ จงเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ หมด วางแผนการดูแลผูป้ ่ วยแบบสหสาขาวิชาชีพ สือ่ สารแผนการดูแลทัง้ จากการบันทึกเวชระเบียนและการ
ร่วมตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วยประจาวัน มีการให้ขอ้ มูลและแจ้งแผนการดูแลกับผูป้ ่ วยทุกครัง้ ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย การดูแลทีต่ อ้ งการความเร่งด่วนจัดทาstanding order ไว้ให้
ผูป้ ฏิบตั ใิ ห้การรักษาได้ทนั ทีเมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์ ก่อนแพทย์มาสังการรั
่
กษา
ตัวอย่างโรคทีค่ ุณภาพการวางแผนดูแลมีความสาคัญ: หญิงตัง้ ครรภ์และผูค้ ลอดในทุกระยะของการคลอด กลุ่มโรค
เรือ้ รังทีม่ ปี ั ญหาซับซ้อน เช่น strok , AMI
ตัวอย่างโรคทีค่ ุณภาพการวางแผนจาหน่ายมีความสาคัญ: pneumonia และการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
iii. กระบวนการ
III-3.1 การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย
ตัวอย่างโรค (proxy disease)
การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพของการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย
pneumonia
-การให้ขอ้ มูลแรกรับ

-การให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและญาติขณะดูแลรักษา
-ความต้องการความรูเ้ พิม่ เติมจากวิชาชีพอืน่
-ความต้องการติดตามเยีย่ ม/ส่งต่อ
-ข้อมูลเมือ่ ผูป้ ่ วยจาหน่ายกลับ
(1) การเชื่อมโยงและประสานแผนการดูแลผูป้ ่ วย:
 ประสานงานกับรพ.สต.ใกล้บา้ นผูป้ ่ วย โดยใช้โปรแกรม Thai COC, Line กลุ่ม, โทรศัพท์ตดิ ต่อโดยตรง
(2) แผนตอบสนองต่อปั ญหาและความต้องการอย่างครบถ้วน:
 มีแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน เมื่อผูป้ ่ วยอาการกาเริบ ให้พ่นยาถ้าไม่ดขี น้ึ ให้รบี มาโรงพยาบาล
(3) การใช้ขอ้ มูลวิชาการเพื่อชีน้ าการวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม (ตัวอย่างโรคทีใ่ ช้ CPG ในการประเมินและ
ประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ):
 ยังไม่มี CPG โรค pneumonia
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(4) การให้ผปู้ ่ วย/ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการวางแผน:
 ให้ความรูเ้ รื่องการพ่นยา การกินยา การปฏิบตั ติ วั ทีเ่ หมาะสม หลีกเลีย่ งสิง่ กระตุน้ ทีท่ าให้อาการกาเริบ และ
อาการแทรกซ้อนทีต่ อ้ งรีบมาโรงพยาบาล
(5) แผนการดูแลผูป้ ่ วยระบุเป้ าหมายทีต่ อ้ งการบรรลุ และบริการทีจ่ ะให้:
 ลดภาวะ Re admit และให้แนวทางการปฏิบตั ติ วั และการพ่นยาทีถ่ ูกต้อง
(6) การสือ่ สาร ประสานงาน เพื่อนาแผนไปปฏิบตั ิ เข้าใจบทบาทของผูเ้ กีย่ วข้อง:
 สือ่ สารกับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข โดยใช้โปรแกรม Thai COC
 สือ่ สารกับผูป้ ่ วยและญาติ โดยให้ความรูใ้ นการปฏิบตั ติ วั ก่อนกลับบ้าน
(7) การทบทวนและปรับแผนตามสภาวะหรืออาการของผูป้ ่ วย:
 ทบทวนความรู้ และการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ่ วยและญาติว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
 ทบทวนแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยว่าเหมาะสมหรือไม่ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
III-3.2 การวางแผนจาหน่าย
ตัวอย่างโรค (proxy disease)
การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพของการวางแผนจาหน่ าย
pneumonia
มีแผนการ F/U ผูป้ ่ วยและประสานกับทีมสาธารณสุขใกล้บา้ นผูป้ ่ วยเพื่อ
ติดตามดูแล
(1) การกาหนดแนวทาง ข้อบ่งชี้ และโรคทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายสาคัญสาหรับการวางแผนจาหน่าย (โรคทีว่ างแผน
จาหน่ายล่วงหน้า หรือใช้ CareMap เพื่อการวางแผนจาหน่าย):
 Re admit, โรคทีม่ คี วามซับซ้อนยุ่งยาก, กลุ่มแม่และเด็ก
(2) การพิจารณาความจาเป็ นในการวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วยแต่ละราย:
 ถ้าเป็ นผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะซับซ้อนยุง่ ยาก จะวางแผนจาหน่ายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
กลับบ้าน มาร่วมวางแผนการจาหน่ายร่วมกัน
(3) การมีสว่ นร่วมในการวางแผนจาหน่าย (แพทย์ พยาบาล วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง ผูป้ ่ วย ครอบครัว):
 แพทย์ พยาบาล วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง ผูป้ ่ วย ครอบครัว
(4) การประเมินปั ญหาของผูป้ ่ วยทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจาหน่าย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนจาหน่าย:
 ประเมินความรูข้ องผูป้ ่ วยและญาติหลังจาหน่ายผูป้ ่ วยทุกครัง้ และติดตามโดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขใกล้บา้ น
(5) การเตรียมผูป้ ่ วยและครอบครัวให้มศี กั ยภาพและความมันใจในการดู
่
แลตนเองหลังจาหน่าย เชื่อมโยงกับ
แผนการดูแลระหว่างอยูใ่ น รพ.:
 สังเกตอาการผิดปกติเกีย่ วกับการหายใจหอบ
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
67. การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย

Score
3.5

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Learning พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลกลุ่มผูป้ ่ วยโรค
เรือ้ รังในชุมชน
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68. การวางแผนจาหน่าย

3.0

Learning

FM-ACD-046-01
Date: 19/07/2562

วางแผนการจาหน่ายกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และอสม.ในพืน้ ที่
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III-4 การดูแลผูป้ ่ วย
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คนเป็ นศูนย์กลาง
ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

AMI
Miss Dx.
Door to EKG
Door to Drug
Door to Refer
อัตราความครอบคลุมในการคัดกรอง
ผูป้ ่ วย AMI
Stroke
อัตราการคัดกรองผิดพลาด
อัตราการวินิจฉัยผิดพลาด
ผูป้ ่ วย Stroke GCS<8 ใส่ ET Tube
ผูป้ ่ วย Acute stroke ได้รบั การส่งต่อ
ภายใน 30นาที
ผูป้ ่ วย Stroke เสียชีวติ ทีห่ อ้ งอุบตั เิ หตุ
ฉุกเฉิน
ผูป้ ่ วยมีอาการทรุดลงขณะส่งต่อ
ผูป้ ่ วย Stroke เสียชีวติ ทีห่ อผูป้ ่ วย
DM
อัตราเพิม่ ขึน้ ของผูป้ ่ วยเบาหวานรายใหม่

0%
>80%
>80%
>80%

0
90.04
90.22
100

0
93.41
90.22
100

0
90.04
90.22
100

0
98.20
94.20
100

0
98
95
100

100%

98.82

98.20

100

100

100

0 ราย
0 ราย
100%

0
0
100

0
0
100

0
0
100

0
0
100

0
0
100

100%

100

100

100

100

100

0 ราย

0

0

0

0

0

0%
0 ราย

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

<2.4%

ตัวชีว้ ดั
เปลีย่ น
ปี 60

ตัวชีว้ ดั
เปลีย่ น
ปี 60

ตัวชีว้ ดั
เปลีย่ น
ปี 60

0.37

0.48

>80%

69.31

69.84

88.92

75.10

80.99

<10%

4.38

4.65

5

5.27

6.74

>60%

68.14

74.59

68.52

69.08

71.32

>80%

65.18

73.13

88.52

80.55

76.72

อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ รี ะดับ LDL< 100

> 30%

37.41

35.97

39.10

31.67

32.52

อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ ี
ระดับ HbA1C < 7 %

> 40 %

27.15

24.05

27.78

28.44

35.32

อัตราผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางไตประจาปี
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต
อัตราผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจคัดกรองจอ
ประสาทตา ประจาปี
อัตราผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจเท้าด้วย
monofilament ประจาปี
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ตัวชี้วดั

HT
อัตราผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
อัตราผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีม่ รี ะดับ
LDL< 100

เป้ าหมาย ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

<5%

-

-

-

24.73

1.23

>40%

57.37

45.06

40.12

41.12

40.11

อัตราผูป้ ่ วยทีค่ วามคุมระดับความดันโลหิต > 60 %
สูงอยูใ่ นเกณฑ์ < 140/90 mm.Hg
PPH
อัตราการเกิด PPH
<1%
อัตราการเกิด Early PPH
<1%
อัตราการเกิด Late PPH
<1%
อัตราการเกิด PPH ต้อง Refer
0 ราย
อัตราการเสียชีวติ จาก PPH
<0%
อัตราการเกิดภาวะ Shock จาก PPH
<1%
Birth Asphyxia

63.17

66.98

68.93

62.95

65.08

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2.90
2.90
0
2.90
0
0

9.52
9.52
0
4.76
0
0

6.25
6.25
0
0
0
0

0

0

29.2

24.4

47.6

0

0

1.46

2.44

0

0

0

0

0

2.44

0

< 1%

0

0

0

2.44

0

< 10%

31.94

26.23

19.78

21.54

24.07

ไม่เกิน
50:1000

ND

ND

46.6

75

40

อัตราการเกิด Unplan tube ในโรคปอด
อักเสบ

< 10 %

NA

NA

NA

NA

0

Sepsis
อัตราการได้รบั ยาต้านจุลชีพภายใน 1 ชม.
(นับจากเวลาการได้รบั วินจิ ฉัย)

≥ 90%

NA

NA

90.2

92

100

อัตราการเกิด Birth Asphyxia นาที ที่ 1

อัตราเกิดภาวะ Birth Asphyxia นาที ที่ 5

อัตราการเสียชีวติ ของทารกแรกเกิดทีม่ ภี าวะ
Birth Asphyxia
อัตราการส่งต่อของทารกแรกเกิดทีเ่ กิดภาวะ
Birth Asphyxia
Teenage Pregnancy
มารดาครรภ์แรกอายุต่ากว่า 20 ปี
อัตราการคลอดมีชพี ในหญิงอายุ 15-19 ปี

ไม่เกิน
30:1000
การเกิดมี
ชีพ
ไม่เกิน
30:1000
การเกิดมี
ชีพ

pneumonia
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ตัวชี้วดั

อัตราการเจาะ H/C ก่อนได้รบั ยาต้านจุล
ชีพ
TB
Success Rate TB
อัตราการคัดกรองผูส้ มั ผัสร่วมบ้าน
อัตราการเยีย่ มบ้านในระยะเข้มข้น 8 ครัง้
คุณภาพใน 2 เดือนแรก
ระบบ Refer ผ่านเกณฑ์จงั หวัด
ระบบ Refer ผ่านเกณฑ์จงั หวัด
X-RAY
X-RAY ผิดคน
X-RAY ผิดตาแหน่ง
ผูป้ ่ วยแพ้สารทึบรังสี (ตรวจ IVP)
อัตราฟิ ลม์ เสีย/การถ่ายเอกซเรย์ซ้า
Lab
มีการ Investigate ซ้าจากความผิดพลาด
ของการตรวจ

เป้ าหมาย ปี 2558
NA
≥ 90%

ปี 2559
NA

ปี 2560
NA

ปี 2561
92

ปี 2562
45

> 90%
100%
100%

89.44
100
100

85.26
100
100

88.89
100
100

90.02
100
100

100
100
100

>90%

93

92

98.20

98.50

98

0%
0%
0ราย
< 5 %

0
0
0
1.20

0
0
0
1.19

0
0
0
0.3

0
0
0
0.1

0
0
0
0.09

≤12 ครัง้ /
ปี

7

4

9

11

9

0.03

0.03

0.05

0.07

0.03

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

รายงานผล Investigate ผิดพลาด (ผิดค่า,  2.0
ผิดคน)(ต่อเดือน)
อุบตั กิ ารณ์การเตรียมเลือดผิด(ผิดคน,ผิด 0 ราย
หมู)่
อุบตั กิ ารณ์การเกิดปฏิกริ ยิ าจากการรับ
 2.0
เลือดทีส่ ง่ Transfution reaction

ii. บริบท
: กลุ่มผูป้ ่ วย (ตามบริบทโรงพยาบาล/หน่วยงาน)
ผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั การประเมินอาการครัง้ แรกจากพยาบาลวิชาชีพ และคัดแยกผูป้ ่ วยเป็ น 4 ประเภท คือ
ไม่รสู้ กึ ตัว ฉุ กเฉิน เร่งด่วน ไม่เร่งด่วน ยกเว้นนอกเวลาราชการมี EMT และพนักงานเปลเป็ นผูป้ ระเมินอาการครัง้
แรก ซึง่ ได้จดั ทาแนวทางปฏิบตั เิ รื่องการคัดแยกประเภทผูป้ ่ วยสาหรับเวรเปลและ EMT ให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง มี
CPG สาหรับการปฏิบตั งิ านครอบคลุมโรคทีส่ าคัญ โรคทีไ่ ม่พบบ่อย โรคทีพ่ บบ่อย และแนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล
ทัวไป
่ รวมทัง้ แนวทางในการให้ยา HAD ยาในเด็ก ยาที่ผู้ป่วยต้องได้รบั ต่อเนื่องและนามาจากโรงพยาบาลอื่น
เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั การฝึ กทักษะทีจ่ าเป็ น เช่น CPR, NCPR และการซ้อมแผนอุบตั ภิ ยั เป็ นประจาทุกปี ปี ละ 1 ครัง้ มี
การกาหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบตั ิงานในแผนกห้องฉุ กเฉิน และห้องคลอด โดยต้องมีประสบการณ์ การทา งาน
มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และหากต้องปฏิบตั งิ านทีห่ อ้ งฉุ กเฉินต้องผ่านการฝึ กทักษะและปฏิบตั งิ านทีห่ อ้ งคลอดก่อน
เสมอ
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iii. กระบวนการ
III-4.1 การดูแลทัวไป
่
ตัวอย่างโรค (proxy disease)
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การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพของการดูแลทัวไป
่

(1) การมอบความรับผิดชอบให้ผทู้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสม การดูแลตามหลักปฏิบตั ซิ ง่ึ เป็ นทีย่ อมรับ:
 ทีมนาด้านคลินิกร่วมกับเจ้าหน้าทีห่ อ้ งคลอดได้มกี ารกาหนดคุณสมบัตขิ องผูป้ ฏิบตั งิ านห้องฉุกเฉินต้อง
ผ่านการฝึกทักษะการทาคลอด การดูแลทารกแรกเกิด เพื่อให้สามารถออกเหตุรว่ มกับเจ้าหน้าทีห่ อ้ งคลอด
ได้ทนั ทีเมื่อมีการคลอดฉุกเฉินทีบ่ า้ น
 พยาบาลวิชาชีพทีบ่ รรจุใหม่จะต้องได้รบั การฝึกปฏิบตั งิ านตามจุดต่างๆ เพื่อให้สามารถทดแทนพยาบาล
จุดต่างๆ เป็ นเวลา 4 เดือนให้เกิดความชานาญและคุน้ เคยกับการปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ แล้วจึงไปประจาตาม
จุดทีข่ าดแคลน และจะต้องสอบสภาการพยาบาลให้ผ่าน เพื่อให้เกิดความมันใจและพร้
่
อมในการปฏิบตั งิ าน
การพยาบาล
(2) การจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการดูแลทีม่ คี ุณภาพ ปลอดภัย คานึงถึงศักดิศรี
์ เป็ นส่วนตัว สะดวกสบาย ป้ องกัน
อันตราย/สิง่ รบกวน:
 การจัดเก้าอีส้ าหรับนังพั
่ กผ่อน เปิ ดโทรทัศน์ให้ดู จัดมุมอ่านหนังสือ ทาให้ผรู้ บั บริการและญาติลดความ
กังวลขณะรอตรวจ และได้ผ่อนคลายเมื่อมาเฝ้ าผูป้ ่ วย
 จัดให้มกี ริง่ ฉุกเฉินในห้องน้าทุกห้อง ห้องคลอด ห้องเอ็กซเรย์ และมีแผนพัฒนาทีง่ านผูป้ ่ วยในทุกเตียง มี
ระบบ staff call ในทุกจุดบริการทีผ่ ปู้ ่ วยไปรับบริการรวมทัง้ หมด ทาให้เกิดความมันใจว่
่ าผูป้ ่ วยสามารถขอ
ความช่วยเหลือได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินแม้เจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้อยู่ในบริเวณทีเ่ กิดเหตุ
 จัดมุมพักผ่อน สวนหย่อมและของเล่นสาหรับเด็กไว้ทต่ี กึ ผูป้ ่ วยในทาให้เด็กลดความเครียดเมื่อนอน
โรงพยาบาล ผูป้ กครองเกิดความพึงพอใจ ผ่อนคลาย
 จัดห้องรอคลอดใหม่ โดยย้ายเครื่องมือทางการแพทย์ออก ให้มแี ค่เตียงรอคลอดและเตียงญาติ มีหอ้ งน้า
ในห้อง และมีมุมเตียงสาหรับ SPA เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย ลดอาการเจ็บปวดขณะรอคลอด ญาติมี
เก้าอีน้ งรอที
ั ่ ห่ น้าห้องคลอด โดยมีแผนทีพ่ ฒ
ั นาให้มหี อ้ งพักสาหรับญาติทม่ี าเฝ้ าต่อไป
(3) การจัดการกับภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน:

(4) การตอบสนองความต้องการของครอบครัวในการมีสว่ นร่วมดูแลผูป้ ่ วย:

(5) การแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสานการดูแลผูป้ ่ วยภายในทีมเพื่อความต่อเนื่องในการดูแล:

III-4.2 การดูแลและบริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ตัวอย่างโรค (proxy disease) การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพของการดูแลและบริการที่มีความเสี่ยง
สูง

(1) การวิเคราะห์และจัดทาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยและบริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง:

(2) การฝึกอบรมการดูแลผูป้ ่ วยในสถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูง และการนามาปฏิบตั :ิ
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(3) การทาหัตถการทีม่ คี วามเสีย่ ง:

(4) การเฝ้ าระวังการเปลีย่ นแปลงอาการผูป้ ่ วย เพื่อแก้ไขหรือปรับเปลีย่ นแผนการรักษา:

(5) การตอบสนองและความช่วยเหลือเมื่อผูป้ ่ วยมีอาการทรุดลงหรือเปลีย่ นแปลงเข้าสูภ่ าวะวิกฤติ (rapid response
system):

(6) การติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ เพื่อนามาปรับปรุง:

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
69. การดูแลทัวไป
่

70. การดูแลและบริการทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูง

Score
3.5

3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Learning - จัดซุม้ ทีพ่ กั สาหรับผูป้ ่ วยและญาติ จัดมุมพัก ผ่อน
คลายในหน่วยงาน
- จัดสถานทีส่ าหรับปฏิบตั ธิ รรมของผูป้ ่ วยและญาติ
Learning - การประเมินผลลัพธ์จากการใช้ alert point
- พัฒนาระบบ rapid response system
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ. ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
III-4.3 ก. การระงับความรูส้ ึก
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ii. บริบท
กลุ่มผูป้ ่ วยใช้บริการระงับความรูส้ กึ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง:
 เนื่องจาก โรงพยาบาลตาลสุม ไม่มกี ารใช้ยาระงับความรูส้ กึ ใช้ในโรงพยาบาล เนื่องจากไม่มวี สิ ญ
ั ญีแพทย์ไม่มี
วิสญ
ั ญีพยาบาล แต่โรงพยาบาลตาลสุม ได้จดั สถานที่ คือ ห้องผ่าตัด ทีไ่ ด้รบั การดูแลโดยงานห้องผ่าตัด ในการ
จัดเตรียมวัสดุ อุ ปกรณ์ เพื่อใช้ใ นการผ่ าตัดเล็ก แต่ ไ ม่ได้ใช้ยานาสลบ ใช้เ ฉพาะยาชาเฉพาะที่เท่ านัน้ ใน
ระยะเวลา 2 ปี ทผ่ี ่านมา งานห้องผ่าตัดได้เปิ ดให้บริการผ่าตัดทาหมัน 3 ราย โดยแพทย์ทวไป
ั ่ คือ นายแพทย์
ภาสกร และ พยาบาลประจาห้องคลอดมาทาหน้าทีช่ ่วยในการทาหมัน ( ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด )
และมีการทา Debridement แผล ในบางราย ซึง่ ในแต่ละรายแพทย์ได้เลือกใช้ยาชาเฉพาะทีเ่ ท่านัน้ ส่วนการให้
ยา Diazepam (inj) แพทย์จะเลือกใช้ให้กบั ผูป้ ่ วยบางราย คือ ในรายทีต่ า้ นการใส่ท่อช่วยหายใจ และให้ในรายทีม่ ี
ภาวะชักเกร็ง โดยแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลผูใ้ ห้ยาจะต้องเฝ้ าระวังอาการหลังให้ยา สังเกตผลข้างเคียงจาก
การให้ยา
iii. กระบวนการ
ตัวอย่างผูป้ ่ วยที่เสี่ยงสูง

การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพและความปลอดภัยของการระงับ
ความรูส้ ึก

(1) การประเมินความเสีย่ ง การวางแผน การปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อการระงับความรูส้ กึ ทีป่ ลอดภัย :

(2) การเตรียมความพร้อมผูป้ ่ วย การให้ขอ้ มูล และการให้ผปู้ ่ วยมีสว่ นร่วมตัดสินใจ:

(3) การใช้กระบวนการระงับความรูส้ กึ ทีร่ าบรื่น ปลอดภัย โดยบุคลากรทีม่ คี ุณวุฒิ รวมถึงการฝึกอบรม/ฟื้ นฟูทกั ษะของ
บุคลากรทีท่ าหน้าทีร่ ะงับความรูส้ กึ :

(4) การเฝ้ าติดตามผูป้ ่ วยระหว่างระงับความรูส้ กึ และพักฟื้ น การแก้ไขภาวะฉุกเฉิน การจาหน่ายจากบริเวณรอฟื้ น:

(5) การปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์ (เครื่องมือ วัสดุ ยา):

การดูแลการใช้ deep sedation
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iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
71. การระงับความรูส้ กึ

Score
1.5

DALI Gap
Action/Deploy

ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
- ปรับปรุง สถานที่ จัดหาเวชภัณฑ์ ไว้ในห้องผ่าตัดหาก
จาเป็ นต้องใช้ฉุกเฉิน
- ส่งบุคลากรไปอบรมเพิม่ ความรู้ เพิม่ ทักษะในการ
ช่วยเหลือแพทย์ในการผ่าตัดเล็ก
- ส่งบุคลากรไปอบรมเพิม่ ความรู้ ในการเป็ นพยาบาล
วิสญ
ั ญี
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ. ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
III-4.3 ข. การผ่าตัด
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั (ตัวอย่าง)
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ii. บริบท
 โรงพยาบาลตาลสุม ได้จดั เตรียมห้องผ่าตัด ตามมาตรฐานงานห้องผ่าตัด โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มการ
พยาบาล งานห้องผ่าตัด มีผรู้ บั ผิดชอบควบคุมดูแลกากับการปฏิบตั งิ านห้องผ่าตัด ซึง่ แพทย์ประจาโรงพยาบาล
ตาลสุม จะเปิ ดให้บริการผ่าตัดตามบริบท คานึงถึงสิทธิของผูป้ ่ วย และกฎหมายวิชาชีพ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อเป็ นการ
ลดข้อร้องเรียนจากการปฏิบตั งิ าน
 กลุ่มผูป้ ่ วยผ่าตัดที่มีสามารถเปิ ดให้บริการ ในโรงพยาบาลตาลสุม มีดงั นี้
1. หัตถการขนาดเล็ก เช่น Debridement Excision
2. ผ่าตัดเล็ก เช่น การผ่าตัดทาหมันหญิง
2.1 กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยทาหมันทีโ่ รงพยาบาลตาลสุม
2.2
กรณีผู้ป่ วยไปทาหมันที่ รพ.พิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลแม่ข่าย ตึกผู้ป่วยหลังคลอด
โรงพยาบาลตาลสุม จะทาการประสานงานในการส่งต่อผูป้ ่ วยไปทาหมัน ( มีแนวทางปฏิบตั ทิ ง่ี านผูป้ ่ วยใน )
กลุ่มผูป้ ่ วยผ่าตัดทีม่ คี วามเสีย่ งสูง:
iii. กระบวนการ
ตัวอย่างผูป้ ่ วยที่เสี่ยงสูง

การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพและความปลอดภัยของการผ่าตัด

(1) การประเมินผูป้ ่ วย การประเมินความเสีย่ ง การวางแผนการผ่าตัด การปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ:
 งานห้องผ่าตัดได้ทาการเปิ ดให้บริการ ดังนี้ (ข้อมูลปี เดือน พ.ค. 55 – เดือน ก.พ. 56)
 ทาหมันหญิง 3 ราย ไม่พบภาวะผิดปกติหลังการผ่าตัด
 Debridement 2 ราย ไม่พบภาวะผิดปกติหลังการผ่าตัด
 Curretage 3 ราย ไม่พบภาวะผิดปกติหลังการผ่าตัด
 Excision 2 ราย ไม่พบภาวะผิดปกติหลังการผ่าตัด
 ในแต่ละรายจะเป็ นผูป้ ่ วยทีถ่ ูกส่งมาจากงานผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยใน
 ประเมินความพร้อมในการเข้ารับการผ่าตัดของผูป้ ่ วย ด้านร่างกาย จิตใจ
 ประเมินความพร้อมของสถานที่ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ยาต่างๆ
 เตรียมทีมผ่าตัด คือ แพทย์ผทู้ าการผ่าตัด พยาบาล และผูช้ ว่ ยเหลือคนไข้
(2) การอธิบายข้อมูลให้ผปู้ ่ วย/ครอบครัว และการให้ผปู้ ่ วยมีสว่ นร่วมตัดสินใจ:

(3) การเตรียมความพร้อมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด:
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(4) การป้ องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ผิดหัตถการ:

(5) การจัดสิง่ แวดล้อมและระบบงานของห้องผ่าตัดให้มคี วามพร้อม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย (ดู SPA):

(6) บันทึกการผ่าตัด การใช้ประโยชน์เพื่อการสือ่ สารและความต่อเนื่องในการดูแล:

(7) การดูแลหลังผ่าตัด และการติดตามภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด:

(8) การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ แผลผ่าตัด:

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
72. การผ่าตัด

Score
1.5

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Action/Deploy การพัฒนาในทุกด้าน ทัง้ ด้านความพร้อมของ
สถานที่ ความปราศจากเชือ้ ของเครื่องมือ
ศักยภาพของบุคลากร
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ. ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
III-4.3 ค. อาหารและโภชนบาบัด
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ถูกต้อง เหมาะสม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 2558
ปี 2559
0 ครัง้
1
1
อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยรับอาหารไม่ครบ
0 ครัง้
1
0
อุบตั กิ ารณ์จ่ายอาหารผิดคนผิดโรค
อุบตั กิ ารณ์พบสิง่ แปลกปลอมปนเปื้ อนใน
0 ครัง้
0
0
อาหาร

ปี 2560
1
0
0

ปี 2561
1
0
0

ปี 2562
1
1
0

ii. บริบท ผลิตและบริการอาหารทีส่ ะอาดปลอดภัยได้คุณค่าทางโภชนาการให้กบั ผูป้ ่ วยเพื่อสนับสนุนแผนการรักษาของแพทย์
กลุ่มผูป้ ่ วยทีก่ ารดูแลทางโภชนการมีความสาคัญต่อการฟื้ นตัว: ผูป้ ่ วยทีท่ านอาหารทางสายยาง, ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง ,ผูป้ ่ วย
คลอด และให้นมบุตร, ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
iii. กระบวนการ
ตัวอย่างโรค (proxy
การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพของการดูแลทาง
disease)
โภชนาการ
ผูป้ ่ วยโรคไต ระยะ 3, 4 การให้สขุ ศึกษาโภชนบาบัดผูป้ ่ วยโรคไต

1. ให้คาแนะนาการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารสาหรับผูป้ ่ วยไตระยะ 3,4 และให้
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของผูป้ ่ วย
2. ประเมินความรูห้ ลังการให้สุขศึกษา
3. ให้ผปู้ ่ วยบันทึกการบริโภคอาหารใน 1วันเพื่อ
นามาเป็ นสื่อการสอนการแนะนา
4. ประเมินความต้องการสารอาหารใน 1วันให้กบั
ผูป้ ่ วยทุกราย
5. กาหนดอาหารและลักษณะอาหารตัวอย่าง
ให้กบั ผูป้ ่ วยเฉพาะราย
6. ผูป้ ่ วยมีค่า eGFR ดีขน้ึ
(1) การจัดอาหารทีม่ คี ุณค่าทางโภชนาการพืน้ ฐาน ระบบบริการอาหาร การป้ องกันความเสีย่ ง:
 กาหนดรายการอาหารประเภทต่างๆหมุนเวียนให้ เหมาะสมกับฤดูกาล และความต้องการของผูป้ ่ วย และควรคานึงถึงหลัก
โภชนาการ ,งบประมาณ, กาลังผูผ้ ลิต,และสถานทีผ่ ลิต
 ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าทีป่ ระจาตึกผูป้ ่ วยในและฝ่ ายเภสัชในการกาหนดเวลาส่งอาหารมือ้ หลัก 07.00 11.3 0 และ 15.30
และเวลาอาหารว่างให้บริการเวลา 13.00น
 หน่วยงานมีการตรวจสอบหาสิง่ แปลกปลอมปนเปื้ อนของอาหารและภาชนะในทุก ขัน้ ตอนของกระบวนการประกอบและจัด
อาหาร และมีแนวทางป้ องกันความเสีย่ งโดยการจัด Jobงานทีส่ ามารถตรวจสอบซึง่ กันและกันได้
(2) การคัดกรองภาวะโภชนาการ การประเมินอย่างละเอียดเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ การวางแผนและการดูแลทางโภชนาการ/ โภชน
บาบัดในกลุ่มผูป้ ่ วยสาคัญ:
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 นักโภชนาการได้คดั กรองภาวะโภชนาการ ด้วยการประเมินภาวะโภชนาการเบือ้ งต้น ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีร่ บั อาหารเฉพาะโรค
โดยใช้หลักเกณฑ์ในการบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยทีจ่ ะต้องประเมินโดยละเอียดเพื่อนาเข้าสูก่ ารวางแผนโภชนบาบัด ด้วยการพิจารณาจาก
ระดับผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร อาการสาคัญที่ เข้ารับการรักษาทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั โภชนบาบัด และสภาพแนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงร่างกายของผูป้ ่ วยทีพ่ ร้อม จะรับโภชนบาบัดหรือตามดุลยพินจิ ของแพทย์
(3) การให้ความรูด้ า้ นโภชนาการและโภชนบาบัดแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว:
 กลุ่มผู้ป่วยใน : เมื่อเจ้าหน้าที่ประจาตึกผู้ป่ วยได้ประเมินผู้ป่วยแล้วพบว่ามีปัญหาด้านโภชนาการจึงประสานเพื่อให้นัก
โภชนาการให้ความรูด้ า้ นโภชนบาบัด
 สอนและสาธิตการทาอาหารทางสายยางให้กบั ญาติเพื่อนากลับไปทาเองทีบ่ า้ น
 กลุ่มผูป้ ่ วยหญิงตัง้ ครรภ์และให้นมบุตร ร่วมกับฝ่ ายเวชจัดโครงการโรงเรียนพ่อแม่เพื่อให้ความรู้ดา้ นต่างๆในหญิงตัง้ ครรภ์
จัดมุมความรู้เรื่องอาหารสาหรับหญิงให้นมบุต รในตึกหลังคลอดจัดเมนู อาหารตัวอย่างให้กบั หญิงหลังคลอดเพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั เิ มื่อผูป้ ่ วยกลับบ้าน
 กลุ่มผูป้ ่ วย DM HTร่วมกับทีมNCDจัดเป็ นโครงการพิเศษทุกวันอังคาร วันพุธและวันพฤหัส.ให้ความรุ้ เฉพาะรายสาหรับ
ผูป้ ่ วยทีผ่ ล Lab ผิดปรกติ และให้สขุ ศึกษาให้กบั ผูป้ ่ วย NCD รายใหม่
 กลุ่มผูป้ ่ วย DM ทีม่ รี ะดับน้ าตาลในเลือดสูงต่อเนื่องกันบ่อยครัง้ ทีมผูด้ ูแลจะจัดผูป้ ่ วยเข้ากลุ่ม DM Camp เพื่อให้ความรู้
ด้านโภชนบาบัดความรูเ้ รื่องโรคและความรูเ้ รื่องยาให้กบั ผูป้ ่ วยเพื่อป้ องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน
(4) บทเรียนเกีย่ วกับสุขาภิบาลอาหารในการผลิต จัดเก็บ ส่งมอบ จัดการของภาชนะและเศษอาหาร: ผลการประเมินด้าน
สุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาลตาลสุม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมากครบ 30 ข้อและยังมีบางข้อผ่านแต่ยงั ต้องปรับปรุง
 การเลือกซือ้ และเก็บวัตถุดบิ มีคณะกรรมการจัดซือ้ / ตรวจรับอาหารทุกวัน โดยคัดเลือกวัตถุดบิ ทีม่ คี ุณภาพ และมีการสุม่
ตรวจหาสารปนเปื้ อนผลไม่พบสิง่ ปนเปื้ อน มีแนวทางการทาความสะอาด/คัดแยกวัตถุดบิ เพื่อกาจัดและลดสิง่ ปนเปื้ อนเชือ้
โรค จัดเก็บวัตถุดบิ สดพวกเนื้อสัตว์ ผักในตูเ้ ย็นทีม่ อี ุณหภูมติ ามเกณฑ์ท่ี กาหนดและตรวจสอบทุกวัน การเก็บวัตถุดบิ พวก
ของแห้ง แยกออกแต่ละประเภทไว้ในตูเ้ ก็บ มิดชิดตรวจสอบหมดอายุทุกวัน
 การจัดเตรียมและประกอบอาหาร กาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการเตรียมและประกอบอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารมี
สถานทีต่ รวจรับอาหารทีเ่ ป็ นสัดส่วนจัดเส้นทางเดินอาหารให้เป็ นเส้นทาง ONE WAYเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของอาหาร
แยกอ่างล้างเนื้อและผัก แบ่งโซนประกอบอาหารออกเป็ นสัดส่วนมีหอ้ งประกอบอาหารทางสายให้อาหาร โต๊ะประกอบ
อาหารสูงจากพืน้ มากกว่า 60 เซนติเมตร ภาชนะบรรจุอาหารมีฝาปิ ดมิดชิด แยกมีดแยกเขียงในการประกอบอาหาร
 การกาหนดแนวทางปฏิบตั สิ าหรับผูป้ รุง มีการตรวจSWABเจ้าหน้าทีค่ นครัวทุก 3 เดือน ผลการตรวจร่างกาย เจ้าหน้าที่
ทุกคนอยู่ในเกณฑ์ปกติ สร้างค่านนิยมการล้างมือให้เป็ นค่านิยมระดับโรงพยาบาลและงานครัวต้องล้างมือก่อนและหลัง
สัมผัสอาหารการแต่งกายต้องถูกหลักสุขาภิบาลอาหารไม่สวมแหวนเครื่องประดับ ตัดเล็ปสัน้ สวมหมวกและผ้ากันเปื้ อน
 การเฝ้ าระวังความสะอาดของอาหารและภาชนะ ในการบรรจุอาหารได้จดั หาภาชนะทีม่ ฝี าปิ ดมิดชิดและ เก็บรักษา
อุณหภูมสิ าหรับผูป้ ่ วยทุกคน จัดให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการจัดการล้างภาชนะและอุปกรณ์ตามหลัก สุขาภิบาลอาหารจัดเก็บ
ในตูม้ ชิ ดิ และเป็ น สัดส่วน การสุม่ ตรวจเพาะเชือ้ ในอาหารทุก 3 เดือน และสุม่ ตรวจเพาะเชือ้ ภาชนะทุกประเภททุก 3 เดือน
ผล ไม่พบการปนเปื้ อนทัง้ อาหารและภาชนะ
 การจัดการกับอาหารและภาชนะผูป้ ่ วยติดเชือ้ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักIC มีการปรับเปลีย่ นภาชนะ โดยการใช้
กล่องโฟมกระดาษทีย่ ่อยสะลายได้และไม่เป็ นพิษต่อสิง่ แวดล้อม นามาบรรจุอาหารเพื่อบริการผูป้ ่ วยแยกโรค
 ขยะและจัดการน้าเสีย มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทอาทิ ขยะแห้ง ขยะเปี ยก และขยะรี ไซเคิล แยกออกนาไปเก็บให้
ถูกต้องลงในภาชนะเก็บขยะแต่ละประเภททีม่ ฝี าปิ ดทีม่ ดิ ชิดและทาความสะอาด ทุกวัน การจัดการน้าเสียมีแนวทางปฏิบตั ิ
โดยให้เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายสุขาภิบาลดูแลตักเศษอาหารและเศษไขมันในบ่อดักทุกสัปดาห์
 การทาความสะอาดหน่วยงานและการควบคุมแมลงและพาหะนาโรค มีมงุ้ ลวดติดตัง้ ทัง้ โรงประกอบอาหาร กาหนดให้มี
กิจกรรม 5ส ก่อนการปฏิบตั งิ านทุกวัน 5ส ประจาสัปดาห์ /เดือน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
-

พัฒนาแนวทางการให้สขุ ศึกษาโภชนบาบัดให้กบั ผูป้ ่ วย NCD อย่างต่อเนื่อง

-

พัฒนาแนวทางการให้สขุ ศึกษาโภชนบาบัดให้กบั ผูป้ ่ วย CKD เพื่อลด Cr และเพิม่ eGFR

v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
73. อาหารและโภชน
บาบัด

Score
3.0

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Learning - พัฒนาระบบการเบิกยอดอาหารโดยเบิกทางคอมพิวเตอร์

- พัฒนาการประเมินภาวโภชนาการให้กบั ผูป้ ่ วยทีม่ แี นวโน้มมีภาวะ
โภชนาการทีผ่ ดิ ปรกติ และได้รบั การดูแลและติดตามหลังการประเมิน
ภาวะโภชนาการ

- พัฒนาแนวทางการให้สขุ ศึกษาโภชนบาบัดสูเ่ ครือข่าย

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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III-4.3 ง/จ การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย/การจัดการความปวด
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559
ผูป้ ่ วยมะเร็งระยะสุดท้ายทีม่ อี าการเจ็บปวด
100%
NA
100
ได้รบั การประเมินและได้รบั การบาบัด
บรรเทาอาการ
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยและญาติต่อการดูแล
>80%
NA
90
ผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง

ปี 2560
100

ปี 2561
100

ปี 2562
100

95

98

95

ii. บริบท
กลุ่มผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายที่ รพ.ให้การดูแล: CA ระยะสุดท้าย, ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายโรคอื่น มีการดูแลต่อเนื่องทีห่ อ
ผูป้ ่ วยจนจาหน่าย หรือเมื่อผูป้ ่ วยต้องการกลับไปดูแลใกล้บา้ นในวาระสุดท้าย และติดตามดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น จะมีการ
สนับสนุนอุปกรณ์ จนกว่าผูป้ ่ วยจะเสียชีวติ เพื่อให้ผปู้ ่ วยเสียชีวติ อย่างมีศกั ด์ศรี
กลุ่มเป้ าหมายในการจัดการความปวด: CA ระยะสุดท้าย
iii. กระบวนการ
III-4.3 ง. การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
(1) การสร้างความตระหนักแก่บคุ ลากรในความต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย:
 จากการประเมินความต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย พบว่าการตัดสินใจเลือกสถานทีแ่ ละลักษณะการเสียชีวติ
ต้องการเสียชีวติ ทีบ่ า้ น อยู่ท่ามกลางญาติและคนทีร่ กั หรือต้องการเสียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาลโดยไม่ให้ใส่ท่อชวย
หายใจหรือ CPR
(2) บทเรียนเกีย่ วกับการประเมิน/รับรูค้ วามต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย:
 จากการประเมิน/รับรูค้ วามต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ต้องการสวดมนต์ไหว้พระ ต้องการฝึกสมาธิ
ต้องการอ่านหนังสือธรรมะ ( รพ.จัดให้มมี ุมธรรมะและหนังสือสนับสนุน ) ต้องการให้ญาติดแู ลอย่างใกล้ชดิ และ
เป็ นกาลังใจจนวาระสุดท้าย
(3) การตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยอย่างรอบด้าน (ร่างกาย จิตสังคม อารมณ์ จิตวิญญาณ) และการให้
ผูป้ ่ วย/ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ:
 แจ้งโอกาสด้านการรักษา เช่น การผ่าตัด , การทา HD
 มีการสนับสนุนให้ผปู้ ่ วยและญาติร่วมกันในการตัดสินใจเพื่อการดูแลประคับประคองในวาระสุดท้ายของชีวติ มี
บริการทางเลือกในการสนับสนุนอุปกรณ์ในการดูแลต่อทีบ่ า้ น
 มีแนวปฏิบตั ใิ นการให้ขอ้ มูลเรื่องความปวด การประเมินความปวด เพื่อง่ายต่อการปฏิบตั ิ
 ให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและญาติเรื่องการดูแลการจัดการความปวดทุกราย
III-4.3 จ. การจัดการความปวด
(1) การคัดกรองและการประเมินความปวด:
 คัดกรองและประเมินโดยใช้แบบประเมินความเจ็บปวด Visual analog scale, Pain scale
(2) การแจ้งโอกาสทีจ่ ะเกิดความปวด และการให้ผปู้ ่ วยมีสว่ นร่วมในการเลือกวิธจี ดั การความปวด:
 มีการประเมินความเจ็บปวดและแจ้งให้ผปู้ ่ วยรับทราบระดับความเจ็บปวดทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ตามระยะของโรค
 มีการให้ยาระงับความเจ็บปวดตามระดับคะแนนความเจ็บปวดทีป่ ระเมินได้เพื่อให้ผปู้ ่ วยทุเลาปวด
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(3) การจัดการความปวด การเฝ้ าระวังผลข้างเคียง และการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยซึง่ รักษาตัวทีบ่ า้ น:
 มีการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยเกีย่ วกับการบริการคลินิกกัญชา ทีผ่ ปู้ ่ วยสามารถเข้าถึงบริการได้ รวมทัง้ ยาระงับปวดชนิด
อื่นและแจ้งผลข้างเคียงของยาทีเ่ กิดขึน้ ให้ผปู้ ่ วยและญาติได้รบั ทราบทุกครัง้
 กรณีรกั ษาตัวอยู่ทบ่ี า้ น มีแนวทางในการรับยาต่อเนื่อง
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 ได้จดั การความเจ็บป่ วยให้ผปู้ ่ วย ทาให้ผปู้ ่ วยเสียชีวติ โดยไม่ทรมาน ญาติเข้าใจและภูมใิ จทีไ่ ด้ดแู ลผูป้ ่ วยจน
วาระสุดท้าย
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
74. การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย

Score
2.0

75. การจัดการความปวด

2.0

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Action - การสร้างทีมสหวิชาชีพทีม่ คี วามต่อเนื่อง
- การจัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ในการสนับสนุนผูป้ ่ วย
ในการดูแลระยะสุดท้าย
- นาประเด็นปั ญหาทีไ่ ด้มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Action เวชภัณฑ์ยาไม่เพียงพอ

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2019 version 4.2

147

FM-ACD-046-01
Date: 19/07/2562
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III-4.3 ฉ. การฟื้ นฟูสภาพ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: เหมาะสม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559
ร้อยละผูพ้ กิ าร ได้รบั การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
90%
44.44 42.87
ร้อยละของผูป้ ่ วย sub acute ได้รบั การฟื้ นฟู
77.02 79.81
สมรรถภาพ
80%
คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รบั
100
100
บริการครบถ้วน
100%

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

32.1

49.38

34.89

81.03

80.77

82.31

100

100

100

ii. บริบท
การดูแลผูป้ ่ วยในกลุ่มเฉพาะโรค หลังจากทีไ่ ด้รบั การรักษาเฉพาะทางแล้ว การฟื้ นฟูสุขภาพมีความสาคัญ
อย่างมากต่อผูป้ ่ วยเป็ นอย่างมาก ทาให้ผปู้ ่ วยช่วยเหลือตนเองได้และเป็ นภาระแก่ครอบครัวน้อยที่สุด เขตอาเภอ
ตาลสุม ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.) จานวน 7 แห่งและ กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมแิ ละองค์รวม ประจาโรงพยาบาล 1 แห่ง โดยมีนักกายภาพบาบัด จานวน 2 คน และเริม่ มีการให้บริการ
ฟื้ นฟูตงั ้ แต่ปี 2554 จนถึงปั จจุบนั นักกายภาพบาบัดมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในด้านการส่งเสริม ป้ องกัน รักษาและฟื้ นฟู
สมรรถภาพ ซึง่ ในส่วนของการฟื้ นฟูสมรรถภาพต้องดูแลกลุ่มผูพ้ กิ ารทีย่ งั จาเป็ นต่อการได้รบั การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย คนละ 1 ครัง้ /ปี และผู้ป่วยระยะฟื้ นฟูฯ ที่ได้รบั การส่งต่ อจาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ์
ประสงค์ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และจากตึกผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอก โดยมีการออกให้บริการฟื้ นฟู
ในชุมชน ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ และภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มผูป้ ่ วยทีก่ ารฟื้ นฟูสภาพมีความสาคัญต่อการฟื้ นตัว: ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง (CVA), Head injury ,Spinal
cord injury นอกจากนี้ยงั ให้บริการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วย ผูพ้ กิ าร, ผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะติดบ้าน ติดเตียงในชุมชนและผูป้ ่ วยที่
จาเป็ นต้องได้รบั การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
iii. กระบวนการ
ตัวอย่างโรค (proxy disease)

การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพของการฟื้ นฟูสภาพ

ผู้ป่ วยโรคหลอดเลือ ดสมองหลัง จากที่ไ ด้ ร ับ การรัก ษาในโรงพยาบาลแล้ว แพทย์จ ะส่ ง ปรึก ษานั ก
กายภาพบาบัดเรื่องการฟื้ นฟูสภาพ รวมทัง้ สอนผู้ดูแลก่อนกลับบ้าน โดยการฟื้ นฟูในระยะแรกในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
จุดประสงค์เพื่อฝึกการเรียนรูข้ องสมอง ตามสภาพของผูป้ ่ วย และป้ องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ข้อติด แผลกด
ทับ ดังนัน้ จึงมีความจ าเป็ น ที่ญ าติจะได้รบั โปรแกรมเหล่า นี้เ พื่อ นาไปฝึ ก ให้ผู้ป่ วยที่บ้า น หลังจากนัน้ นัก
กายภาพบาบัด จะนัดมาประเมินและปรับโปรแกรมการฟื้ นฟูสภาพตามความสามารถของผูป้ ่ วยแต่ละรายและญาติ
หลัง ได้ร ับ โปรแกรมการฟื้ นฟู สภาพเบื้อ งต้น และออกจากโรงพยาบาลแล้ว ไม่ ม ารับ การประเมิน และการปรับ
โปรแกรมการฟื้ นฟูสภาพจากนักกายภาพบาบัดทีโ่ รงพยาบาลเนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางและด้วยสภาวะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว จึงได้วางแผนการเยีย่ มติดตามร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตาบล และอาสาสมัครสาธารณสุขเชีย่ วชาญ
(1) การประเมินและวางแผนฟื้ นฟูสภาพ:
 สารวจค้นหาและวิเคราะห์ขอ้ มูลผูพ
้ กิ าร
 แยกกลุ่มผูป
้ ่ วยในระยะเฝ้ าระวัง (sub acute) ผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุ ออกเป็ น 3 กลุ่มเพื่อจัดทาแผนในการออก
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เยีย่ ม ดูแลและฟื้ นฟูสมรรถภาพ
 ออกฟื้ นฟูคนพิการกลุ่มที่ 1 ,กลุ่มที่ 2, ผูป้ ่ วยระยะเฝ้ าระวัง (subacute) และผูส้ งู อายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง
 ตรวจประเมิน วิเคราะห์ปัญหา ให้โปรแกรมฟื้ นฟูทเ่ี หมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย แจ้งเป้ าหมายของการฝึกให้
ผูป้ ่ วยและญาติทราบ เพื่อให้ผปู้ ่ วย ญาติและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีแนวทางการทางานทีส่ อดคล้องกัน
 แนะนาอธิบายให้ผปู้ ่ วยและญาติเข้าใจถึงพยาธิสภาพของโรค อาการและอาการแสดง เพื่อให้ผปู้ ่ วยเข้าใจและ
สามารถรับการฝึกทางกายภาพบาบัดได้ถูกต้อง
 กระตุน้ ผูป้ ่ วยให้มกี ารเคลื่อนไหวมากขึน้ สอนการทากายภาพบาบัดแก่ผปู้ ่ วย/ญาติ/อสม.
(2) การให้บริการฟื้ นฟูสภาพในสถานพยาบาล การช่วยเหลือผูพ้ กิ ารและฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยในชุมชน:
 การดูแลฟื้ นฟูสมรรถภาพในสถานบริการ กรณีผปู้ ่ วยใน แพทย์สง่ ปรึกษากายภาพบาบัด พยาบาลโทรแจ้ง
มายังแผนกกายภาพบาบัด หลังจากนัน้ นักกายภาพบาบัดเข้าไปฟื้ นฟูผปู้ ่ วยในตึกผูป้ ่ วยใน
 สาหรับผูป้ ่ วยนอกแพทย์สง่ ปรึกษากายภาพบาบัด ผูป้ ่ วยและญาติเดินทางมาทีแ่ ผนกกายภาพบาบัดหรือเวร
เปลส่งผูป้ ่ วยมาทีแ่ ผนกกรณีคนไข้เดินไม่ได้
 การฟื้ นฟูในชุมชน งานกายภาพบาบัดวิเคราะห์ขอ้ มูลผูพ้ กิ าร กลุม่ ผูป้ ่ วยระยะเฝ้ าระวัง (sub acute) วางแผน
เยีย่ ม และประสานชุมชนเพื่อออกให้บริการกันเป็ นทีม และให้ความรูแ้ ก่ญาติ/คนไข้/อสม. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั
การฟื้ นฟูอย่างต่อเนื่องในชุมชนและมีการติดตามการดูแลอย่างเป็ นระยะโดยทีมสหวิชาชีพ
(3) การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ:
 จัดทาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย/ผูพ้ กิ าร/ผูส้ งู อายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 มีเครือข่ายการดูแลผูพ้ กิ ารอย่างต่อเนื่องในชุมชน
 คนพิการเข้าถึงบริการได้มากขึน้ ได้รบั กายอุปกรณ์ตามความเหมาะสม ทาให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
76. การฟื้ นฟูสภาพ

Score
2.0

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Action พัฒ นาระบบการส่ง ตัว ผู้ป่วยระยะฟื้ นฟู ผู้พิก าร
ผู้ สู ง อายุ สู่ รพสต.อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ฟื้ นฟู ส ภาพ
ผูส้ ูงอายุและผู้ป่วยระยะเฝ้ าระวัง(subacute) โดย
ชุมชนมีสว่ นร่วม
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III-4.3 ช. การดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล องค์รวม ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ร้อยละผูป้ ่ วย NCD ได้รบั การคัดกรอง CKD > 80%
69.31 69.84 88.92 75.10 80.09
ตามมาตรฐาน
การชะลอความเสือ่ มของไต ผูป้ ่ วยมีอตั รา
66 %
63.81 57.95 59.59 68.83 58.65
การลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73
m2/yr
ii. บริบท
โรงพยาบาลตาลสุมเป็ นโรงพยาบาลชุมชน ทีเ่ ป็ นแม่ขา่ ยในการดูแลกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนจาก
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงจาก รพ.สต ภาวะไตเสือ่ มพบเป็ นภาวะแทรกซ้อน 1 ใน 5 ของโรคDM HT
ที่มาการรับบริการผู้ป่วยนอก จากข้อมูลใน HI พบว่าการครอบคลุมในการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน CKD
ผูป้ ่ วย DM HT ผ่านตามเกณฑ์ คุณภาพ และผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะไตเสื่อมตัง้ แต่ระดับ 3 ขึน้ ไป ตัง้ แต่ปี 2558-2562
มีจานวน 64 / 68 / 73 / 77 และ 106 รายตามลาดับ ซึ่งจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เฉลี่ย ประมาณร้อยละ 6-10
โรงพยาบาลตาลสุม เริม่ จัดตัง้ CKD CLINIC ในปี 2561 โดย บูรณาการ กับ คลินิก DM+HT มีการแบ่งกลุ่ม
การดูแลตามระยะ ความเสื่อมของไต แต่ยงั พบปั ญหาการดูแลและป้ องกันอย่างต่อเนื่องในชุมชนทาให้มอี ตั รา
การเสือ่ มของไตเข้าสูภ่ าวะไตวายระยะสุดท้ายมีมากขึน้
iii. กระบวนการ
(1) การปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้มาตรฐาน:
 การปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้มาตรฐานแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง สาหรับโรงพยาบาล
ชุมชน
 บูรณาการ CKD Clinic เข้าร่วมกับ NCD Clinic ในกรณี CKD Stage 1 – 2
 แยกบริการ CKD Clinic ในกรณี CKD Stage 3 – 4
 มีทมี สหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้บริการในคลินิก
 จัดให้มกี ลุ่ม Self –help groups เพื่อจัดการความเสีย่ งและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ตามระยะความพร้อมในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Stage of change)
 จัดรูปแบบ Self – management support ทีเ่ หมาะสมมุง่ ให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ตามระยะความ
พร้อมในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (Stage of chage ) ติดตามเยีย่ มให้ครอบคลุม ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและ
ทีมชุมชน
 เฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนและรักษาภาวะแทรกซ้อน
 การเตรียมความพร้อมผูป้ ่ วยเพือ่ รับการบาบัดทดแทนไต ในผูป้ ่ วยทีม่ ี eGFR ระดับ 4 ( 16-30 ml )
(2) การปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาของคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม:
 ไม่มี
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 ผลการชะลอความเสือ่ มของไต ผูป้ ่ วยมีอตั ราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr จากการจัด
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กิจกรรมการปรับเปลีย่ น ทาให้ตวั ชีว้ ดั ใน ปี 2561 ผ่านเกณฑ์
 ผลการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผูป้ ่ วย NCD จากการรณรงค์ในปี 2562 ทาให้ตวั ชีว้ ดั ในปี 2562 ผ่าน
เกณฑ์
v. แผนการพัฒนา
 เพิม่ ศักยภาพ รพสต .ในการดูแลผูป้ ่ วย CKD เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ตามเกณฑ์CKD CLINIC คุณภาพ และ
สามารถส่งต่อถูกต้อง เหมาะสม


วิเคราะห์ และหาสาเหตุทท่ี าให้อตั ราการส่งต่อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ต่ากว่าเกณฑ์

 วางแผน ร่วม รพสต สร้างทีมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ป้ องกัน และชะลอความเสือ่ มของไต ในชุมชน
 การประสานความร่วมมือ ภาคีเครือข่าย
 การติดตาม การส่งต่อข้อมูลจาก เอกสาร refer ทัง้ จาก แม่ขา่ ย และการดูแลใน รพ.สต. อย่างครอบคลุม
มาตรฐาน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
77. การดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง
2.0
Action - มีการจัดเตรียมบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละเตรียมส่ง
ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ได้รบั การอบรมเกีย่ วกับ
การชะลอไตเสื่อม การดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังและ
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การบาบัดทดแทนทางไตทีบ่ า้ น เพื่อ
กลับมาพัฒนางานระบบการดูแลผูป้ ่ วย และกระจาย
องค์ความรู้ สูผ่ ปู้ ฏิบตั ใิ ห้มากยิง่ ขึน้ เน้นผลลัพธ์ของ
การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อให้ผู้ป่วยได้ รบั การ
ดูแลและเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมีชวี ติ อยู่รอดได้
และเพื่อส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2019 version 4.2

151

FM-ACD-046-01
Date: 19/07/2562

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ. ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผปู้ ่ วย/ครอบครัว
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: เหมาะสม ประสิทธิผล ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ii. บริบท
ให้ขอ้ มูลเสริมพลังโดยทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักโภชนาการ พยาบาลจิต
เวช
ตัวอย่างโรคทีค่ ุณภาพการให้ขอ้ มูลและเสริมพลังมีความสาคัญ:
 ทารกน้าหนักน้อย, STEMI,COPD,CVA, DM foot, CA colon with colostomy ,CA breast
ลักษณะประชากร/ผูร้ บั บริการทีม่ ผี ลต่อการให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง:
 กลุ่มผูส้ งู อายุ , ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาจิตเวช,ผูป้ ่ วยและญาติหรือผูด้ แู ลเด็กโรคเรือ้ รัง
iii. กระบวนการ
ตัวอย่างโรค (proxy disease)

การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพของการให้ข้อมูลและเสริมพลัง

(1) การประเมิน การวางแผนและกาหนดกิจกรรมการเรียนรู:้
 ผูป้ ่ วยทุกรายจะมีการวางแผนการจาหน่ายและติดตามเยีย่ มบ้านในบางราย
 ทารกทุกรายจะมี วางแผนการการให้ทารกได้นมมารดา 6 เดือน และมันใจเมื
่
่อกลับบ้านสามารถเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่ได้ มีการประสานการติดตามทางโทรศัพท์และส่งต่อข้อมูลให้ รพ.สต.ใกล้บา้ น
 กรณีผปู้ ่ วย DM , Asthma case ใหม่ทุกรายจะมีการวางแผนร่วมกันในทีมสหสาขาทัง้ แพทย์ พยาบาล เภสัช
กร โภชนากร ในการวางแผนการดูแลรักษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตัง้ แต่การดูแลในเรื่องอาหาร เรื่องยา
จนผูป้ ่ วยหรือผูด้ แู ลเกิดความมันใจในการปฏิ
่
บตั ิ
 กรณีผปู้ ่ วย CVA ที่ On NG Tube ,On TT Tube ,On Foley cath จะมีความวิตกกังวลเมื่อผูป้ ่ วยกลับไปดูแลที่
บ้าน จึงมีการฝึกสอนและการให้อาหารทางสายยาง การดูแลสาย Foley cat การดูดเสมหะ และสอนการอาบน้า
ผู้ป่วย แก่ญ าติ จนเกิดความมันใจจึ
่ งจ าหน่ ายผู้ป่ วย กรณีผู้ป่วยเบาหวานให้คาแนะนาและสอนเรื่องการ
รับประทานยา การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการกินอาหารเบาหวานทีถ่ ูกต้อง และผูป้ ่ วย CAPD ที่ รพ.สรรพสิทธิ
ส่งกลับมา ดูแลต่อที่ รพ.ตาลสุม เน้นสอนเรื่องการทาแผลหน้าท้อง การมาตามนัด การสังเกตอาการผิดปกติท่ี
ต้องพบแพทย์ทนั ที
(2) การให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ น การสร้างการเรียนรู้ เพื่อการดูแลตนเองและพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม:

(3) การให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์ จิตใจ และคาปรึกษา:
 กรณี ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหา Hyperventilation ทุกรายจะต้องได้รบั ความรูเ้ รื่อง ภาวะของอาการและการดูแลตัวเอง
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เบือ้ งต้น เช่น การฝึ กการหายใจ และนัด follow up กับพยาบาลจิตเวช ในเวลาราชการ เพื่อให้การดูแลด้าน
จิตใจ อารมณ์ และสังคม
 กรณีผปู้ ่ วยมีประวัตกิ ารทาร้ายตนเอง เช่น การกินยาเกินขนาดทีพ่ บบ่อยได้แก่ ยา Paracetamol ได้ทาการให้
คาปรึกษารายบุคคล ประเมิน 2Q , 9Q โดยพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลตาลสุม อาการดีขน้ึ ส่ง รพ.สต. เพื่อ
ติดตามดูแลต่อเนื่อง เฝ้ าระวังการทาร้ายตัวเองซ้า และนัดพบที่คลินิกสุขภาพจิต เพื่อติดตามอาการ ทุก 1
สัปดาห์ ,1 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี ผลการดเนินงานไม่มอี ุบตั กิ ารณ์การทาร้ายตัวเองซ้าและไม่พบอัตราการ
เสียชีวติ
(4) การร่วมกันกาหนดแผนการดูแลผูป้ ่ วยโดยทีมผูใ้ ห้บริการกับผูป้ ่ วย/ครอบครัว:

(5) การจัดกิจกรรมเสริมพลัง/เสริมทักษะให้แก่ผปู้ ่ วย/ครอบครัว ให้มคี วามสามารถในการดูแลตนเอง:

(6) การประเมินผลกระบวนการเรียนรูแ้ ละเสริมพลัง:

iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 คลินิกสุขภาพจิต ของโรงพยาบาลตาลสุม สร้าง Care giver ในชุมชน
 นาอุบตั กิ ารณ์มาทบทวน เพื่อหาโอกาสพัฒนา นาผูท้ ม่ี ภี าวะผิดปกติทางจิต เข้าสูร่ ะบบการดูแลเสริมพลัง
ต่อไป
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
78. การให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง

Score
2.0

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Action/Deploy - จัดส่งบุคลากรเพิม่ ศักยภาพในการบริการด้าน
การส่งเสริม การให้คาปรึกษา
- การติดตามและประเมินผลต่อเนื่อง
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III-6 การดูแลต่อเนื่ อง
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: เหมาะสม ประสิทธิผล องค์รวม ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559
อัตราผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การดูแลต่อเนื่อง
> 80 %
86.72
94

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

98

100

100

ii. บริบท
ระดับการให้บริการ:ให้การบริการในระดับปฐมภูมิ และทุตยิ ภูมิ
ลักษณะหน่วยบริการในเครือข่าย:
ตัวอย่างโรคทีก่ ารดูแลต่อเนื่องมีความสาคัญต่อประสิทธิผลในการรักษาและคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย:
 DM ทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน(แผล) , CAPD , COPD , TB , แม่และเด็ก ผูส้ งู อายุทม่ี ภี ายะพึง่ พิง(ADL<11) มะเร็ง
ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยเคมีบาบัด ฉายแสง, Asthmaทีพ่ ่นยา , ผูป้ ่ วยทีม่ อี ุปกรณ์ตดิ ตัวกลับบ้าน เช่น
Foley cath , NG tube, Stroke
iii. กระบวนการ
ตัวอย่างโรค (proxy disease)

การปฏิ บตั ิ ที่ทาให้เกิ ดคุณภาพของการดูแลต่อเนื่ อง
Stroke
 ส่งต่อผูป้ ่ วยโดยใช้โปรแกรม Thai COC เพื่อส่งต่อการดูแลผูป้ ่ วยได้
อย่างรวดเร็ว
 เน้นการดูแล Eary rehabilitation โดยทีมสหวิชาชีพ
 ให้ Empowerment ให้แก่ผปู้ ่ วย ญาติ และชุมชน
 ติดตามเยีย่ มบ้านและฟื้ นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง
 จัดหากายอุปกรณ์ และการใช้นวัตกรรม
(1) การระบุกลุ่มผูป้ ่ วยสาคัญทีต่ อ้ งใช้ขนั ้ ตอนจาหน่ายและการส่งต่อผูป้ ่ วยเป็ นกรณีพเิ ศษ:
 Stroke: เตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมต่อการกลับบ้าน โดยการสอนการปฏิบตั ติ วั การให้กาลังใจ และจัดการ
สิง่ แวดล้อมภายในบ้านให้พร้อมก่อนการจาหน่ายผูป้ ่ วยกลับบ้าน เตรียมชุมชนและเครือข่าย
(2) การดูแลขณะส่งต่อ บุคลากร การสือ่ สาร:
 ประสานงานกับรพ.สต. และเครือข่าย เพื่อเตรียมทีมติดตามเยีย่ มบ้าน โดยผ่านทางโปรแกรม Thai COC และ
Line กลุ่ม ทางโทรศัพย์
(3) ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทใ่ี ช้ในการส่งต่อ:
 รถโรงพยาบาล รถของผูป้ ่ วยและญาติ แล้วแต่ความสะดวกของผูป้ ่ วยและญาติ
 ในผูป้ ่ วยทีม่ อี ุปกรณ์ตดิ ตัว เช่น Foley’s cath, กายอุปกรณ์ ทางโรงพยาบาลและเครือข่ายมีศนู ย์ให้เบิกและยืม
อุปกรณ์ และมีแบบประเมินความพึงพอใจด้วย
(4) ระบบนัดหมายเพื่อการรักษาต่อเนื่อง ระบบช่วยเหลือและให้คาปรึกษาหลังจาหน่าย:
 มีระบบการส่งปรึกษาได้โดยมีเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อสือ่ สารกับเจ้าหน้าทีโ่ ดยตรง
(5) ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นๆ เพื่อความต่อเนื่องในการติดตามดูแลผูป้ ่ วย (รวมทัง้ การพัฒนาศักยภาพ
แก่หน่วยบริการทีใ่ ห้การดูแลต่อเนื่อง) และบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ:
 มีทมี CG แพทย์แผนไทย และทีมองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิน่ ติดตามเยีย่ มให้กาลังใจ ฟื้ นฟูสมรรถภาพ และ
มีนวัตกรรมช่วยในการฟื้ นฟูสภาพอีกด้วย ทีส่ าคัญคือญาติทด่ี แู ล
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(6) การสือ่ สารข้อมูลของผูป้ ่ วยแก่หน่วยบริการทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อการดูแลต่อเนื่อง:
 สือ่ สารผ่านโปรแกรม Thai COC, Line กลุ่ม และเบอร์โทรศัพท์โดยตรง
(7) การทบทวนการบันทึกเวชระเบียนเพื่อการดูแลต่อเนื่อง:
 กรณี Miss Diag และ Stroke ซ้าซ้อน มีภาวะแทรกซ้อน จะมีการทบทวนโดยทีมสหวิชาชีพ
(8) การติดตามผลการดูแลต่อเนื่องและนาผลการติดตามมาใช้วางแผน/ปรับปรุงบริการ:
 สามารถติดตามดูแลและส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการสือ่ สารหลายช่องทาง และมีการใช้โปรแรม COC
ตรวจสอบการติดตามเยีย่ ม และมีการมอบหมายแผนการดูแลทีช่ ดั เจน ตัง้ แต่หน่วยบริการที่สง่ มา จนถึงชุมชน
ยกเว้นกรณีทม่ี คี วามซับซ้อนยุ่งยาก อาจทาให้มี Complication ตามมาได้จะต้องมีการวางแผนการดูแลอย่างดี
จากโรงพยาบาล เช่นการให้อาหารทางสายยาง ญาติตอ้ งเรียนรู้ ทาได้ ทาเป็ น เตรียมเตียงให้ผปู้ ่ วย ก่อน
ส่งกลับชุมชน
 ในกลุ่มทีต่ อ้ ง ฟื้ นฟูอย่างรวดเร็ว แก้ไขโดยให้ Care Giver ญาติได้ดแู ลอย่างใกล้ขดิ สามารถทาให้ผปู้ ่ วยมี
ความพิการน้อยลง และเจ้าหน้าทีต่ ระหนักและเข้าใจ เพื่อให้มกี ารจัดการลด Complication ตลอดจนให้ผปู้ ่ วย
มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และเป็ นภาระแก่ญาติให้น้อยทีส่ ดุ
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 สามารถทาให้ผปู้ ่ วย Strokeทัง้ หมด 12 ราย ไม่มภ่ี าวะพิการซ้าซ้อน ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางร่างกายกลับมา
ช่วยเหลือตนเองไม่เป็ นภาระของครอบครัว 6 ราย และไม่เกิดแผลกดทับทุกราย
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
79. การดูแลต่อเนื่อง

Score
3.0

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
Learning - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อความเพียงพอใช้ และ
สนับสนุนให้ผปู้ ่ วยอย่างเพียงพอ
- เพิม่ ขีดความสามารถให้ญาติและCG ในการดูแล
ผูป้ ่ วย

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2019 version 4.2

155

FM-ACD-046-01
Date: 19/07/2562

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ. ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ตอนที่ IV ผลการดาเนิ นการ

นาเสนอข้อมูลตัวชีว้ ดั สาคัญในตาราง อธิบายการเปลีย่ นแปลงของผลลัพธ์ (จากความพยายามในการพัฒนาหรือ
จากสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป) โดยอาจใช้ run chart หรือ control chart ทีม่ คี าอธิบายประกอบ (annotation)
ตามข้อมูลปฏิบตั งิ านให้ได้มากทีส่ ดุ
IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ

(1) ตัวชี้วดั สาคัญด้านการดูแลผู้ป่วย
80 ผลการดูแลผูป้ ่ วยโดยรวม (การเสียชีวิต การส่งต่อ การกลับมารักษาหรือการนอน รพ.ซา้ ) ที่สะท้อนคุณภาพการ
ดูแลรักษา
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
จานวนผูม้ ารับบริการที่ ER
ราย
16,147 16,368 17,667 20,357 23,509
จานวนผูป้ ่ วยที่ Refer ด้วยรถ Ambulance+ พยาบาล
ราย
736
604
657
615
752
- จานวนผูม้ ารับบริ การที่ ER
30,000

20,357
16,147 16,368 17,667

20,000

23,509

10,000








 

- จานวนผูป้ ่ วยที่ Refer ด้วยรถ Ambulance+ พยาบาล
736

1,000

657

604

615

จากกราฟพบว่า ผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการมีการส่งต่อในระบบเพิม่ มาก
ขึน้ และการส่งต่อโดยรถ Ambulance+พยาบาล มากขึน้ ทุกปี ทาให้
ทีมการส่งต่อกาหนดมาตรฐานการส่งต่อให้เหมาะสมกับโรคผู้ป่วย
เพื่อป้ องกันการทรุดขณะส่งต่อ บนรถและเสียชีวติ พบว่าไม่มีการ
เสียชีวติ บนรถส่งต่อ

752

500








 

อัตราการกลับมารักษาซ้าด้วยอาการหรือโรคเดิม
ภายใน 48 ชัวโมง
่
- อัตราการกลับมารักษาซา้ ด้วยอาการหรือโรคเดิ ม
ภายใน 48 ชัวโมง
่

10.0

7.5

6.2
4.2

5.0

3.5

3.6

0.0








น้อยกว่า
2%

7.5

6.2

4.2

3.5

3.6

จากกราฟพบว่ า ผู้ป่ วยที่ก ลับ มารัก ษาซ้ด้ว ยอาการหรือ โรคเดิม
ภายใน 48 ชัวโง
่ มีอตั ราลดลงแต่ยงั อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ โดย
ทีมสหวิชาชีพได้มกี ารทบทวนกระบวนการประเมินและดูแลผู้ป่วย
ทุกเดือน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เ จ้าหน้ าที่ทงั ้ ในภาคทฤษดีและการ
ปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสมเป็ นโอกาส
พัฒนาในปี ต่อไป
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81 ผลด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ตัวชี้วดั
ระยะเวลารอคอยที่ OPD

เป้ าหมาย
60 นาที

- ระยะเวลารอคอยที่ OPD
56

60

46

42

38

40

51

ปี 2558
56

ปี 2559
46

ปี 2560
38

ปี 2561
42

ปี 2562
51

จากกราฟ จะเห็นได้ว่าระยะเวลาการรอคอยได้ตามเป้ าหมายและ
ดีข้นึ ทุกปี เนื่ องมีจุ ดคัด กรองและแนวทางแยกประเภทผู้ป่วยที่
ชัดเจน

20
0









 

ระยะเวลารับบริการในห้องอบัตเิ หตุ – ฉุกเฉิน
ระยะเวลารอคอยที่ ER ของผูป้ ่ วยวิกฤต

<15นาที
≤4 นาที

- ระยะเวลารับบริ การในห้องอบัติเหตุ – ฉุกเฉิ น

15

13.2
10

13.4

12.8

10

10
5
0




- ระยะเวลารอคอยที่ ER ของผู้ป่วยวิ กฤต

4.00

3.45

3.10







10
3.45

13.2
3.10

13.4
2.9

12.8
3.9

จากกราฟ จะเห็นได้ว่าระยะเวลารอคอยได้ตามเป้ าหมายและดีขน้ึ ทุก
ปี เนื่องจากมีจุดคัดกรองและแนวทางแยกประเภทผูป้ ่ วยที่ชดั เจน มี
การใช้ check risk ในการคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็ น stroke ที่
จุดคัด กรอง มีการเฝ้ า ระวังการเกิด Stroke ในผู้ป่ วยใน โดยมีการ
ประเมิน motor power Facial palsy ในผูป้ ่ วยทุกครัง้ และทีส่ งสัยเป็ น
Stroke ต้องส่งต่อผูป้ ่ วยภายใน 30 นาที ในระบบ Stroke Fast Tract
ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 

6.00
3.20

10
3.20

3.9

2.9

2.00
0.00


 

82 ผลด้านความต่อเนื่ องในการดูแล
ตัวชี้วดั
อัตราผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การดูแลต่อเนื่อง
- อัตราผู้ป่วยที่ได้รบั การดูแลต่อเนื่ อง

110.00

100.00
90.00

98

94

100

100



 

86.72

เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
>80%
86.72
94
98
100 100
จากกราฟ อัตราผู้ป่วยทีไ่ ด้รบั การดูแลต่อเนื่อง ในปี 2561 เพิม่ เป็ น
100% เนื่องจากได้มรี ะบบส่งต่อโดยใช้โปรแกรม Thai COC เพื่อส่ง
ต่อการดุแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เน้นการดูแล Eary rehabilitation
โดยทีมสหวิชาชีพ ให้ Empowerment แก่ ผู้ป่วย ญาติ ชุมชุม และ
สามารถติดตามเยีย่ มบ้านเพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง

80.00
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83 ผลด้านกระบวนการและผลลัพธ์ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคสาคัญ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
อัตราความครอบคลุมในการคัดกรองผูป้ ่ วย AMI
100%
ผูป้ ่ วย Acute stroke ได้รบั การส่งต่อภายใน
100%
30 นาที
- อัตราความครอบคลุมในการคัดกรองผู้ป่วย AMI

101.00

100

100.00

100

100

98.82 98.82

99.00
98.00









 

- ผูป้ ่ วย Acute stroke ได้รบั การส่งต่อภายใน
30 นาที

150

ปี 2558
98.82
100

ปี 2559 ปี 2560
98.82
100
100
100

ปี 2561
100
100

ปี 2562
100
100

จากกราฟ พบว่าตัง้ แต่ปี 2558-2562 อัตราการส่งต่อคนไข้ Stroke
ภายใน 30 นาที เป้ าหมาย 100 % เพราะไม่ตอ้ งรอผลเลือด นา tube
เลือดส่งต่อพร้อมกับคนไข้ได้ทนั ทีและมีมาตรฐานการส่งต่อ FAST
track stroke กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จากการดาเนินการร่วมกับทีม NCD ของโรงพยาบาลและฉุกเฉินใน
เชิงรุกสูช่ ุมชน ทาให้ประชาชนเมื่อมีความตระหนักในโรคหลอดเลือด
สมองมากขึน้ ทาให้ประชาชนมีอาการมาโรงพยาบาลทันเวลาตาม
Guide lone ทีก่ าหนด
ผลลัพธ์ : ตัง้ แต่ปี 2558 เป็ นต้นมาผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด 100%

100

100

100

100

100









 

100
50
0

84 ผลด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการดูแลผูป้ ่ วย
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )
85 ผลด้านความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัด (S)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย

ปี 2558

ปี 2559

กราฟพร้อมคาอธิบายประกอบในกราฟ (ถ้ามีประโยชน์ในการทาความเข้าใจได้ดขี น้ึ )
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86 ผลด้านความปลอดภัยในการควบคุมและป้ องกันการติ ดเชื้อ (I)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559
อัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล/1000 วันนอน
≤0.2ครัง้ /
0
0
1000
วั
น
นอน
(0/1,226) (0/1,107)
(incidence rate )
-อัตราการติ ดเชื้อในโรงพยาบาล/1000 วันนอน
(incidence rate )
1.41

2
1

1
0

0

0

0

0









 

อัตราการล้างมือ 7 ขัน้ ตอน ถูกต้อง

150

100

100

90.62
75.96 82.26







100
50
0



 

ประสิทธิภาพการทาให้ปราศจากเชือ้ ของเครื่องทา
ให้ปราศจากเชือ้
-ประสิ ทธิ ภาพการทาให้ปราศจากเชื้อของเครื่องทาให้
ปราศจากเชื้อ

150

100

100

100

100
66.67

100

50
0








 

ปี 2561
1.41

ปี 2562
0

(0/4,922)

(7/4,945)

(0/5,860)

จากกราฟจะเห็นว่า อัตราการติดเชือ้ ต่อ1000วันนอนของผูป้ ่ วยทีเ่ ข้า
มารับการรักษาอัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลตาลสุมในปี 2562 ลด
จานวนลง ไม่พบการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ซึง่ งานป้ องกันและควบคุม
การติดเชือ้ ได้ประสานงานกับงานผูป้ ่ วยในและงานห้องคลอดร่วมกัน
ตระหนักหาสาเหตุและแนวทางในการป้ องกันและแก้ไข มีการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบตั งิ านทุกฝ่ าย/งานทีเ่ กีย่ วข้อง มีการปรับเปลีย่ นแนว
ทางการดูแลเครื่องมืออุปกรณ์จากงานจ่ายกลางและทบทวนแนวทางการ
ปฏิบตั ติ ่างๆ การเรียง first in first out การรับ-ส่งวัสดุและอุปกรณ์
ปราศจากเชือ้ จากงานจ่ายกลาง มีการปรับเปลีย่ นแนวทางการปฏิบตั ทิ งั ้
เจ้าหน้าทีใ่ นห้องคลอดและทุกคน เน้นการทา 5 ส ทุกพืน้ ทีข่ องงานห้อง
คลอด การล้างมือ รวมถึงญาติผคู้ ลอดทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีท่ าง
งานห้องคลอดได้กาหนดไว้ พร้อมทัง้ ประสานงานกับคณะกรรมการ PCT
ENV RMหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทัง้ ระบบและมีแนวทางวางระบบการ
เฝ้ าระวังทีช่ ดั เจนของICNและICWNประจาตึกผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งมี การรายงาน
ทัง้ ในห้องคลอด และตึกผูป้ ่ วยในทีเ่ กีย่ วข้อง
>80%
100% 100% 75.96% 82.26% 90.62%
(128/128)

-อัตราการล้างมือ 7 ขัน้ ตอน ถูกต้อง

ปี 2560
0

(121/121)

(98/129)

(102/128)

(116/128)

อัตราการล้างมือ 7 ขัน้ ตอน ถูกต้อง จากกราฟจะเห็นได้ว่าอัตราการ
ล้างมือลดลงในปี 2560 และค่อยๆเพิม่ ขึน้ ใน ปี 2561 และ ปี 2562 เป็ น
ลาดับ โดยงานป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลตาลสุมได้มี
การพัฒนาและกระตุ้นให้มีการล้างมือตาม 5 moment และล้างมือ 7
ขัน้ ตอน พร้อมทัง้ มีการนิเทศติดตามจาก ICWN และ ICN พร้อมทัง้
หัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ ายต่างๆ และผู้บริหารให้ความสาคัญ มีการทา
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้เรียนรูก้ ารล้างมือทีถ่ ูกต้อง
และส่ ง เสริม การล้า งมือ โดยจัด หาผ้า เช็ด มือ และน้ า ยา สบู่ ล้ า งมือ ให้
เพียงพอ พร้อมใช้
100%
100% 100%
100%
66.67%
100%
ประสิทธิภาพในการ ให้ปราศจากเชือ้ ของเครื่องทาให้ปราศ จากเชือ้ ซึง่ จะ
เห็นได้จากปี 2561 ICN นิเทศงานพบว่าขาดการกากับติดตามการทาให้
ปราศจากเชือ้ และการตรวจดูประสิทธิภาพ โดยขาดการทา bowie dick
test และการตรวจ spore test โดยรวมแล้วขาดการดูแลตรวจสอบ
ประสิทธิภาพทัง้ ทางด้านกลไก เคมี และชีวภาพ โดยในปี งบประมาณ
2562 ได้มี ICN เข้าไปดูแลเป็ นหัวหน้างานจ่ายกลาง และได้พฒ
ั นาให้มี
ประสิทธิภาพทัง้ ทางด้านกลไก เคมี และชีวภาพ
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87 ผลระบบบริหารจัดการด้านยา และด้านความปลอดภัยในการใช้ยา/เลือด (M)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดต่อเชือ้ ระบบ
≤20
60.36
57.98 59.40 32.70
18.79
ทางเดินหายใจส่วนบน
ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะในโรคติดเชือ้ อุจจาระร่วง
≤20
59.80
58.10 44.85 46.15
35.70
เฉียบพลัน
ข้ อ มู ล จากกราฟข้ า งต้ นพบว่ า แนวโน้ ม การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ
- ร้อยละการใช้ยาปฏิ ชีวนะในโรคติ ดต่อเชื้อระบบ
โรค 2
กลุ่ ม โรคมีแ นวโน้ ม ที่ล ดลงจากปี 2558 – 2562
ทางเดิ นหายใจส่วนบน
แต่ยงั ไม่ได้ตามเป้ าหมาย ≤20% โดยมีทิศทางที่ดขี น้ึ ซึ่งจากการ
ทบทวนข้อมูลดังกล่าวพบว่าสาเหตุทท่ี าให้เกิดปริมาณการใช้ยงั สูงอยู่
80.00
60.36 57.98 59.40
เกิดจาก
60.00
- เจ้าหน้าทีบ่ างคนขาดความเข้าใจในเรื่องตัวชีว้ ดั ใน 2 กลุ่มโรค
32.70
40.00
ลงข้อมูลผูป้ ่ วยไม่สอดคล้องกับตัวชีว้ ดั
18.79
20.00
- ผูป้ ่ วยยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ยา
- การตรวจนอกเวลาโดยเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ม่ใช่แพทย์ (รายงานแพทย์
0.00
แล้วสังยา)
่




 
ทางทีมระบบยาจึงได้วางแผนในการพัฒนาการใช้นาปฏิชวี นะใน
2 กลุ่มโรค ในปี 2562 ได้แก่
1. อบรม ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่
- ร้อยละการใช้ยาปฏิ ชีวนะในโรคติ ดเชื้ออุจจาระร่วง
ทีมสหวิชาชีพ รวมทัง้ ทบทวนทาความเข้าใจตัวชีว้ ดั RDU
เฉี ยบพลัน
2. ประชาสัมพันธ์สอ่ื การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
80.00
รวมทัง้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพืน้ ที่
59.80 58.10
3. ออกตรวจร้านค้า ร้านชา เพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน
60.00
44.85 46.15
ในพืน้ ที่
35.70
40.00
4. ติดตามผลงานการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั RDU
ในระดับ คปสอ.นัน้ รพ.สต.ทัง้ 7แห่ง สามารถส่งผลงาน RUD
20.00
ขัน้ ที่ 1 คือ ร้อยละการใช้ยาปฏิชวี นะใรกลุม่ โรคทางเดินหายใจส่วนบน
0.00
และโรคอุจจาระร่วง <20% ซึง่ ในการดาเนินการ RDU ทีผ่ ่านมา ปี




 
2559 – 2562 ทางฝ่ าย เภสัชกรรม
ทีมระบบยาและเท้าหน้าทีร่ ่วมกันดาเนินกิจกรรมดังนี้
- ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า ห น้ า ที่ พยาบาล
อสม.และทาความเข้าใจในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุสมผล
- การออกตรวจร้า นค้า ร้า นช า ที่อ ยู่ใ นพื้น ที่ โดยเจ้า หน้ า ที่
รพ.สค.และให้ความรูย้ าแก้ผปู้ ระกอบการรวมถึงมีการทดสอบ
ความรูเ้ รื่องยาโดยเน้นยาทีข่ ายได้ ขายไม่ได้ในร้านค้า ร้านชา
ผลการประเมินความรู้ค วามเข้าใจในเรื่องยาพบว่า >80%
ผูป้ ระกอบการมีความเข้าใจทีด่ ขี น้ึ
- ทบทวน ทาความเข้าใจ ตัวชีว้ ดั RDU
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87 ผลระบบบริหารจัดการด้านยา และด้านความปลอดภัยในการใช้ยา/เลือด (M) (ต่อ)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ความคลาดเคลื่อนด้านยาของผูป้ ่ วยทีผ่ ่าน
≤5
3.05
1.96
4.60
6.00
3.84
กระบวนการ Medication Reconcilition (ต่อ 1000
ใบสังยา)
่
จากข้อมูลข้างต้นพบความคลาดเคลื่อ นด้านยาของผู้ป่วยในที่
- ความคลาดเคลื่อนด้านยาของผู้ป่วยที่ ผา่ น
ผ่านกระบวนการ Medication Reconcilition (ต่อ 1000 ใบสังยา)
่ มี
กระบวนการ Medication Reconcilition (ต่อ 1000
แนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2559 – 2562 ซึง่ ส่วนหนึ่งน่ าจะเกิดจากทีม่ ี
ใบสังยา)
่
การวางระบบการจัดการ Medication Reconcilition
8.00
จากการดาเนินงานพบว่า ผู้ป่วยโรคเรือ้ รังที่นอนโรงพยาบาลตาล
6.00
สุมผ่านกระบวนการ Medication Reconcilition จานวน 748 ราย
6.00
4.60
(ข้อมูลปี งบประมาณ2562) ผูป้ ่ วยได้รบั ยาต่อเนื่องครบถ้วนทัง้ สิน้ 703
3.84
3.05
4.00
ราย และไม่ได้รบั ยาต่อเนื่อง 45 ราย จากการทบทวนสาเหตุ พบว่า
1.96
ผู้ ป่ วยเบาหวานเกิด ภาวะ Hypeoglycemia
จ านวน 26 ราย
2.00
แพทย์จงึ ต้องงดยา เพื่อปรับยาใหม่ให้แก่ผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคความดัน
0.00
โลหิต สู ง ระดับ โพแทสเซีย มในเลือ ดเพิ่ม ขึ้น จ านวน 1
ราย




 
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงเกิด Hypotension จำนวน 8 ราย MDI 8
ราย นอกจากนี้ยงั พบผู้ป่วยบางราย ไม่ได้รบั ยากลับบ้าน 1 ราย
ผูป้ ่ วย 1 รายทีไ่ ม่ได้รบั ยาเดิมกลับบ้าน เนื่องจากมีการจาหน่ วยผูป้ ่ วย
น อ ก เ ว ล า ร า ช ก า ร ซึ่ ง ฝ่ า ย เ ภ สั ช ก ร ร ม ไ ม่ เ ปิ ด ท า ก า ร
หรือแพทย์ไม่ได้สงยาเดิ
ั่
มให้ผู้ป่วย เมื่อพยาบาลรับ order เห็น ไม่มี
order ยาจึงจาหน่ายผูป้ ่ วยกลับบ้าน ก่อนทีเ่ ภสัชกรจะทาการตรวจซ้า
ก่อนจาหน่ายหรือผูท้ ท่ี าการส่งต่อผูป้ ่ วยทีมระบบยาจึงได้กาหนดแนว
ทางป้ องกันเกิดซ้าดังนี้
1. ทีห่ น้า Chart ของผูป้ ่ วยจะติดข้อความหน้า Chart ว่า “ผูป้ ่ วยมียา
เดิม” เพื่อเป็ นการแจ้งเตือนเจ้าหน้าทีไ่ ด้ทบทวนคาสังการใช้
่
ยา
และหากมีการจาหน่ ายผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการ (08.00-16.00) /
ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ วยจะได้ ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ให้ ฝ่ าเภสั ช กรรมได้ ท ราบ
และดาเนินการต่อเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาต่อเนื่อง
2. กรณีทม่ี กี ารจาหน่ายผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการ (08.00-16.00) / ส่ง
ต่อผูป้ ่ วย พยาบาลงานบริการผูป้ ่ วยในจะต้องแจ้งให้ญาติทราบว่า
มียาเดิมของผู้ป่วยที่ฝ่ายเภสัชกรรม ให้มาติดต่อรับในวันถัดมา
และแจ้งให้ฝ่ายเภสัชกรรมได้รบั ทราบด้วยเพื่อจีดเตรียมให้ผปู้ ่ วย
หากผูป้ ่ วยส่งต่อไปรับให้โรงพยาบาล ทีร่ บั การส่งต่อได้ทราบด้วย
และแจ้งฝ่ าเภสัชกรรมเพื่อประสานข้อมูลเรื่องยา
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88 ผลด้านความปลอดภัยในกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย (P)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ระบบ Refer ผ่านเกณฑ์จงั หวัด
>90%

ปี 2558
93

ปี 2559 ปี 2560
92
98.20

ปี 2561
98.50

ปี 2562
98

- ระบบ Refer ผ่านเกณฑ์จงั หวัด

100
93

95

98.20

98.50





98

92

90
85




จากกราฟ พบว่า จะเห็นได้ว่าระบบ Refer ผ่านเกณฑ์ จังหวัดและมี
แนวโน้ ม ดี ข้ึ น เรื่ อ ยๆทางโรงพยาบาลตาลสุ ม มี ก ารส่ ง ต่ อ ไป
โรงพยาบาลแม่โซน 1 คือ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิชริ าลงกรณ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร (บาง
เคส) ทุกรายทีส่ ง่ ต่อต้องมีการส่ง Case โดยแพทย์กบั แพทย์ก่อนเสมอ

 

89 ผลด้านความปลอดภัยในการใช้ line/tube/catheter และตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิ บตั ิ การ (L)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
การควบคุมคุณภาพจากองค์กรภายนอก(EQA)
100%
62
62
87.50 87.50
- การควบคุมคุณภาพจากองค์กรภายนอก(EQA)

100

62

87.50

87.50

87.50





 

62

50

ปี 2562
87.50

จากกราฟพบว่า การทดสอบ EQA ทีไ่ ม่ครบทุกรายการสาเหตุมาจาก
ขาดงบประมาณในการสมัครเข้าร่วมประเมิน EQA จากหน่ วยงาน
ภายนอกที่มีราคาแพงและการเปิ ดรับสมัครที่ยงั ไม่ครบทุกรายการ
ทดสอบ

0




การควบคุมคุณภาพภายใน (IQA)

100%

- การควบคุมคุณภาพภายใน (IQA)

94

94

94

94
94

93.75

93.75

93.75





 

94

94

93.75

93.75

93.75

จากกราฟพบว่า การทดสอบ IQC ทีไ่ ม่ครบทุกรายการสาเหตุมาจาก
ขาดงบประมาณในการจัดซือ้ น้ายา Control ทีม่ รี าคาแพงและไม่คมุ้ ต่อ
การลงทุนและมีอายุการใช้งานทีน่ ้อย

94




ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2019 version 4.2

162

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2019) รพ. ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

FM-ACD-046-01
Date: 19/07/2562

89 ผลด้านความปลอดภัยในการใช้ line/tube/catheter และตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิ บตั ิ การ (L)(ต่อ)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
อัตราความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
94.06
94.23 87.32 87.93
≥ 80%
- อัตราความพึงพอใจของผูร้ บั บริ การ

100.00

94.06 94.23
87.32 87.93

90.00

83.81

80.00
70.00








 

ปี 2562
83.81

จากกราฟพบว่ า หน่ ว ยงานมีก ารประเมิน คุ ณภาพภายในจัง หวัด
(IS)และประเมิน โดยสภาเทคนิค การพทย์( LA) ทาให้มีการทบทวน
กระบวนการทางาน ผลทีไ่ ด้จงึ มีแนวโน้มดีขน้ึ ตามลาดับ ทาให้ผปู้ ่ วย
ได้รบั การวิเ คราะห์ก ารตรวจทางห้องปฏิบตั ิแ ม่ น ยา เพื่อใช้ใ นการ
วินิ จ ฉัย โรคของแพทย์ เพิ่ม การควบคุ มคุ ณภาพจัด ท าเป็ น ตัว ชี้ว ัด
ภายในหน่ วยงาน ตามมาตรฐานงานเทคนิ คการแพทย์ฉ บับ 2560
กาหนดขึน้ เกิดผลลัพธ์ท่ี ผู้รบั บริการพึ่งพอใจ ในเรื่องความถูกต้อง
แม่นยา ทันเวลาและการให้เลือดทีป่ ลอดภัย
โดยแบบฟอร์ ม การประเมิน แบ่ ง ออกเป็ น 1.ผู้ร ับ บริก ารภายนอก
2.ผูร้ บั บริการภายใน 3.องค์กรแพทย์ 4.รพ.สต. เกณฑ์ทไ่ี ด้อยู่ในค่า
เป้ าหมายทีก่ าหนดใช้

90 ผลด้านความปลอดภัยในการดูแลภาวะฉุกเฉิ น (E)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ร้อยละของการ CPR ผูป้ ่ วยรอดชีวติ
100%
2
2
3
6
4
-ร้อยละของการ CPR ผูป้ ่ วยรอดชีวิต
จากกราฟพบว่า การ CPR ผูป้ ่ วยในห้องฉุ กเฉิน ซึง่ มีเป้ าหมาย
การรอดชีวติ 100% มีผู้ป่วยที่รอดชีวติ เพิ่มมากขึน้ อย่างน่ าพอใจ
10
6
เนื่องจากทีมมีการจัดอบรมโครงการ BLS และ ALS ภายในหน่วยงาน
4
5
2
2
2
โดยมีทมี แพทย์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ต้องเข้าร่วม 100 %
เป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นการเพิม่ ศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ทงั ้ ในทฤษดี
0
และภาคปฏิบตั ิ นอกจากนี้ยงั มีการจัด Confence Case ในรายทีพ่ บ




 
ปั ญหาเพื่อร่วมหาข้อตกลง เพื่อนาไปสูแ่ นวทางการพยาบาลทีถ่ ูกต้อง
รวดเร็ว และเหมาะสม เป็ นโอกาสพัฒนาในปี ต่อไป
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(2) ตัวชี้วดั สาคัญด้านการสร้างเสริ มสุขภาพ
91 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผูร้ บั บริการ
ตัวชี้วดั
ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพฒ
ั นาการสมวัย

- ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพฒั นาการสมวัย
110.00
100

100.00

94.63
86.97 87.09

90.00

89.45

80.00









เป้ าหมาย
≥ 85

ปี 2558
86.97

ปี 2559
87.09

ปี 2560
89.45

ปี 2561
94.63

ปี 2562
100

จากกราฟ พบว่า เด็กพัฒนาการ 0-5 ปี ได้รบั การประเมินพัฒนาการ
เพิม่ มากขึ้น อย่างน่ าพอใจเนื่องจากมีการจัดอบรมโครงการ แม่ฮกั
เพื่อดูแลเด็กโดยสามารถใช้คู่มอื DSPM ในการประเมินพัฒนาการ
ถ้าหากพบผิดปกติ ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยงั มี
การจัดตารางหมุนเวียนให้ อสม.และแม่ฮกั นัดเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี
ทานยาเสริมธาตุเหล็ก สัปดาห์ละ 1 วัน อย่างต่อเนื่องในชุมชน

 

ความรอยคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
สตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

ร้อยละ 80

- ความรอยคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
สตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

จากกราฟ พบว่าอัตราการตรวจมะเร็งปากมดลูกยังอยู่ในระดับที่ผ่า
เกณฑ์ ตัวชีว้ ดั เนื่องจากมีการกาหนด และสารวจกลุ่มเป้ าหมายอย่าง
จริงจังและเพิม่ ช่องทางการได้รบั บริการทีห่ ลากหลาย ทัง้ เคลื่อนที่ ใน
คลินิก และนอกเวลา ตลอดจนการแจ้งผลที่รวดเร็วและการรักษาที่
ต่อเนื่องโดยไม่ทง้ิ กัน

150.00
98.10

89.52 82.35 84.21

100.00

98.10

42.19

89.52

82.35

84.21

42.19

50.00
0.00
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92 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
ตัวชี้วดั
ความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในสตรี 30 -60 ปี ภายใน 5 ปี
ผูส้ งู อายุกลุ่มทีม่ ภี าวะพึง่ พิงได้รบั การดูแลจาก
CG
ร้อยละของเด็ก 0-5ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
อัตราเด็กแรกเกิด–5ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
อัตราหญิงฝากครรภ์ครัง้ แรกอายุครรภ์ไม่เกิน
12 สัปดาห์
อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19ปี (ไม่เกิน
50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19ปี 1000คน)

เป้ าหมาย
ร้อยละ 80

ปี 2558
98.10

ปี 2559 ปี 2560
42.12 89.52

ปี 2561
82.35

ปี 2562
84.21

ร้อยละ100

95

97

100

100

100

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
93

86.97

87.09

89.45

94.63

100

95.32

96.01

93.12

94.22

96.21

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

61

65

70

72

73

ไม่เกิน 50ต่อ
ประชากรหญิงอายุ
15-19ปี 1000 คน

51

52

46.6

75

40

- ความรอยคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

150.00
98.10

89.52 82.35 84.21

100.00
42.19

50.00
0.00








 

- ผูส้ งู อายุกลุ่มที่ มีภาวะพึ่งพิ งได้รบั การดูแล
จาก CG

102

100

100

100





 

100
97

98

จากกราฟพบว่า ในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ปี น้ี ได้แบ่งออกเป็ น
กลุ่มวัย ซึ่งตามนโยบายของจังหวัดและประเทศ โดยเน้นกลุ่มเด็ ก0-6 ปี มี
พัฒ นาการสมวัย จากการดาเนิ น งานด้า นสร้า งเสริม สุข ภาพได้จ ัด ให้มี
โครงการแม่ฮกั ดูแลเด็กในชุมชน ประเมินพัฒนาการเบือ้ งต้นทุกเดือน ถ้า
พบผิดปกตให้ประสานผู้รบั ผิดชอบ ทาให้สามารถประเมิน ค้นหาเด็กได้
อย่างรวดเร็วและสามารช่วยเหลือเด็กได้ทนั ท่วงที เราสามารถที่จะกระตุ้น
ให้หญิงตัง้ ครรภ์มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ โดยอาศัยเครือข่าย อสม.
ส่งผลให้ทากคลอดน้าหนักน้อยกว่ากาหนดลดลง มารดาเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
เพิม่ ขึน้ ในการคลอดของมารดาอายุ15-19 ปี ลดลงอย่างชัดเจน และทีส่ าคัญ
ไม่มกี ารตัง้ ครรภ์ซ้าเพราะมีการฝั งยาคุมกาเนิดให้มารดาทุ กรายที่คลอด
ส่วนมะเร็งปากมดลูกเป็ นทีน่ ่ายินดีทป่ี ระชาชนให้ความสนใจ ร่วมมือในการ
ตรวจคัดกรอง ซึง่ ปี น้ีไม่พบผูป้ ่ วย ส่วนผูส้ ูงอายุทม่ี ภี าวะพึง่ พิง มีการดูแล
โดยผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทุกราย ทาให้ผปู้ ่ วยติดเตียงประเภทที่ 4 ไม่มแี ผลกดทับ
และจากไปอย่างสมศักดิศรี
์

95

96
94

92
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92 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน(ต่อ)
- ร้อยละของเด็ก 0-5ปี มีภาวะโภชนาการปกติ

110.00

100

94.63

100.00

89.45

86.97 87.09

90.00
80.00









 

- อัตราเด็กแรกเกิ ด–5ปี มีภาวะโภชนาการปกติ

98.00
96.00

96.21

96.01

95.32

93.12

94.00

94.22

92.00
90.00








 

- อัตราหญิ งฝากครรภ์ครัง้ แรกอายุครรภ์ไม่เกิ น 12
สัปดาห์

75

72

70

70

73

65

65

61

60

55








 

- อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19ปี (ไม่เกิ น50 ต่อ
ประชากรหญิ งอายุ 15-19ปี 1000คน)

100

75
52

51

50

46.6

40

0
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IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้ นผูป้ ่ วยและผูร้ บั ผลงานอื่น (มิ ติคนเป็ นศูนย์กลาง)
93 ผลด้านความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ความผูกพัน ของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่น/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยนอก
80%
89.75 89.80 88.45 89.08 89.24
จากกราฟพบว่ า อัต ราความพึง พอใจผู้ป่ วยนอก พบว่ า มี
แนวโน้มดีงามผูป้ ่ วยนอกได้มกี ารปรับปรุงให้มกี ารประเมินความพึง
- ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก
พอใจทุก 6 เดือน นาปั ญหาโอกาสพัฒนา ดังนี้
90.00 89.75 89.80
89.24
89.08
1.บัตรคิวแยกโรค แยกประเภทผูม้ ารับบริการ
88.45
89.00
2.มุมหนังสือ / มุมพักผ่อน นังเล่
่ น
3.ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยโดยการแยกคลินิกพิเศษออก
88.00
จากผูป้ ่ วยนอก
87.00
4.คลินิกพิเศษเฉพาะโรคแบบ One stop service




 
5.สถานที่ น่ าอยู่ น่ าท างาน ตลอดจน สุ ข าน่ าใช้ เ พี ย งพอต่ อ
ผูร้ บั บริการ/สุขาผูพ้ กิ าร
ความพึงพอในของผูป้ ่ วยใน
- ความพึงพอในของผูป้ ่ วยใน
100.00

80%

90.31

90.00

86.18

80.08 80.82

80.00

77.37

90.31

80.08

80.82

77.37

86.18

จากกราฟพบว่า อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ไม่ผ่านเกณฑ์
ตามเป้ าหมายในปี 2561 เนื่องจากอัตรากาลังไม่เพียงพอภาระงาน
มากขึ้นต่ อการให้บ ริก ารทาให้ก ารบริการยังไม่ ประทับใจผู้มารับ
บริการเท่าทีค่ วร

70.00
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IV-3 ผลด้านกาลังคน
94 ผลด้านกาลังคน (IV-3)
ตัวชี้วดั
ร้อยละของบุคลากรทีม่ คี ่า BMI ระหว่าง 18.50 –
22.90
ร้อยละของบุคลกรทีม่ คี ่า BMI ≥ 23
- ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ระหว่าง 18.50 –
22.90
80.15 75.88

100.00

48.03

58.89

50.00
0.00

0.00








เป้ าหมาย
>75%

ปี 2558
80.15

ปี 2559
75.88

ปี 2560
NA

ปี 2561
48.03

ปี 2562
58.89

<15%

19.31

24.13

NA

46.45

40.60

จากกราฟ จะพบว่าร้อยละของบุคลากรทัง้ หมดของปี 2561และ
ปี 2562 มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระดับน้ าหนักปกติยงั น้อยกว่า
เกณฑ์ท่กี าหนด และพบว่าปี 2551- 2562 บุคลากรมีค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) อยู่ในระดับเกินมาตรฐานจานวนมาก พบว่ามีแนวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ สองเท่า จากปี 2558 และ 2559

 

- ร้อยละของบุคลกรที่ มีค่า BMI ≥ 23

60.00
40.00

46.45
19.31

40.60

24.13

20.00

0.00

0.00
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IV-4 ผลด้านการนา
95 ผลด้านการนา (IV-4)
ตัวชี้วดั
ร้อยละตัวชีว้ ดั การดาเนินงานบรรลุตามตัวชีว้ ดั
โรงพยาบาล (ตัวชีว้ ดั แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล)

- ร้อยละตัวชี้วดั การดาเนิ นงานบรรลุตามตัวชี้วดั
โรงพยาบาล (ตัวชี้วดั แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล)

80.00
60.00

45.16 45.16 41.93

51.61

62.06

40.00
20.00
0.00









 

งบประมาณโครงการทีไ่ ด้รบั สนับสนุนจากท้องถิน่
- งบประมาณโครงการที่ ได้รบั สนับสนุนจากท้องถิ่ น
150
90

100

80.68

106.80

99.20

78

เป้ าหมาย
≥80%

ปี 2558
45.16

ปี 2559
45.16

ปี 2560
41.93

ปี 2561
51.61

ปี 2562
62.06

จากกราฟ จะพบว่ า ร้ อ ยละการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ ว ั ด
โรงพยาบาล (แผนยุทธศาสตร์) ปี งบประมาณ 2558-2562 ไม่ผ่าน
เกณฑ์เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ คือ เป้ าหมาย 80% จึงมีการปรับระบบ
การทบทวนการจัดทากลยุทธ์เพื่อให้มคี วามมากกราฟอ่อนตัวและ
ปรับ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงได้ เพื่อ ความทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ โดยการ
ทบทวนกระบวนการจัด ท าเป็ นวาระประจ าปี และติ ด ตามผล
ปฏิบตั งิ านตามเป้ าหมายตัวชีว้ ดั ต่างๆ ทีแ่ ต่ละหน่วยงานหรือทีมงาน
มีส่ ว นเกี่ย วข้อ ง ท าให้ห น่ ว ยงานและทีม งานต่ า งๆเข้า ใจความ
เชื่อมโยงของผลสาเร็จของหน่วยงาน
90%

90

80.68

99.20

78

106.80

จากกราฟจะพบว่า งบประมาณโครงการทีส่ นับสนุ นจากท้องถิ่น
ปี 2558-2562 บรรลุตามเป้ าหมายร้อยละ 90 ของงบประมาณทีต่ งั ้
ไว้ซ่งึ วัตถุประสงค์การดาเนินงานเพื่อใช้ในการดาเนินการส่งเสริม
ป้ องกัน ควบคุมโรค ในประชาชนเขตอาเภอตาลสุม

50
0
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IV-5 ผลด้านประสิ ทธิ ผลของกระบวนการทางานสาคัญ
96 ผลด้านประสิ ทธิ ผลของกระบวนการทางานสาคัญ เช่น IM, BCM, Supply chain,RM, ENV
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน

89.82

93.42

> 80 %

88.66

92.37

94.93

- ความสมบูรณ์ ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน
100.00
94.93

95.00

93.42

92.37
89.82

88.66

90.00

ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน อยู่สงู กว่าค่าเป้ าหมาย และมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี แต่ปี 2561 จะลดลงเล็กน้อย

85.00








 

ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก

> 80 %

88.79

91.79

90.46

91.05

92.51

- ความสมบูรณ์ ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
94.00

91.79

92.00

90.00

92.51
90.46

91.05

ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก ยังอยู่สงู กว่าค่าเป้ าหมาย แต่
มีแนวโน้มไม่คงที่ ปี 2560 จะลดลง และค่อยๆ สูงขึน้ ในปี 2561

88.79

88.00

86.00


ค่า Adj.RW
- ค่า Adj.RW







 

เพิม่ ขึน้

683.0401 594.5694 899.6311 887.7708 1,023.5353

ค่า Adj.RW ของผู้ป่วยใน มีแนวโน้มสูงขึน้ ทุกๆ ปี เนื่องจากจานวนผู้
มารับบริการผูป้ ่ วยในทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามจานวนผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการผูป้ ่ วยนอก
และมีแพทย์ผทู้ าการรักษาเพิม่ ขึน้ จาก 3 คน เป็ น 4 คน
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96 ผลด้านประสิ ทธิ ผลของกระบวนการทางานสาคัญ เช่น IM, BCM, Supply chain,RM, ENV(ต่อ)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ปี 2558
ปี 2559 ปี 2560
ค่า CMI

0.56

> 0.60

0.52

ปี 2561

ปี 2562

0.59

0.56

0.56

- ค่า CMI

ค่า CMI ของผูป้ ่ วยในยังไม่ถงึ เกณฑ์ ค่าเป้ าหมาย คือ 0.6 แต่แนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย และลดลงอีกครัง้ ในปี 2562 ในส่วนนี้ทจ่ี ะทาให้ CMI ถึง
0.6 จะต้องร่วมมือกันทุกวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล
เวชสถิติ และผูเ้ กีย่ วข้องในการบันทึกและส่งข้อมูล E-Claim

Down Time Server
- Down Time Server

< 120
นาที

90

80

60

60

-

ระยะเวลา Down time Server ทีใ่ ช้บริการผูป้ ่ วยในระบบ HIWIN มี
แนวโน้มไปในทางทีด่ ี คือใช้เวลาน้อยลง ในการแก้ไขปั ญหา เพื่อให้ระบบ
มาทางานบันทึกบริการข้อมูลผูป้ ่ วยได้ตามปกติ ทัง้ นี้ปัญหาทีม่ ี อาจจะเกิด
จากระบบไฟฟ้ าขัด ข้อ ง หรือ ไฟฟ้ าเมนหลัก จากข้า งนอกต้ อ งใช้เ วลา
ปรับปรุงระบบหรือซ่อมนานๆ กว่า 2 ชัวโมง
่
แล้วระบบปั น่ ไฟสารองของ
โรงพยาบาลทางานบกพร่อง แต่จะเจอปั ญหาแบบนนี้น้อยมากๆ สาหรับ
กรณีทต่ี ้อง Down Server เพื่อเปลีย่ น Server แม่ข่าย HIWIN เครื่องงใหม่
จะทาในเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้มผี ลกระทบกับการบริการผูป้ ่ วย
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96 ผลด้านประสิ ทธิ ผลของกระบวนการทางานสาคัญ เช่น IM, BCM, Supply chain,RM, ENV
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ผลการตรวจน้าทิง้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(10พารามิเตอร์ )
100%
94.11
100
100
ผลการตรวจน้าอุปโภค/บริโภคโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ( 8 พารามิเตอร์ )
-ผลการตรวจน้าทิ้ งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(10พารามิ เตอร์ )
105.00
100.00

95.00

100

100

100

94.11
90

90.00

85.00








 

100%

94.11

100

100

ปี 2561

ปี 2562

100

90

100

100

การส่งตรวจน้าประจาทุกปี โดยในปี 2561 ปี ละ 2 ครัง้ และมีแผน
ทีจ่ ะขยายการตรวจน้ าให้ได้ปีละ 4 ครัง้ โดยในปี 2562 ส่งตรวจ
ทัง้ หมด 4 ครัง้ และมีก ารตรวจคุ ณภาพน้ า รายวัน (PH,DO,
คลอรีน) ซึ่ง ในปี 2562 ส่ง ตรวจน้ าทิ้ง มีค่ าที่ไม่ ผ่ านคือ Total
Dissolved,TKN ,BOD,COD,Suspended Solids,Grease and Oil
จึงได้มีการตรวจสอบระบบและแก้ไขระบบบาบัดน้ าเสียและได้มี
การส่งตรวจน้ าทิง้ ในปี 2563 ยังพบค่า COD,TDSและTKN ทีย่ งั
ไม่ผ่าน ส่วนน้าประปาผ่านทุกพารามิเตอร์

-ผลการตรวจน้าอุปโภค/บริ โภคโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ( 8 พารามิ เตอร์ )
105.00
100

100

100

100







 

100.00
95.00

94.11

90.00
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96 ผลด้านประสิ ทธิ ผลของกระบวนการทางานสาคัญ เช่น IM, BCM, Supply chain,RM, ENV(ต่อ)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ความเสีย่ งระดับ G-I ได้รบั การวิเคราะห์แนวโน้มและ
100
100
100
100
ทบทวน RCA เชิงระบบ

ปี 2561
100

ปี 2562
100

- ความเสี่ยงระดับ G-I ได้รบั การวิ เคราะห์แนวโน้ มและทบทวน
RCA เชิ งระบบ
150
100

100

100

100

100









 

100
50

จากกราฟพบว่า ความเสี่ยงระดับ G-I ได้รบั การวิเคราะห์
พบว่าทีมความเสีย่ งได้ให้ทมี คุณภาพและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมา
ทบทวนกระบวนการ C3ther
PDCA จนได้ขอ้ สรุปออกเป็ น
แนวปฏิบตั ริ ่วมกัน กับทุกทีมทีเ่ กีย่ วข้อง ออกเป็ น CPG ระเบียบ
ปฏิบตั ริ ่วมกัน

0

Sentinel Event
- Sentinel Event

0

3
2

2
1

1

1
0

0

0








 

1

2

0

0

1

จากการทบทวน กรณีศกึ ษา พบว่าสิง่ ที่ ทาง รพ ตาลสุมต้อง
มี คือ หากไม่มเี ครื่องมือทีพ่ ร้อมในการประเมินอาการผูป้ ่ วย ควร
รีบส่งต่อไปยัง รพ NODE เพื่อให้ผู้ป่วยได้รบั การรักษาทันท่วงที
และ กลับ มาทบทวนกรณี ศึก ษาโดยทีม สหสาขาวิช าชีพ มีแ นว
ทางการปฏิบตั ิร่ว มกัน เพื่อป้ องกัน กรณีก ลับ มาเป็ นซ้ า และลด
ความเสีย่ งมาตรา ม. 41และเพิม่ ศักยภาพงานให้เกิดคุณภาพกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ

-
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IV-6 ผลด้านการเงิ น
97 ผลลัพธ์ดา้ นการเงิ น (IV-6)
ตัวชี้วดั
Quick ratio
- Quick ratio

เป้ าหมาย ปี 2558
≥1 เท่า
0.49

1.00
0.49

0.53

0.59







0.91

0.94



 

0.50

ปี 2559
0.53

ปี 2560 ปี 2561
0.59
0.91

ปี 2562
0.94

จากกราฟพบว่ า การปริมนสถานการณ์ ต้องพิจารณาดัชนีว ัด
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) และอัตราส่วนทุน
หมุนเวียน (Current Ratio) ประกอบด้วย จึงจะสามารถวิเคราะห์
ได้ค รอบคลุมมากขึ้น ถ้า Current Ratio มีค่า สูง กว่ า Quick
Ratioมากแสดงถึงการสะสมวัสดุคงคลังเป็ นจานวนมาก

0.00

Curent ratio

≥1.5 เท่า

- Curent ratio

1.50
1.00

0.63

1.07

1.02



 

0.71

0.52

0.50
0.00







FAI

0.63

0.52

0.71

1.07

1.02

จากกราฟพบว่า จะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลตาลสุมดัชนีวดั ทาง
การเงิน อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (CR) 5 ปี ย้อนหลังจะต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดโดยตลอด เนื่ องจากเป็ นโรงพยาบาล
ขนาดเล็ก ประชากรรวมต่ากว่า 30,000 ทาให้ได้รบั เงินรายหัวน้อย
ไปด้วย แต่ ในปี 2561 จะบ่ง บอกถึง กิจการโรงพยาบาลมีสภาพ
คล่องทีด่ ี ทาให้โรงพยาบาลมีความสามารถในการชาระหนี้ในระยะ
สัน้ ได้
0

4

4

4

3

3

- FAI

6
4

4

4

3

4

3

2

จากกราฟพบว่า โรงพยาบาลวิกฤติระดับ 4 ในปี 2558-2560 ซึง่
ไม่อยู่ในระดับทีร่ ุนแรงเท่ากับปี 2556 เนื่องจากมีการควบคุมรายได้
และค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแผนการเงินการคลังของหน่ วยบริการ
อย่างเคร่งครัดและปื 2561- 2562 โรงพยาบาลอยู่ใน ระดับ 3 แสดง
ให้เห็นว่าโรงพยาบาลมีการเพิม่ รายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดขี น้ึ

0
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