รายงานความก้าวหน้ า
โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิDนสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)

2

แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

ตอนทีI 1 ภาพรวมของการบริ หารองค์กร
I-1 การนํา
1.การชีน) ําองค์กรโดยผูน้ ําระดับสูง การนําองค์กร ผูน้ ําสูงสุดทุม่ เท
[ I-1.1ก (1)(2)(3)]
การขับเคลือJ นองค์กรเพือJ ให้บริการ
ประชาชนภายใต้สถานการณ์โรค
2.การสือJ สาร สร้างความผูกพัน
ระบาด วิกฤติทางการเงิน ด้วย
โดยผูน้ ํา [I-1.1ข]
สัมพันธภาพอันดีกบั ภาคีเครือข่าย
ดูแลสุขภาพกลุม่ โรคสําคัญ การ
3.การสร้างสิงJ แวดล้อมทีเJ อือ) ต่อ
บริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างอาคาร
การพัฒนา [I-1.1ค(1)(2)]
กายภาพบําบัด สนับสนุนปั จจัยใน
การดูแลรักษาผูป้ ่ วย COVID-19
4.ระบบกํากับดูแลองค์กร การ
เพือJ รองรับประชาชนทีเJ จ็บป่ วยจาก
ประเมินผูน้ ํา/ระบบการนํา [I-1.2ก COVID-19 กลับมารักษาใน
(1)(2)]
ภูมลิ าํ เนาผูน้ ําได้ตดั สินใจ
ปรับเปลียJ นบริการเป็ นโรงพยาบาล
5.ระบบกํากับดูแลทางคลินิก [Iเฉพาะกิจตัง) แต่เดือนเมษายน 2564
1.2ก(3)]
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของ
6.การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ความ บุคลากรทุกระดับในการปรับเปลียJ น
บทบาทหน้าทีฝJ ึกทักษะในการ
รับผิดชอบต่อสาธารณะและการ
ปฏิบตั งิ านโดยเฉพาะการป้ องกัน
ดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม [Iการติดเชือ) /แพร่กระจายเชือ) ในทุก
1.2ข(1)(2)(3),ค(1)]
จุดบริการครอบคลุมการมีสว่ นร่วม
ของเครือข่ายในการติดตาม เฝ้ า

1.ประชุมทีมนําองค์กรในการหา
1. การสือJ สารและสร้างสิงJ แวดล้อมทีเJ อือ) ต่อ แนวทางป้ องกันความเสียJ งการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 และการ
การพัฒนาทีมนําควรกําหนดประเด็นทีJ
ต้องการสือJ สารให้เกิดการนําไปปฏิบตั ใิ ห้ ดําเนินการในด้านการรักษาหรือ
มาตรฐานงานเมือJ มีภาวะวิกฤติ
ชัดเจน โดยเฉพาะจุดเน้นในการ
ขับเคลือJ นองค์กร (หลังกลับสูร่ ะบบปกติ) 2.เพิมJ ช่องทางการสือJ สารให้
มีการทวนสอบ ติดตามความเข้าใจ ทิศ
ครอบคลุมเพือJ ให้บุคลากรได้รบั
ทางการตอบสนอง พร้อมสร้างบรรยากาศ ทราบอย่างทัวถึ
J งในองค์กร
สิงJ แวดล้อมในองค์กรให้เกิดความตืJนตัว
ในการเรียนรู้ มุมมองเชิงป้ องกัน ดักจับ
ความเสียJ งและนํามาเรียนรูพ้ ฒ
ั นาร่วมกัน
อย่างสมํJาเสมอ (เหมือนในช่วง COVID)
เพือJ ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย
2. การประเมินผูน้ ํา/ระบบการนํา ทีมนํา
ควรเรียนรูป้ ั ญหาสาเหตุของการ
ขับเคลือJ นแผนกลยุทธ์ทไJี ม่บรรลุผลสําเร็จ
ในมุมมองด้านบริหาร เพือJ นํามากําหนด
สมรรถนะทางการบริหารทีคJ วรมีใน
องค์กร และวางแผนพัฒนาให้แก่ทมี นํา
ทุกระดับ
ข้อเสนอแนะ Recommendation

การสือJ สารและสร้างสิงJ แวดล้อมทีJ
เอือ) ต่อการพัฒนา
1.มีการประชุมทีมนําองค์กรร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
เกียJ วกับแนวทางป้ องกันความเสียJ ง
ในการแพร่ระบาดของ COVID-19
2.ในสภาวะทีสJ ถานการณ์
COVID-19
- ในพืน) ทีลJ ดน้อยลงได้มกี าร
ดําเนินงานตามมติทปJี ระชุม ในการ
ปรับเปลียJ นแผนการควบคุมการ
ระบาดของ COVID-19 โดยได้มกี าร
ปรับเปลียJ นการดูแลผูป้ ่ วยเป็ นแบบ
แยกโซนรับผูป้ ่ วย
- ผูป้ ่ วยทัวไป
J จัดโซนดูแลในผูป้ ่ วย
ฝั งJ หญิง
- ผูป้ ่ วย COVID-19 จัดโซนดูแลใน
ผูป้ ่ วยฝั งJ ชายและห้องแยกโรค

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)
ระวังกลุม่ เสียJ งหรือผูป้ ่ วยใน HI , CI
ทําให้สามารถควบคุมการระบาด
ของโรค COVID-19 และไม่พบการ
ติดเชือ) ในบุคลากร

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
3. การกํากับดูแลทางคลินิก ทีมนําควร
ออกแบบร่วมกับทีมทีเJ กียJ วข้องในการ
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสําคัญทางคลินิก
เช่น ผลการทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยหรือ
การจัดบริการ ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วย
(โดยเฉพาะการส่งต่อ/ดูแลนอกเวลา)
ประสบการณ์ผปู้ ่ วย เป็ นต้น เพือJ นําเสนอ
ต่อทีมทีทJ าํ หน้าทีกJ าํ กับ ในการให้ความ
คิดเห็น ตัดสินใจในการปรับปรุงให้เกิดผล
ลัพธ์/บริการทีดJ อี ย่างสมํJาเสมอ

3

แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ
3. ในเจ้าหน้าทีผJ ปู้ ฏิบตั งิ านได้มกี าร
สุม่ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ เพือJ เป็ น
การป้ องกันความเสียJ งทีจJ ะเกิดขึน)
จากการรับเชือ) COVID-19 แล้ส
แพร่กระจายสูเ่ พือJ นร่วมงาน
การประเมินผูน้ ํา/ระบบการนํา
1.มีการประชุมของทีมนําเกียJ วกับ
แนวทางต่างๆในโรงพยาบาลเพือJ
เป็ นการขับเคลือJ นองค์กร เช่น การ
ประชุมEOCและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอ
2.การสือJ สารในองค์กรให้ครอบคลุม
ในบุคลากร โดยผ่านระบบเสียงตาม
สาย ระบบไลน์กลุม่ และระบบกํากับ
ติดตามงานจากหัวหน้าฝ่ าย หัวหน้า
งานภายในองค์กร

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)

4

แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

I-2 กลยุทธ์
7.กระบวนการจัดทํากลยุทธ์และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล [I-2.1ก
(1)(2)(3)(4)(5)]
8.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทJี
ตอบสนองความท้าท้าย
ครอบคลุมคุณภาพ ความ
ปลอดภัย การสร้างเสริมสุขภาพ
[I-2.1ข(1)(2)(3)]
9.การจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร การ
ถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั แิ ละการ
จัดสรรทรัพยากร
[I-2.2ก
(1)(2)(3)(4)]
10.การกําหนดตัวชีว) ดั และใช้ใน
การติดตามความก้าวหน้า [I-2.2ก
(5),ข]

1.การประชุมจัดทํากลยุทธ์ การ
1. กระบวนการจัดทํากลยุทธ์ การวิเคราะห์ วิเคราะห์และกําหนดวัตถุประสงค์
และกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทีม เชิงกลยุทธ์จนเกิดเป็ นแผน
ควรทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ทงั ) 5 ยุทธศาสตร์ ปี 2565-ปี 2569
ด้าน โดยเพิมJ การวิเคราะห์ปัญหา ความ 2.เพิมJ เป้ าหมายการบรรลุ
ท้าทายตามบริบทด้วยข้อมูลสําคัญ เช่น วัตถุประสงค์ของตัวชีว) ดั แบบ
ข้อมูลในโรงพยาบาล ข้อมูลการ
เป้ าหมายรายปี
เจ็บป่ วย/ผลลัพธ์ ข้อมูลเครือข่ายในการ 3.แผนการเงินโรงพยาบาลทีมJ กี าร
วิเคราะห์ เพือJ กําหนดวัตถุ ประสงค์
วิเคราะห์แผนการดําเนินงานทัง)
เชิงกลยุทธ์ทตJี รงกับปั ญหาพืน) ทีJ
รายรับรายจ่ายในทุกหมวด ทัง) ใน
ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ ใช้
ส่วนของรายจ่ายในการพัฒนาคน
โอกาส /จุดแข็งเชิงกลยุทธ์ในการ
แผนการพัฒนาสิงJ ก่อสร้างและจัดซือ)
ขับเคลือJ นกลวิธใี นการดําเนินงานให้
ครุภณ
ั ฑ์ เพือJ ปรับปรุงระบบการ
เกิดผลสําเร็จ
ให้บริการ
2. การจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร การจัดสรร
ทรัพยากร และตัวชีว) ดั ติดตาม
ความก้าวหน้า ทีมควรกําหนด
เป้ าหมายทีตJ อ้ งการบรรลุผลให้ชดั เจน
ทัง) เป้ า 3 ปี เป้ ารายปี กําหนดตัวชีว) ดั
ผลทีสJ อดคล้อง พร้อมสร้างส่วนร่วมกับ
ทีมทีเJ กียJ วข้องภายใน /ภายนอก ร่วม
จัดทําแผนในการดําเนินงาน ในการขับ
ข้อเสนอแนะ Recommendation

1.ประชุมวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตกิ าร
ให้บริการการดําเนินงานของ
โรงพยาบาล เช่น ข้อมูลการ
รักษาพยาบาล ผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน
ของโรงพยาบาล ข้อมูลการเจ็บป่ วย
2.วิเคราะห์ปัญหาความท้าทายตาม
บริบทด้วยข้อมูลสําคัญ กําหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ปั ญหาทีJ
แก้ไขปั ญหาในชุมชน โดยพัฒนา
งานและบูรณาการสูช่ มุ ชน
3.มีการดําเนินการจัดทําแผนการ
เงินโรงพยาบาลทีคJ รอบคลุมทุก
หมวด รายรับ - รายจ่ายของ
โรงพยาบาล

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)

5

แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

1.การดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ) รังในสภาวะ
การระบาดของ COVID-19 เพือJ เป็ น
การลดความแออัดมีบริการจัดส่งยา
ทีบJ า้ น เพือJ ความปลอดภัย

1.บริการจัดการแยกโซนบริการ
ผูป้ ่ วย COVID-19 และผูป้ ่ วยทัวไป
J
แยกออกจากกัน

เคลือJ นทีชJ ดั เจน พร้อมวิเคราะห์
ทรัพยากร คน เงิน ของสําหรับรองรับ
ในแต่ละแผน เพือJ ให้การดําเนินงาน
เป็ นไปอย่างราบรืนJ และติดตามกํากับ
เพือJ ปรับเปลียJ นแผนได้ในเวลาทีJ
เหมาะสม
I-3 ผูป้ ่ วย / ผูร้ บั ผลงาน
11. การรับฟั ง / เรียนรูค้ วาม
ต้องการและความคาดหวังของ
ผูร้ บั บริการแต่ละกลุม่ [I-3.1ก
(1)(2)]

1. การสร้างความสัมพันธ์ มีการ
ทํางานร่วมกับกับชุมชน เครือข่าย
ด้วยการสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน
ผ่านการให้บริการในพืน) ทีJ การร่วม
ประชุมให้ความรูก้ ารเสริมพลัง
12.การประเมินความพึงพอใจและ เครือข่ายทําให้เกิดความรูก้ ารเสริม
ความผูกพัน [I-3.1ข(1)]
พลังเครือข่ายทําให้เกิดความ
ร่วมมือทีดJ ไี ด้รบั การสนับสนุน
13.การใช้ขอ้ มูลเพือJ กําหนดบริการ ทรัพยากรอย่างสมํJาเสมอทัง) ใน
และการอํานวยความสะดวก [Iสถานการณ์ปกติและสถานการณ์
3.2ก(1)(2)(3)]
ระบาดของ COVID มีขอ้ ร้องเรียน
รุนแรงเพียง 1 ครัง) ในรอบ 5 ปี โดย
14.การสร้างความสัมพันธ์และ
สามารถเจรจาไกล่เกลียJ ได้สาํ เร็จ
จัดการคําร้องเรียน [I-3.2ข(1)(2)]

คําแนะนํา Suggesstion
การรับฟัง/เรียนรู้ความต้องการ ทีม
ควรเรียนรูว้ ธิ กี ารรับฟั งความต้องการ
ความคาดหวังของผูป้ ่ วยตามกลุม่ ต่างๆทีJ
ได้จาํ แนกไว้ดว้ ยวิธกี ารทีหJ ลากหลาย
เหมาะสมกับลักษณะผูป้ ่ วย เช่น การ
สัมภาษณ์ โฟกัสกรุป๊ หรือใช้เทคโนโลยี
เป็ นต้น ครอบคลุมกลุม่ ผูป้ ่ วยทีรJ บั บริการ
ใน รพ.สต. ผูป้ ่ วยส่งต่อ นําข้อมูลทีไJ ด้มา
สรุป ปรับปรุงการจัดบริการทีตJ อบสนอง
ความต้องการได้ตรงประเด็น

2.ตัง) จุด covid free setting บริการ
ตามหน่วยบริการทีสJ าํ คัญภายใน
โรงพยาบาล

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

15.การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วย [I-3.3]

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

2. การคุ้มครองสิ ทธิ ผปู้ ่ วย จาก
การปรับสูโ่ รงพยาบาลเฉพาะกิจ ได้
จัดพืน) ทีบJ ริการผูต้ ดิ เชือ) โดย
คํานึงถึงสิทธิผปู้ ่ วยและความเข้าใจ
ในความต้องการทีลJ กึ ซึง) ด้วยการ
แยกฝั งJ บริการผูป้ ่ วยในชายหญิง
การจัดห้องเฉพาะแม่ ลูก หรือห้อง
สําหรับการพักรักษาแบบครอบครัว
ทีทJ าํ ให้ผรู้ บั บริการมีความพึงพอใจ
สูงในช่วง COVID

I-4 การวัด วิ เคราะห์ และจัดการความรู้
16. การวัดผลการดําเนินการ [I4.1ก]

การจัดการระบบสารสนเทศ มี
ระบบ การบริหารจัดการข้อมูล
ผูป้ ่ วยด้วยโปรแกรม HIWIN โดย
17. การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
ปรับปรุงให้สามารถเชือJ มต่อข้อมูลทีJ
ทบทวนผล การดําเนินการและ
สําคัญตามหน่วยต่างๆ เช่น ระบบ
นําไปใช้ปรับปรุง
[I-4.1ข,ค] PACS,LIS มีการสือJ สารกับ
ผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรม เพือJ ปรับ
18. คุณภาพของข้อมูลและ
โปรแกรมให้ใช้งานได้สะดวกตาม
สารสนเทศ [I-4.2ก]
ความต้องการของผูใ้ ช้อย่าง
19.การจัดการระบบสารสนเทศ [I- สมํJาเสมอ รวมทัง) มีการสํารองข้อมูล
ด้วยระบบ MariaDB replication
4.2ข]

1.การนําโปรแกรม Co-ward มาใช้
ในการบันทึกการรักษาติดตาม
การวัดผลและวิ เคราะห์ผลการ
ผูป้ ่ วย COVID-19 สามารถเชือJ มโยง
ดําเนิ นการ ควรเรียนรูก้ ารกําหนด
ไปใช้กบั ผูป้ ่ วยในระบบ HI ,CI โดย
ตัวชีว) ดั ผลการดําเนินการทีเJ หมาะสม
สะท้อนทัง) ปริมาณและคุณภาพในทุกระดับ ความร่วมมือกับสหวิชาชีพ ทัง) ใน
อย่างเป็ น alignment ( โดยเฉพาะ KPI ทีJ ระดับ รพ.สต.และชุมชน
ไม่ถกู กําหนดใน service plan) เรียนรูก้ าร 2.ข้อมูลทีบJ นั ทึกในระบบ HI มีความ
สมบูรณ์ครอบคลุมมากขึน) /มี
กําหนดตัวชีว) ดั ตามมิตคิ ณ
ุ ภาพ ตัวชีว) ดั
เชิงกระบวนการ ครอบคลุมการสร้างเสริม แผนการอบรมทบทวนการใช้งาน
สุขภาพ ตามบริบทเพือJ ให้เกิดความ
หลากหลายในการจัดเก็บผลการ
ข้อเสนอแนะ Recommemdation

1.ผูป้ ่ วย COVID-19 ได้รบั การรักษา
และการติดตามรักษาจนหายและ
จําหน่ายครบทุกรายในเขต อําเภอ
ตาลสุม
2.ผลการ Audit ค่า CMI เพิมJ ขึน) ,
การเคลมเงินจากกองทุนต่างๆทําได้
มากขึน)

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

20. ความรูข้ ององค์กร [I-4.2ค]

server และระบบ Rsync ทีมJ คี วาม
ปลอดภัยใช้งานง่าย ในสภาวะทีJ
ต้องปรับเปลียJ น เป็ นโรงพยาบาล
เฉพาะกิจมีการปรับปรุงโปรแกรม
ให้สามารถใช้งานร่วมกับบริบท
โรงพยาบาลเฉพาะกิจได้อย่างดี
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)

แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

ดําเนินงานและฝึกวิเคราะห์ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น วิเคราะห์ให้เห็นแนวโน้ม เห็น
ปั จจัย ปั ญหาความสัมพันธ์ วิเคราะห์แยก
กลุม่ เป็ นต้น เพือJ นํามาสูก่ ารใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาได้ตรงประเด็น

โปรแกรม HI โดยเชิญวิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้

ข้อเสนอแนะ Suggestion

- มีแผนการอบรมซ้อม
อุบตั เิ หตุ,อัคคีภยั

3.บรรจุแผนการอบรมการใช้
โปรแกรมHIWINทุกปี /ให้เจ้าหน้าทีผJ ู้
ทีเJ กียJ วข้อง

ข้อมูลสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้ ควรประเมินความเหมาะสม
- มีการจัดมหกรรมคุณภาพผลงาน
ถูกต้อง พร้อมใช้ของข้อมูลทีมJ ใี ห้สมารถ CQI / มีผลงาน CQI ในระดับ
นํามาใช้วดั ผลความสําเร็จ หรือการบรรลุ จังหวัดและระดับเขต
วัตถุประสงค์ของงานแต่ละกระบวนการ
ซึงJ จะนําไปสูก่ ารบรรลุพนั ธกิจของ
โรงพยาบาล รวมทัง) สามารถนําเอาความรู้
ทีไJ ด้มาออกแบบระบบทีเJ หมาะสมต่อการ
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานให้สอดคล้อง
กับบริบทของโรงพยาบาลในสถานการณ์
ต่างๆได้ เช่น การทํา RCA ควรสรุป
บทเรียน สาเหตุทแJี ท้จริงของปั ญหา
ความรูท้ จJี าํ เป็ น (ทัง) explicit,tacit) เพือJ
นําไปสูก่ ารวางแผนพัฒนาความรูข้ อง
องค์กรและบุคลากรอย่างเป็ นระบบ

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

ขีดความสามารถและความเพียงพอ
ของกําลัง

ขีดความสามารถและความเพียงพอ
ของกําลัง

1.การวางแผนกําลังคนขององค์กร
และการคิด work load จาก work
flow ของทุกหน่วยงาน เชิงลึก

2. ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน
ของทุกกลุม่ วิชาชีพ ได้แก่
สวัสดิการการเจ็บป่ วยของเจ้าหน้าทีJ
และญาติสายตรง ในการเข้าพักห้อง
พิเศษของ รพ.กรณีเจ็บป่ วย , งาน
กีฬามีการแจกเสือ) ประจํา คปสอ.ทุก
ปี , สวัสดิการ เยียJ มกรณีป่วย /บุตร
เกิด/แต่งงาน/ลาบวช/งานศพ จะมี
สวัสดิการใส่ซองให้แก่บุคลากรทุก
ครัง) ส่วนกลุม่ วิชาชีพต่างๆ ได้แก่
การปรับอัตราค่าจ้างตามหนังสือสังJ
การของกระทรวงทุกครัง) และการ
ปรับตําแหน่งเข้าสูพ่ นักงาน
กระทรวงสาธารณสุข

I-5 กําลังคน
21.ขีดความสามารถและความ
เพียงพอของกําลัง [I-5.1ก]

ความผูกพันและความพึงพอใจ
มี การแต่งตัง) คณะกรรมการ
ดําเนินงานความสุขของบุคลากร
22.สุขภาพและความปลอดภัยของ เพือJ วิเคราะห์ความต้องการของ
กําลังคน [I-5.1ข, ค(1)*(3)(4)]
บุคลากร นําไปพัฒนาคุณภาพชีวติ
การทํางานและดําเนินกิจกรรมใน
23.การสร้างเสริมสุขภาพของ
การสร้างความผูกพันและความพึง
กําลังคน [I-5.1 ค (2)]
พอใจให้กบั บุคลากร แม้จะอยูใ่ น
สถานการณ์การระบาดของ
24.ความผูกพันและผลการ
COVID-19 ก็ทาํ ให้อตั ราความ
ปฏิบตั งิ าน ระบบการจัดการผล
ผูกพันและความพึงพอใจเพิมJ ขึน)
การปฏิบตั งิ าน [I-5.2ก]
25. การพัฒนากําลังคนและผูน้ ํา
[I-5.2ข]

ข้อเสนอแนะ Recommemdation
1. การสร้างเสริมสุขภาพของกําลังคน ทีม
HR ควรพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์
ปั ญหาด้านสุขภาพของบุคลากรและวาง
ระบบการสร้างเสริมสุขภาพ การกํากับ
ติดตามเพือJ ให้สามารถปรับแผนการ
ดําเนินการในการสร้างเสริมสุขภาพของ
บุคลากรได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องต่อ
สถานการณ์ทเJี ปลียJ นแปลงไป เช่น แผน
ปรับแนวทางการดูแลสุขภาพทีJ
เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของ
COVID-19 ทีทJ าํ ให้แนวโน้มสุขภาพของ
บุคลากรกลุม่ สุขภาพดีลดลงอย่าง
ต่อเนืJอง
2. การพัฒนากําลังคนและผูน้ ํา ทีมควร
พัฒนาการวางแผนพัฒนาบุคลากรทีJ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรและ
ผูร้ บั บริการในพืน) ทีโJ ดยเน้นการค้นหา
training need จากข้อมูลความเจ็บป่ วย
หรือปั ญหาของผูร้ บั บริการ รวมถึง
อุบตั กิ ารณ์ความเสียJ งทางคลินิกในด้าน
ต่างๆ

สุขภาพและความปลอดภัยของ
กําลังคน
1.วางระบบการดูแลสุขภาพของ
บุคลากรในกลุม่ เสียJ งและกลุม่ ป่ วย
ให้มคี วามชัดเจนมากขึน)
2. การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใน
หน่วยงานทีมJ คี วามเสียJ ง และเป็ น
ภัยต่อสุขภาพจากการปฏิบตั งิ าน
การสร้างเสริมสุขภาพของกําลังคน
1.มีระบบการจัดการสุขภาพ
บุคลากรต่อเนืJอง
2.บุคลากรได้รบั วัคซีนป้ องกัน
COVID-19
3.บุคลากรได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่

สุขภาพและความปลอดภัยของ
กําลังคน
1.มีการประเมินความเสียJ งจากการ
ทํางานของบุคลากรของทีมอาชีวอ

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

ความผูกพันและผลการปฏิบตั งิ าน
ระบบการจัดการผลการปฏิบตั งิ าน

นามัย และมีการอบรมให้ความรูแ้ ก่
บุคลากร

1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องต่อความต้องการ
สมรรถนะของแต่ละงาน เพือJ รองรับ
งานทีรJ บั ผิดชอบสามารถนําความรู้
มาสานต่อในการปฏิบตั งิ าน เพิมJ ขีด
ความสามารถในการรองรับ การ
พัฒนามีการจัดอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ เพือJ ป้ องกันการแพร่เชือ)
COVID-19

2.มีการอบรมให้ความรูใ้ นการใส่ชดุ
PPE ในการดูแลผูป้ ่ วย COVID-19
และการล้างมือถูกวิธิ ให้เจ้าหน้าทีJ
โรงพยาบาลเพือJ ป้ องกันการติดเชือ)
โรคจากการสัมผัส โดย พยาบาล
ICN รพ.ตาลสุม

2.การศึกษาปั จจัยสําคัญทีมJ ผี ลต่อ
ความสุข ความผูกพันของบุคลากร
เพือJ นํามาปรับปรุงและพัฒนา
3.ติดตามผลการประเมินความ
ผูกพันและความพึงพอใจจาก
ส่วนกลาง
การพัฒนากําลังคนและผูน้ ํา
1.มีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน โดยการ
สํารวจความจําเป็ นในการฝึกอบรม
(Training need ) แล้วนํามาจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล

การสร้างเสริมสุขภาพของกําลังคน
1.มีระบบการจัดการสุขภาพ
บุคลากรต่อเนืJอง ในกลุม่ ดี กลุม่
เสียJ ง กลุม่ ป่ วย เช่น มีการตรวจ
สุขภาพประจําปี
2.บุคลากรได้รบั วัคซีนป้ องกัน
COVID -19 ตามเป้ าหมาย 100%
3.บุคลากรได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ตามเป้ าหมาย 100%
4.ติดตัง) จุดแอลกฮอล์เจลตามจุด

บริการของหน่วยงานภายใน
โรงพยาบาล

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

2.ทบทวนระบบการพัฒนาบุคลากร
และการประเมินผลลัพธ์การพัฒนา
ตามแนวทางทีวJ างไว้

ความผูกพันและผลการปฏิบตั งิ าน
ระบบการจัดการผลการปฏิบตั งิ าน
1.บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมตอบ
แบบประเมินความสุขบุคลากร สธ.
(Happinometer)และการประเมินสุข
ภาวะองค์กร (Happy Public
Organization Index: HPI )
ร้อยละ 90
2.นําผลการประเมินความผูกพัน
และความพึงพอใจเข้าทีปJ ระชุม
HRD เพือJ วิเคราะห์หาแนวทาง
ปฏิบตั เิ พือJ เยียJ วยากลุม่ เป้ าหมาย
การพัฒนากําลังคนและผูน้ ํา
1.จัดทําแผนพัฒนาความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะหลักของบุคลากร
ปี งบประมาณ 2565

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

การออกแบบบริการและ
กระบวนการทํางานการจัดการและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การออกแบบบริการและ
กระบวนการทํางานการจัดการและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.จัดบริการ ตู้ kiosk สําหรับมาผู้
บริการเพือJ เพือJ ให้ลงทะเบียนในการ
เข้ารับบริการ

1. ได้ดาํ เนินการจัดบริการ ตู้ kiosk
จํานวน 2 ตู้ สําหรับผูม้ ารับบริการ
ตรวจรักษาผูป้ ่ วยนอก กลุม่ บริการ
ด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวมเพือJ ให้
ลงทะเบียนในการเข้ารับบริการ ดังนี)

I-6 การปฏิ บตั ิ การ
26. การออกแบบบริการและ
กระบวนการทํางานการจัดการและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
[I-6.1ก ข, I-6.2ก]
27. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน [I6.1ค]
28. การจัดการนวัตกรรม [I-6.1ง]
29. การจัดการด้านการเรียนการ
สอนทางคลินิก [I-6.1จ]
30. ความพร้อมสําหรับภัยพิบตั ิ
และภาวะฉุกเฉินต่างๆ [I-6.2ข]

1. การจัดกระบวนการ มีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบบริการของ
โรงพยาบาลในการเป็ นโรงพยาบาล
เฉพาะกิจ
ตามทีนJ ายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
กําหนดให้เป็ นโรงพยาบาล gate
keeper รองรับผูป้ ่ วย COVID ทํา
ให้เกิดการเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูลหลัก
วิชาการมาวางระบบการดูแลผูป้ ่ วย
นอก ผูป้ ่ วยในจัดระบบคัดกรอง
ครอบคลุมการออกเหตุรบั ผูป้ ่ วยใน
ชุมชน อีกทัง) ระบบสนับสนุน เช่น
ENV , x-ray, CSSD โภชนาการได้
เรียนรูก้ ารพัฒนากระบวนการให้
สอดคล้องกับการจัดบริการในฐานะ
โรงพยาบาลเฉพาะกิจทีเJ ป็ นต้น
แบบแห่งแรกของจังหวัดทีมJ ี
โรงพยาบาลมาศึกษาดูงานไป
จัดบริการ ทําให้บุคลากรมีความมันJ
ใจในความสามารถต่อการจัดบริการ
มากขึน)

ข้อเสนอแนะ Recommemdation
การออกแบบบริการและปรับปรุง
กระบวนการทํางานหน่วยงานและทีมทุก
ระดับควรทบทวนเป้ าหมายของกิจกรรม/
กระบวนการทีดJ าํ เนินงานให้สะท้อนถึง
ประเด็นคุณภาพหรือความคาดหวังของ
งานนัน) และกําหนดตัวชีว) ดั เพือJ ใช้ตดิ ตาม
ผลสําเร็จทีชJ ดั เจน ตรงประเด็น เพือJ
สามารถนํามาวิเคราะห์ พัฒนาได้ต่อเนืJอง
คําแนะนํา (Suggestion)

การจัดการนวัตกรรม
1.จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล นําเสนอ ผลงาน
วิชาการ CQI /นวัตกรรม/R2R/
ผลงานวิจยั ประจําปี

1. ข้ออมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
- ข้อมูลจากบัตรประชาชน
- ข้อมูลโรงพยาบาล
- ข้อมูลสิทธิการรักษา
- สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
2. ข้อมูล Moph-IC
- ข้อมูลได้รบั วัคซีน
- ข้อมูลตรวจ Lab ล่าสุด

ความพร้อมสําหรับภัยพิบตั ิ และภาวะ
ฉุกเฉินต่างๆ ควรจัดการสรุปบทเรียน
จากการซ้อมแผนภัยพิบตั แิ ละภาวะ
ความพร้อมสําหรับภัยพิบตั แิ ละ
ฉุกเฉินต่างๆเพือJ นําไปปรับปรุง แก้ไข
ภาวะฉุกเฉินต่างๆ
หรือเป็ นแนวทางในการดําเนินการรวมทัง)
1.ติดตามผลการปฏิบตั งิ านภาวะ
มีการทบทวนสถานการณ์สภาวการณ์ทJี
ฉุกเฉินและภัยพิบตั ติ ่างๆ
เปลียJ นแปลงไป เพือJ ให้แน่ใจว่าแผนทีJ
- ติดตามการรายงานสถาณการณ์
กําหนดไว้มคี วามเหมาะสม และ
ครอบคลุมภาวะฉุกเฉินต่างๆทีอJ าจเกิดขึน) โรคระบาด COVID-19
3.ลงทะเบียนผูร้ บั บริการ
-ประชาชนได้
ร
บ
ั
การฉี
ด
วั
ค
ซี
น
ได้ อย่างสมํJาเสมอ
- เลือกจุดบริการได้ตามกําหนด
ต่อต้านโรคระบาด COVID-19 ตาม - รายการนัด Lab / X-ray Auto เอง
ได้ตรงตามวันนัด

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)
2. การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน จาก
สถานการณ์ COVID ทีมได้
ออกแบบการจัดการขยะติดเชือ)
การกระจายยาโรคเรือ) รังลงสูช่ มุ ชน
รพ.สต. ให้มคี วามเป็ นระบบทีJ
ชัดเจน มีการควบคุม ติดตามกํากับ
การปฏิบตั เิ พือJ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมJี ี
คุณภาพ

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

กลุม่ เป้ าหมายการฉีดวัคซีนเชิงรุก
ผูป้ ่ วยติดเตียง
2.นําข้อมูลวิชาการ และองค์ความรู้
ทีไJ ด้มาพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ใิ น
การดูแลผูป้ ่ วยภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบตั ติ ่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.สือJ สารแนวทางปฏิบตั ทิ พJี ฒ
ั นา
แล้วให้ทกุ หน่วยงานปฏิบตั ติ าม
สือJ สารระบบการดูแลผูป้ ่ วยทีไJ ด้รบั
การปรับปรุงให้ปฏิบตั เิ ป็ นแนวทาง
เดียวกัน

- ลดระยะการรอคอยการขึน) บัตรผู้
มารับบริการกรณีผรู้ บั บริการเคยมา
รับบริการแล้ว
การจัดการนวัตกรรม
1.กําหนดตัวชีว) ดั มีเรือJ งเล่า
R2R,CQI อย่างน้อย กลุม่ งานละ 2
เรือJ ง ต่อปี
ความพร้อมสําหรับภัยพิบตั แิ ละ
ภาวะฉุกเฉินต่างๆ
1.โครงการซ้อมแผนอุบตั เิ หตุหมูใ่ น
ชุมชน ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน 2565
2.โครงการอบรมแผนซักซ้อม
อัคคีภยั อําเภอตาลสุม ระยะเวลา
ดําเนินการ พฤษภาคม 2565
3.โครงการอบรมการปฐมพยาบาล
เบือ) งต้นและช่วยชีวติ ขัน) พืน) ฐาน
(CPR) เครือข่ายข้าราชการ
ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม 2565
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการ
ซ้อมสถานการณ์จาํ ลองเหตุฉุกเฉิน
ในห้องคลอด ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม-กันยายน 2565
5.ติดตามรายงานสถานการณ์โรค

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ
ระบาด COVID-19
6.ประชาชนได้รบั การฉีดวัคซีน
ต่อต้านโรคระบาด COVID-19 ครบ
ตามกลุม่ เป้ าหมายตามรายงานใน
การรับวัคซีน
7.ซ้อมอัคคีภยั ในสถานการณ์
โรงพยาบาลเฉพาะกิจ

ตอนทีI II ระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล
II-1 การบริ หารความเสีIยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
31. ระบบบริหารงานคุณภาพ การ
ประสานงานและบูรณาการ การ
ทํางานเป็ นทีม [II-1.1ก(1) (2) (3)
(4) (10)]
32. การประเมินตนเองและจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ [II-1.1ก
(5)(8)(9)]
33. การทบทวนการใช้บริการและ
การดูแลผูป้ ่ วย [II-1.1ข(1)]
34. การพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผูป้ ่ วย [II-1.1ข(2) (3) (4)]

ทีมบริ หารความเสีIยง มีการเรียนรู้
พัฒนาโปรแกรมการรายงานความ
เสียJ งขององค์กรให้เชือJ มประสาน
กับระบบ NRLS พร้อมการสือJ สาร
สร้างความเข้าใจในการใช้โปรแกรม
ให้แก่ risk manager หน่วยงานและ
ถ่ายทอดสูป่ ฏิบตั งิ าน ทําให้เกิด
ความสะดวกในการรายงานความ
เสียJ ง รวมทัง) โปรแกรมทีพJ ฒ
ั นา
สามารถรวบรวมข้อมูลมาสูก่ าร
วิเคราะห์ใช้ประโยชน์ได้

ข้อเสนอแนะ Recommemdation
1.ระบบบริ หารงานคุณภาพ การ
ประสานงานและแผนพัฒนาคุณภาพ
ทีมศูนย์คณ
ุ ภาพควรเพิมJ บทบาทการ
ติดตามปั ญหา ข้อสรุปของทีมระบบงาน
สําคัญ ปั ญหาความเข้าใจในการใช้
เครือJ งมือคุณภาพ โดยเฉพาะการใช้
มาตรฐาน HA การทํากิจกรรมทบทวน
เพือJ หาโอกาสพัฒนาด้วยความเข้าใจโดย
นํามาจัดทําแผนในการพัฒนาคุณภาพใน
ภาพรวมขององค์กรและสือJ สารทีมนํา

1. ประชุมทีมนําในองค์กรเพือJ
ติดตามปั ญหาในระบบความเสียJ ง
เพือJ หาข้อสรุปรวมกันของทีมนําเพือJ
ความปลอดภัยของผูม้ ารับบริการทัง)
ภายใน ภายนอกองค์กร และสร้าง
เครือJ งมือคุณภาพตามมาตรฐานงาน
HA โดยทํากิจกรรมทบทวน เพือJ
พัฒนาเครือJ งมือ คูม่ อื และสือJ สารทีม
นําองค์กรเข้าสูก่ ลยุทธ์ทางด้าน
คลินิกและไม่คลินิกเพือJ เป็ นกลยุทธ์
ในการบริหารด้านความเสียJ งของ
องค์กร

ได้ทบทวนทีมนําองค์กรและสห
สาขาวิชาชีพเพือJ พัฒนาระบบ
โปรแกรมความเสียJ งให้สามารถแยก
เฉพาะสาขารายโรคและมาตรฐาน
ความสําคัญเพือJ จัดการความเสียJ ง
ด้านคลินิกและไม่คลินิกพร้อมด้าน
อืนJ ทีจJ าํ เป็ นให้งา่ ยและสะดวก มี
เครือJ งมือด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัยโดยยึดผูป้ ่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง ตามกระบวนการ Risk
profile
- risk identification

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

35. ระบบบริหารความเสียJ งและ
ความปลอดภัย [II-1.2ก(1) (5) *
(6)]
36. กระบวนการบริหารความเสียJ ง
และความปลอดภัย [II-1.2ก(2)
(3)]
37. การเรียนรูจ้ ากอุบตั กิ ารณ์ [II1.2ก(4)]*
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)

แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

องค์กรเพือJ พิจารณายกเข้าสูแ่ ผนกลยุทธ์
องค์กร

2. ประสานทีม IM เพือJ พัฒนาระบบ
โปรแกรมความเสียJ งให้สะดวกด้าน
คลินิกและความเสียJ งเฉพาะโรคและ
มาตรฐานสําคัญจําเป็ นร่วมกับสห
สาขาวิชาชีพ กําหนด Tigger tool
รายงานผ่านโปรแกรมทีพJ ฒ
ั นา
เพือJ ให้มขี อ้ มูลในโรงพยาบาลและ
สถานการณ์ใกล้เคียงเพือJ นําไปสู่
คูม่ อื และเครือJ งมือทีมJ คี ณ
ุ ภาพเพือJ
ความปลอดภัย

2.ระบบและกระบวนการบริ หารความ
เสีIยง
2.1 ทีมควรทบทวนความเข้าใจการ
ออกแบบค้นหาระบุความเสียJ ง
(โดยเฉพาะทางคลินิก/ความเสียJ งเฉพาะ
โรคและมาตรฐานสําคัญจําเป็ น การ
กําหนด trigger ) ร่วมกับทบทวนความ
เข้าใจในการรายงานผ่านโปรแกรมทีJ
พัฒนา เพือJ ให้มขี อ้ มูลความเสียJ งทีสJ ะท้อน
ความปลอดภัยในโรงพยาบาลทีใJ กล้เคียง
สถานการณ์จริง นํามาสูก่ ารกําหนด
ทิศทางในการบริหารความเสียJ งองค์กร

3. ในหน่วยงานแต่ละฝ่ ายมี risk
owner ของแต่ละจุดพิจารณาสถิติ
และอุบตั กิ ารณ์ ผลการทํา RCA
เพือJ ทบทวนมาตรการสําคัญ ตาม
risk register เพือJ สร้างเครือJ งมือทีมJ ี
2.2 ควรทบทวนการรวบรวม จัดลําดับ
คุณภาพความปลอดภัย ในองค์กร
ความสําคัญให้ได้ risk register
โดยแบ่งความเสียJ งตามเหตุการณ์
โรงพยาบาล และเรียนรูก้ ารทบทวนด้วย โดยใช้กระบวนการ ทบทวนเวช
มุมมองของ สหสาขาวิชาชีพหาสาเหตุทJี ระเบียน รายงานอุบตั กิ ารณ์ PSG
แท้จริงจองปั ญหาเพือJ นําสูก่ ารปรับปรุงเชิง SIMPLE MM conference และอืนJ ๆ
ระบบ พร้อมการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบ (risk วิเคราะห์ระดับความเสียJ งด้วยการ
owner) ระยะเวลาการติดตาม ทบทวนทีJ เอาโอกาสเกิดผลทีจJ ะตามมาของทุก
เป็ นระบบ (ศึกษาแบบฟอร์ม risk register ความเสียJ งเหมือนทีมJ ใี น Risk
ทีเJ ต็มรูปแบบ)
profile คํานวณระดับความเสียJ งด้วย
การเอาโอกาสเกิดกับผลทีตJ ามบวก

- risk analysis
- Risk register
- risk Treatment
- risk Monitor
โดยคณะกรรมการทีเJ กียJ วข้องกับทีม
บริหารความเสียJ งแต่ละระบบ
วิเคราะห์กาํ หนดมาตรการป้ องกัน
และกําหนด Risk owner
Risk owner พิจารณาสถิติ
อุบตั กิ ารณ์และผลการทํา RCA เพือJ
ทบทวนกระบวนการป้ องกัน ตาม
มาตรฐานการปลอดภัย
คณะกรรมการบริหารความเสียJ ง
รวบรวมเป็ นบัญชีกลางความเสียJ ง
ของโรงพยาบาล
หน่วยงานเลือกความเสียJ งระดับ E-I
มาทบทวน ทํา RCA ออกเป็ นคูม่ อื
และเครือJ งมือคุณภาพสําหรับความ
ปลอดภัย จัดเป็ นแนวทางป้ องกัน
ความคลาดเคลือJ น

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)

แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

2.3 มาตรฐานสําคัญจําเป็ น ควร
ดําเนินการออกแบบการค้นหาข้อมูลทีJ
สะท้อนการเกิดความคลาดเคลือJ นตาม
มาตรฐานสําคัญจําเป็ น 9 ข้อ โดยเฉพาะ
miss diagnosis และการระบุตวั ผูป้ ่ วย
ผิดพลาด การรายงานผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร พยาธิวทิ ยาคลาดเคลือJ น
ครอบคลุมทุกกระบวนการและระบบ
บริการนอกเวลา นํามาเรียนรูจ้ ดั ทําแนว
ทางการป้ องกันเพือJ ลดคลาดเคลือJ น และ
ระบบการกํากับติดตาม พร้อมการทํา
RCA เมือJ เกิดอุบตั กิ ารณ์ระดับ E-1

หรือคูณกัน
4. แบ่งรายการความเสียJ งนับร้อยๆ
เป็ นสามกลุม่ คือ กลุม่ ทีสJ าํ คัญสูง
กลุม่ ทีสJ าํ คัญปานกลางและกลุม่
ทัวไป
J

1. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย ทีม
PCT ควรเพิมJ บทบาทการมองภาพรวม
ผลลัพธ์การเจ็บป่ วย/ดูแลรักษา (ตัง) แต่
pre – hospital, in – hospital, posthospital) เป็ นผูน้ ําการทบทวน โดย
กําหนด trigger หรือเวชระเบียนในการ
ทบทวนทีสJ มํJาเสมอ นําข้อมูลมาใช้
กําหนดทิศทางการพัฒนาของ PCT
เพือJ นํามาปรับปรุงระบบริการทีเJ ชือJ มกับ
ระบบงานอืนJ ๆให้เกิดความปลอดภัย

แนวคิดการออกแบบ
เหตุการณ์รนุ แรงน้อย
1. กําหนดนโยบาย ขัน) ตอนการ
ปฏิบตั ิ
2.การฝึกอบรม
3.การกําหนดสัญญาณ เตือนฉลาก
เหตุการณ์รนุ แรงปานกลาง
1.การเพิมJ บุคลากร
2.การกําหนดแนวทางการตรวจสอบ
เช่น Checklist
3. การตรวจสอบซํ)าการกําหนดให้ม ี
เครือJ งมือ 2 เครือJ งมือ
เหตุการณ์รนุ แรงมาก
1.การปรับโครงสร้างสถาปั ตกรรม
ใหม่
2.Human factor Engineering
3. การกําหนดขัน) ตอนการ
ปฏิบตั งิ าน CPG Guideline ใหม่

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

นิเทศงานด้านการพยาบาลส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย

นิเทศเชิงคลินิกร่วมกับองค์กรแพทย์
และสหวิชาชีพ

คําแนะนํา Suggestion
การทบทวนการให้บริ การและการดูแล
ผูป้ ่ วย ทีมศูนย์คณ
ุ ภาพควรประสาน
หน่วยงาน/ทีมต่างในการกําหนดประเด็น
การทบทวน (12 กิจกรรม) ทีเJ กียJ วข้องกับ
หน่วยงาน/ระบบงานตนเองทีชJ ดั เจน และ
ดําเนินการอย่างสมํJาเสมอ ด้วยการมีสว่ น
ร่วมของวิชาชีพทีเJ ข้าใจในเป้ าหมายการ
ทบทวนโดย เฉพาะการทบทวนการส่งต่อ
ทบทวนโดยผูช้ าํ นาญกว่า ทบทวน
เหตุการณ์สาํ คัญ นํามาพัฒนาปรับปรุงเชิง
ระบบอย่างสมํJาเสมอ
II-2 การกํากับดูแลด้านวิ ชาชีพ
38. ระบบบริหารการพยาบาล [II2.1ก]
39. ปฏิบตั กิ ารทางการพยาบาล
[II-2.1ข]
40. องค์กรแพทย์ [II-2.2]

ระบบบริ หารการพยาบาล จาก
การปรับเปลียJ นเป็ นโรงพยาบาล
เฉพาะกิจทีมบริหารได้ปรับปรุง
ระบบการบริหารอัตรากําลังให้
สามารถหมุนเวียนในการดูแลผูป้ ่ วย
ทัง) IPD,OPD,CI,HI โดยเฉพาะ
ผูป้ ่ วยใน มีการจัดทีมในการดูแล
ผูป้ ่ วย 2 ผลัด ผลัดละ 4 คนขึน) เวร
ต่อเนืJอง 1 สัปดาห์ (swab ทุกครัง)
หลังออกจากตึก) โดยใช้อาคาร

ข้อเสนอแนะ Recommemdation
ระบบบริ หารและปฏิ บตั ิ การพยาบาล
จากการทบทวนเคสร่วมกับทีม พบว่าทีม
นําทางการพยาบาลควรพัฒนาระบบการ
นิเทศทางคลินิก นิเทศทางการพยาบาลทีJ
ช่วยสร้างการเรียนรูแ้ ก่ทมี ในการนําข้อมูล
ผูป้ ่ วยทีสJ าํ คัญทัง) อาการ สัญญาณชีพ NS
ผล lab แผนการรักษาของแพทย์มาสูก่ าร
สรุปวินิจฉัยปั ญหาทางการพยาบาลได้
อย่างสอดคล้องกับอาการ ความเสียJ งของ

1.การแบ่งโซนดูแลผูป้ ่ วยโควิค
2.การล้างมือ/การสวมใส่/การถอด
ชุด PPE ทักษะ /บุคลากรมา
ปฏิบตั งิ านใหม่
3.การเรียนรูก้ ารใช้อุปกรณ์ PAPR
/High fiow

1. Nursing Round
2. ประชุมเชิงคลินิกทบทวนเวช
ระเบียน
3.การวางแผนจําหน่ายรายบุคคล /
รายโรค

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)

กายภาพบําบัดเป็ น nurse station
ห้องพักเวร (พยาบาลทีมอืนJ เป็ น
circulate จัดเตรียม ส่งอุปกรณ์
สิงJ จําเป็ นให้รอบอาคาร) โดยจัดเวร
off 4 วัน 3 วัน ต่อมาจัดให้ชว่ ย
กิจกรรมรอบๆ หน่วย OPD,ER,
(รวม 1 รอบ 14 วัน จึงขึน) เวรต่อ)

ผูป้ ่ วย พร้อมการติดตามประเมินซํ)า ให้
การพยาบาลในเวลาทีเJ หมาะสม สามารถ
ตัดสินใจรายงานแพทย์และยืนยันถึงความ
เสียJ งทีอJ าจเกิดและ / หรือสร้างกลไกใน
การขอความช่วยเหลือจากทีมอาวุโสร่วม
ในการให้คาํ ปรึกษา จัดการกรณีไม่สบาย
ใจเพือJ ให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลทีปJ ลอดภัย
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

4.การใช้ยาฟาวิพริ าเวียร์และ
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

องค์กรแพทย์

1.แพทย์มสี ว่ นร่วมในการทํา
5.การวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยโควิค กิจกรรมการทบทวนในขณะตรวจ
6.การบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยโควิค เยียJ มผูป้ ่ วยร่วมกัน และกําหนดให้ม ี
การทํา Grand round ในหน่วยงาน
7.การกักตัวต่อทีบJ า้ นและการใช้ชวี ติ ER,LR,IPD เดือนละ 1 ครัง) เพือJ
ในชุมชนร่วมกับองค์กรแพทย์
ค้นหาและป้ องกัน AE
และสหวิชาชีพทีเJ กียJ วข้อง
2.นําผลจากการทบทวนขณะดูแล
8.การทบทวนเวชระเบียนทีมJ ปี ั ญหา ผูป้ ่ วยมาทบทวนกันใน ทีม PCT
ในการดูแลประเมินซํ)า มีระบบ
เพือJ หาโอกาสพัฒนาระบบการดูแล
Buddy และปรึกษาการดูแลนอก
ผูป้ ่ วยในแต่ละกลุม่ โรค และนําเข้า
เวลาราชการ เพือJ ให้ผปู้ ่ วยได้รบั การ ทบทวนหาข้อสรุปร่วมกันในทีJ
ดูแลทีปJ ลอดภัย การใช้กระบวนการ ประชุมองค์กรแพทย์อย่างน้อยเดือน
พยาบาล
ละ 1 โรค
องค์กรแพทย์
- จัดทําแนวทางการรักษาโรค
COVID-19 ปรับตามแนวทางของ
จังหวัด
- จัดทําแนวทางการปรึกษาแพทย์
ในโรค COVID-19 , โรคเรือ) รังอืนJ ๆ

3.มีการสือJ สารการเฝ้ าระวังร่วมกัน
ทีมพยาบาลในขณะกําลังให้การดูแล
รักษา รวมถึงแนวทางการรายงาน
แพทย์ โดยการบันทึกในเวชระเบียน
ผูป้ ่ วย

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
โครงสร้างสิงJ แวดล้อมทางกายภาพ

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
โครงสร้างสิงJ แวดล้อมทางกายภาพ

1.มีการตรวจเช็คความปลอดภัย
ด้านโครงสร้างและระบบไฟฟ้ าให้ม ี
ความปลอดภัยและพร้อมใช้อยูเ่ สมอ
2.ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร
โรงพยาบาล
3.โครงการซ้อมแผนอุบตั เิ หตุหมูใ่ น
ชุมชน
4.โครงการอบรมแผนซักซ้อม
อัคคีภยั อําเภอตาลสุม

1.อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผูม้ า
รับบริการมีพร้อมใช้และเพียงพอ
2.มีการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร
โรงพยาบาล
- โครงการต่อเติมห้องเทคนิค
การแพทย์ มีการลงนามสัญญาแล้ว
- โครงการก่อสร้างห้องเก็บศพ
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส 4
ปี งบประมาณ 2565
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
ระยะเวลาดําเนินการ ไตรมาส 3
ปี งบประมาณ 2565
- โครงการต่อเติมอาคารโรงอาหาร
โรงครัว ซักฟอก สําหรับห้องล้าง
ภาชนะ ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2 ปี งบประมาณ 2565

II-3 สิI งแวดล้อมในการดูแลผูป้ ่ วย
41. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของโครงสร้างและสิงJ แวดล้อมทาง
กายภาพ การจัดการกับวัสดุและ
ของเสียอันตราย
[II-3.1ก, ข]

เครือJ งมือ และระบบสาธารณูปโภค ข้อเสนอแนะ Recommemdation
ได้จดั ให้มแี ผน ช่องทาง
1. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
ประสานงานในการดําเนินการ
โครงสร้างสิงJ แวดล้อมทางกายภาพ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครือJ งมือ และ
คณะกรรมการ ENV ควรมีระบบ
ระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ
ตรวจสอบโครงสร้าง สิงJ แวดล้อม ทัง)
42. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
พร้อมใช้ในสถานการณ์ทJี
จากภายในและหน่วยงานภายนอก
และความปลอดภัยจากอัคคีภยั
เปลียJ นแปลงไปภายใต้ขอ้ จํากัดของ อย่างสมํJาเสมอ เพือJ ให้มนใจว่
ัJ า
[II-3.1ค, ง]
งบประมาณ เพือJ ให้สามารถ
โครงสร้างสิงJ แวดล้อมมีความปลอดภัย
ให้บริการผูป้ ่ วยได้อย่างปลอดภัย
สําหรับผูร้ บั บริการ บุคลากร มีการนํา
43. เครือJ งมือและระบบ
และมีประสิทธิภาพรวมทัง) มีการ
ข้อแนะนํามาวิเคราะห์วางแผนการ
สาธารณูปโภค [II-3.2ก, ข]
ตรวจสอบทดสอบ บํารุงรักษาอย่าง
ปรับปรุงได้รวมทัง) ควรกํากับติดตาม
สมํ
J
า
เสมอ
เป็
น
ผลให้
ส
ามารถ
44. สิงJ แวดล้อมเพือJ การสร้างเสริม
การปฏิบตั งิ านตามแนวทางทีกJ าํ หนดไว้
ดํ
า
เนิ
น
การในบริ
บ
ทของ
สุขภาพ [II-3.3ก]
ของหน่วยงานต่างๆ เช่น การจัดการ
โรงพยาบาลเฉพาะกิจได้อย่าง
วัสดุและของเสียอันตราย ตามทีกJ าํ หนด
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
45. การพิทกั ษ์สงิJ แวดล้อม [IIในบัญชีวสั ดุอนั ตราย เพือJ ลดโอกาสเกิด
3.3ข]
อันตรายต่อบุคลากรและลดการเกิด
ความก้าวหน้ าจากการทบทวน
ปั ญหาต่อสิงJ แวดล้อม เป็ นต้น
0
เพิ มเติ มพบว่า
ได้ดาํ เนินการจัดทําแผนอัคคีภยั ใน
บริบทของการเป็ นโรงพยาบาล
2. การพิทกั ษ์สงิJ แวดล้อม ควรพัฒนาระบบ
เฉพาะกิจ โดยเบือ) งต้นเป็ นการซ้อม บําบัดนํ)าเสียทีมJ มี าตรฐาน สามารถให้
แผนบนโต๊ะเพือJ ให้ทราบถึงหน้าทีJ
ความมันใจได้
J
วา่ นํ)าเสียทัง) หมดของ
ความรับผิดชอบ แนวทางการ
โรงพยาบาลสามารถได้รบั การบําบัด

3.โครงการซ้อมแผนอุบตั เิ หตุหมูใ่ น
ชุมชน ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน 2565

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)
ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน
และจะดําเนินการซ้อมการปฏิบตั ิ
จริงต่อไป

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทัง) มีการ
นิเทศ ติดตามการทํางานให้เป็ น ไปตาม
แนวทางทีกJ าํ หนด เพือJ ให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อสิงJ แวดล้อมและ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

การพิทกั ษ์สงิJ แวดล้อม
1.แผนซ่อมบํารุงระบบนํ)าปะปาและ
ท่อนําส่งนํ)า
2.แผนสร้างระบบบําบัดนํ)าเสียทัง)
ระบบ

4.โครงการอบรมแผนซักซ้อม
อัคคีภยั อําเภอตาลสุม ระยะเวลา
ดําเนินการ พฤษภาคม 2565
การพิทกั ษ์สงิJ แวดล้อม
1.การบันทึกคุณภาพนํ)าปะปา
ประจําวัน ค่า Ph,Do และคลอรีน
อิสระในนํ)า
2.บันทึกการใช้น)ําใน รพ.ตาลสุม
ประจําวันและประจําปี

II-4 การป้ องกันและควบคุมการติ ดเชืDอ
46. ระบบการป้ องกันและควบคุม 1.การป้ องกันการติ ดเชืDอทัวไป
I มี
การติดเชือ) (Infection Prevention แนวทางมาตรการควบคุมการติด
& Control-IPC) [II-4.1ก]
เชือ) โรงพยาบาลมีระบบการนิเทศ
เพิมJ ความมันใจให้
J
แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
47. การเฝ้ าระวังและควบคุมการ ในการดําเนินการป้ องกันการติด
ติดเชือ) [II-4.1ข]
เชือ) โดยเฉพาะในการเป็ น
โรงพยาบาลเฉพาะกิจ เช่น การ
48. การป้ องกันการติดเชือ) ทัวไป
J
สวมใส่ PPE การจัดการขยะ การ
[II-4.2ก]
ล้างมือ และ buddy ในการกํากับ
49. การป้ องกันการติดเชือ) ในกลุม่ พร้อมการสรรหาอุปกรณ์ทเJี พียงพอ
เป็ นต้น
เฉพาะ [II-4.2ข]

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน การ
ป้ องกันและควบคุมการติดเชือ) ให้ม ี
1.ระบบการป้ องกันและควบคุมการติ ด ประสิทธิภาพและต่อเนืJอง โดย
เชืDอ ทีม IC ควรร่วมกันวิเคราะห์ความ
- ทบทวนคูม่ อื IC / ระเบียบ
เสียJ งต่อการติดเชือ) /แพร่กระจายเชือ) ใน
ปฏิบตั Iิ C
โรงพยาบาล ครอบคลุมในผูป้ ่ วย บุคลากร - ประชุมคณะกรรมการ IC ทุกเดือน
สิงJ แวดล้อม และชุมชน เช่น กลุม่ ผูป้ ่ วย
- นิเทศติดตามประเมินมาตรฐาน
low immune ผูป้ ่ วยติดเตียงทีจJ าํ หน่ายสู่ การ ป้ องกันและควบคุมการติดเชือ)
ชุมชน กลุม่ ทันตกรรม กลุม่ แม่และเด็ก
จุด ARI จุดcohort ward และทุก
กลุม่ refer bake เป็ นต้น เพือJ นํามา
หน่วยงาน โดยกิจกรรม IC Round
พัฒนาการออกแบบระบบทีคJ รอบคลุม
พร้อม สรุป และประเมินผล IC
เหมาะสมกับบริบทและจัดทําแนวทางการ Round แลกเปลียJ นข้อคิดเห็นและ
จัดหาอุปกรณ์ทJี เหมาะสมและ
ข้อเสนอแนะ Recommemdation

1.ระบบการป้ องกันและควบคุมการ
ติดเชือ) ทีม IC ได้รว่ มกันวางแผน
พัฒนาและวิเคราะห์ความเสียJ งต่อ
การติดเชือ) /แพร่กระจายเชือ) ใน
โรงพยาบาล ครอบคลุมใน
ผูป้ ่ วย :ป้ องกันและเฝ้ าระวังโรค การ
ติดเชือ) ทีตJ าํ แหน่งจะเพาะ เชือ) ดือ) ยา
โรคติดเชือ) อุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ )าํ
บุคลากร: การเสียJ งต่อการติดเชือ)
และแพร่กระจายเชือ) ในบุคลากร
ขณะปฏิบตั งิ าน และการสัมผัสเลือด

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)
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เฉพาะ ทีมมีแนวทางในการป้ องกัน
การติดเชือ) ในบุคลากรทีปJ ฏิบตั งิ าน
COVID – 19โดยประสาน NSO ใน
การออกแบบระบบการหมุนเวียน
อัตรากําลังในการดูแลผูป้ ่ วย
COVID – 19 ตรวจหาเชือ) เพือJ เฝ้ า
ระวังทุกรอบของการปฏิบตั งิ าน ทํา
ให้ไม่พบการติดเชือ) ในบุคลากร

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
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ป้ องกัน จัดหาทรัพยากรในการดําเนินการ ปลอดภัย แลกเปลียJ นประสบการณ์
อย่างเพียงพอ
ในการปฏิบตั งิ านทุกเดือน
2.การป้ องกันการติ ดเชืDอในกลุ่มเฉพาะ - ทบทวนแบบประเมินสมรรถนะ
การปฏิบตั ิ ตามมาตรฐาน IC การ
ทีมควรออกแบบการกํากับติดตามการ
ปฏิบตั ติ ่างๆ ส่งเสริมการทําความ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางป้ องกันการติดเชือ)
ตาม target ทีกJ าํ หนดไว้อย่างต่อเนืJอง นํา สะอาดมือตามหลัก 5 moment และ
ผลทีพJ บมาพัฒนาส่งเสริมให้เสริมให้เกิด 7 ขัน) ตอน รณรงค์การล้างมือใน
โรงพยาบาลตาลสุม ประเมินการ
ความร่วมมือในการปฏิบตั ิ
ล้างมือ สรุปผล
- ทบทวนแนวทางปฏิบตั กิ ารป้ องกัน
อุบตั เิ หตุ จากการทํางานร่วมกับงาน
อาชีวอนามัย
- ตรวจสุขภาพก่อนปฏิบตั งิ าน /
ตรวจ สุขภาพประจําปี สร้างเสริม
ภูมคิ มุ้ กับบุคลากรกลุม่ เสียJ ง
- การพัฒนาระบบจัดการด้าน
สิงJ แวดล้อมในโรงพยาบาลให้ม ี
ประสิทธิภาพ
- จัดระบบการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการ ทําลายเชือ) และ
การทําให้ปราศจากเชือ)
- ติดตามระบบจ่ายกลาง การใช้
เครือJ งมือหมดอายุ และการเรียง
FIFO

สารคัดหลังJ หรือของมีคมทิมJ ตําและ
การได้รบั วัคซีนทีจJ าํ เป็ น
สิงJ แวดล้อม: เรือJ งโภชนากร นํ)า มูล
ฝอย ระบบsupply
ชุมชน : กลุม่ ผูป้ ่ วย low immune
เช่น CA HIV ผูป้ ่ วยติดเตียง และ
อืนJ ๆ
- ผูป้ ่ วยติดเตียงทีจJ าํ หน่ายสูช่ มุ ชน
เช่น CAPD CA เชือ) ดือ) ยา และ
หัตถการทีเJ สียJ งติดเชือ) ทีJ รพ.สต. มี
การป้ องกันและเฝ้ าระวังการติดเชือ)
โดยเครือข่าย ICรพ.สต
- กลุม่ ทันตกรรม ในหัตถการทีเJ สียJ ง
ต่อการติดเชือ) และการฟุ้งกระจาย
เช่นการอุดฟั น ถอนฟั น ผ่าฟั นครุด
- กลุม่ แม่และเด็ก การติดตามหลัง
คลอด แผลฝีเย็บ และการติดเชือ) ใน
ทารกแรกเกิด ทัง) ตาและสะดือ
กลุม่ refer back :ผูป้ ่ วยเชือ) ดือ) ยา
TB
ได้นํามาพัฒนาระบบทีคJ รอบคลุม
เหมาะสมกับบริบทและทบทวนแนว

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
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- จัดระบบการพัฒนาระบบการ
ควบคุมสุขาภิบาล สิงJ แวดล้อมใน
โรงพยาบาล
- นิเทศติดตาม สร้างการเรียนรูก้ าร
จัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล
ตรวจสอบการหมดอายุของ
เวชภัณฑ์อุปกรณ์/ นํ)ายาทําลายเชือ)
การจัดการผ้าเปื) อน ในโรงพยาบาล
- พัฒนาระบบการบริการด้าน การ
ป้ องกันและควบคุมการติดเชือ) ใน
โรงพยาบาลและภาคีเครือข่าย
การนิเทศงานป้ องกันและควบคุม
การ แพร่กระจายเชือ) ใน รพ.สต.
เครือข่าย วางแผนการนิเทศงาน IC
ใน รพ.สต. เครือข่ายสาธารณสุข
อําเภอตาลสุม ประเมินการนิเทศนิเทศติดตาม สรุป และประเมินผล
- ออกติดตามเยียJ มบ้านผูป้ ่ วยทีเJ สียJ ง
ต่อการ ติดเชือ) จัดทําแนวทางการ
วางแผนจําหน่ายและการ ดูแล
ผูป้ ่ วยโรคติดเชือ) เสียJ งต่อการติด
เชือ) ต่อเนืJอง ร่วมกับทีม สรุป และ
ประเมินผล
- อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร IC ด้านการ
ป้ องกัน MDR อบรมให้ความรู้

ทางการป้ องกัน จัดหาทรัพยากรใน
การดําเนินการอย่างเพียงพอ
2.การป้ องกันการติดเชือ) ในกลุม่
เฉพาะ ทีมได้ออกแบบการกํากับ
ติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ป้ องกันการติดเชือ) ตาม target ทีJ
กําหนดไว้อย่างต่อเนืJอง นําผลทีพJ บ
มาพัฒนาส่งเสริมให้เสริมให้เกิด
ความร่วมมือในการปฏิบตั ิ
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วิชาการ และจัดทําสือJ การป้ องกัน
การติดเชือ) สรปุ และประเมินผล
II-5 ระบบเวชระเบียน
50. ระบบบริหารเวชระเบียน [II5.1 ก/ข]
51. เวชระเบียนผูป้ ่ วย [II-5.2]

ได้วางระบบในการบริหารจัดการ
เวชระเบียนนําระบบ HIWIN มาใช้
บริหารจัดการข้อมูลผูป้ ่ วย ในการ
ประสานข้อมูลภายใน ภายนอก
โรงพยาบาล เพือJ ให้สะดวกต่อการ
จัดการข้อมูล มีการปรับปรุงอย่าง
สมํJาเสมอ รวมทัง) มีการทบทวนเพือJ
ประเมินความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนอย่างสมํJาเสมอ

1.มีการออกแบบระบบการจัดการ
เวชระเบียนผูป้ ่ วยในอย่างเป็ นระบบ
ระบบบริ หารเวชระเบียน ควรพัฒนา
ระบบเวชระเบียนเพือJ สนับสนุนการบริการ ทีสJ ามารถดูขอ้ มูลประวัตกิ ารรักษา
ผูป้ ่ วย โดยการนําเวชระเบียนทุก
ผูป้ ่ วยให้มคี วามปลอดภัย ลดความ
ผิดพลาด และช่วยให้เกิดความสะดวกใน ฉบับ สแกนเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็ก
การทํางาน เช่น การส่งต่อข้อมูลในบางจุด โทรนิคไฟล์ เพือJ ป้ องกันการสูญหาย
ของข้อมูลผูป้ ่ วยแล้วส่งข้อมูลขึน)
ยังใช้วธิ กี ารคัดลอก ซึงJ อาจเกิดความ
ผิดพลาด รวมทัง) การทบทวนเวชระเบียน หน้าเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลทีศJ นู ย์
คิมพิวเตอร์พฒ
ั นาขึน) โดยกําหนด
เพือJ หาประเด็น สําคัญในการพัฒนาการ
สิทธิ §ผูเ้ ข้าถึงข้อมูลได้จะต้องเป็ น
ดูแลผูป้ ่ วย ให้มคี วามปลอดภัยมากขึน)
แพทย์ หรือเจ้าหน้าทีทJ เJี กียJ วข้อง
เป็ นต้น
เท่านัน)
ข้อเสนอแนะ Recommemdation

1.ความก้าวหน้าในการออกแบบ
ระบบการสแกนเก็บข้อมูลใน
รูปแบบอิเล็กโทรนิคไฟล์ทาํ ให้
แพทย์หรือเจ้าหน้าทีทJ เJี กียJ วข้องใน
การรักษาผูป้ ่ วย สามารถเข้าดู
ประวัตกิ ารรักษาพยาบาลย้อนหลัง
ได้สะดวกต่อการรักษาพยาบาล ลด
ระยะเวลาในการสืบค้นและสามารถ
วินิจฉัยโรคได้ทนั ท่วงที
2.ในกรณีทแJี พทย์ออกตรวจผูป้ ่ วย
นอกพืน) ทีJ เช่น รพ.สต. แพทย์ก็
สามารถดูประวัตกิ ารรักษาพยาบาล
ได้สะดวกขึน)
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II-6 ระบบการจัดการด้านยา
สิI งแวดล้อมในการสนับสนุน
ข้อเสนอแนะ Recommemdation
การจัดหาจัดเก็บรักษายา ทีม
1. การกํากับดูแลจัดการด้านยา
ระบบยาขยายระบบในการจัดการ
คณะกรรมการยาควรทบทวนการ
53. สิงJ แวดล้อมสนับสนุน การ
ยาในภาพเครือข่าย ทําหน้าทีใJ น
กําหนดนโยบายเพือJ ป้ องกันความ
จัดหาและเก็บรักษายา [II-6.1 ข,ค] การกําหนดยา เวชภัณฑ์ จัดซือ)
คลาดเคลือJ นทางยาทีรJ ดั กุมครอบคลุม
กระจายยาเวชภัณฑ์ และให้ความรู้
การจัดการยานอกเวลา การจัดการยา
54. การสังใช้
J ยาและถ่ายทอดคําสังJ เรือJ งยาแก่บุคลากรทัง) 7 รพ.สต.
ทีไJ ด้รบั ต่อเนืJองจากโรงพยาบาล
[II-6.2ก]
โดยมีการควบคุมความเย็นในการ
แม่ขา่ ย การป้ องกัน drug interaction
จั
ด
ส่
ง
วั
ค
ซี
น
ทั
วไป
J
พั
ฒ
นาคลั
ง
เก็
บ
55. การทบทวนคําสังJ เตรียม
ทีคJ รอบคลุมทุกคูย่ า ยาสมุนไพร การสังJ
ยาให้
เ
ป็
น
สั
ด
ส่
ว
นลดโอกาสสู
ญ
หาย
เขียนฉลาก จัดจ่ายและส่งมอบยา
ยาต่าง visit,med reconciliation พร้อม
ควบคุ
ม
อุ
ณ
หภู
ม
ค
ิ
วามชื
น
)
และมี
[II-6.2 ข]
ระบบการกํากับติดตามความร่วมมือใน
ระบบ data locker ในการควบคุม
การปฏิบตั ทิ สJี าํ คัญ ติดตามประเมินผล
56. การบริหารยาและติดตามผล อุณหภูมยิ าเย็นตามมาตรฐาน
เชือJ มโยงสูก่ ารปรับปรุงตามมาตราฐาน
[II-6.2 ค]
สําคัญจําเป็ น
2. การสังใช้
I ยาและถ่ายทอดคําสังI ควร
ทบทวนระบบการสังใช้
J ยาทางโทรศัพท์
การสังใช้
J ยาทีนJ ํามาจากโรงพยาบาลแม่
ข่าย โดยประสานองค์กรแพทย์ องค์กร
พยาบาล ระบบ IT ในการพัฒนาระบบ
การสังใช้
J ยาทีลJ ดความคลาดเคลือJ นจาก
การคัดลอก
52. การกํากับดูแลการจัดการด้าน
ยา [II-6.1 ก]*

w.การกํากับดูแลจัดการยา

1.การกํากับดูแลจัดการด้านยา

- จากการทบทวนความคลาดเคลือJ น
ทางยาเกียJ วกับการจัดการยานอก
เวลา ตามแนวทางปฏิบตั พิ ยาบาล
เป็ นผูท้ บทวนยานอกเวลา กรณี
ผูป้ ่ วยมียาเดิมพยาบาลจะรายงาน
แพทย์ให้ทราบ แพทย์มกี ารสังใช้
J ยา
พยาบาลจะทบทวนซํ)าก่อนมีการ
บริหารยาให้ผปู้ ่ วย เพือJ ทําให้ผปู้ ่ วย
- วางแผนทําการแจ้งเตือนย้อนหลัง ได้รบั ยาอย่างต่อเนืJอง
ในระบบ IT เกียJ วกับการเกิด drug - การจัดการยาทีไJ ด้รบั ต่อเนืJองจาก
โรงพยาบาลแม่ขา่ ย ในเวลาราชการ
interaction ให้ครอบคลุมทุกคูย่ า
เภสัชกรจะเป็ นผูต้ รวจสอบยา
เพือJ ป้ องกันการเกิดความ
ทบทวนรายการยาเดิมของผูป้ ่ วย
คลาดเคลือJ นทางยา
- วางแผนทบทวน ประเมินการใช้ จากรายการยาในใบส่งตัว ถุงยาทีJ
ยาเพือJ กําหนดรายการยาในสํารองทีJ ผูป้ ่ วยนํามาด้วย กรณีนอกเวลา
มีในหน่วยงานให้มตี ามความจําเป็ น ราชการ พยาบาลจะเป็ นผูท้ บทวน
รายการยาเดิมและแจ้งให้แพทย์
โดยเฉพาะการสํารองยาปฏิชวี นะ
ทราบเพือJ ผูป้ ่ วยจะได้รบั ยาอย่าง
เพือJ ลดความคลาดเคลือJ นทางยา
ต่อเนืJอง
การแพ้ยาซํ)า
- คณะกรรมการทบทวนการเกิด
med error ให้ชดั เจนมากขึน) โดย
วางแผนเก็บข้อมูลความ
คลาดเคลือJ นทางยา จําแนกกลุม่ ใน
เวลาและนอกเวลา และนําปั ญหามา
วิเคราะห์หาสาเหตุ เพือJ นํามาพัฒนา
เชือJ มโยงกับระบบทีเJ กียJ วข้องได้ตรง
ประเด็นกับปั ญหาทีเJ กิดขึน)

- การป้ องกัน drug interaction มี
การทบทวนรายการยาทีเJ กิด drug

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
คําแนะนํา suggestion
1. การกํากับดูแลจัดการยาคณะกรรมการ
ควรสรุปวิเคราะห์การเกิด med error
ให้ชดั เจน จําแนกกลุม่ ในเวลาและนอก
เวลา การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุนํามา
พัฒนาเชือJ มโยงกับระบบทีเJ กียJ วข้องได้
ตรงประเด็น
2. สิงJ แวดล้อมสนับสนุน การจัดหา จัดเก็บ
รักษายาทีมควรทบทวนการกําหนดยา
ในสํารองทีมJ ใี นหน่วยงานให้มตี ามความ
จําเป็ น ประสานระบบ IT ในการพัฒนา
ระบบการเข้าถึงข้อมูลยา ข้อมูลผูป้ ่ วย
เพือJ ใช้ในการทวนสอบลดความ
คลาดเคลือJ นจากการสังยาให้
J
เกิดความ
ปลอดภัย
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ตามข้อเสนอแนะ
interaction เพิมJ เติมพบรายการยาทีJ
ไม่มกี ารแจ้งเตือนในระบบจึงได้เพิมJ
รายการยาโดยเฉพาะยาในกลุม่ HIV
มีการเพิมJ การแจ้งเตือนคูย่ า
สมุนไพรเพิมJ
- การสังใช้
J ยาต่าง visit โดยเฉพาะ
ผูป้ ่ วยโรคเรือ) รัง เภสัชจะมีการ
ทวนซํ)ารายการยาเดิมทีแJ พทย์สงใน
ัJ
ระบบ IT กับสมุดประจําตัวของ
ผูป้ ่ วยหากข้อมูลการสังใช้
J ยาไม่
ตรงกัน เภสัชกรจะสอบถามแพทย์
ก่อนทีจJ ะจ่ายให้ผปู้ ่ วย
- การดําเนินงานเกียJ วกับ
Medication reconciliation มีพฒ
ั นา
ระบบ โดยเพิมJ การติดตามการใช้ยา
ต่อเนืJองของผูป้ ่ วยทีนJ อน
โรงพยาบาล โดยการใช้แบบบันทึก
การใช้ยาต่อเนืJองสําหรับบันทึกการ
ใช้ยาของผูป้ ่ วยแรกรับเข้า
โรงพยาบาล โดยผูป้ ่ วยแรกรับเข้า
นอน โรงพยาบาลระหว่างเวลา
0¨.©©-ª«.©© น. เภสัชกรจะเป็ นผู้
บันทึกการใช้ยาต่อเนืJองลงใน
แบบฟอร์ม และลงลายมือชือJ กํากับ
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สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
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ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
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ตามข้อเสนอแนะ
ในแบบบันทึกการใช้ยาต่อเนืJอง และ
ใน doctor order เภสัชจะกรจะลง
รายการยาทีเJ ป็ นยาเดิมลงไปเพือJ
เป็ นการแจ้งเตือนแพทย์และ
พยาบาล หากเป็ นผูป้ ่ วยทีรJ บั เข้า
นอนโรงพยาบาล ระหว่างเวลา
ª«.©©-©¨.©© นาฬิกา ผูท้ าํ หน้าทีJ
บันทึกการใช้ยาต่อเนืJองคือพยาบาล
ห้องฉุกเฉิน(ในเบือ) งต้นให้ลง
รายการยาเดิมใน doctor order)
และในเวรเช้าวันต่อมาเภสัชกรจะทํา
หน้าทีตJ รวจสอบการลงบันทึกของ
พยาบาลในช่วงเช้าและลงราละเอียด
ในแบบฟอร์ม Medication
reconciliation พร้อมทัง) ลงลายมือ
ชือJ กํากับและลงลายมือกํากับแนบใน
chart ผูป้ ่ วย
2.การสังใช้
I ยาและถ่ายทอดคําสังI
- การทบทวนระบบคําสังใช้
J ยาทาง
โทรศัพท์ พยาบาลทีรJ บั คําสังใช้
J ยา
ต้องลงข้อมูลยาใน doctor order
sheet ให้ถกู ต้องครบถ้วน ตัง) แต่ชอJื
ยา ขนาดยา วิธกี ารใช้ยา
ระยะเวลาในการรักษาโดยเฉพาะยา
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ตามข้อเสนอแนะ
ปฏิชวี นะทุกครัง) ทีมJ กี ารรับคําสังการ
J
ใช้ยาทางโทรศัพท์ พยาบาลจะทวน
รายการยาให้แพทย์ฟังซํ)า เพือJ ลด
ความคลาดเคลือJ นในการสังใช้
J ยา
- การสังใช้
J ยาทีนJ ํามาจาก
โรงพยาบาลแม่ขา่ ย ในเวลาราชการ
เภสัชกรเป็ นผูท้ บทวนรายการยา
แรกรับร่วมกับแพทย์ พยาบาล หาก
มีการสังใช้
J ยาไม่ครบตามทีผJ ปู้ ่ วย
ควรได้รบั จะมีการประสานให้แพทย์
สังยาให้
J
ถกู ต้อง ก่อนบริหารยา
พยาบาลจะทบทวนซํ)าอีกรอบก่อน
นํายาไปให้ผปู้ ่ วย
-ผูท้ เJี กียJ วข้องกับการตรวจรักษาและ
การสังใช้
J ยา ทัง) แพทย์และพยาบาล
สามารถเข้าถึงข้อมูลทีจJ าํ เป็ นของ
ผูป้ ่ วย ทัง) ในส่วนของผูป้ ่ วยนอกและ
ผูป้ ่ วยใน ได้แก่ ชือJ -สกุล อายุ เพศ
นํ)าหนัก ส่วนสูง ข้อมูลการแพ้ยา
การตัง) ครรภ์ ข้อมูลการวินิจฉัยโรค
โรคประจําตัว ข้อมูลทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร โดยถ้าเป็ นผูป้ ่ วย
นอก ข้อมูลเหล่านี)จะอยูใ่ นโปรแกรม
HI ทัง) หมด ซึงJ แพทย์และพยาบาล

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
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มาตรฐาน
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ตามข้อเสนอแนะ
สามารถเข้าถึงได้งา่ ยโดยใช้
รหัสผ่านเฉพาะบุคคล ส่วนผูป้ ่ วยใน
ข้อมูลเหล่านี)จะบันทึกในหน้าต่างๆ
ของเวชระเบียนและแบ่งเป็ นส่วนๆ
ชัดเจนและเข้าถึงง่าย

II-7 การตรวจทดสอบเพืIอการวิ นิจฉัยโรคและบริ การทีIเกีIยวข้อง
57. บริการรังสีวทิ ยา/ภาพทาง
การแพทย์ [II-7.1]
58. บริการห้องปฏิบตั กิ ารทาง
การแพทย์/พยาธิวทิ ยาคลินิก [II7.2]
59. ธนาคารเลือดและงานบริการ
โลหิต [II-7.4]*
60. พยาธิวทิ ยากายวิภาคและ
บริการตรวจวินิจฉัยอืนJ ๆ [II-7.3 /
7.5]

บริ การรังสีวิทยา/ภาพทาง
คําแนะนํา Suggestion
การแพทย์มกี ารวางแผนการ
1. บริ การห้องปฏิ บตั ิ การทาง
ให้บริการภายใต้ขอ้ จํากัดของ
การแพทย์ ควรพัฒนาระบบป้ องกัน
ทรัพยากรและบุคลากร โดยนํา
การรายงานผลผิดพลาด โดยการทวน
ระบบ PACS มาใช้ในการทํางาน
สอบผลการ รายงานของ
และมีการตรวจสอบผลภาพรังสีโดย
ห้องปฏิบตั กิ ารเพือJ ป้ องกันอันตรายทีJ
แพทย์ทกุ ราย
อาจเกิดกับผูป้ ่ วย โดยเฉพาะในช่วง
นอกเวลาราชการทีมJ กี ารรายงานผล
และรับรองผลด้วยเจ้าหน้าทีคJ น
เดียวกัน ควรวางระบบการดักจับ
ความผิดพลาดทีอJ าจเกิดขึน) จากการ
รายงานผล เพือJ ให้มนใจได้
ัJ
วา่ ผลตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารมีความถูกต้อง
แม่นยําตามมาตรฐาน
2. ระบบบริ การโลหิ ต ควรเก็บข้อมูล
เกียJ วกับการให้เลือดและส่วนประกอบ
ของเลือดเพือJ นํามาใช้วเิ คราะห์

บริการรังสีวทิ ยา/ภาพทาง
การแพทย์
1.มีการควบคุมคุณภาพภาพรังสีทJี
เกิดจากการทํางานของผูช้ ว่ ย โดย
นักรังสีก่อนบันทึกเข้าในระบบ
PACS
2.มีการประเมินคุณภาพงานรังสีใน
ระดับจังหวัด/และรับระดับกระทรวง
3.มีแนวทางการให้ป้องกันอันตราย
จากรังสีทงั ) เจ้าหน้าทีแJ ละผูร้ บั บริการ

ความถูกต้องของการรายงานผลทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร

กลุม่ งานเทคนิคการแพทย์ได้มกี าร
ปรับปรุงแก้ไขในการทบทวนผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเทคนิค
การแพทย์ ตามคําแนะนําของ
อาจารย์ทปJี ระเมิน Re-HA โดยมีการ
กําหนดข้อบังคับในวันหยุด เสาร์ –
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทมJี ี
เจ้าหน้าทีขJ น)ึ ปฏิบตั งิ านเพียง 1 คน
แผนการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารทาง โดยให้มกี ารทวนสอบผลการตรวจ
ทุกรายทีมJ กี ารส่งตรวจในวันถัดไป
การแพทย์พยาธิวทิ ยาคลินิก
ในส่วนวันราชการให้มกี ารสุม่ 30%
1. กําหนดผูร้ บั ผิดชอบการทวนสอบ ของผูป้ ่ วยทีมJ าให้บริการ
ผลการรายงานทางห้องปฏิบตั กิ าร
2. กําหนดระเบียบปฏิบตั กิ าร
รายงานผลทางห้องปฏิบตั กิ าร

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)

28
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ปรับปรุงแนวทางการบริหาร จัดการ 3. ตารางแบบฟอร์มการทวนสอบ
ให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดให้ ผลทางห้องปฏิบตั กิ าร
ปลอดภัย
แผนการพัฒนาธนาคารเลือดและ
บริการตรวจวิฉยั อืนJ ๆ
1. เก็บข้อมูลผูม้ ารับบริการงาน
ธนาคารเลือดเพือJ นํามาวิเคราะห์
และปรับปรุงให้ผรู้ บั บริการได้รบั
โลหิตอย่างเพียงพอ

รายงานความก้าวหน้าธนาคารเลือด
และงานบริการโลหิต
ช่วงเดือน ต.ค.2564 - ธ.ค.2564
งานธนาคารเลือดไม่มกี ารเปิ ด
ให้บริการ เนืJองจากโรงพยาบาลได้
ปิ ดรับผูป้ ่ วยใน เพราะได้ใช้ตกึ
อาคารผูป้ ่ วยในเปิ ดเป็ นโรงพยาบาล
เฉพาะกิจรับผูป้ ่ วย COVID – 19

II-8 การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
61. การเฝ้ าระวังและภัยสุขภาพ
[II-8]

ทีมได้ประสานความร่วมมือกับ ICN
ในการออกแบบการเฝ้ าระวัง
ควบคุมการระบาดของโรค COVID
กับภาคีเครือข่ายในรูปแบบของ
cup ทําให้เกิดการเชือJ มโยงการเฝ้ า
ระวังโรค
ในชุมชนและโรงพยาบาลด้วย
กระบวนการคัดกรองกลุม่ เสียJ ง /
กลุม่ ป่ วยทีกJ ลับมารักษาตัวใน
ภูมลิ าํ เนา การดูแลด้วยระบบ HI,
CI อําเภอ /ตําบลครบ 28 วัน การ
ฉีดวัคซีนพร้อมการสนับสนุนอาหาร
ทรัพยากรจากท้องถินJ ทําให้

คําแนะนํา Suggestion
โรคและภัยสุขภาพ จากข้อมูลการเกิด
โรคตาแดง อุจจาระร่วง มือเท้าปากระบาด
ในปี 2562 นัน) ทีมควรขยายการเรียนรูจ้ าก
การเฝ้ าระวังในสถานการณ์ COVID
พัฒนาระบบการจัดเก็บติดตาม วิเคราะห์
ข้อมูลทัง) ทีเJ ป็ นปั จจุบนั (เรียนรูจ้ ากการ
ติดตามเฝ้ าระวัง COVID) เพือJ ดําเนินการ
สอบสวน ควบคุมไม่ให้เกิดการระบาด
เรียนรูว้ เิ คราะห์ขอ้ มูลย้อนหลังตามหลัก
ระบาดวิทยาตามช่วงเวลา สถานทีJ กลุม่
คน และบริบทเพือJ นํามาใช้ในการวางแผน

1. วางระบบในการดูแลผูป้ ่ วย แบบ
HI/CI ของอําเภอ
2. วางระบบการรักษาผูป้ ่ วย HI
ติดตาม การเฝ้ าระวัง ระบบรายงาน
และระบบให้คาํ ปรึกษา
3. วางระบบการตรวจค้นหาผูป้ ่ วย
จาก HR และ จาก walk in
4. วางระบบการเฝ้ าระวังทัง) จากคน
ในและนอกพืน) ทีตJ ลอดจนมีการ
ประสานงานทุกภาคส่วน

อําเภอตาลสุมมีระบบการดูแลผูป้ ่ วย
ใน HI อย่างครอบคลุมทัง) ระบบมีทมี
รักษาโดย แพทย์ มี PM อําเภอเป็ น
ผูจ้ ดั การระบบ และมอบหมายผูป้ ่ วย
CM แต่ละพืน) ทีใJ นการติดตามดูแล
อาการ เช้า-เย็น มีระบบการมา XRay การรับส่งผูป้ ่ วย การส่งยา การ
ป้ องกันการแพร่เชือ) การกําจัดขยะ
ติดเชือ) ทีบJ า้ น ตลอดจนมีการกักตัว
และออกหนังสือรับรองให้ผปู้ ่ วย ทํา
ให้ไม่มกี ารแพร่เชือ) ไปยังกลุม่ อืนJ เรา
สามารถจัดการได้อย่างดี

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
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สามารถควบคุมการแพร่กระจาย
เชือ) ในพืน) ทีไJ ด้

ร่วมกับชุมชนในการป้ องกันก่อนฤดูการ
ระบาดทีเJ คยพบ

ทีมเวชกรรมชุมชนมี PCU ทีJ
ให้บริการผูป้ ่ วยในพืน) ทีรJ บั ผิดชอบ
พร้อมการดําเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย อปท.
อสม. เกิดเครือข่ายมากมาย เช่น
เครือข่ายผูส้ งู อายุ เครือข่ายดูแลผู้
ติดเชือ) TB เครือข่ายดูแลต่อเนืJอง
เป็ นต้น ทีรJ ว่ มทําหน้าทีใJ นการ
กระตุน้ การดูแลสุขภาพ การเยียJ ม
บ้านให้ความช่วยเหลือปั ญหาชุมชน
รวมทัง) การนําส่งยาโรคเรือ) รังใน
สถานการณ์ COVID

คําแนะนํา Suggestion
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II-9 การทํางานกับชุมชน
62. การทํางานกับชุมชน [II-9]

1. สรุปข้อมูลผูป้ ่ วยทีไJ ด้รบั
การทํางานกับชุมชน ทีมเวชกรรมชุมชน ผลกระทบจากการทีไJ ม่ม ี EMS
ควรเพิมJ บทบาทการรวบรวม สรุปข้อมูล 2. ประชุมสรุปปั ญหาในภาพรวมทุก
สุขภาพประชาชนใน cup จําแนกตามกลุม่ กลุม่ วัย
วัย ร่วมกับมุมมองของผูเ้ ชียJ วชาญในการ 3. จัดทําแนวทางในการดําเนินงาน
ภาพรวมทัง) อําเภอ
กําหนดประเด็นสําคัญในการดําเนินงาน
ของชุมชนทีกJ ระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ 4. นําเสนอปั ญหาในภาคีเครือข่าย
สังคม (เช่น การไม่ม ี EMS ในชุมชน
ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึง) และส่งต่อ
ทิศทาง ข้อมูลทีวJ เิ คราะห์ให้แก่ รพ.สต.
ร่วมในการวางแผนดําเนินการสร้างเสริม
สุขภาพหรือจัดทําแผนในการพัฒนาแก้ไข
ปั ญหาชุมชน ทีตJ รงกับความต้องการ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.ได้ทราบกลุม่ ทีไJ ด้รบั ผลกระทบ
กลุม่ อุบตั เิ หตุทางรถยนต์
2. ดําเนินการแล้ว
3. มีแนวทางในเรือJ งอุบตั เิ หตุ
4. ภาคีเครือข่ายให้ดาํ เนินการใน
กลุม่ ด้อยโอกาส ทุกกลุม่ วัย
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ตอนทีI III กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริ การ
63. การเข้าถึงบริการ [III-1 (1-3*)] การเข้าถึงและรับบริ การ

1.โรงพยาบาลได้ทบทวนประเด็นทีJ
เป็ นความเชียJ วชาญ เฉพาะเพิมJ เติม
64. กระบวนการรับผูป้ ่ วย การให้ 1.ทีมมีการปรับปรุงระบบบริการสู่ การเข้าถึงและรับบริ การ
เช่น คัดกรองเด็ก
ข้อมูล และ informed consent [III- รพ.สต. ทัง) 7 แห่งในการดูลารักษา 1. ควรนําปั ญหาการเข้าถึงบริการล่าช้า 2.กําหนดตัวชีว) ดั คุณภาพ ด้านการ
ผูป้ ่ วยโรคเรือ) รังสัปดาห์ละ 1 รพ.
ในภาพรวมและเฉพาะโรคสําคัญมา
1 (4-8*)]
พยาบาลในกลุม่ โรคเฉพาะและโรค
สต. พัฒนาระบบประสานส่งต่อ
ทบทวน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
เข็มมุง่ ของ รพ. AMI Stroke และ
ผูป้ ่ วยทีเJ กินศักยภาพกับแพทย์
ตามบริบทพืน) ทีJ เช่น พืน) ทีไJ กล ขาด ผูป้ ่ วยCOVID-19
เฉพาะทาง นําส่งตรงหน่วยงาน
EMS อยูบ่ า้ นคนเดียว มาร่วมวางแผน 3.ส่งเสริมให้ทกุ หน่วยงานดําเนิน
เฉพาะ เช่น AMI, stroke, high risk
แก้ไขพัฒนาเพือJ ช่วยให้ผปู้ ่ วยเข้าถึง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่าง
pregnancy ทําให้ผปู้ ่ วยเข้าถึง
บริการทีเJ หมาะสม เป็ นต้น
ต่อเนืJอง เช่น CQI R2R
บริการได้เหมาะสม เป็ นต้น
2. ควรทบทวนเกณฑ์การคัดกรองผูป้ ่ วย 4.กระตุน้ และสนับทุกหน่วยงาน
2.การคัดกรองผูป้ ่ วยทีเJ สียJ งต่อการ
ตามระดับความรุนแรงให้ชดั เจนทัง)
บริการ พยาบาล รายงานความเสียJ ง
แพร่กระจายเชือ) ทัง) ARI, PUI
เด็ก ผูใ้ หญ่
และทบทวนอุบตั กิ ารณ์ดา้ น 3P
พร้อมการกําหนดเกณฑ์ ความ
5.จัดอบรมความรูใ้ ห้เจ้าหน้าทีมJ ี
รุนแรงในการส่งผูป้ ่ วยเข้ารับบริการ
ทักษะการดูแลผูป้ ่ วยในกลุม่ โรค
ทีJ ER นอกจากนัน) ได้พฒ
ั นาระบบ
ต่างๆ
คัดกรองผูป้ ่ วยทีสJ งสัย chest pain
6.เพิมJ พูนการใส่ชดุ PPE แก่
เจ้าหน้าทีJ
คําแนะนํา Suggestion

1.กําหนดตัวชีว) ดั คุณภาพด้านการ
พยาบาลในกลุม่ โรค AMI,Stroke มี
ผูป้ ่ วยได้ให้ SK ไป 2 ราย ในไตร
มาสแรก ของปี งบประมาณ 2565
(1 ตุลาคม 2564 – 31ธันวาคม
2564 ไม่มกี ารเสียชีวติ
2.เจ้าหน้าทีหJ อ้ งฉุกเฉินไม่มกี ารติด
เชือ) COVID-19
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1.มีการนําเวชระเบียนทีตJ รวจแทน
แพทย์ของงานอุบตั เิ หตุฉุกเฉินมา
ทบทวน ทุก 1 เดือน โดยการสุม่

1.มีการนําเวชระเบียนทีตJ รวจโดย
ไม่ใช่แพทย์มาร่วมกันทบทวน
ของสหวิชาชีพในทุกๆ 1 เดือน โดย
การสุม่ ตรวจรวมทัง) นําเวชระเบียน
เคสทีJ miss Dx,delay Dx มา
ทบทวน

III-2 การประเมิ นผูป้ ่ วย
65. การประเมินผูป้ ่ วย และการส่ง ความก้าวหน้ าจากการทบทวน
ตรวจเพือJ การวินิจฉัยโรค [III-2 ก, เพิI มเติ มพบว่า
ข]
ได้จดั ทําแนวทางการแยกโรคกลุม่
อาการปวดท้องเบือ) งต้น ได้แก่
66. การวินิจฉัยโรค [III-2 ค] *
gallstone, cholesislitis, IBS,
GERD, ACS

ข้อเสนอแนะ Recommendation
การวิ นิจฉัยโรค ทีมควรเรียนรูท้ บทวน
เวชระเบียนให้ครอบคลุมประเด็นการส่ง
ตรวจวินิจฉัยนอกเวลาทีเJ หมาะสม เพือJ
นํามาปรับปรุงการตัดสินใจส่งตรวจ
วินิจฉัยโรคนอกเวลาในกลุม่ โรค/อาการ
สําคัญทีชJ ดั เจน ช่วยลด miss Dx, delay
Dx และใช้ในการวินิจฉัยหรือปรับแผนการ
รักษา

III-3 การวางแผน
67. การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย
[III-3.1]
68. การวางแผนจําหน่าย [III-3.2]

1.ทบทวนเคสทีJ miss Dx. ภายใน 1
คําแนะนํา Suggestion
จากการสัมภาษณ์ทมี เรียนรูร้ ว่ มกันใน
สัปดาห์
การทบทวน ทีมควรททบทวนเวชระเบียน
ทีทJ รุดลง ส่งต่อ เพือJ หาโอกาสพัฒนาใน
การดูแลผูป้ ่ วย เช่น ปรับเกณฑ์ในการ
กําหนดกลุม่ เสียJ งการประเมินปั ญหา /
ความเสียJ ง ความรุนแรง นํามาสือJ สาร
จําแนกผูป้ ่ วยเสียJ งในแต่ละแผนกได้
ชัดเจนมากขึน) ทบทวนเกณฑ์ขอคํา
ปรึกษา มีแนวทางการประเมินซํ)าทีJ

1.นําเวชระเบียนของเคส Miss Dx.
Delay Refer มาทบทวนร่วมกับสห
วิชาชีพ ทันทีทเJี กิดเหตุการณ์ โดย
ทบทวนภายใน 1 สัปดาห์ทเJี กิดเหตุ
และรายงานความเสียJ งและผูบ้ ริหาร
ภายใน 24 ชัวโมง
J เพือJ หาแนว
ทางการป้ องกันร่วมกัน

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
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รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

สอดคล้องกับความรุนแรง กําหนดค่า
EWS ในการรายงานแพทย์
III-4 การดูแลผูป้ ่ วย
69. การดูแลทัวไป
J [III-4.1]

ข้อเสนอแนะ Recommendation

อาหารและโภชนบําบัด

การดูแลและบริการทีมJ คี วามเสียJ งสูง

70. การดูแลและบริการทีมJ คี วาม
เสียJ งสูง [III-4.2]

การดูแลผูป้ ่ วยเสีIยงสูง ทีมควรทบทวน
เวชระเบียนผูป้ ่ วยเสียชีวติ ทรุดลง ส่งต่อ
revisit เพือJ กําหนดลักษณะ / กลุม่ ผูป้ ่ วย
เสียJ งสูงของแต่ละหน่วยงานทีชJ ดั เจนมาก
ขึน) ทัง) ในภาพรวมและเฉพาะโรคสําคัญ
เช่น ผูป้ ่ วย hypertensive crisis นํามา
ปรับปรุง /ลดอุปสรรคทีทJ าํ ให้ไม่สามารถ
ประเมินซํ)าตามเวลาทีกJ าํ หนดได้ การส่ง
ตรวจวินิจฉัยในกลุม่ เสียJ งนอกเวลาทีJ
เหมาะสม กําหนดค่า early warning sign
เกณฑ์ในการขอคําปรึกษา เกณฑ์ทแJี พทย์
ต้องมาประเมินผูป้ ่ วยตนเอง และเกณฑ์สง่
ต่อด้วยมุมมองป้ องกัน

1.ปรับระบบการปฏิบตั งิ านเพือJ ให้
สอดคล้องกันระหว่างการบริการ
ผูป้ ่ วย COVID-19 ทีเJ ปิ ดเป็ น
โรงพยาบาลเฉพาะกิจ
2.ควบคุมลักษณะอาหารให้ม ี
ส่วนประกอบให้ครบ 5 หมู่ และ
สัดส่วนทีเJ หมาะสมกับความต้องการ
ของร่างกายทัง) ผูป้ ่ วยทัวไปและ
J
ผูป้ ่ วย COVID-19
3.ปรับลดและควบคุมโซเดียมใน
อาหารผูป้ ่ วยทัวไปที
J ไJ ม่มขี อ้ จํากัด
4.ให้สขุ ศึกษาโภชนบําบัดทัง) ผูป้ ่ วย
ทัวไป
J ญาติ และผูป้ ่ วย COVID-19

1.นําเวชระเบียนผูป้ ่ วยเสียชีวติ ทรุด
ลง ส่งต่อ revisit มาทบทวน
ร่วมกับสหวิชาชีพ
2.กําหนด EMS จุด ARI ทีชJ ดั เจน
มากขึน)
อาหารและโภชนบําบัด
1.ปรับเวลาในการปฏิบตั งิ านเพือJ
รองรับการบริการให้ตรงเวลา
2.เลือกวัตถุดบิ ทีมJ คี ณ
ุ ภาพและ
เหมาะสมกับความต้องการของ
ร่างกายและสามารถต้านทานโรค
3.ปรับเมนูทใJี ช้บอ่ ยได้ 5 เมนู
4.ผูป้ ่ วย COVID-19 ให้สขุ ศึกษา
ทางไลน์กลุม่ ดูแลผูป้ ่ วยร่วมกับสห
วิชาชีพอืนJ ๆ

71. การระงับความรูส้ กึ [III-4.3 ก]
72. การผ่าตัด [III-4.3 ข]*
73. อาหารและโภชนบําบัด [III4.3 ค]
74. การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
[III-4.3 ง]
75. การจัดการความปวด [III-4.3
จ]
76. การฟื) นฟูสภาพ [III-4.3 ฉ]
77. การดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ) รัง
[III-4.3 ช]

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
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ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
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รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย

การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย

1.การสร้างทีมสหวิชาชีพทีมJ คี วาม
ต่อเนืJอง
2.การจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ในการ
สนับสนุนผูป้ ่ วยในการดูแลระยะ
สุดท้ายนําประเด็นปั ญหาทีไJ ด้มา
พัฒนาอย่างต่อเนืJอง

1.มีการสนับสนุนให้ผปู้ ่ วยและญาติ
ร่วมกันในการตัดสินใจเพือJ การดูแล
ประคับประคองในวาระสุดท้ายของ
ชีวติ มีบริการทางเลือกในการ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการดูแลต่อทีJ
บ้าน

การจัดการความปวด

การจัดการความปวด

มีการกําหนดใช้เครือJ งมือประเมิน
ระดับความเจ็บปวดทีใJ ช้รว่ มกันทุก
หน่วยงานโดยใช้วธิ ี Visual
analogue scale (VAS) 0-10 ใช้ใน
กลุม่ โรคดังต่อไปนี)

ใช้ VAS ร่วมกันทุกหน่วยงานและ
บําบัดอาการเจ็บปวด ด้วยวิธดี งั ตอ
ไปนี)

- Acute (AMI, accident , abd
pain,LP,muscle strain,Tendinitis)
- Chronic (CA, muscle strain,
กลุม่ อาการ LBP เป็ นต้น
และได้ประเมินซํ)า

2.มีแนวปฏิบตั ใิ นการให้ขอ้ มูลเรือJ ง
ความปวด การประเมินความปวด
เพือJ ง่ายต่อการปฏิบตั ิ

- แม่และเด็ก: จัดท่าและสิงJ แวดล้อม
ให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย นวดประคบ อบ
สมุนไพร
- IPD : จัด position และสิงJ แวดล้อม
ให้รสู้ กึ ผ่อนคลายร่วมกับการใช้ยา
- แพทย์แผนไทย : นวด ประคบ อบ
สมุนไพรร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
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ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
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รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

- ใน ward ทุก 4 ชม.

- PT : US,TENS,IFC ประคบร้อน/
- OPD/PT/แผนไทย ประเมินซํ)าเมือJ เย็น ร่วมกับการยืดกล้ามเนื)อ เพือJ
ลดการใช้ยา
มาตามนัดครัง) ถัดไป

การฟื) นฟูสภาพ
1.เนืJองจากสถานการณ์การแพร่เชือ)
1.เพิมJ ความถีใJ นการออกเยียJ มผูป้ ่ วย COVID-19ทําให้ปีงบประมาณ
(IMC) ในระยะเวลา 6 เดือนแรก
2565 ยังไม่ได้ออกเยียJ มผูป้ ่ วยใน
(Golden period) เป็ น 10-15 ครัง)
ชุมชน แต่มกี ารติดตามโดยโทร
2.ให้บริการฟื) นฟูสมรรถภาพในกลุม่ สอบถามและให้ความรู้ วางแผนออก
โรคสําคัญ คือ Stroke,HI,SCI
เยียJ มในชุมชนต้นเดือน กุมภาพันธ์
3.จัดทํามาตรการในการออกฟื) นฟูฯ ปี 2565
ในชุมชน เพือJ ป้ องกัน COVID-19
2.ใช้โปรแกรม PT soft ในการส่งต่อ
ผูป้ ่ วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
3. ระบบไลน์กลุม่ PT เพือJ ส่งต่อ
ข้อมูลผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาลอืนJ ๆ
และติดตามการรายงานผล (ส่งผล
เคส IMC (PT), Intermediate care)
4.ระบบตรวจสอบข้อมูลการส่งต่อ
ผูป้ ่ วยทุกวันโดยนักกายภาพบําบัด
5.ตรวจ ATK ผูป้ ่ วยทุกรายก่อนการ
ให้บริการฟื) นฟูในชุมชนและ
เจ้าหน้าทีตJ อ้ งใส่อุปกรณ์ป้องกันครบ
การฟื) นฟูสภาพ

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
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สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)

35
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รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

ชุด เพือJ ป้ องกันการการติดเชือ) และ
ป้ องกันการแพร่เชือ) ให้แก่ผปู้ ่ วย

1.ผูป้ ่ วยทีมJ คี วามเสียJ งสูง ในการ
รักษาด้านการแพทย์แผนไทยจะส่ง
ต่อแพทย์แผนปั จจุบนั ทุกราย

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

1.พัฒนาระบบบริการผูป้ ่ วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID-19
2.พัฒนาแนวทางการลดแออัดใน
โรงพยาบาลเพือJ ลดการแพร่กระจาย
เชือ) COVID-19 สําหรับผูป้ ่ วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
3.พัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ่ วย
เบาหวานในชุมชนภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโรค
COVID-19
4.พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลัง
ของผูป้ ่ วยและญาติ
- การให้ความรูเ้ รือJ งการควบคุม
อาหารโดยโภชนาการ

1.ผูป้ ่ วยทัง) หมด จํานวน 2,277 ราย
ส่งไปรับยาทีJ รพ.สต.จํานวน 979
ราย
2.ลดความแออัดในโรงพยาบาลได้
42.99 %

1.การดูแลผูป้ ่ วยเสียJ งสูง ส่งต่อทุก
รายและรวดเร็วทันเวลา

III-5 การให้ข้อมูลและเสริ มพลังแก่ผปู้ ่ วย/ครอบครัว
78. การให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง
[III-5]

ทีมได้พฒ
ั นากระบวนการให้ขอ้ มูล
เสริมพลังแก่ผปู้ ่ วย DM,HT ทีJ
ควบคุมไม่ได้ต่อเนืJอง 3 ครัง) เข้าสู่
ระบบผูป้ ่ วยใน เพือJ ให้ทมี สหสาขา
วิชาชีพ ได้แก่ โภชนากร
กายภาพบําบัด เภสัชกร แพทย์
พยาบาล ประเมินวางแผนในการให้
ความรู้ ปรับพฤติกรรม และการ
ปรับยา ส่งต่อ รพ.สต. ในการ
ติดตามต่อเนืJองรวม 35 ราย พบว่า
สามารถควบคุมได้ดขี น)ึ 70%

คําแนะนํา Suggestion
ทีมควรทบทวนปั ญหาอุปสรรคของ
ผูป้ ่ วยโรคเรือ) รังทีคJ วบคุมไม่ได้ ผูป้ ่ วย
readmit, revit เพือJ นํามาปรับปรุง
กระบวนการ/ประเด็น เทคนิคในการให้
ข้อมูลเสริมพลังผูป้ ่ วย /ญาติ ด้วยการมี
ส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพในรูปแบบ
ต่างๆ พร้อมการประเมินซํ)า บันทึก
ความก้าวหน้าอย่างสมํJาเสมอ เพือJ ให้
ผูป้ ่ วย /ญาติสามารถดูแลตนเองได้

สิงJ ทีไJ ด้เรียนรู้
การพัฒนางานประจําอย่างต่อเนืJอง
โดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ให้
ความสําคัญกับทุกสาขาวิชาชีพ
ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจ
เสียสละเมือJ มีสถานการณ์ฉุกเฉินทีJ
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ าย
จะสามารถรับมือกับปั ญหาได้เป็ น
อย่างดีและเกิดผลลัพธ์ทดJี ี จะยิงJ เป็ น

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน
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3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

- การให้ความรูเ้ รือJ งการออกกําลัง
กาย โดยนักกายภาพบําบัด เน้น
การฝึกสมาธิบาํ บัด SKT
- การให้ความรูเ้ รือJ งการใช้ยาอย่าง
ถูกวิธโี ดยเภสัชกร
- การให้คาํ แนะนําเกียJ วกับการ
จัดการกับความเครียด
- สร้างห้องเรียนเบาหวานรายใหม่
เพือJ ให้ผปู้ ่ วยเบาหวานรายใหม่และ
ญาติมคี วามรูค้ วามเข้าใจและ
สามารถดูแลตนเองและปฏิบตั ไิ ด้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

แรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาทีเJ ป็ น
ปกติใหม่อย่างต่อเนืJองยังยื
J น
Routine to new normal

การประสานดูแลต่อเนืJองในผูป้ ่ วย
COVID -19

การประสานดูแลต่อเนืJองในผูป้ ่ วย
COVID - 19

1. มีการจัดทําโครงการอบรมการ
ดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองและ
ระยะสุดท้ายเพือJ พัฒนาความรูค้ วาม
เข้าใจและทักษะในการดูแล PC และ
ระยะท้ายแก่บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข ผูด้ แู ลผูป้ ่ วย จิต
อาสา เพือJ ให้ผปู้ ่ วยและครอบครัว
ได้รบั การดูแลจากบุคลากรทาง

1. มีการค้นหาผูป้ ่ วยทีเJ ป็ นกลุม่ เสียJ ง
โดยทีม คร.เพือJ เฝ้ าระวังและป้ องกัน
การแพร่กระจายเชือ)
2.ผูป้ ่ วยทีไJ ด้รบั การดูแลมีการ
จําหน่ายกลับสูช่ มุ ชนและมีการ
เตรียมพืน) ทีชJ มุ ชน เพือJ ให้เกิดความ
ปลอดภัย
3.จัดให้ผปู้ ่ วยโควิด – 19 สีเขียว 10

III-6 การดูแลต่อเนืI อง
79. การดูแลต่อเนืJอง [III-6]

ทีมมีการประสานดูแลต่อเนืJองใน
ผูป้ ่ วย COVID กับชุมชนทัง) รับ
กลับไปกักตัวใน CI,HI ต่อเนืJอง
พร้อมการติดตามประเมินจนครบ
28 วัน นอกจากนัน) ในกลุม่ stroke
มีระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลแม่
ข่ายกลับมาดูเนืJองร่วมกับทีม
กายภาพบําบัด กลุม่ palliative
ผูส้ งู อายุพงJึ พิง ประสานส่งต่อ อสม.
Care giver ติดตามดูแลต่อเนืJอง

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
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ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

การแพทย์อย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีดJ ี
ขึน)
2.ให้การดูแลผูป้ ่ วย COVID – 19
สีเขียวทีเJ น้นการรักษาทีบJ า้ น ทัง)
ด้านยา อาหารและการปฏิบตั ติ วั ลด
การแพร่กระจายเชือ) ในส่วนกลุม่ อืนJ
เน้นการป้ องกันการติดโรค COVID
- 19 การรับวัคซีน และการฟื) นฟูใน
ภาวะทีโJ รคโควิดระบาด

รายรักษา HI จนครบไม่ม ี
ภาวะแทรกซ้อนและไม่มกี าร
แพร่กระจายเชือ) ในชุมชน
4.ผูป้ ่ วยกลุม่ อืนJ ๆในชุมชนไม่มกี าร
ติดเชือ) โควิด-19
การดูแลต่อเนืJอง Palliative care
1.มีการดูแลผูป้ ่ วย กลุม่ Palliative
โดยเน้นการให้ความรูแ้ ก่ ญาติ
ผูด้ แู ลให้มคี วามรูก้ ารดูแลและทีม
อสม. CG มีการเข้าถึงและร่วมดูแล
ผูป้ ่ วยในชุมชน

การดูแลต่อเนืJองหญิงหลังคลอด

1. มีการติดตามมารดาหลังคลอด
เพือJ อส่งเสริมสุขภาพหลังคลอดด้วย การดูแลต่อเนืJองหญิงหลังคลอด
วิธที บั หม้อเกลือ จํานวน 5 ครัง)
1.หญิงหลังคลอดหลังรับการทับ
หม้อเกลือ 5 ครัง) จะมีรา่ งกายทีJ
แข็งแรงขึน) นํ)าคาวปลาลดลงเกือบ
หมด นํ)านมไหลดีขน)ึ

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
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ตามข้อเสนอแนะ

ตอนทีI IV ผลการดําเนิ นการ
IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ
(1) ตัวชีDวดั สําคัญด้านการดูแลผูป้ ่ วย
80. ผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยใน
ภาพรวม
[IV-1,III]

81. ผลลัพธ์ดา้ นความต่อเนืJองใน
การดูแล [IV-1,III-5, 6]
83. ผลลัพธ์ดา้ นกระบวนการและ
ผลลัพธ์ในการดูแลผูป้ ่ วยโรค
สําคัญ (มิตคิ วามเหมาะสมและ
ประสิทธิผล)
[IV-1,
III-2, 3, 4]

ควรทบทวนกําหนดตัวชีว) ดั ทีสJ ะท้อน
คุณภาพผลลัพธ์การดูแลผูป้ ่ วยของ
โรงพยาบาล เช่น การเสียชีวติ การส่งต่อ
readmitted, revisit เป็ นต้น พร้อมการ
เรียนรูว้ เิ คราะห์ให้เห็นกลุม่ โรค ปั ญหา
สาเหตุ ปั จจัยต่างๆ ตามบริบททีนJ ําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาต่อเนืJองได้อย่าง
ชัดเจน

1.ประชุมทีมทบทวนตัวชีว) ดั ทุก 1
เดือน
2.เก็บข้อมูลตัวชีว) ดั เพือJ นํามา
วิเคราะห์เพือJ ปรับปรุงแก้ไขตัวชีว) ดั

ควรทําความเข้าใจในการกําหนดตัวชีว) ดั
มีการทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยทีJ
ตามมิตคิ ณ
ุ ภาพทีสJ ะท้อนคุณค่าของแต่ละ ครอบคลุมถึงการขาดนัด การดูแล
ด้านในการให้ บริการผูป้ ่ วย เช่น มิตกิ าร อย่างต่อเนืJอง
เข้าถึงภาพรวม และเฉพาะกลุม่ โรค / กลุม่
ผูป้ ่ วย มิตกิ ารดูแลต่อเนืJองทีคJ รอบคลุมทัง)
การขาดนัด ดูแลต่อเนืJองทีคJ รอบคลุม
ผูป้ ่ วยสําคัญ OPD,IPD มิตคิ วาม
เหมาะสมทีเJ ทียบเคียงแนวทางการปฏิบตั ิ

มีการจัดประชุมทีมทบทวนกําหนด
ตัวชีว) ดั ทีสJ ะท้อนคุณภาพผลลัพธ์
การดูแลผูป้ ่ วยของโรงพยาบาล เช่น
การเสียชีวติ การส่งต่อ readmitted,
revisit และได้คดิ วิเคราะห์ให้เห็น
กลุม่ โรค ปั ญหาและสาเหตุต่างๆ
เพือJ นํามาปรับปรุงการดูแลผูป้ ่ วย
อย่างต่อเนืJอง
นําข้อมูลทีไJ ด้จากการทบทวนมา
วิเคราะห์รว่ มกับสหวิชาชีพ เพือJ
พัฒนาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยให้
ครอบคลุมทุกมิติ

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน
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84. ผลลัพธ์ดา้ นการใช้ทรัพยากร
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3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

-

-

มาตรฐาน มิตปิ ระสิทธิผลทีสJ ะท้อนผลลัพธ์
การดูแลรักษา พร้อมการฝึกวิเคราะห์ตาม
ช่วงเวลา พืน) ทีJ กลุม่ วัยเป็ นต้นเพือJ
นํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้ เป็ นต้น

85. ผลลัพธ์ดา้ นความปลอดภัยใน
การดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัด (S)* [IV-1,
III-4.3 ก, ข]
86. ผลลัพธ์ดา้ นความปลอดภัยใน มีผลลัพธ์ดา้ นความปลอดภัยใน
การควบคุมและป้ องกันการติดเชือ) การควบคุมและป้ องกันการติดเชือ)
อยูใ่ น เกณฑ์ทดJี โี ดยไม่พบมีการติด
(I)* [IV-1, II-4]
เชือ) ในโรงพยาบาล ไม่พบการติด
เชือ) clean wound รวมทัง)
HAP,CAUTI, phlebitis ซึงJ เกิดจาก
การนิเทศติด
ตามมาตรฐานการทํางาน เน้นการ
ล้างมืออย่างถูกต้อง เนืJองจากทาง
โรงพยาบาลรับเฉพาะเคสทีมJ ี
ศักยภาพดูแลได้ด ี

39

ควรกําหนดตัวชีว) ดั เชิงกระบวนการพร้อม
ติดตามความร่วมมือในการปฏิบตั อิ ย่าง
สมํJาเสมอ เพือJ นํา มาวิเคราะห์ ปั ญหา
สาเหตุ อุปสรรคในการปฏิบตั แิ ละพัฒนา
ต่อเนืJอง

ทีมทบทวนและกําหนดตัวชีว) ดั เชิง
กระบวนการเพิมJ เติมในเรือJ ง
เกียJ วกับการป้ องกันการติดเชือ) และ
จ่ายกลาง เช่น กระบวนการทํางาน
- อัตราการ re-sterile ไม่ตรงวัน
- อัตราการใช้เครือJ งมืออุปกรณ์
หมดอายุ
- อัตราการล้างมือถูกต้อง ® ขัน) ตอน
และตาม ¯ moment เก็บข้อมูลให้
มากขึน) โดยการสังเกต นิเทศโดยผู้
ปฏิบตั ไิ ม่ทราบล่วงหน้า เพือJ ได้
ข้อมูลมากขึน) พร้อมติดตามความ
ร่วมมือในการปฏิบตั อิ ย่างสมํJาเสมอ
เพือJ นํา มาวิเคราะห์ ปั ญหา สาเหตุ
อุปสรรคในการปฏิบตั แิ ละพัฒนา
ต่อเนืJอง

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
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3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

ควรเรียนรูใ้ ช้ประโยชน์จากตัวชีว) ดั และ
อุบตั กิ ารณ์ดว้ ยการบูรณาการการทบทวน
รายเคส สูก่ ารสรุปปั ญหาวิเคราะห์ขอ้ มูล
สาเหตุทแJี ท้จริงของปั ญหาในภาพรวม
เพือJ นํามาใช้ปรับปรุงระบบบริการให้
ปลอดภัยเชิงระบบบริการให้ปลอดภัยเชิง
ระบบ เช่น การเกิดปฏิกริ ยิ าจากการให้
เลือด การเกิด ME นอก/ในเวลา
หน่วยงาน ยาทีพJ บ เป็ นต้น

สรุปความคลาดเคลือJ นทางยา
ภาพรวมตามตัวชีว) ดั เป็ นนอกและใน
เวลา เป็ นรายเคส นําปั ญหามา
ทํางาน R2R เพือJ หาแนวทาง
ร่วมกับสหวิชาชีพ สูแ่ นวทางป้ องกัน
การเกิดปั ญหาความคลาดเคลือJ น
ทางยาซํ)า

1.ดําเนินการแยกเก็บความ
คลาดเคลือJ นทางยาเป็ นในและนอก
เวลา
2.หาแนวทางแก้ไขปั ญหาความ
คลาดเคลือJ นทางยาทีเJ กิดขึน)
ร่วมกับสหวิชาชีพ

88. ผลลัพธ์ดา้ นความปลอดภัยใน
กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย (P) * [IV1,III]

ควรออกแบบการจัดเก็บข้อมูลในประเด็น
miss, delay diagnosis, identification
error ทีคJ รอบคลุมทุกหน่วยงาน/
กระบวนการบริการ เพือJ ให้เห็นปั ญหา
แท้จริงของโรงพยาบาล นํามาวิเคราะห์ใช้
ประโยชน์

- แต่งตัง) ทีมสหวิชาชีพทบทวนเวช
ระเบียน เดือนละ 1 ครัง)

- ประชุมทบทวนการจัดเก็บข้อมูล
ในประเด็น miss, delay diagnosis,
identification error ให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน

89. ผลลัพธ์ดา้ นความปลอดภัยใน
การใช้ line/tube/catheter และตัว
วัดทีเJ กียJ วข้องกับห้องปฏิบตั กิ าร
(L) * [IV-1, II-7.2]

หน่วยงานควรนํากรณีทมJี กี ารรายงานผล
lab ผิดค่า ผิดคนทีเJ กิดขึน) มาทบทวน
วิเคราะห์ หาสาเหตุ เพือJ นํามาพัฒนา
ระบบการรายงานผล อย่างถูกต้อง เพือJ ลด
ความคลาดเคลือJ นทีอJ าจเกิดขึน)

แผนการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารทาง
การแพทย์พยาธิวทิ ยาคลินิก

ความถูกต้องของการรายงานผลทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร

1. กําหนดผูร้ บั ผิดชอบการทวนสอบ
ผลการรายงานทางห้องปฏิบตั กิ าร
2. กําหนดระเบียบปฏิบตั กิ าร
รายงานผลทางห้องปฏิบตั กิ าร

กลุม่ งานเทคนิคการแพทย์ได้มกี าร
ปรับปรุงแก้ไขในการทบทวนผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเทคนิค
การแพทย์ ตามคําแนะนําของ
อาจารย์ทปJี ระเมิน Re-HA โดยมีการ
กําหนดข้อบังคับในวันหยุด เสาร์ –

(Evidence)
87. ผลลัพธ์ระบบบริหารจัดการ
ด้านยา และด้าน/ในความ
ปลอดภัยในการใช้ยา/เลือด (M)*
[IV-1, II-6, II-7.4]

พบตัวอย่างการเรียนรูใ้ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล dispensing error
ในภาพรวมทีทJ าํ ให้เห็นกลุม่ ความ
คลาดเคลือJ นเบือ) งต้น และสาเหตุ
สําคัญในบางประเด็น แต่ไม่ชดั เจน
ในการประสานสหสาขาวิชาชีพใน
การแก้ไขเชิงระบบ

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

90. ผลลัพธ์ดา้ นความปลอดภัยใน
การดูแลภาวะฉุกเฉิน (E)* [IV-1,
III-4.2 (5)]

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)

41

แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

3. ตารางแบบฟอร์มการทวนสอบ
ผลทางห้องปฏิบตั กิ าร

อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทมJี ี
เจ้าหน้าทีขJ น)ึ ปฏิบตั งิ านเพียง 1 คน
โดยให้มกี ารทวนสอบผลการตรวจ
ทุกรายทีมJ กี ารส่งตรวจในวันถัดไป
ในส่วนวันราชการให้มกี ารสุม่ 30%
ของผูป้ ่ วยทีมJ าให้บริการ

ควรเรียนรูก้ ารกําหนดตัวชีว) ดั ทีสJ ะท้อน
ความปลอดภัยในกระบวนการดูแลรักษา
เช่น กลุม่ ผูป้ ่ วยทีทJ รุดลง ความไวในการ
ตอบสนอง เป็ นต้น

- มีการจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่
เจ้าหน้าทีทJ กุ จุดเกียJ วกับการปฐม
พยาบาลเบือ) งต้นและการช่วยฟื) นคืน
ชีพขัน) พืน) ฐาน โดย ทีมแพทย์และ
เจ้าหน้าทีงJ านอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน

- ประชุม กําหนด EWS ของแต่ละ
จุดเพือJ เฝ้ าระวังภาวะทรุดลงของ
ผูป้ ่ วยและมีเฝ้ าระวังติดตามอาการ
ของผูป้ ่ วยทุกจุดบริการ

ควรทําความเข้าใจในการกําหนดตัวชีว) ดั
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผูร้ บั บริการ
กลุม่ โรคต่างๆ ทีสJ ะท้อนการปรับเปลียJ น
พฤติกรรม และเรียนรูก้ ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนทีมJ กี าร
จัดเก็บให้สะท้อนชุมชนทีมJ กี ารดําเนินงาน
ทีเJ ข้มแข็ง และปั จจัยต่างๆเพือJ นํามา
พัฒนาปรับปรุง

1.อัตราหญิงฝากครรภ์ครัง) แรกอายุ
ครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 50
2.เด็กแรกเกิดมีน)ําหนักน้อยกว่า
2,500 กรัมไม่เกินร้อยละ๗
3.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ
85

1.อัตราหญิงฝากครรภ์ครัง) แรกอายุ
ครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 80
2.เด็กแรกเกิดมีน)ําหนักน้อยกว่า
2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 1.25
3.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัยไม่น้อยร้อยละ 98

(2) ตัวชีDวดั สําคัญด้านการสร้างเสริ มสุขภาพ
91. ผลลัพธ์ดา้ นการสร้างเสริม
สุขภาพของผูร้ บั บริการ 3-7 ตัว
[IV-1 (2)]

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

92. ผลลัพธ์ดา้ นการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน [II-8, II-9]

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

1.หมูบ่ า้ นกินปลาร้าต้มสุก ร้อยละ
50

1.หมูบ่ า้ นกินปลาร้าต้มสุกร้อยละ
80

2.ความครอบคลุมการตรวจคัดกรอง 2.ความครอบคลุมการตรวจคัด
มะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60ปี
กรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60
ภายใน 5 ปี มากกว่าร้อย 80
ปี ร้อยละ 52.14
3.อัตราป่ วยโรคไข้เลือดอออกไม่เกิน 3.อัตราผูป้ ่ วยโรคไข้เลือดออกไม่
15 ต่อแสนประชากร
เกิน 15 ต่อแสนประชากร ผลงาน
ไม่มผี ปู้ ่ วย
4.ผูส้ งู อายุกลุม่ ทีมJ ภี าวะพึงJ พิงได้รบั
การดูแลจาก CG ร้อยละ 100

4.ผูส้ งู อายุกลุม่ ทีมJ ภี าวะพึงJ พิงได้รบั
การดูแลจาก CG ครบทุกคน

1.ประเมินความพึงพอใจผูม้ ารับ
บริการในแผนกผูป้ ่ วยนอกและ
ผูป้ ่ วยโรคเรือ) รัง เพือJ พัฒนารูปแบบ
การให้บริการ

1.จัดพืน) ทีใJ ห้เพียงพอสําหรับผูม้ ารับ
บริการ มีการเว้นระยะห่างเพือJ
ป้ องกันการแพร่กระจายเชือ)

IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้ นผูป้ ่ วยและผูร้ บั ผลงานอืIน (มิ ติคนเป็ นศูนย์กลาง)
93. ตัววัด/ผลลัพธ์สาํ คัญด้าน
ความพึงพอใจ/ไม่พงึ พอใจ/ความ
ผูกพัน ของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน/ผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย [IV-2, I-3]

มีผลลัพธ์ความพึงพอใจกลุม่ ผูป้ ่ วย
ในทีดJ ขี น)ึ และผูป้ ่ วยนอกลดลง
เล็กน้อย มีการนําปั ญหาทีพJ บมา
ปรับปรุงการให้บริการ เช่น บัตรคิว
แยกโรค คลินิกพิเศษ จัดบริการ
WIFI บริการส่งกลับเป็ นต้น

2.แผนการปรับปรุงอาคารสถานทีJ
สืบเนืJองจากมุง้ ลวดชํารุด ได้นําเข้า
แผนปี 2565

2.จัดช่องทางการให้บริการสําหรับ
ผูส้ งู อายุ เพือJ ให้ผสู้ งู อายุได้รบั
บริการอย่างรวดเร็ว
3.ความพึงพอใจของงานผูป้ ่ วยในทีJ
มีเกณฑ์คะแนนต้องปรับปรุง คือ ใน

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ
ส่วนของอาคารสถานทีJ ซึงJ ได้นําเข้า
แผนพัฒนาปี 2565
4.มีการปรับเปลียJ นเตียงเก่าทีชJ าํ รุด
เป็ นเตียงปรับระดับได้ทกุ เตียง
5.จัดหาอุปกรณ์ให้มเี พียงพอ
ให้บริการ เช่น เสือ) ผ้า, ผ้าห่ม,ผ้าปูทJี
นอน

IV-3 ผลด้านกําลังคน
94. ผลลัพธ์ดา้ นกําลังคน [IV-3, I- มีความพยายามในการ ค้นหาความ
ต้องการของบุคลากร ตอบสนอง
5]
ความต้องการของบุคลากรในแต่ละ
กลุม่ อย่างเหมาะสม ทําให้แม้อยูใ่ น
สถานะเป็ นโรงพยาบาล ทีตJ อ้ งรับ
ผูป้ ่ วย COVID -19 ยังมีผลลัพธ์
ความผูกพันและความพึงพอใจใน
ระดับสูงขึน)

ควรกําหนดตัวชีว) ดั ทีสJ ะท้อนประเด็น
คุณภาพของระบบงานอย่างครอบคลุม
ทัง) ด้านสมรรถนะ ความเพียงพอ ความสุข
วิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุทแJี ท้จริงของ
ปั ญหา จากแนวโน้มสุขภาพ บุคลากรทีJ
แย่ลง เพือJ ดําเนินการแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสม

1.การจัดหาบุคลากรทีขJ าดแคลน ขอ 1.มีการขออนุมตั เิ ลขตําแหน่งเพือJ
อนุมตั จิ า้ งในตําแหน่งทีขJ าดแคลน
ทดแทน ตําแหน่งทีลJ าออก,ย้าย
2.การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
3.การจัดสิงJ อํานวยความสะดวกใน
การเรียนรู้
4.การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเอง
5.การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพือJ
ให้กบั บุคลากรมีผลงานทีดJ ี
6.มีระบบการจัดการสุขภาพ
บุคลากรต่อเนืJอง ในกลุม่ ดี กลุม่
เสียJ ง กลุม่ ป่ วย

2.จัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ เช่น
งานครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล
กิจกรรมวันปี ใหม่และกิจกรรมวัน
สงกรานต์
3.จัดเตรียมสถานทีJ / อุปกรณ์
อํานวยความสะดวกในการศึกษา
ค้นคว้า นําความรูม้ าใช้ในการ
ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองได้ เช่น
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
4.จัดกิจกรรมนําเสนอผลงาน
วิชาการ CQI R2R งานวิจยั

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
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3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ
5.การตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี
งบประมาณ 2565

IV-4 ด้านการนํา
95. ผลลัพธ์ดา้ นการนํา [IV-4, I-I,
I-2]

ควรทบทวนการกําหนดตัวชีว) ดั ทีสJ ะท้อน
ประเด็นของทีมนํา ผูน้ ํา เพือJ ให้เห็นโอกาส
พัฒนา และนํามาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์
การปรับปรุงระบบให้มปี ระสิทธิภาพได้

1.ทีมนํากําหนดนโยบายการบริหาร
จัดการองค์กรแห่งความสุขสําหรับ
บุคลากร

ทีมนําทบทวนแผนกลยุทธ์รว่ มกัน
และติดตามผลการปฏิบตั ติ ามแผน
กลยุทธ์ โดยนําตัวชีว) ดั ด้านการ
บริหารจัดการองค์กรแห่งความสุข
2.กําหนดความปลอดภัยใน
หน่วยงานและบุคลากรตามหลัก 2P สําหรับบุคลากรและตัวชีว) ดั ด้าน
ความปลอดภัยในหน่วยงานและ
safety
บุคลากรตามหลัก 2P safety

ควรทบทวนการกําหนดตัวชีว) ดั ทีสJ ะท้อน
ประเด็นคุณภาพของระบบงานสําคัญ โดย
ศึกษามาตรฐานอย่างเข้าใจ เช่น ระบบ
ความเสียJ ง IM, ENV เพือJ ให้เห็นโอกาส
พัฒนานํามาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงระบบให้มปี ระสิทธิภาพได้ เป็ น
ต้น

1.นําความเสียJ งทีรJ ายงานเข้ามาทีJ
เกียJ วข้องกับ IM มาวิเคราะห์และ
แก้ไขป้ องกันไม่ให้เกิด เช่น ปั ญหา
ไฟดับและเครือJ งสํารองตัวเล็กไม่
เก็บไฟเสียหาย จึงนําระบบสํารอง
ไฟรวม โดยใช้เครือJ งสํารองไฟตัว
ใหญ่มาจ่ายไฟให้ทงั ) ระบบในตึก
OPD ซึงJ มีผปู้ ่ วยมารับบริการตลอด

IV-5 ผลด้านประสิ ทธิ ผลของกระบวนการทํางานสําคัญ
96. ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิผลของ
กระบวนการทํางานสําคัญ เช่น
IM, BCM , Supply chain , RM
,ENV, [IV-5,II]

ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน มี
แนวโน้มเพิมJ ขึน) อย่างต่อเนืJองจาก
ระบบการาตรวจสอบและนิเทศ
ติดตามงานอย่างสมํJาเสมอ

รายงานความก*าวหน*า โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วันรับรอง 23 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดการรับรอง 22 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการเยีIยมสํารวจ
มาตรฐาน

สิI งทีIพบ/สิI งทีIชืIนชม
(Evidence)

ข้อเสนอแนะ/คําแนะนํา
(Recommendation / Suggestion)
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แผนการพัฒนาโรงพยาบาลตาลสุม
แผนการพัฒนาคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้ า

3 เดือน

ตามข้อเสนอแนะ

2.มีแผนขยายเครือJ งสํารองไฟต่อ
ใหญ่สาํ หรับ Bake Office คือ งาน
บริหาร ,การเงิน ในชัน) 2 ตึก OPD
IV-6 ผลด้านการเงิ น
97. ผลลัพธ์ดา้ นการเงิน [IV-6, I2]

มีผลลัพธ์การดําเนินงานทีดJ ขี น)ึ
quick ratio 0.85,1.47% current
ratio 1.01, 1.79 เป็ นต้น

ควรเพิมJ การวิเคราะห์ขอ้ มูลแท้จริงตาม
หลักการบริหารการเงินทีทJ ราบเพือJ นํามา
พัฒนา ปรับปรุงได้ชดั เจน

วิเคราะห์แผนการเงินการคลังใน
ส่วนรายได้และค่าใช้จา่ ยใน
โรงพยาบาลตาลสุม

มีการจัดประชุมแผนการเงินการคลัง
ภายในโรงพยาบาลทุกเดือนเพือJ
เพิมJ ประสิทธิภาพทางการเงินให้
เป็ นไปในทางทีดJ ขี น)ึ และจัดทํา
แผนการใช้จา่ ยเงินและมีการควบคุม
กํากับให้เป็ นไปตามแผนพัฒนาด้าน
สารสนเทศด้านลูกหนี)และการเรียก
เก็บ เพือJ เพิมJ ประสิทธิภาพในการ
เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์
อันจะส่งผลต่อกระแสเงินสดรับ ซึงJ
จะทําให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน

