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คำแนะนำกำรใช้รำยงำนกำรประเมิ นตนเอง
รายงานประเมินตนเองฉบับ 2020 มีการปรับเพิม่ บางประเด็นเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่อง มาตรฐานสาคัญจาเป็ นต่อ ความปลอดภัย ที่ถูกกาหนดในระเบียบคณะ
กรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการประเมินการพัฒนาและการ
รับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2562 ที่มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานพยาบาลที่จะผ่านการ
รับรองคุณภาพขัน้ 3 และขัน้ ก้าวหน้า ต้องได้คะแนนประเมินจากการเยีย่ มตามทีร่ ะเบียบกาหนดและต้องปฏิบตั ิได้ตาม
มาตรฐานสาคัญจาเป็ นต่อความปลอดภัยทีค่ ณะกรรมการกาหนดทุกข้อ โดยมาตรฐานสาคัญจาเป็ นทุกข้อเป็ นมาตรฐาน
ที่ถูกเลือกมาจาก โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ซึ่งจะบูรณการในรายงานการประเมินตนเองไว้ใน SAR
2020 โดยสถำนพยำบำลที่ จะขอกำรรับรองต้ องแสดงกำรดำเนิ นงำนและกำรพัฒนำตำมประเด็นมำตรฐำน
สำคัญจำเป็ นที่ คณะกรรมกำรกำหนดครบทุกข้อในรำยงำนกำรประเมิ นตนเอง ซึ่ งได้มีกำรทำสัญลักษณ์ ให้
เห็นเป็ นตัวหนังสือสีแดง จำนวน 9 ประเด็น หำกสถำนพยำบำลดำเนิ นกำรประเด็นดังกล่ำวไม่ครบถ้วน ตำม
หลักเกณฑ์ในกำรพิ จำรณำสถำนพยำบำลที่จะผ่ำนกำรรับรองคุณภำพที่ระเบียบกำหนด สถำบันจะไม่สำมำรถ
พิ จำรณำจัดกระบวนกำรประเมิ นรับรองในขัน้ ตอนกำรเยี่ยมสำรวจต่อไปได้
รายงานการประเมินตนเองสาหรับมาตรฐานแต่ละหมวดประกอบด้วย 5 ส่วนคือ i) ผลลัพธ์ของบทนัน้ , ii)
บริบท, iii) กระบวนการ, iv) ผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นและภาคภูมใิ จ, v) แผนการพัฒนา
i) ผลลัพธ์ของบทนัน้
ให้ระบุผลลัพธ์ของการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการในหมวดนัน้ ๆ โดยใช้ประเด็นสาคัญทีร่ ะบุไว้เป็ น
แนวทางพิจารณา ซึง่ รพ.สามารถเพิม่ เติมได้ตามทีเ่ ห็นสมควร ในกรณี ที่มำตรฐำนสำคัญจำเป็ นอยู่ในหมวดใด จะ
มีตวั อย่ำงผลลัพธ์กำรดำเนิ นกำรให้พิจำรณำเลือกตอบให้สอดคล้องกับบริบทรพ.
ตัวชีว้ ดั ต่างๆ ควรระบุหน่วยของตัวชีว้ ดั ให้ชดั เจน ถ้ามีการเปลีย่ นแปลงผลลัพธ์อย่างมีนยั ยะสาคัญ ควร
อธิบายไว้ในส่วน iii) กระบวนการด้วย กรณี เป็ นตัวชี้วดั ที่เป็ นมำตรฐำนสำคัญจำเป็ น ให้อธิ บำยแนวทำงปฏิ บตั ิ
กำรดำเนิ นทบทวน และแผนกำรดำเนิ นกำรที่ชดั เจนในข้อมำตรฐำนที่ระบุไว้ในส่วน iii)
ii) บริบท
เป็ นการระบุขอ้ มูลสาคัญทีม่ ผี ลต่อการออกแบบ การปฏิบตั ิ และการประเมินผลความสาเร็จ ซึง่ ทีมสามารถ
ระบุขอ้ มูลสาคัญเพิม่ เติมจากหัวข้อทีใ่ ห้แนวทางไว้ได้
iii) กระบวนกำร
ควรเขียนสรุปประเด็นสาคัญอย่างย่อๆ bullet ละไม่เกิน 3-4 บรรทัด โดยยึดหลักการเขียนตามแนวคิด 3P
(Purpose-Process-Performance) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 (Good practice): เพื่อบรรลุเป้ าหมาย.... รพ.ได้ปฏิบตั ติ ามระบบงานทีม่ มี าตรการต่อไปนี้ (1)… (2)…. (3)…
ทาให้เกิดผลลัพธ์......
 (Improvement): เพื่อปรับปรุงกระบวนการ.... โดยมีเป้ าหมาย..... ทีมงานได้ดาเนินการปรับปรุง (1)… (2)….
(3)… ทาให้เกิดผลลัพธ์......
 (Effort): เพื่อแก้ปัญหา..... ทีมงานได้ใช้แนวคิด...... โดยดาเนินการต่อไปนี้..... ทาให้เกิดบทเรียน.......
 (Plan): เพื่อตอบสนองต่อโอกาสพัฒนาเรื่อง..... รพ.ได้วางแผนไว้ดงั นี้.......
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สถานพยาบาลไม่จาเป็ นต้องเขียนครบ bullet ทัง้ 4 อันข้างบน แต่ให้เขียนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้
ในช่วงทีผ่ ่านมา
กรณี bullet ทีเ่ ป็ นมาตรฐานสาคัญจาเป็ นต่อความปลอดภัย ให้สรุปประเด็นสัน้ ๆ ไม่เกิน 3-4 บรรทัด โดยยึด
หลักการเขียนตามแนวคิด 3P (Purpose-Process-Performance) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เป็ นต้น
 (Essential Standard) ...เพื่อป้ องกันเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์เรือ่ ง......ทีมได้การดาเนินการ...... ส่งผลให้......
 (Essential Standard) …เพื่อลดอุบตั กิ ารณ์ไม่พงึ ประสงค์เรื่อง....ทีมได้ดาเนินการทบทวนพบว่า....และได้
พัฒนาหรือปรับระบบดังนี้....
iv) ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
ให้ระบุเฉพาะชื่อของการปฏิบตั ิ กระบวนการ ระบบงาน ผลการพัฒนา นวัตกรรม ทีโ่ ดดเด่นและภาคภูมใิ จ
โดยรายละเอียดต่างๆ ควรอยู่ในหัวข้อ iii) กระบวนการอยู่แล้ว
v) คะแนนและแผนกำรพัฒนำ
ในแต่ละหมวดจะมีหวั ข้อสาหรับการประเมินคะแนนตาม scoring guideline ซึง่ เป็ นการประเมินเพือ่ หาโอกาส
พัฒนา
Score ให้ระบุคะแนนการประเมินตนเองตัง้ แต่ 1-5 ซึง่ อาจจะมีคะแนนในระดับ 0.5 ด้วยก็ได้
DALI Gap เป็ นตัวช่วยสาหรับการวิเคราะห์หาโอกาสพัฒนาอีกมุมมองหนึ่งว่า รพ.มีจุดอ่อนในขัน้ ตอนใดใน
มาตรฐานเรื่องนัน้ ถ้าเห็นว่ามี gap ให้ระบุเฉพาะอักษรย่อทีเ่ ห็นว่าเป็ น gap ซึง่ อาจจะมีมากกว่าหนึ่งตัวก็ได้
D = gap ในการออกแบบ (design gap) อาจสอดคล้องกับคะแนน 1 ถ้ามี gap การออกแบบในภาพรวม
A = gap ในการนาไปปฏิบตั ิ (action gap) มักสอดคล้องกับคะแนน 2
L = gap ในการประเมินและเรียนรู้ (learning gap) มักสอดคล้องกับคะแนน 3
I = gap ในการปรับปรุง (improvement gap) มักสอดคล้องกับคะแนน 3
ประเด็นทีจ่ ะพัฒนา เป็ นการระบุประเด็นสาคัญทีพ่ บจากการวิเคราะห์และทบทวน (และควรสอดคล้องกับ
gap) ต่อไปนี้
 การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
o Gap ทีพ่ บจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทีไ่ ม่สมบูรณ์
o Gap ทีพ่ บจากการวิเคราะห์ DALI
o การยกระดับ maturity ของการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทีป่ ระเมินโดยอาศัย scoring guideline
o ผลการประเมินด้วยเครื่องมือและวิธกี ารอื่นๆ
 บริบทขององค์กร
o โจทย์ขององค์กร (ความท้าทาย ความเสีย่ ง ปัญหา)
o กลยุทธ์/เป้ าหมายทีอ่ งค์กรกาหนด
*รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม มาตรฐานสาคัญจาเป็ นต่อความปลอดภัย ตามประกาศคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล จานวน 9 ข้อ ซึง่ สัมพันธ์กบั มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ และ เป้ าหมายความปลอดภัย
ของผูป้ ่ วยและบุคลากรสาธารณสุข โดยเป็ นกลุ่ม Patient Safety Goals จานวน 8 รายการ Personnel Safety Goals 1
รายการ ดังนี้

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2020

2

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2020) รพ.
มาตรฐานสาคัญจาเป็ นต่อความ
ปลอดภัย
การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง
ผิดหัตถการ
การติดเชือ้ ทีส่ าคัญในสถานพยาบาล
ตามบริบทขององค์กรในกลุ่ม SSI,
VAP, CAUTI, CABSI
บุคลากรติดเชือ้ จากการปฏิบตั หิ น้าที่
ซึง่ ตรงกับมาตรฐาน
การเกิด medication error และ
adverse drug event
การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด
การระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดพลาด
ความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรค
การรายงานผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร/พยาธิวทิ ยา
คลาดเคลื่อน
การคัดแยกทีห่ อ้ งฉุกเฉินคลาดเคลื่อน

1.
2.
3.
4.

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับที่ 4
มาตรฐาน III-4.3 การดูแลเฉพาะ ข.การผ่าตัด
(4)
มาตรฐาน II-4.2 การปฏิบตั เิ พือ่ ป้ องกันการติด
เชือ้ ข.การป้ องกันการติดเชือ้ ในกลุ่มเฉพาะ (1)
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มีขอ้ มูลตอบใน SAR แล้ว
(ให้เช็ค  ก่อนส่งสรพ.)


มาตรฐาน II-4.2 การปฏิบตั เิ พือ่ ป้ องกันการติด
เชือ้ ข.การป้ องกันการติดเชือ้ ในกลุ่มเฉพาะ (3)
มาตรฐาน II-6.1 การกากับดูแลและสิง่ แวดล้อม
สนับสนุน ก.การกากับดูแลการจัดการด้านยา (3)
มาตรฐาน II-7.4 ธนาคารเลือดและงานบริการ
โลหิต
มาตรฐาน III-1 การเข้าถึงและการเข้ารับบริการ
(8)
มาตรฐาน III-2 การประเมินผูป้ ่ วย ค.การ
วินิจฉัยโรค (4)
มาตรฐาน II-7.2 บริการห้องปฏิบตั กิ ารทาง
การแพทย์/พยาธิวทิ ยาคลินิก ข.การให้บริการ (3)
II-7.3 พยาธิวทิ ยากายวิภาค และ II-7.5 บริการ
ตรวจวินิจฉัยอื่นๆ
มาตรฐาน III-1 การเข้าถึงบริการ (3)












โดยสถานพยาบาลต้องดาเนินการในเรื่องมาตรฐานสาคัญจาเป็ นต่อความปลอดภัย ดังนี้
มีแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ป้ องกันความไม่ปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย ตามมาตรฐานสาคัญจาเป็ นต่อความปลอดภัยทีก่ าหนด
แสดงจานวนอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้ แต่ละปี ตามมาตรฐานสาคัญจาเป็ นต่อความปลอดภัยทีก่ าหนด ในแบบประเมิน
ตนเองเพื่อขอรับการรับรองคุณภาพ
กรณีเกิดอุบตั กิ ารณ์ตามมาตรฐานสาคัญจาเป็ นต่อความปลอดภัยทีก่ าหนด ซึง่ ส่งผลกระทบถึงตัวผูป้ ่ วย (ความ
รุนแรงระดับ E ขึน้ ไป) ให้สถานพยาบาลทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุรากของปัญหา
จัดทาแผนควบคุมป้ องกันความเสีย่ งทีส่ มั พันธ์กบั มาตรฐานสาคัญจาเป็ นต่อความปลอดภัย และมีผลการ
ดาเนินงานตามแผนแสดงแก่ผเู้ ยีย่ มสารวจ
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หมำยเหตุ: ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนสำคัญจำเป็ นต่อควำมปลอดภัยใน SAR 2020 จะเป็ นตัวหนังสือสีแดง
และอุบตั ิ กำรณ์ระดับ E ขึ้นไปรำยละเอียดดังตำรำง
 ระดับผลกระทบของอุบตั กิ ารณ์
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I-1 กำรนำ
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-4 (2) (3) (4) (5) (6)]
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: การสื่อสารและการสร้างความผูกพันกับกาลังคนและผูร้ บั ผลงาน การกากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ การประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม ความเชื่อมันของ
่
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ระดับคุณธรรม & ความโปร่งใส
5
5
5
5
5
5
ในการดาเนินงาน (EBIT) เต็ม5
Financial risk score
<3
1
1
1
1
1
ความรับผิดชอบด้านการเงิน
- Quick Ratio
- Current Ratio
0.85
1.41
1.21
1.79
1.96
≥1.00เท่า
0.98
1.57
1.34
2.01
2.17
≥1.5เท่า
ii. บริบท
โรงพยาบาลเถินเป็ นโรงพยาบาลชุมชนทุตยิ ภูมริ ะดับกลางขนาด 60 เตียง มีแพทย์ทงั ้ หมด 13 คน เป็ นแพทย์ทวไป
ั ่ 4 คน
แพทย์เฉพาะทาง 6 สาขา คือ สาขาอายุกรรม 2 คน, สาขาสูต-ิ นรีเวช2 คน, สาขาศัลยกรรม 1 คน สาขากุมารเวช 2
คน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว1คน และสาขาวิสญ
ั ญี 1 คน มีทนั ตแพทย์ 7 คน เภสัชกร 10 คน พยาบาลวิชาชีพ79
คน และบุคลากรสาขาอื่นๆรวมทัง้ หมด 255 คน ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ คือด้านการ
รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค และการฟื้ นฟูสภาพ เป็ นแม่ข่ายในการรับส่งต่อจากโรงพยาบาล
แม่พริกและโรงพยาบาลสบปราบ มีเครือข่ายรพสต. จานวน 18 แห่ง มีประชากรในพืน้ ทีอ่ าเภอเถินจากการสารวจ รวม
58,294 คน เป็ นชาย 28,415 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.74 เป็ นหญิง 29,879 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.26 แบ่งพืน้ ที่ เป็ น
8 ตาบล 95 หมู่บ้านจานวน 17,903 หลังคาเรือน
วิสยั ทัศน์: เป็ นโรงพยาบาลทุตยิ ภูมริ ะดับกลางทีใ่ ห้บริการได้มาตรฐาน เป็ นทีย่ อมรับของประชาชน
พันธกิจ: ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยทีมบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ และภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อให้ผรู้ บั บริการพึงพอใจ
ค่านิยม: พัฒนาเป็ นระบบ ลดผลกระทบต่อชุมชน บุคคลมีจริยธรรม ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน บริหารด้วยข้อมูล
( Systemic Perspective ,Community and Social response , Ethic &Professional Standard ,Management by Fact)
ระบบกากับดูแลองค์กร:
1. กาหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานพัฒนาคุณภาพหน่ วยงานให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตามกฎหมาย นา 2P
Safety และ มาตรฐานสาคัญจาเป็ นต่อความปลอดภัย คานึงถึงจริยธรรมและสิทธิผปู้ ่ วย มาเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นทุกหน่วย
ผลลัพธ์ หน่วยงานทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ Lab, X-Ray, แม่และเด็ก ,มาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วย NCD, ERคุณภาพ
,EMS คุณภาพ และมาตรฐาน DSG
2. มีการกาหนดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในโรคสาคัญ มีการพัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้ และทักษะที่จาเป็ นในโรคที่เป็ น
ปัญหาสาคัญของพืน้ ที่ เช่น Covid -19 STEMI Stroke Sepsis Birth Asphyxia PPH TB มีการกาหนดมาตรฐาน
การดูแลนาสู่การปฏิบตั ใิ น ร.พ รพสต. และรพ.ในเครือข่าย มีการกากับติดตาม มีการทบทวนการดูแลผู้ป่วย มีการประสาน
ส่งต่อและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน ผลลัพธ์ ได้มาตรฐานการดูแลในโรคสาคัญทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ในสาขาเฉาะทาง
3. สนับสนุนการทางานในรูปแบบเครือข่ายในชุมชน โดยการให้ข้อมูล ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ชุมชน และร่วมกันเป็ นแกน
นาในการสร้างสุข ภาพและป้ องกันโรค เช่น การคัดกรองผู้ป่ วยกลุ่มเสี่ยง Covid การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม 3อ 2ส 1ฟ
ป้ อ งกันผู้ป่ว ยกลุ่มโรคไม่ติดต่ อ ในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ย ง และกลุ่มป่ ว ย ตามมาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพ สาขา NCD
กาหนด ผลลัพธ์ ชุมชนมีส่วนร่วมทุกตาบล
4. การกากับงานคร่อมสายงานได้แก่ทมี FA
iii. กระบวนกำร
I-1.1 ก. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และจริยธรรม:
(1) ผูน้ าชีน้ าองค์กร:
 การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นผลจากวิสยั ทัศน์ขององค์กร:มีการทบทวนวิสยั ทัศน์ของโรงพยาบาล มีการสื่อสารให้บุคลากร
รับ ทราบเป็ น ลายลักษณ์ อ ักษรและทางไลน์ กลุ่ม ผู้นายัง เป็ นที่ป รึก ษาทีมบริหารความเสี่ย ง, ทีมพัฒ นาบุ คลากรของ
โรงพยาบาล ร่วมระดมความคิดร่วมกับทีมนาโรงพยาบาล ให้ขอ้ คิดเห็น และข้อเสนอแนะ ทาให้ได้ทศิ ทางการพัฒนาร.พใน
ฐานะร.พ M2 ตามสาขาเฉพาะทางทีช่ ดั เจน มีการจัดตัง้ ศูนย์ส่งต่อโซนใต้เพื่อประสานการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง จัดตัง้
หอผูป้ ่ วยโรคติดต่อแยกต่างหาก มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับสาขาบริการเฉพาะทาง ผลลัพธ์ ลดจานวนการส่งต่อ
รับดูแลผูป้ ่ วย Covid ของโซนใต้ ทาให้ผรู้ บั บริการพึงพอใจ ผูร้ บั บริการในเครือข่ายมาใช้บริการและย้ายสถานบริการในบัตร
ทองมาทีร่ .พเถินเพิม่ ขึน้
 ผูน้ าเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ติ ามค่านิยม: มีการทบทวนข้อมูลนามาวิเคราะห์ไปใช้ในการบริหารจัดการ มีการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ วางระบบการกาจัดของเสียไม่ให้ส่ชู ุมชน
 กาหนดนโยบายวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ใช้ 2 P Safety ในทุกหน่ วยงานในการดูแลผู้ป่วยใช้
SIMPLE และมาตรฐานสาคัญจาเป็ นต่อความปลอดภัย กิจกรรมทบทวนในทุกหน่ วยงาน กาหนดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
นาไปปฏิบ ัติเป็ นแนวทางเดีย วกัน เช่น กาหนดนโยบายการระบุ ต ัว ผู้ป่ว ย ความปลอดภัย ด้านยา มีการกากับ ติดตาม
ทบทวนอุบตั กิ ารณ์และเหตุการณ์สาคัญมีการดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ การจัดสิง่ แวดล้อมที่
เอื้อ ต่ อ การทางาน ผู้ป่ว ยในกลุ่มผู้ติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจ การกาหนดพื้นที่เฉพาะในการดูแลผู้ป่ วย มีระบบการ
ไหลเวียนของอากาศเพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ การใส่เครื่องป้ องกันการแพร่กระจายของเชื้อขณะดูแลผู้ป่วย จากการ
กาหนดให้มกี จิ กรรมดังกล่าว ทาให้บุคลากรมีความมันใจในการปฏิ
่
บตั งิ านเพิม่ ขึน้ ผลลัพธ์ ไม่มบี ุคลากรติดเชื้อโรคจากการ
ทางาน
(2)(3) ผูน้ าส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและหลักจริยธรรม:
 การกาหนดบทบาทหน้าทีใ่ ห้ตรงกับความรับผิดชอบในสายวิชาชีพเพื่อให้เป็ นไปตามพ.ร.บ.วิชาชีพไม่ทาผิด
กฏหมาย ร่วมกับการใช้หลักคุณธรรม ทีแ่ สดงออกในการคิด การพูด การกระทาทีด่ ที ุกครัง้ ทีใ่ ห้บริการ
 มีคณะกรรมการควบคุมดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่นคณะกรรมการองค์กรแพทย์ คณะกรรมการองค์กรพยาบาล
ใช้หลักจริยธรรม 6 ประการในการควบคุมการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการเคารพสิทธิของผู้ป่วย การบอกความ
จริง การรักษาความลับของผูป้ ่ วย การขอข้อมูลผูป้ ่ วยต้องได้รบั ความยินยอมจากผูป้ ่ วย โดยผูบ้ ริหารสูงสุดเป็ นผูอ้ นุญาต
เพื่อประกอบการรักษา หรือใช้ประกอบทางด้านนิติกรรมของผู้ป่วย ผลการติดตามงานพบว่ามีการปฏิบตั ิตามแนวทางที่
กาหนดอย่างเคร่งครัด ไม่มขี อ้ ร้องเรียนเกิดขึน้
 จริยธรรมในด้านการให้บริการแก่ผปู้ ่ วยตามลาดับก่อนหลังและตามความรุนแรงของผูป้ ่ วย ใช้ Smart Que มีการ
จัดช่องทางด่วนสาหรับผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะฉุกเฉิน ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วยโรคติดต่อ มีพยาบาลประชาสัมพันธ์ทาหน้าที่คดั กรอง
ผูป้ ่ วยส่งต่อถูกหน่วยงาน ในการประเมินผูป้ ่ วยเพือ่ เข้ารับการตรวจตามลาดับและให้คาแนะนาในการมารับบริการที่
โรงพยาบาลเถิน ผูป้ ่ วยจะมีหมายเลขคิวทีเ่ ข้าตรวจถือไว้ สามารถทราบลาดับทีจ่ ะได้รบั การตรวจทุกครัง้ ที่มารับบริการ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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I-1.1 ข. การสื่อสาร
(1) ผูน้ าสื่อสารและสร้างความผูกพัน:
 กับกาลังคน (สื่อสารการตัดสินใจทีส่ าคัญ/ความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลง สร้างแรงจูงใจ): กาหนดนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพร.พ.แก่บุคลากรในร.พ มีการสื่อสารวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านหัวหน้าหน่ วยให้บุคลากร
รับ ทราบ และสื่อ สารทางไลน์ กรุ๊ป ผู้นาร่ว มเป็ นที่ปรึกษาทีมบริหารความเสี่ยง ทีมพัฒนาบุคลากร ให้ข้อ คิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ทีมนาร.พ. ทาให้ได้ทศิ ทางการพัฒนาร.พทีช่ ดั เจน รวมถึงการกาหนดค่านิยม แก่บุคลากร นาสู่การปฏิบตั ิ มี
การกาหนดจุดเน้น ทีต่ ้องการพัฒนาร่วมกันโดยสื่อสารผ่านทีม FA สู่หวั หน้าหน่ วยงาน มีระบบนิเทศติดตามการปฏิบตั ิ
ตาม มีการกาหนดระยะเวลาในแต่ละจุดเน้น และมีการสร้างแรงจูงใจบุคลากรด้วยการ จัดอัตรากาลังที่เหมาะสมกับภาระ
งานให้อุปกรณ์เครื่องมือทีท่ นั สมัยเพียงพอ พร้อมใช้งาน ชื่นชมทีมทีม่ กี ารพัฒนาคุณภาพค่าตอบแทนกรณีเสี่ยงภัย ผลลัพธ์
ทุกหน่วยงานปฏิบตั ติ ามเข็มมุ่งได้จริง
 กับผูร้ บั บริการ: การเปิ ดโอกาสให้ผรู้ บั บริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาระบบบริการ จัดให้การสารวจความพึงพอใจระดับโรงพยาบาลและระดับหน่วยงาน มีกล่องรับข้อร้องเรียนสาหรับ
ผูร้ บั บริการและทาง page Facebook โรงพยาบาลเถิน
I-1.1 ค. ผลการดาเนินงานขององค์กร
(1) ผูน้ าสร้างสิง่ แวดล้อมทีท่ าให้องค์กรประสบความสาเร็จ:
 การบรรลุพนั ธกิจ: มีการเพื่อตอบสนองต่อโอกาสพัฒนา เรื่องการให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน และมีการ
พัฒ นางานอย่า งต่ อ เนื่อ ง โดยทีม บุ คลากรที่มีคุ ณ ภาพ และภาคีเ ครือ ข่ ายมีส่ ว นร่ ว ม เพื่อ ให้ผู้รบั บริก ารพึง พอใจ
โรงพยาบาลได้มกี ารทบทวนมาตรฐาน HA และนามาตรฐานไปบูรณาการกับมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ มาตรฐานอาชีว อนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อ ม เป็ นต้น เพื่อ ตอบสนองต่ อนโยบาย 2P Safety และเชื่อมโยง
เครือข่ายเกิดการพัฒนาระหว่างโรงพยาบาลลูกข่าย 2 แห่ง รวมถึงรพ.สต.ทัง้ 18 แห่ง
 การเป็ นองค์กรทีค่ ล่องตัว: มีการเตรียมความพร้อมมีการวางระบบบริการเช่นการเตรียมสถานที่ เตรียมคน เตรียม
อุปกรณ์เครื่องมือทีพ่ ร้อม มีระบบการ Consult และประสานส่งต่อทีช่ ดั เจน มีแผนอัตรากาลังสารองจากหน่ วยงานข้างเคียง
ทีม่ ลี กั ษณะงานเหมือนกัน มีการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ Core competency เป็ นเครื่องมือทาให้บุคลากรพร้อมปรับเปลี่ยน
กระบวนการและแนวคิดการทางาน ทาให้องค์กรมีความคล่องตัว ได้ดาเนินการอบรมเพิม่ ทักษะการทางานระหว่างเครือข่าย
 การมีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัย:เพื่อตอบสนองต่อโอกาสพัฒนาเรื่อง การมีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัย โรงพยาบาล
ได้วางแผนไว้ดงั นี้ นานโยบายความปลอดภัยตาม 2P Safety มากาหนดนโยบายความปลอดภัยของโรงพยาบาล จัดทา
นโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรประกาศให้บุคลากรรับทราบ และกาหนดแนวทางการปฏิบตั แิ ละติดตาม
 การเรียนรู:้ ปรับระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากเดิมมีการรายงานโดยใช้การเขียนและส่งเป็ นเอกสาร
ได้เพิม่ ช่องทางการรายงานผ่านทาง Line group รายงานความเสี่ยงรพ.เถิน ทาให้การรายงานรวดเร็วและตอบสนองได้ทนั
เหตุการณ์
 การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม: ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ทมี งานทุกระดับ มีการนาเสนอผลงานคุณภาพในงานที่
รับผิดชอบ และส่งผลงานในการนาเสนอเวทีต่างๆ เช่น HA Forum, Regional Forum รวมถึงการนาเสนอผลงานในระดับ
จังหวัด และในระดับโรงพยาบาล ส่งผลให้ทุกหน่วยงานมีผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง
 การสร้างความผูกพันกับผู้รบั บริการ: เพื่อบรรลุเป้ าหมายการสร้างความผูกพันกับ ผู้รบั บริการ โรงพยาบาลได้
ปฏิบตั ติ ามระบบงานทีม่ มี าตรการต่อไปนี้ ให้บริการแก่ผปู้ ่ วยตามสิทธิการรักษาบนพืน้ ฐานธรรมมาภิบาล ทาให้เกิดผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนของผู้รบั บริการลดลง ปี 2560 จานวน 10 เรื่องในปี 2561-2564 เหลือจานวน 4,6,4 และ 2 ตามลาดับ
และความพึงพอใจของผูป้ ่ วยเพิม่ ขึน้ จากเดิม ในปี 2561 82.44 ในปี 2562-2564 เป็ น 82.04,85.06 และ 85.84 ตามลาดับ
(2) ผูน้ ากาหนดจุดเน้นที่การปฏิบตั ิ (focus on action):

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 ทีมพัฒนาคุณภาพกาหนดจุดเน้นจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ที่ต้องการพัฒนาร่วมกันโดยสื่อสารผ่านทีม FA สู่หวั หน้า
หน่ วยงาน มีระบบนิเทศติดตามการปฏิบตั ิตามจุดเน้น กรณีพบอุบตั ิการณ์จะมีการรายงานในใบ IR กรณีเร่งด่ว น
รายงานทันที มีการกาหนดระยะเวลาทุกไตรมาส ผลลัพธ์ ทุกหน่วยงานปฏิบตั ติ ามเข็มมุ่งได้จริง
 ทบทวนตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอเพื่อระบุการดาเนินการทีจ่ าเป็ น เพื่อคัดเลือกตัวชีว้ ดั ทีม่ คี วามครอบคลุม
รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุเพื่อวางแผนแก้ไขและป้ องกัน
I-1.2 ก. การกากับดูแลองค์กร
(1) ระบบกากับดูแลองค์กร:
 การปรับปรุงระบบงานทีเ่ ป็ นข้อเสนอแนะจากระบบกากับดูแลองค์กร: การปรับปรุงระบบงานด้านการบริการ มีทมี
พีเ่ ลีย้ ง ทีมหัวหน้าหน่วย และทีมผูต้ รวจการ กากับติดตามระบบงาน มีการตรวจสอบภายใน มีการแต่งตัง้ คกก.ระดับอาเภอ
และในระดับร.พ. ดาเนินการตรวจสอบภายในและการบริหารเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุทนั ตกรรม วัสดุวทิ ยาศาสตร์
วัส ดุสานักงานปี ละ 2 ครัง้ โดยตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายทางการเงินและการคลัง และได้รบั การตรวจสอบซ้าจาก
หน่วยงานภายนอก คือทีมงานระดับจังหวัดซึง่ ประกอบด้วยคกก.จากสสจ.และจากรพช.ในจังหวัดลาปาง จากการตรวจสอบ
พบว่า เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่มเี ครื่องมือในการตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ทีมงานบริหารจึงได้ป รับแบบฟอร์ม
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของหลักฐานทางด้านการเงินและการคลังเพิม่ ขึน้ ทาให้สามารถตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารในการเบิกจ่ายได้รอ้ ยละ100 และในส่วนของความถูกต้อง คิดเป็ นร้อยละ 90
(2) การประเมินและปรับปรุงผูน้ าและระบบการนา:
 มีการปรับปรุงระบบการนาและ managerial competency ของผูน้ าทีเ่ ป็ นผลจากการทบทวน: สนับสนุ นการพัฒนา
บุคลากรระดับทีมนา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ าฝ่ ายต่างๆ และหัวหน้าหน่วยงานในรพ.ให้มคี วามรูท้ างการบริหารงานบุคคล
การจัดการข้อขัดแย้ง การคิดเชิงระบบ
(3) ระบบกากับดูแลทางคลินิก:
 มีการวางระบบกากับดูแลโดยคณะกรรมการทีม PCT มีบทบาทในการทบทวน case ทีม่ คี วามเสีย่ งระดับ E- I
โดยผ่านระบบรายงานความเสีย่ ง มีการทบทวนเวชระเบียน การตามรอย และปรับระบบให้มกี ารดูแลผูป้ ่ วยทีม่ คี ุณภาพมาก
ขึน้
I-1.2 ข. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรม
(1) การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและความห่วงกังวลของสาธารณะ:
 การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ: ในช่วงควบคุมการระบาดโรค COVID-19 ปรับบริการโดยลดความแออัด
ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร จัดสถานทีด่ ้านหลังอาคารผูป้ ่ วยนอก มีการเรียกตามระบบเรียกคิว
คลินิกทันตกรรมตรวจรักษาเฉพาะคนไข้นัดและทันตกรรมฉุกเฉิน หอผูป้ ่ วยในอนุญาตให้มญ
ี าติเฝ้ า 1 คน งดเยีย่ ม 24
ชัวโมง
่
 การตอบสนองต่อการคาดการณ์ความเสีย่ ง/ผลกระทบเชิงลบ/ความห่วงกังวลของสาธารณะ: ลดการติดต่อของโรค
COVID-19 และความกังวลผูบ้ ริการ จัดระบบคัดกรองผูป้ ่ วยและญาติทุกคน ผูท้ ไ่ี ม่จาเป็ นให้รอด้านนอก กาหนดทางเดิน
ภายในอาคารเป็ นช่องทางเดียวต้องเข้าทางจุดคัดกรอง 2 จุดเท่านัน้ เน้นมาตรการเว้นระยะห่างทุกจุดบริการ จัดตัง้ ARI
clinic แยกตรวจผูป้ ่ วยทีม่ อี าการโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะเป็ น one stop service เน้นมาตรการป้ องกันอย่างเข้มข้น
 การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและรักษาสิง่ แวดล้อม: อุปกรณ์ป้องกันและน้ายาฆ่าเชือ้ โรคขาดแคลน มีมาตรการใช้
น้ายาฟอกขาวฆ่าเชือ้ ไวรัส ดัดแปลงเสือ้ กันฝนแทนชุด PPE จัดทา Face Shield เตรียม 70% Alcohol ใช้เอง จัดทาฉากกัน้
ระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ ละผูป้ ่ วยในขณะให้บริการซักประวัตแิ ละตรวจโรค
(2) การกากับดูแลเรื่องจริยธรรม:
 การกาหนดบทบาทหน้าทีใ่ ห้ตรงกับความรับผิดชอบในสายวิชาชีพเพื่อให้เป็ นไปตามพ.ร.บ.วิชาชีพและเกิดความ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ปลอดภัยแก่ผู้มารับ บริการ การปรับปรุงการจ่ายยาเพื่อ ให้เป็ นไปตามบัญชียาหลักและกาหนดมาตรการที่ชดั เจนในการ
ปฏิบตั เิ พื่อความถูกต้อง และเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการใช้ยาเสพติด การควบคุมการเบิกจ่าย
การส่งรายงานไปกองวัตถุเสพติด ผูม้ สี ทิ ธิสงใช้
ั ่ การทาลายยาทีเ่ หลือ มีการลงลายมือชื่อพยานและผู้ทาลาย เพื่อป้ องกัน
การนาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ สามารถควบคุมการเบิกจ่ายได้สมเหตุสมผลและ การไม่เปิ ดเผยความลับของผูม้ ารับบริการ
(3) ประเด็นทางจริยธรรมทีย่ ากลาบากในการตัดสินใจ:
 ประเด็นขัดแย้งทีพ่ บบ่อยในหอผูป้ ่ วยได้แก่ การบอกความจริง การปกปิ ดความลับผูป้ ่ วย ความยินยอมของผูป้ ่ วยให้แพทย์
รักษาและวินิจฉัย จรรยาบรรณวิชาชีพต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับหญิงตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมและบุตรในครรภ์ และผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย นามาทบทวนร่วมกันและกาหนดแนวทางที่เหมาะสมใช้ หลักจริยธรรมในการประกอบการตัดสินใจคือ มี
ความเอื้ออาทร เคารพสิทธิและพิทกั ษ์สทิ ธิของผูป้ ่ วยและญาติ ไม่ขดั ต่อกฎหมายและจริยธรรม
I-1.2 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) ความรับผิดชอบต่อความผาสุกของสังคม (ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ):
 ด้านสิง่ แวดล้อม :ในการจัดการระบบน้าทิง้ ของโรงพยาบาลทีม่ กี ารปนเปื้ อนของเชือ้ และสิง่ ปฏิกลู ต่างๆ ได้จดั ให้มรี ะบบ
บาบัดน้าเสีย โดยมีผดู้ แู ลระบบ มีการจัดการตามมาตรฐานการบาบัดน้าเสีย ทาให้น้าทิง้ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนด ไม่เกิดมลพิษ สิง่ แวดล้อม สามารถนาน้าทิง้ มารดน้าต้นไม้ได้ และติดประกาศให้ผรู้ บั บริการทีม่ าโรงพยาบาล
ได้รบั ทราบ รวมถึงผูด้ แู ลระบบได้รบั การอบรมในเรื่องการบาบัดน้าเสีย ทาให้มคี วามรู้ ความสามารถในการดูแลระบบ
ได้เป็ นอย่างดี
 สังคม: รณรงค์ลา้ งมืออย่างถูกวิธใี ห้ผรู้ บั บริการและเจ้าหน้าทีเ่ พื่อป้ องกันการติดเชือ้ โรคจากการสัมผัส การป้ องกันการ
แพร่เชือ้ จากการไอจาม ติดตัง้ แอลกอฮอล์เจลตามจุดบริการต่างๆ จัดตัง้ ARI Clinic ในช่วงควบคุมการระบาดโรค
COVID-19
 เศรษฐกิจ: ขยายบริการเฉพาะทาง 6 สาขาหลัก เพิม่ อัตรากาลังในหน่วยงานทีข่ าดแคลน เพิม่ ค่าตอบแทน ควบคุมค่า
ยา ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าวัสดุชณ
ั สูตร ให้เป็ นไปตาม Planfin
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation ครัง้ ที2่ )
 ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพในปี 2563
 การดูแลผูป้ ่ วยเป็ นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ มีมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรคทีส่ าคัญและเป็ นปัญหาสุขภาพ
ของโรงพยาบาล เช่นโรค Covid -19 , STEMI, Stroke,Sepsis, ,Birth Asphyxia,PPH , TB เป็ นต้น
 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบในการดูแลผูป้ ่ วยทีด่ ี ระบบการประสานงานในเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบ thai refer สามารถเชื่อมโยงการส่งผูป้ ่ วยรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
1. การชีน้ าองค์กรโดยผูน้ า
ระดับสูง
2. การสื่อสาร สร้างความผูกพัน
โดยผูน้ า

Score
3

DALI Gap
L

3

L

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
พัฒนาศักยภาพของรพ.M2ให้ครอบคลุมงานบริการ
ทุกมิติ สอดคล้องกับแผนการดูแลผูป้ ่ วยแพทย์เฉพาะ
ทาง 6 สาขาตาม Service Plan
เพิม่ ช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมเพื่อให้บุคลากร
ได้รบั ทราบอย่างทัวถึ
่ งในองค์กร
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3. การสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อื้อต่อ
การพัฒนา
4. ระบบกากับดูแลกิจการ การ
ประเมินผูน้ า/ระบบการนา
5. ระบบกากับดูแลทางคลินิก
6. การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
และการดาเนินงานอย่างมี
จริยธรรม

3

L

3

L

3
3

L
L

FM-ACD-046-02
Date: 14/01/2563
สร้างการเรียนรูก้ ารพัฒนาคุณภาพให้บูรณาการกับ
งานประจา
พัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดไว้
มีการทบทวนอุบตั กิ ารณ์ระดับE-I อย่างสม่าเสมอ
การสร้างความตระหนักในการปฏิบตั งิ านอย่างมี
จริยธรรมในบุคลากรทุกระดับ
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2020) รพ.
I-2 กลยุทธ์
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-4(1)]
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: การบรรลุผลตามกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561
ร้อยละของแผนงาน/โครงการทีบ่ รรลุผลตามกล
80 %
100
100
ยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร
ร้อยละของการนาแผนกลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ใิ น
80%
100
100
หน่วยงาน

ปี 2562
100

ปี 2563
80

ปี 2564
70

100

90

60

ii. บริบท : การจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลเถิน แม่ข่าย M 2 มีการ SWOT วิเคราะห์องค์กรและสะท้อนข้อมูล
โดยคณะท างานพัฒ นาคุ ณ ภาพร่ว มกับ ผู้บ ริหารทุ กระดับ ร่ ว มกันก าหนดยุท ธศาสตร์ ให้ผู้นาองค์กรถ่ า ยทอดเป็ น
นโยบายของ ร.พ.และนาไปจัดทากลยุทธ์ สู่การปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ของ ร.พ.เป็ นโรงพยาบาลทุติยภูมิ
ระดับกลางทีใ่ ห้บริการได้มาตรฐาน เป็ นทีย่ อมรับของประชาชน เป็ นจริงตามทีก่ าหนด
ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพทีส่ าคัญ: การดูแลผูป้ ่ วยโรคสาคัญ ได้แก่ STEMI,Stroke,Sepsis งานอนามัย
แม่และเด็ก ได้แก่ Birth Asphyxia,Teenage pregnancy การดูแลผูป้ ่ วยโรคติดต่อได้แก่ Covid-19 ,TB
โอกาสเชิงกลยุทธ์: สรรหาและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับบริการให้บริการผ่าตัดและมีหอผูป้ ่ วยหนัก มีแพทย์
เฉพาะทาง 6 สาขา มีสสจ.สนับสนุนด้านบุคลากรและเครื่องมือตาม นโยบาย one province one hospital ,มีเครือข่าย
ชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์: 1) การปฏิรปู ระบบบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขมีผตู้ รวจทาหน้าทีเ่ ป็ น CFO 2)
การพัฒนาโรงพยาบาลให้มศี กั ยภาพเพิม่ ขึน้ เป็ นโรงพยาบาลทุตยิ ภูมริ ะดับกลาง 3) นโยบายการบริหารจัดการด้าน
การเงินและการคลัง 4) การสร้างความพึงพอใจและความผาสุกในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรภายใต้ทรัพยากรบุคคลที่มี
อย่างจากัดและในสถาณการณ์ระบาดของโรคโควิด-19
ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์: เป็ นโรงพยาบาลแม่ข่ายโซนใต้ของจังหวัดลาปาง บุคลากรมีความสามารถ มีแพทย์
เฉพาะทางทีช่ านาญใน 6 สาขาหลัก มีเครือข่ายการทางานในพืน้ ที่ เชื่อมโยง รพช.ในเครือข่าย ร.พ. มีงบประมาณ
เพียงพอและสามารถหารายได้เพิม่ ได้ มีความเป็ นมิตรกับชุมชนและองค์กรท้องถิน่ รวมทัง้ หน่วยงานเอกชนต่างๆ
สมรรถนะหลักขององค์กร:ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟูสุขภาพแก่ประชาชน ครอบคลุม
บริการ 6 สาขาหลัก อายุรกรรม กุมารเวชกรรม สูต-ิ นรีเวชกรรม ศัลยกรรม วิสญ
ั ญี และเวชศาสตร์ครอบครัว
เป็ น
โรงพยาบาลแม่ข่ายรับ-ส่งต่อผูป้ ่ วยโซนใต้ของจังหวัดลาปาง
ปัจจัยความสาเร็จทีส่ าคัญ 1. มีนโยบายทีช่ ดั เจนของผู้นาองค์กรและทีมพัฒนาคุณภาพร.พ. 2. การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับและภาคีเครือข่ายในชุมชน
iii. กระบวนกำร
I-2.1 ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์:
(1) กระบวนการจัดทากลยุทธ์:
 การจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลเถินมีการ SWOT วิเคราะห์องค์กรและสะท้อนข้อมูลโดยคณะทางานพัฒนา
คุณภาพร่วมกับผูบ้ ริหารทุกระดับ ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์ ให้ผนู้ าองค์กรถ่ายทอดนโยบายของร.พนาสู่การปฏิบตั แิ ละ
มอบให้งานยุทธศาสตร์ รับผิดชอบดาเนินการประสานกับหัวหน้าหน่วยงานนาไปวางแผนปฏิบตั กิ ารเฉพาะของแต่ละ
หน่วย กาหนดระยะเวลา ผูร้ บั ผิดชอบและงบประมาณ โดยไปกาหนดกิจกรรมหรือโครงการทีส่ อดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานให้มกี ารควบคุมกากับติดตามการปฎิบตั ิงานตามกลยุทธ์ดว้ ยการร่วมกันจัดทาแผนปฏิบตั งิ าน ทีส่ อดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล และมีการกาหนดเป็ นตัวชีว้ ดั ระดับโรงพยาบาล ระดับหน่วยงาน ในการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(2) การกาหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ การเลือกโอกาสพัฒนา และการส่งเสริมนวัตกรรมในโอกาสทีเ่ ลือกดาเนินการ:
 เนื่องจากเป็ นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุตยิ ภูม ิ (M2) ขนาด 60 โซนใต้ของจังหวัดลาปาง จึงเป็ นโอกาส
เชิงกลยุทธ์ทส่ี าคัญเพือ่ การขยายบริการและเพิม่ จานวนเตียงในปี 2565 ตามแผนพัฒนาระบบบริการ Service

Plan ในสาขาหลักทีม่ แี พทย์เฉพาะทาง
(3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลและปัจจัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อการกาหนดกลยุทธ์:
 มีการกาหนดกลยุทธ์ขององค์กรโดยการ SWOT Analysis นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ ทัง้ ปั จจัยภายใน
ภายนอก มาประเมินระดับความสาคัญ เพื่อช่ว ยในการประเมินผลกระทบเพื่อวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม
บรรลุตามวิสยั ทัศน์ ของโรงพยาบาล ปั จจัยสาคัญดังนี้ มีนโยบายกาหนดให้เป็ นโรงพยาบาลระดับ M2 รองรับร.พ.
แม่พริกและร.พ.สบปราบ มีการขยายบริการ เพิม่ อัตรากาลัง เพิม่ ค่าตอบแทน ค่ายา ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าวัสดุชณ
ั สูตร
ผูร้ บั บริการมีความเชื่อมันมาใช้
่
บริการรวมทัง้ อาเภอรอบข้าง กาลังก้าวสู่สงั คมผู้สงู อายุ สถานการณ์การระบาดของโรค
Covid-19 และมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทนั สมัย มีเครื่องช่วยหายใจ มีการผ่าตัดผ่านกล้อง มีกล้องส่องกระเพาะอาหาร
และลาไส้ มี Echo U/S มีระบบ Thai refer เชื่อมต่อโรงพยาบาลลาปาง มี Telemedicine
(4) การกาหนดสมรรถนะหลักขององค์กร:
 เพื่อให้เป็ นไปตามพันธกิจหลักของโรงพยาบาล จึงได้กาหนดสมรรถนะหลักขององค์กรในการให้บริการ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟูสขุ ภาพแก่ประชาชน ใน 5 กลุม่ วัย ครอบคลุม 6 สาขาหลัก อายุรก
รรม กุมารเวชกรรม สูต-ิ นรีเวชกรรม ศัลยกรรม วิสญ
ั ญี และเวชศาสตร์ครอบครัว
(5) การตัดสินใจเรื่องระบบงาน กระบวนการใดทีท่ าเอง กระบวนการใดทีจ่ ะให้ผสู้ ่งมอบหรือพันธมิตรทา:
 การพัฒ นากระบวนการดูแลผู้ป่ว ย สามารถนามาเป็ นข้อ มูลในการวางแผนพัฒนาและกาหนดทิศทางการ
พัฒนาได้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ส่วนระบบการบริหารงานในองค์กร ด้านทรัพยากร
เช่น จานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการในระหว่างที่มกี ารระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้มกี ารใช้บุคลากรและ
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิกโรงพยาบาลเครือข่ายโซนใต้ และสมาชิกจากหน่วยปฐมภูมิ 18 แห่ง ต้องให้ทมี ผูบ้ ริหาร
ในหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องช่วยตัดสินใจ ผลลัพธ์ ร.พ.ในเครือข่ายและรพสต.ให้ความร่วมมืออย่างดี
I-2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1)(2)(3) กลยุทธ์ในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การสร้างเสริมสุขภาพ:
ความท้าทาย
วัตถุประสงค์
เป้ าหมายและกรอบเวลา
ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ตดิ ตาม
1. พัฒนาและจัดระบบบริการ 1.ประชาชนสุขภาพดี 1.เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร 1.อัตรามารดาตาย (ไม่
ให้ได้มาตรฐานในฐานะแม่
2.ผูร้ บั บริการปลอดภัย ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เกิน 15 ต่อการเกิดมีชพี
ข่ายระดับ M2
ลดอัตราป่ วย ลดอัตรา ป้ อ งกัน ควบคุ ม โรค และ แสนคน)
ตาย ลดความแออัด ลด คุ้มครองผู้บ ริโภคโดยการ 2.ร้อยละของเด็ก 0- 5ปี ท่ี
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก ลุ่ ม มีพฒ
ั นาการสมวัย (ไม่
ระยะเวลารอคอย
3.ผูใ้ ห้บริการปลอดภัย เป้ า หมายและสร้า งการมี น้อยกว่า 80)
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 3.เด็กวัยเรียนอ้วนไม่เกิน
2.เพื่อ ร่ ว มพลัง ขับ เคลื่อ น ร้อยละ 10
ร่ ว มกั บ ท้ อ ง ถิ่ น ใ น กา ร 4.ร้อยละของการตัง้ ครรภ์
ร ณ ร ง ค์ ป้ อ ง กั น แ ก้ ไ ข ซ้าในหญิงอายุ 15-19 ปี
ปัญหาในทุกกลุ่มวัย
<10
3.กลุ่มผูร้ บั บริการในกลุ่ม 5.ผูป้ ่ วย HT รายใหม่
โรคสาคัญทีม่ ารับบริการ
ลดลง >ร้อยละ 2.5
4.เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยใช้
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ตามมาตรฐาน 2P Safety

6.ผูป้ ่ วย DM รายใหม่
ลดลง>ร้อยละ 5
7.ร้อยละตาบลทีม่ รี ะบบ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผูส้ งู อายุระยะยาวใน
ชุมชนร้อยละ 100
8.อัตราความสาเร็จการ
รักษาวัณโรคทุกประเภท
ร้อยละ 90
9.ลดอัตราการเสียชีวติ
ของผูป้ ่ วย Sepsis ลง
กว่าเดิมร้อยละ 5
10..อัตราตายจากโรค
หลอดเลือดหัวใจลดลง
ร้อยละ 10 ในระยะ 5 ปี
11.. ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การ
วินิจฉัย Appendicitis
ได้รบั การผ่าตัดภายใน 12
ชัวโมง
่ >ร้อยละ 80
12. ผูป้ ่ วยแผลกดทับ
ได้รบั การดูแลโดย
เจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามรู้>ร้อย
ละ 80

2.พัฒ นาระบบบริห ารจัด การ เพื่อมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ และ
ทรัพยากรบุคคล
ให้เป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรูแ้ ละความผาสุข

บุคลากรในโรงพยาบาล เก่ง ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ี
ดี มีสุข
การนาดัชนีความสุขของ
คนทางาน
(Happynometer ไปใช้)

3.พัฒ นาระบบบริห ารจัด การ 1.เพื่อเสริมสร้างให้
ตามหลักธรรมมาภิบาล
บุคลากรมีวนิ ยั ป้ องกัน
กระทาผิด

ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
ภายใน

โรงพยาบาลผ่านการ
รับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน ITA

2.เป็ นโรงพยาบาล
คุณธรรม

I-2.2 ก. การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารและถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิ
(1) การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารระยะสัน้ และระยะยาว:
 ผูบ้ ริหารของทุกทีมร่วมวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางพัฒนาทีส่ อดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล และใช้ขอ้ มูล
ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล มีการกาหนดเป้ าหมาย กระบวนการพัฒนา มีขนั ้ ตอน ทรัพยากรทีต่ ้อง
ใช้และกาหนดเวลา สถานที่ และเผื่อให้บบรลุผล จัดทาแผนระยะสัน้ พัฒนา ในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ได้แก่แผนที่
กาหนดในเข็มมุ่ง และ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพใน 6 สาขาหลักและในสาขาโรคทีส่ าคัญบริบทของร.พ. เป็ น
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เป็ นโครงการทีม่ กี จิ กรรมไม่ซบั ซ้อน ส่วนแผนทีก่ าหนดขอบเขตไว้กว้างๆคือ แผนเปิ ดหน้างาน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ใหม่ ปี 63 มีแผนเพิม่ กรอบจานวนเตียง 90 เตียงในปี 66 ทีใ่ ห้บริการเป็ นแผนระยะยาว ใช้เวลาประมาณมากกว่า 3 ปี
(2) การถ่ายทอดประเด็นทีท่ ้าทาย/ยาก ไปสู่การปฏิบตั ิ ทัง้ ในองค์กร และร่วมกับผูส้ ง่ มอบ/พันธมิตร:
 ชีแ้ จงนโยบายในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ซึง่ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุม่ งานเป็ น

ประจาทุกเดือน เพือ่ ให้หวั หน้ากลุม่ งานนาไปถ่ายทอดให้กบั หัวหน้างานนาสูผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ เข็มมุง่ ในวาระการประชุมทีมพัฒนาคุณภาพและคณะกรรมการต่าง ๆ เพือ่ ให้
ทีมคุณภาพ และคณะกรรมการต่าง ๆ นาไปจัดทาตัวชีว้ ดั เพือ่ ตอบสนองตัวชีว้ ดั ขององค์กร
 ส่งเสริมให้มกี ารจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของแต่ละหน่วยงานโดยให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
และนาไปปฏิบตั ิ ในงานประจา ทาให้มโี ครงการและตัวชีว้ ดั ติดตามผลการดาเนินงาน ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน
(3) การจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและอื่นๆ เพื่อปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์:
 มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพิจารณาเครือ่ งมือแพทย์ และคณะกรรมการพิจารณาครุภณ
ั ฑ์ พิจารณาแผนคา

ขอ และอนุมตั กิ ารจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์จากหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม เป็ นธรรม และเกิด
ประโยชน์สงู สุดในการใช้ งบประมาณ
 หัวหน้าทีมแต่ละยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการบริหาร พิจารณาการใช้จ่ายเงินและทัพยากรให้เป็ นไปตามแผนงาน
โครงการทีว่ างไว้
(4) การจัดทาแผนและจัดการกาลังคนเพื่อปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์:
 มีการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารนาเสนอต่อหัวหน้ากลุม่ งาน จากนัน้ หัวหน้ากลุ่ม

งานรวบรวม นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีเป้ าหมายการจัดทา
แผนการใช้งบประมาณให้สมดุล
 มีการจัดสรรบุคลากรและมีการพัฒนาบุคลากร มีการจัดทาแผนสรรหาบุคลากรตาม FTE และตามภาระงาน
รวมทัง้ แผนพัฒนา บุคลากร โดยทีมนากาหนดเป้ าหมายและมอบให้คณะกรรมการ HR ดาเนินการตาม
ระเบียบ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดาเนินการ
 มีการสร้างขวัญและกาลังใจ มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ สร้างขวัญและกาลังใจและการทางาน
เป็ นทีม
(5) การกาหนดตัวชีว้ ดั และใช้ในการติดตามความก้าวหน้า:
 การติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของโรงพยาบาล งานแผนงานรวบรวมผลงานตามตัวชีว้ ดั

นาเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและคณะกรรมการ คปสอ. เถิน รายไตรมาส จากนัน้ มีการ
ทบทวนและวิเคราะห์ผลการ ดาเนินงานหากยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ าร
และแผนการใช้งบประมาณทุกไตรมาส เพือ่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service
Plan และความจาเป็ นเร่งด่วน
I-2.2 ข. การปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ าร
การตอบสนองต่อผลการดาเนินการทีไ่ ม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ :
 จากการเทียบเคียงตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานกับโรงพยาบาล M2 ในจังหวัดลาปางในปี ทผ่ี ่านมา ทาให้รรู้ ะดับ
การพัฒนาและวางแผนปรับปรุงให้ดขี น้ึ กรณี สถานะการเงินของโรงพยาบาล Quick ratio, current ratio มีค่า <1 ซึง่
เป็ นประเด็นทีต่ ้องเร่งพัฒนา การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ มไฟล์ ให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่ รายได้ให้กบั โรงพยาบาล
และการควบคุมรายจ่ายให้รดั กุม ซึง่ จะส่งผลให้สถานะการเงินการคลังของโรงพยาบาลมีเสถียรภาพ

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับจังหวัด ปี 2561
1) ชนะเลิศ EMS Rallyระดับเขต ปี 2560
2) โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน LA ปี 2561 หมดอายุ ปี 2564
3) ได้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2561
4) ชนะเลิศ ในการพัฒนา NCD คุณภาพของร.พ M2 ระดับเขตปี 2564
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
1.กระบวนการจัดทากลยุทธ์และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
2.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทต่ี อบสนองความ
ท้าทาย ครอบคลุมคุณภาพ ความปลอดภัย
การสร้างเสริมสุขภาพ
3.การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร การถ่ายทอดสู่
การปฏิบตั ิ และการจัดสรรทรัพยากร
4.การกาหนดตัวชีว้ ดั และใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้า

Score DALI
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
Gap
3
L - มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างครอบคลุม รวมทัง้

การ เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต และใช้
ข้อมูลเชิงปริมาณทีส่ ามารถหาได้
- มีการปรับค่าเป้ าหมายให้ทา้ ทายตามผลลัพธ์ท ี่
เกิดขึน้

3

L

3

L

- มีการประเมินความตระหนักในบทบาทและการ
มีสว่ นร่วมต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

3

L

- มีการติดตามตัวชีว้ ดั อย่างสม่าเสมอ และวิเคราะห์
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องโดยทีมผูร้ บั ผิดชอบ

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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I-3 ผู้ป่วย/ผู้รบั ผลงำน
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-2]
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: ความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจ คุณค่า การคงอยู่ การแนะนา การสร้างความสัมพันธ์
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของผูป้ ่ วยนอก
>85%
87.04
82.44 82.04
85.06 85.84
ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของผูป้ ่ วยใน
>85%
84.15
86.09 86.33
86.76 82.20
ร้อยละความพึงพอใจงานบริการห้องคลอด
>85%
82.50
82.60 83.50
84.00 85.08
ข้อชมเชย
มากทีส่ ุด(ครัง้ )
10
1
1
2
5
ข้อร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อมอาคารสถานที่
ตามจริง(ครัง้ )
4
0
0
0
0
น้อยทีส่ ุด (ครัง้ )
4
3
6
4
2
ข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการ
ข้อร้องเรียนเรื่องความล่าช้า

น้อยทีส่ ุด (ครัง้ )

1

1

0

1

0

ข้อร้องเรียนเรื่องการรักษา

น้อยทีส่ ุด (ครัง้ )

1

0

0

0

1

ii. บริบท
โรงพยาบาลเถิน เป็ นโรงพยาบาลชุมชนทุตยิ ภูมริ ะดับกลาง ขนาด 60 เตียง (M2) ปัจจุบนั มีแพทย์เฉพาะทาง 6
สาขา คือ อายุรกรรม สูตนิ รีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และวิสญ
ั ญีแพทย์ มีผปู้ ่ วย
นอกเฉลีย่ วันละ 566 ราย/วัน มีผปู้ ่ วยในเฉลีย่ 38 ราย/วัน นอกจากนี้ยงั มี cohort ward เพื่อให้การดูแลผูป้ ่ วยติดเชือ้
Covid-19 ทีส่ ามารถรองรับผูป้ ่ วยได้ 24 เตียง มีบริการผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุฉุกเฉินตลอด 24 ชัวโมง
่ มีบริการเชิงรุก EMS มีการ
บริการคลินิกพิเศษเฉพาะโรคต่างๆสาคัญต่างๆ เช่นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคของต่อม Thyroid โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง และโรคถุงลมปอดโป่ งพองเป็ นต้น มีบริการนอกเวลาราชการเพื่อเพิม่ การเข้าถึงของผูร้ บั บริการ เช่น
คลินิกทันตกรรม แผนกผูป้ ่ วยนอกโรคทัวไปนอกเวลาราชการ
่
เป็ นต้น รวมถึงมีทมี สหสาขาวิชาชีพออกไปช่วยดูแลผูป้ ่ วย
ตาม รพ.สต.ต่างๆ เป็ นทีมทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ่ วยเชิงรุกถึงบ้านและชุมชน เช่น มีบริการการส่งยาถึงบ้านในผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
มีบริการเยีย่ มบ้านเพื่อดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่อง เป็ นต้น ผูร้ บั บริการทีโ่ รงพยาบาลเถิน สามารถให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อ
ชื่นชม และข้อร้องเรียนต่างๆได้หลายช่องทาง เช่น ทาง website โรงพยาบาลเถิน ทาง face book โรงพยาบาลเถิน และตู้
รับความคิดเห็น ทีต่ ดิ ไว้ในทุกอาคารบริการ เป็ นต้น
ส่วนการตลาดทีส่ าคัญ:
- ผูร้ บั บริการทีใ่ ช้สทิ ธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ทัง้ ในเขตอาเภอเถิน และอาเภอใกล้เคียง
- ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผูป้ ระกันตนในกองทุนประกันสังคม
- ผูร้ บั บริการขาจร ทีผ่ ่านมาทางเส้นทางถนนพหลโยธินหน้าโรงพยาบาล
กลุ่มผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการทีส่ าคัญ (ระบุความต้องการสาคัญของผูร้ บั บริการแต่ละกลุ่มในวงเล็บ):
1. กลุ่มผูป้ ่ วยนอกทัวไป
่ ( ต้องการบริการทีด่ ี จากผูใ้ ห้บริการ อันได้แก่ พูดจาไพเราะสุภาพ สะดวก รวดเร็วปลอดภัยและ
มีขนั ้ ตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน แพทย์ออกตรวจตรงเวลา มีบริการตามคิวก่อนหลัง และมีช่องทางการให้บริการเฉพาะสาหรับ
ผูป้ ่ วยสูงอายุ และคนพิการ )
2. กลุ่มผูป้ ่ วยนอกโรคเรือ้ รัง ( ต้องการการดูแลต่อเนื่องทีไ่ ด้มาตรฐาน ความสะดวก รวดเร็วตามลาดับก่อนหลัง
สภาพแวดล้อมทีด่ ขี ณะรอรับบริการ การให้คาแนะนาในการดูแลตนเองทีบ่ ้าน ให้สามารถควบคุมโรคได้ และไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน ให้ยาเพียงพอ และท้ายสุดการส่งตัวกลับไปรักษาต่อเนื่องที่ รพสต.ใกล้บ้านเมื่อสามารถควบคุมโรคได้ )
3. กลุ่มผูป้ ่ วยใน ( ต้องการบริการทีด่ มี คี ุณภาพ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและปลอดภัยการให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจวางแผนการรักษา สถานทีพ่ กั รักษาตัวทีส่ ะดวกสบาย การดูแลที่อบอุ่นมีมติ รไมตรี ใส่ใจดุจญาติมติ ร เหมือน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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อยู่บ้าน ดูแลผูป้ ่ วยครบองค์รวม การแยกผูป้ ่ วยเด็กออกจากผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่โดยทัวไป
่ ต้องการห้องพิเศษทีเ่ พียงพอ ทีพ่ กั และ
สิง่ อานวยความสะดวกแก่ญาติทม่ี าฝ้ าดูแลผูป้ ่ วย )
4. กลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์ ( ต้องการการดูแลตัง้ แต่เป็ นทารกในครรภ์ คลอดออกมาอย่างปลอดภัยทัง้ บุตรและมารดา สมบูรณ์
แข็งแรง การให้ขอ้ มูลและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนการรักษา สถานทีพ่ กั รักษาตัวที่สะดวกสบาย รวมถึงการดูแล
หลังคลอดอย่างต่อเนื่อง )
5. ผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุ/ฉุกเฉิน(ต้องการการดูแลที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ บริการรถฉุ กเฉินทันเวลา เจ้าหน้าที่
ประจารถทีม่ คี วามสามารถ เจ้าหน้าทีท่ พ่ี ดู จาไพเราะสุภาพ )
6. ผูป้ ่ วยพืน้ ทีห่ ่างไกลจากโรงพยาบาล (ต้องการจัดให้มบี ริการใกล้บ้าน ที่มปี ระสิทธิภาพใกล้เคียงกับการมารับบริการที่
โรงพยาบาล)
ผูร้ บั ผลงานอื่นๆ (และความต้องการสาคัญ):
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย:
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ( การนานโยบายสู่การปฏิบตั ใิ นหน่วยงาน , ได้รบั รายงานทีถ่ ูกต้อง ทันเวลาตามที่
กาหนด )
2. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( การเข้าถึงบริการของประชาชน คุณภาพการบริการตามมาตรฐาน)
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน(การประสานงานด้านข้อมูลสุขภาพในพืน้ ที่ การบริหารจัดการทรัพยากรทีเ่ หมาะสม )
4.โรงพยาบาลในเครือข่ายในความดูแลคือโรงพยาบาลแม่พริก โรงพยาบาลสบปราบ เกาะคาและ โรงพยาบาลลาปาง
( ความร่วมมือในการรับ- ส่งต่อผูป้ ่ วยตามแนวทางทีก่ านดอย่างมีคุณภาพ มีการส่งต่อข้อมูลและประสานการดูแลระหว่าง
ส่งต่อครบถ้วน ผูป้ ่ วยมีความปลอดภัยระหว่างส่งต่อ)
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลในเครือข่าย 18 แห่ง ( การส่งต่อผู้ป่วยที่มปี ระสิทธิภาพ แนวทางการดูแล
ผู้ป่วย, การประสานงานด้านต่างๆ การสนับสนุ นทรัพยากรที่เป็ นธรรม มีความรู้ ความสามารถ ได้รบั การนิเทศงานที่มี
ประสิทธิภาพ การให้การสนับสนุนยาและเวชภัรฑือ่นื ๆสาหรับดูแลผูป้ ่ วยอย่างเพียงพอ)
6 ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิน่ (ความร่วมมือในการจัดการสุขภาพในพื้นที่ 8 ตาบล , ความสามารถในการควบคุมโรค
ได้อย่างรวดเร็ว สนับสนุนความรูแ้ ละทรัพยากรในการดูแลสุขภาพชุมชน )
7.บริษทั จัดจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ / ร้านค้า ( ได้รบั เงินตรงตามเวลาทีก่ าหนด การจัดซือ้ โปร่งใส )
iii. กระบวนกำร
I-3.1 ก. การรับฟั งผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
(1) การรับฟั งเสียงจากผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่นในปัจจุบนั ด้วยวิธที เ่ี หมาะสมกับกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีใ่ ช้ประโยชน์ได้:
 การรับฟั งความต้องการและความคาดหวัง :เพื่อรับฟั ง ความต้อ งการและทราบความคาดหวังของผู้รบั บริการ
โรงพยาบาลเถินจัดช่องทางไว้ดงั นี้ มี website โรงพยาบาลเถิน , face book โรงพยาบาลเถิน และตู้รบั ความ
คิดเห็น ติดไว้ในทุกอาคารบริการ ผูป้ ่ วยและญาติสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คาชื่นชม และข้อร้องเรียน
ต่างๆได้ จากช่องทางต่างๆดังกล่าวทาให้ สามารถทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้รบั บริการได้
ค่อนข้างครอบคลุม
 การรับ ฟั งข้อ มูลป้ อนกลับ หลัง เข้ารับบริการ(Feedback): มีการใช้ช่อ งทางเพื่อ ทราบ Feedback มีการเสีย ง
สะท้อนจากกลุ่ม อสม./ผูน้ าชุมชน ผ่านทางทีมงานต่างๆที่ประสานงานกับชุมชน สื่อสังคมออนไลน์ เช่น email,
facebook, website ของโรงพยาบาล, application LINE รวมถึงการสารวจความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์ /
แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการบริก าร ทาให้ทราบว่าผู้รบั บริการของโรงพยาบาลเถิน มี
ความพึงพอใจในบริการมากระดับหนึ่ง
(2) การรับฟั งเสียงจากผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่นในอนาคต:มีการรับฟั งเสียงจากผูป้ ่ วย ในยุคสื่อสังคม on line รพ.มีการจัดทา
ไลน์กลุ่มผูป้ วยเฉพาะโรค เช่น มีไลน์กลุ่มชมรมผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน มีกจิ กรรมการให้การปรึกษาในกลุ่ม รวมถึงการจัดทา
line official เพื่อเพิม่ ช่องทางการสื่อสารกับผูป้ ่ วยเป็ นต้น จากการมีไลน์กลุ่มผูป้ วยโรคเบาหวาน และ line official ผู้ป่วย
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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โรคเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้ดขี น้ึ สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดขี น้ึ เป็ นต้น
I-3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน
วิธกี ารประเมินทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มต่างๆ: มีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน รพ.ได้มกี ารประเมิน โดยใช้การ
สัมภาษณ์ ใ นผู้ร บั บริก ารที่เ ป็ น ผู้ป่ วยผู้สูง อายุแ ละเด็ก ส่ ว นในผู้ป่ วยที่ส ามารถอ่ า นและตอบแบ บสอบถามได้ จะใช้
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ซึง่ มีการดาเนินการเก็บข้อมูล ทัง้ แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และห้องคลอด โดยมี
การสุ่มตัวอย่าง อย่างเป็ นระบบ จากนัน้ นาข้อมูล มารวบรวมวิเคราะห์ รวมถึงนาข้อมูลจากตู้รบั ความคิดเห็นในจุดบริการ
ต่างๆ มาประกอบ เพื่อ นาไปสู่การวางแผนพัฒนาระบบบริการ เพื่อเป็ นการเพิม่ ความพึงพอใจและเสริมสร้างความผูกพัน
กับผูป้ ่ วยต่อไป
I-3.2 ก. การใช้ขอ้ มูลเพื่อกาหนดบริการและการอานวยความสะดวก
(1) การนาข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังมากาหนดคุณลักษณะของบริการ: ได้มกี ารนาข้อมูลความต้องการและความ
คาดหวังของผูร้ บั บริการ ที่รวบรวม จาก website โรงพยาบาลเถิน , face book โรงพยาบาลเถิน และตู้รบั ความคิดเห็น
และ ช่องทางอื่นๆมาวิเคราะห์ทุก 3 เดือน มีการปรับระบบบริการขึน้ เป็ นระยะๆ เช่น ทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอกพบว่ามีปัญหา
รอนาน จึงมีการปรับระบบการให้บริการ เป็ น Smart OPD , Smart Q ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองเสียงสะท้อนจาก
ผู้รบั บริการว่า รอนาน ไม่เ รียกรับ บริการตามคิว เสียงเรียกชื่อจากเจ้าหน้าที่เบาไม่ได้ย ิน ระบบ Smart Queue มี
จอแสดงผล แสดงชื่อและเรียกซักประวัตติ ามคิว ด้วยระบบcomputer อัตโนมัติ ทาผู้ให้ผู้รบั บริการที่ยงั ไม่ถึงคิว สามารถ
รอด้านนอกอาคารผูป้ ่ วยนอก ในบริเวณทีจ่ ดั ไว้ให้ได้ โดยไม่ต้องกังวลเมื่อถึงลาดับของตนเองว่าจะไม่ได้ยนิ การเรียกชื่อ
ระบบ Smart OPD Smart Queue ทาให้ลดการแออัดและลดระยะเวลารอคอยเฉลี่ยเหลือ 75.24 นาที ส่ง ผลให้
ผูร้ บั บริการพึงพอใจในบริการเพิม่ ขึน้ เป็ น 85.84% เป็ นต้น
(2) ช่องทางการค้นหาข้อมูล การเข้ารับบริการ และการรับการช่วยเหลือ ที่จดั ให้ผู้ป่วย/ผู้รบั ผลงาน: มีการให้ผู้รบั บริการ
สามารถค้นหาข้อมูล การเข้ารับบริการ และการรับการช่วยเหลือ ได้เพิม่ การจัดทา Line official เพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลใน
การดูแลตนเองในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง และมีระบบการจองคิวนัดหมายผ่าน application LINE และมีบริการช่วยเหลือเพื่อ
เลิกบุหรี่ผ่านการปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยมีการประสานการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสายด่วนเลิกบุหรี่แห่งชาติ 1600 ผลการ
ดาเนินงานทาให้ผปู้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีเ่ สพติดบุหรีส่ ามารถเลิกบุหรีไ่ ด้ ร้อยละ 96.45
(3) การกาหนดกลุ่มผู้ป่วยที่จะให้ความสาคัญ :มีการให้บริการอย่างมีคุณภาพ จึงได้กาหนดกลุ่มผู้ป่วย ดังนี้ ผู้ป่วยนอก
ทัวไป
่ ผูป้ ่ วยนอกโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยใน หญิงตัง้ ครรภ์ ผู้ป่วยอุบตั ิเหตุ /ฉุ กเฉิน ผู้ป่วยพื้นนที่ห่างไกลจากโรงพยาบาล ได้มี
การออกแบบระบบบริการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม และมีการประเมินระบบบริการเป็ น
ระยะๆ แล้วนาปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มาพัฒนาและปรับระบบบริการต่อไป
I-3.2 ข. ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่น
การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและเพิม่ ความผูกพัน: มีการสร้างความสัมพันธ์
กับผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน ทางรพ.ได้ดาเนินการ ทัง้ ในชุมชนและในโรงพยาบาล ในชุมชนมีเจ้าหน้าที่กลุ่มเวชปฏิบตั ิครบครัว
และปฐมภูมเิ ป็ นผูร้ บั ฟั งเสียงจากชุมชน ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้ าน เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนทัง้ ส่วนภายในโรงพยาบาล
เน้นการให้บริการด้วยใจ (Service Mind) รวมถึงตัง้ ทีมสุขศึกษาประชาสัมพันธ์เน้นเผยแพร่เจตจานงของการให้บริการ
ต่างๆ แก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่าง รพ.กับผูร้ บั ริการเพิม่ ขึน้
(2) การจัดการคาร้องเรีย น ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะของคาร้องเรียนและแนวโน้ม และการนาไปปรับปรุง :มีการให้การ

จัดการคาร้องเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการนาร้องร้องเรียนมาจัดหมวดหมูแ่ ละทาการวิเคราะห์ พบว่า
ข้อร้องเรียนเรือ่ งระบบบริการล่าช้าลดลง แต่ยงั พบข้อร้องเรียนเรือ่ งพฤติกรรมบริการ จึงได้จดั อบรม เรือ่ ง ESB
ให้กบั เจ้าหน้าที่ และเน้นย้าการให้บริการด้วยใจ (Service Mind) ในปี 2564 ข้อร้องเรียนเรือ่ งพฤติกรรมบริการ
ลดลง
I-3.3 สิทธิผปู้ ่ วย
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ข(1) การสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร: ให้บุคลากรมีความตระหนักในเรื่องสิทธิผปู้ ่ วย รพ.ได้จดั อบรมเรื่องสิทธิผู้ป่วย
และ มีการเน้นย้าเรื่องสิทธิผปู้ ่ วย ในการประชุมประจาเดือนของหน่ วยงานทุกงาน เน้นบุคลากรห้ามมีพฤติกรรมดูหมิน่
เหยีย ดหยาม ล่วงละเมิดวัฒนธรรมหรือ ความเชื่อ ของผู้ป่ว ย เปิ ดโอกาสและอานวยความสะดวกให้ผู้ป่ วยได้ทาพิธใี ห้
กาลังใจ ตามความเชื่อและวัฒนธรรมของผูป้ ่ วย และกาหนดบทลงโทษหากเจ้าหน้าทีม่ กี ารละเมิดสิทธิของผูป้ ่ วย
ก(1) ข(2)-(6) การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญของ รพ.: ผูป้ ่ วยกลุ่มอ่อนไหวเปราะบาง : ร.พ.มีห้องบริการจัด
ไว้แยกจากเขตบริการปกติ มีเจ้าหน้าทีๆ่ ผ่านการอบรม ในการดูแลผู้ป่วย มีระบบการจัดเก็บประวัติการรักษาอย่างเป็ น
ความลับ จากัดบุคคลทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลผูป้ ่ วย ทัง้ ในเวชระเบียนทีเ่ ป็ นกระดาษ และเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ มีการ
ใช้รหัสแทนการใช้ช่อื ผูป้ ่ วย รวมถึงจัดมีการเก็บรักษากุญแจตู้เวชระเบียน อย่างแน่นหนาและรัดกุม
ข(7) การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีเ่ ข้าร่วมงานวิจยั ทางคลินิก: มีการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยที่เข้าร่วมงานวิจยั ทางคลินิก : ร.พ.มี
การกาหนดมาตรการดังนี้คอื งานวิจยั นัน้ ผ่านการรับรองจากคณะจริยธรรมวิจยั ของจังหวัดลาปาง และผู้ป่วยต้องเข้าร่วม
โดยสมัครใจไม่บงั คับ มีเอกสารให้ผปู้ ่ วยลงนามยินยอมอย่างเป็ นรูปธรรม รวมถึงผู้ป่วยสามารถบอกเลิกหรือออกจากการ
วิจยั ได้ทุกเมื่อ
การคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีม่ คี วามต้องการเฉพาะ: ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ร.พ.ได้กาหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
โดยให้ผปู้ ่ วยทุกคนมีสทิ ธิในชี
์ วติ ของตนเอง มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะตายในวาระสุดท้ายของชีวติ โดยเลือกปฏิเสธการรักษาพยาบาลที่
เกินจาเป็ นเพื่อที่จะได้ตายโดยธรรมชาติ ตายอย่างมีศกั ดิศรี
์ ของความเป็ นมนุ ษย์ โดย ร.พ. มีการดาเนินการให้ผู้ป่วย
หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ลงนามในการทาหนังสือแสดงเจตนา ไม่ประสงค์รกั ษาเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวติ
ผูป้ ่ วยเด็ก : มีการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยเด็ก ร.พ.มีห้องผู้ป่วยเด็ก และหญิงหลังคลอดบุตรแยกออกจากหอผู้ป่วยทัวไป
่ มี
เครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะสาหรับผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยเด็กได้รบั การตรวจรักษากับกุมารแพทย์ มีแผนกผูป้ ่ วยนอกสาหรับผู้ป่วย
เด็กแยกจุดบริการเป็ นชัน้ 2 ของอาคารและมีส นามเด็กเล่นที่ปลอดภัย อยู่ในบริเวณเดีย วกัน ทาให้ผู้ป่ว ยเด็กมีความ
เพลิดเพลินระหว่างรอรับบริการ ทาให้ผปู้ ่ วยเด็กมีความเพลิดเพลินคลายความเจ็บป่ วย และผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
บริการเพิม่ ขึน้
ผูส้ งู อายุ: มีการคุม้ ครองสิทธิผสู้ งู อายุ ร.พ.จัดบริการในช่องทางพิเศษให้ มีคลินิกในทุกวันศุกร์ ในชุมชนมีการจัดการตัง้
ชมรมผู้สูงอายุ มีโรงเรีย นผู้สูง อายุ ในทุกต าบล มีทมี เจ้าหน้ าที่ออกติดตามดูแลผู้สูงอายุท่บี ้านและชุมชนรวมถึงมีการ
ประสาน อปท. เพื่อรับ-ส่ง ผู้ป่วยสูงอายุในพื้นที่ห่างไกลโรงพยาบาลและผู้สูงอายุท่ไี ร้ญาติ ผู้พกิ าร: เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้
พิการรพ.จัดบริการในช่องทางพิเศษให้ มีการประสานความช่วยเหลือให้ผพู้ กิ ารได้รบั อุปกรณ์ความจาเป็ นเช่น เครื่องช่วย
ฟั งในผู้พกิ ารทางการได้ยนิ รองเท้าสาหรับ ผู้ป่ วยเบาหวานที่ถู กตัดนิ้ว เท้า เป็ นต้นในชุมชน ร.พ.จัดทีมเจ้าหน้ าที่ออก
ติดตามเยีย่ มบ้านเป็ นระยะๆ
ผูป้ ่ วยทีต่ ้องแยกหรือผูกยึด: มีการคุม้ ครองสิทธิผปู้ ่ วยทีต่ ้องแยก ร.พ.ได้จดั บริเวณรอตรวจ และห้องตรวจแยกโรคในผูป้ ่ วย
ติดเชื้อทางเดินหายใจ คือผู้ป่วยที่มอี าการเข้าได้กบั วัณโรคปอด ARI clinic PUI clinic รวมถึง ARV clinic ไว้ในจุด
เฉพาะ โดยมีการจัดสิ่ง แวดล้อ มให้เ หมาะสม มีอ่ างล้างมือ มีพ ดั ลมระบายอากาศ และจัด เจ้าหน้ า ที่คอยดูแ ลอาการ
เปลีย่ นแปลงระหว่างรอพบแพทย์ และมี Cohort ward ผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อ Covid -19 จานวน 24 เตียง ที่ผ่านมายังไม่พบ
adverse event เกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยทีต่ ้องแยก ดังกล่าว ส่วนผูป้ ่ วยทีม่ ีอาการกระสับกระส่าย คลุม้ คลัง่ หูแว่ว เห็นภาพหลอน
มีความเสี่ยงในการเกิด adverse event มีความจาเป็ นต้องผูกยึด รพ.จะดาเนินการโดยใช้หลักจริยธรรม โดยยึดความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็ นสาคัญ อื่นๆ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีพยาบาลผู้ จดั การรายกรณี
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทาหน้าทีด่ แู ลผูป้ ่ วยรวมถึงการพิทกั ษ์สทิ ธิผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รบั บริการที่ดี ได้
เข้าถึงบริการตามความจาเป็ น เช่น การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนแต่เริม่ แรกที่ป่วย การได้รบั ยาอย่างถูกต้องสมเหตุผล
และได้รบั การสนับสนุนการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีการควบคุมโรคได้ และมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
มีการให้บริการด้วยระบบ Smart OPD Smart Queue ทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอก ซึง่ ถูกพัฒนาขึน้ เพื่อตอบสนองเสียงสะท้อน
จากผูร้ บั บริการว่า รอนาน ไม่เรียกรับบริการตามคิว เสียงเรียกชื่อจากเจ้าหน้าทีเ่ บาไม่ได้ยนิ ผลการดาเนินการ ทาให้
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ผูป้ ่ วยเกิดความพึงพอใจเพิม่ มากขึน้ ได้รบั คาชมว่าให้บริการได้รวดเร็วขึน้ กว่าเดิม
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
11.การรับฟั ง/เรียนรูค้ วามต้องการ
และความคาดหวังของผูร้ บั บริการแต่
ละกลุ่ม
12.การประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพัน

Score
3

3.5

13.การใช้ขอ้ มูลเพื่อกาหนดบริการ
และการอานวยความสะดวก

3.5

14.การสร้างความสัมพันธ์และจัดการ
คาร้องเรียน

3

15.การคุ้มครองสิทธิผปู้ ่ วย

3.5

DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
จัดทาแบบสารวจความต้องการและความคาดหวังจาก
I
ผูร้ บั บริการโดยสามาถ Scan ตอบผ่าน QR code ปี ละ
1 ครัง้
เพิม่ ช่องทางการแบบประเมินความพึงพอใจ ให้
I
สามารถ Scan ประเมินได้ จาก QR code ทีต่ ดิ ไว้ใน
จุดบริการต่างๆ
ใช้ระบบ IT ให้ผรู้ บั บริการสามารถ จองวันและเลือก
I
ช่วงเวลา เวลาเข้ารับบริการ รวมถึงการนัดหมายเพื่อ
พบแพทย์เฉพาะทาง ผ่านระบบการนัด on Line
ใช้ระบบ IT ในการจัดเก็บข้อร้องเรียนอย่างเป็ นระบบ
I
เพิม่ ทีมในการจัดการข้อร้องเรียนในระดับหน่วยงาน
เพื่อให้สามารถจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิม่ ช่องทางการสื่อสารแนวปฏิบตั กิ ารคุม้ ครองสิทธิ
I
ผูป้ ่ วย ในการปฐมนิเทศผูป้ ฏิบตั งิ านใหม่ และผ่านทาง
ไลน์กลุ่มของหน่วยงานย่อย รวมถึงผ่านการประชุม
ระบบ Zoom กับ รพสต.ในเครือข่ายบริการ เพือ่ ให้เกิด
เชื่อมโยงกันทัง้ องค์กรและเครือข่ายบริการ
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I-4 กำรวัด วิ เครำะห์ และจัดกำรควำมรู้
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: alignment & integration, การใช้ประโยชน์จากข้อมูล, คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ,
ความมันคงปลอดภั
่
ยและพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ, การจัดการความรูแ้ ละการเรียนรูท้ ด่ี ี
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
CMI
> 0.8
0.78
0.79
0.96
1.03
1.44
อัตราความครบถ้วนข้อมูล 43 แฟ้ ม
จานวนครัง้ การ Downtime Server
จานวนครัง้ ทีร่ ะบบ Internet ใช้งานไม่ได้

>85
ไม่เกิน 2/ปี
ไม่เกิน 2/ปี

100
0
0

100
1
0

100
1
0

100
0
1

100
0
1

ii. บริบท
มุ่งเน้นให้มกี ระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน คือ ด้านบริการ
บริหาร รวมถึง คุณภาพด้านการวิเคราะห์งานวิชาการ งานวิจยั ต่าง ๆ เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีแผนการพัฒนางาน
สารสนเทศ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เชื่อมโยงระบบข้อมูลทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการดาเนินงาน
Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็ น Smart Hospital
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: มีการตอบสนองความต้องการข้อมูลสารสนเทศของทุกทีมงาน และสามารถนาข้อมูลข่าวสารที่ได้
ไปใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การบริหารงาน การศึกษาวิจยั รองรับสาขาเฉพาะทาง พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะทีส่ อดคล้องการขยายบริการ
กลุ่มผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการทีส่ าคัญ:
1. กลุ่มผูป้ ่ วยนอกทัวไป
่ 2. กลุ่มผูป้ ่ วยนอกโรคเรือ้ รัง 3. กลุ่มผูป้ ่ วยใน 4. กลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์ 5. ผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุ/ฉุกเฉิน 6.
ผูป้ ่ วยพืน้ ทีห่ ่างไกลจากโรงพยาบาล
แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบ: โรงพยาบาลชุมชนระดับ M2
เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าคัญ: โรงพยาบาลเถิน ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการบริการผู้ป่วย คือ HOSxP Version 3 ตัง้ แต่
ปี 2548 จนถึง ปัจจุบนั มีห้อง Server แยกอาคารกันเป็ นเอกเทศ จานวน 2 ห้อง มีระบบ BackUp สารองข้อมูลป้ องกัน
ข้อมูลสูญหาย มีระบบไฟฟ้ าสารองกรณีไฟฟ้ าดับ มีเครื่อง Generator ของโรงพยาบาล Server และ คอมพิวเตอร์ทุก
เครื่อ งมี UPS ไม่น้อยกว่าร้อ ยละ 80 มีระบบอินเทอร์เน็ต จานวน 2 สาย ป้ องกันเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ล่ม มีระบบ
อินทราเน็ตเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในโรงพยาบาล
iii. กระบวนกำร
I-4.1 ก. การวัดผลการดาเนินการ (performance) ขององค์กร
(1) การเลือก รวบรวม เชื่อมโยงตัวชี้วดั , การมี alignment ทัวทั
่ ง้ องค์กร, การใช้ประโยชน์เพื่อติดตามการปฏิบตั ิงาน
ประจาวันและความก้าวหน้าตามกลยุทธ์ (ยกตัวอย่างการตัดสินใจทีเ่ ป็ นผลจากการติดตามตัวชีว้ ดั ):
โรงพยาบาลเถิน มีการวัดผลการดาเนินงานของโรงพยาบาล ตามตัวชี้วดั ที่ได้มกี ารกาหนดร่วมกัน และสอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์ กลุ่มโรคทีส่ าคัญ และบริบทของ โรงพยาบาล โดยมีการถ่ายทอดตัวชีว้ ดั จากแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลไปสู่
ระดับ ทีมนาระดับ หน่ ว ยงาน และระดับบุ คคล ตามลาดับ เพื่อ ประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
ตัวอย่าง ตัวชีว้ ดั ดัชนีผปู้ ่ วยใน CMI (Case Mix Index) ของโรงพยาบาล ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั ทีส่ าคัญทีใ่ ช้ติดตามประสิทธิภาพ
การจัดบริการ พบว่า ในปี 2561 ค่า CMI 0.79 ปี 2562 ค่า CMI 0.96 และในปี 2563 ค่า CMI 103 ตามลาดับ จากการ
ทบทวนปัญหา พบว่า สาเหตุมาจากการบันทึกเวชระเบียน การลงวินิจฉัย และการ Admit โรคทีไ่ ม่จาเป็ น จึงได้มกี ารปรับ
ระบบการสรุปและ บันทึกเวชระเบียน โดยองค์กรแพทย์และคณะกรรมการเวชระเบียน รวมทัง้ จัดทา CPG โรคที่สาคัญ
โดยทีม PCT เพื่อลด อัตราการ Admit โรคทีไ่ ม่จาเป็ น จากการทบทวนและปรับระบบดังกล่าวทาให้ค่า CMI สูงขึน้ ดังนี้
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เป้ าหมาย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
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ปี 2564

CMI
> 0.8
0.78
0.79
0.96
1.03
1.44
(2) การเลือกและใช้ขอ้ มูล performance ขององค์กรทีม่ กี ารเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอก:
สมรรถนะหลักขององค์กร พิจารณาจากพันธกิจหลักของโรงพยาบาล คือ การให้บ ริการด้านการส่ งเสริมสุ ข ภาพ
ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟูสุขภาพแก่ประชาชน ครอบคลุม 6 สาขาหลัก ได้แก่ สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม
วิสญ
ั ญี และเวชศาสตร์ครอบครัว ดังนัน้ ทีมนาจึงกาหนดค่า CMI เป็ นตัวชี้วดั ที่ สาคัญที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของโรงพยาบาล โดยในระดับประเทศโรงพยาบาลระดับ M2 ต้องมีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 0.8 ซึ่งผลจาการพัฒนา
ระบบบริการและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พบว่าค่า CMI ปี 2564 เท่ากับ 1.44
(3) การใช้ขอ้ มูลเสียงของผูป้ ่ วยเพือ่ สร้างวัฒนธรรมทีม่ ุ่งเน้นคนเป็ นศูนย์กลาง (ยกตัวอย่าง):
จากข้อร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็นของผู้รบั บริการเรื่องระยะเวลาการรอคอย และความแออัดที่แผนกผู้ป่วย
นอก ซึง่ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูร้ บั บริการทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอกพบว่า มีผู้รบั บริการ เฉลีย่ 566 ราย/วัน 5 อันดับโรค ได้แก่
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน Common cold Spondylosis และ Dyspepsia ตามลาดับ จากการวิเ คราะห์ข้อมูล
และทบทวนปัญหาดังกล่าวจึงมีการปรับปรุงการให้บริการทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รบั บริการ
ตัง้ แต่ปี 2562 – ปี 2564 ดังนี้ 1) ปรับปรุงระบบการให้บริการและลดขัน้ ตอนการให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โดยมีจุดคัด
กรองเพื่อคัดแยก ผู้มารับบริการและเพิม่ จุดลงทะเบียนตามกลุ่มผู้มารับบริการในกลุ่มผู้ป่วยนัดและในคลินิกพิเ ศษ 2)
จัด บริก ารในคลินิ ก พิเ ศษแบบแบ่ ง ตามระดับ คว ามรุ น แรงของโรคเป็ นระดับ ปฐมภู มิแ ละระดับ ทุ ติย ภู มิใ นคลินิ ก
โรคเบาหวาน คลินิกโรคความดันโลหิตสูงและคลินิก ANC 3) พัฒนาระบบส่งต่อ และศักยภาพ รพ.สต. เครือข่าย ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยในชุมชนและลดการ
ส่งต่อผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 4) นาระบบ Paper less มาใช้ในระบบผู้ป่วยนอกเพื่อลดลดระยะเวลารอคอย
ในการค้นหาเอกสารการรักษาทีไ่ ม่สามารถบันทึกในระบบ HOSxP 5) นาระบบจัดคิวอัตโนมัตมิ าใช้งานในผู้ป่วยนอก เพื่อ
จัดระบบการเข้ารับบริการ อีกทัง้ ช่วยลด และบรรเทาความวิตกกังวลของผู้ป่ว ยการรับ บริการ จากการปรับ ปรุง ระบบ
ดังกล่าวทาให้ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอกมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2562 - 2564 คิด
เป็ นร้อยละ 82.04 ,85.06และ85.84 ตามลาดับ ซึง่ จากผลตอบรับที่ดดี งั กล่าว ทางโรงพยาบาลเถินจึง มีแผนในการขยาย
ระบบดังกล่าวออกไปยังแผนกอื่นๆ ของโรงพยาบาลต่อไป
(4) การปรับปรุง ระบบวัดผลดาเนินการขององค์กร: มีการวัดผลการดาเนินการขององค์กร เดิมใช้ร ายงานจากระบบ
โปรแกรม HOSxP ในการติดตามตัวชีว้ ดั ครอบคลุมทุกทีมและ ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล ปัจจุบนั ได้ใช้ระบบรายงาน
ของโปรแกรม HOSxP ร่วมกับโปรแกรม HDC ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อทาการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตาม
ตัวชีว้ ดั ในโรงพยาบาลระดับเดียวกัน อันเป็ นผลให้เกิดการพัฒนาในการนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทัง้ ใน
ด้านการให้บริการ และการบริหารจัดการให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
I-4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ (performance) ขององค์กร
(1) ประเด็นสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการดาเนินการขององค์กร (ความสาเร็จ/ความก้าวหน้า) ในรอบปี ทผ่ี ่าน
มา:
ค่า CMI เป็ นตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาล โดยในระดับประเทศ โรงพยาบาลระดับ
M2 ต้องมีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 0.8 ซึ่งผลจาการพัฒนาระบบบริการและการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ พบว่าค่า CMI ปี 2564
เท่ากับ 1.44
I-4.1 ค. การใช้ขอ้ มูลเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินการ (performance) ขององค์กร
(1) ลาดับความสาคัญเพื่อการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กรทีเ่ กิดจากการทบทวน [เชื่อมโยงกับ II-1.1ก(7)]:
• มาตรการจัดเก็บรายได้
• การดาเนินงานด้านความปลอดภัยทัง้ ผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการ 2 P Safety
• พัฒนาระบบบริการตาม Service Plan
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• พัฒนาบริการปฐมภูมใิ น รพ.สต.เครือข่าย
• สร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
• ระบบการบันทึกข้อมูลทีส่ ะดวก ไม่สร้างภาระงานให้ผรู้ บั ผิดชอบ
• การติดตาม ประเมินผล และนาเสนอผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
I-4.2 ก. ข้อมูลและสารสนเทศ
(1) การทาให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ (accuracy, validity, integrity, reliability, current):
• ใช้โปรแกรม HOSxP
• ใช้ระบบ LIS รายงานผล LAB
• ใช้ระบบ PACS งาน X-ray
• ใช้ระบบ Smart Queue
• งาน Back Office งานพัสดุ ระบบจัดซือ้ จัดจ้าง ระบบบริหารจัดการคลัง ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ระบบเจ้าหนี้ ลูกหนี้ มีระบบ
Datacenter เชื่อมโยงข้อมูลไว้ให้บุคลากรเข้าใช้งานต่าง ๆ ได้เช่น ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน หนังสือราชการ
• มี Website โรงพยาบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลโรงพยาบาลและเผยแพร่ขอ้ มูลความรูด้ า้ นสุขภาพแก่ประชาชน
(2) การทาให้มนใจในความพร้
ั่
อมใช้ของข้อมูลและสารสนเทศ, ระบบทีม่ ใี ช้งานในปั จจุบนั , ระบบที่กาลังพัฒนาหรือมีแผน
จะพัฒนา:
• มีระบบสารองข้อมูล (Back up) ข้อมูลในเครื่องแม่ขา่ ย (Server) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
• มีระบบไฟฟ้ าสารอง มี UPS สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และ เชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายทุกเครื่อง
• มีเครื่องปั น่ ไฟสารองกรณีไฟฟ้ าดับ
I-4.2 ข. การจัดการระบบสารสนเทศ
(1)(2) การทาให้มนใจในความเชื
ั่
่อถือได้ของระบบสารสนเทศ ความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูล /สารสนเทศ:
• มีการติดตัง้ โปรแกรม Antivirus สาหรับ Server และ เครื่องคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย
• มีการจากัดสิทธิในการเข้
าถึงข้อมูลในการใช้โปรแกรม HOSxP ระบบงาน Front Office
์
• มีการกาหนดรหัสบุคคลในการเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ตของโรงพยาบาล
• มีระบบสารองไฟฟ้ า UPS เพื่อเพิม่ ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูล
(3) การส่งข้อมูลผูป้ ่ วยทางสือ่ สังคมออนไลน์ โดยยังคงรักษาความลับของผูป้ ่ วย:
• มีการส่งข้อมูลผูป้ ่ วยทางสื่อสังคมออนไลน์ ปัจจุบนั โรงพยาบาลเถินใช้โปรแกรม Thai Refer ในการส่งต่อข้อมูล ด้านการ
รักษาพยาบาลผู้ป่ วยและโปรแกรม COC เพื่อ การส่ ง ข้อมูลเยี่ย มบ้าน ระหว่างโรงพยาบาลและ รพ.สต. ซึ่ง ทัง้ สอง
โปรแกรมมีการกาหนดรหัสของผูเ้ ข้าถึงข้อมูลทัง้ ในระดับโรงพยาบาลและระดับ รพ.สต. และยังไม่พบรายงานความเสี่ยง
เรื่อง การรักษาความลับของผูป้ ่ วย
• มีการรายงานแพทย์ทางแอพพลิเคชัน่ LINE ด้วยกลุ่มปิ ด และมีการกาหนดรหัสบุคลากรในการเข้าระบบอินเทอร์เน็ต
และระบบอินทราเน็ต ของโรงพยาบาล
I-4.2 ค. ความรูข้ ององค์กร
(1) การสร้างและจัดการความรู:้
 มีเวทีเผยแพร่ความรูจ้ ากการอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น การจัดประชุมวิชาการโดยองค์กรแพทย์และกลุ่ม
การพยาบาล จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการนาเสนอผลงานคุณภาพ เรื่องเล่า CQI นวัตกรรม งานวิจยั และความรู้ท่ี
ได้จากการปฏิบตั งิ าน จากการอบรม และแหล่งค้นคว้าผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาล
(2) การระบุ good practice และขยายผล:
 มีการตอบสนองความต้องการระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน มีการจัดการความรู้ท่ไี ด้รบั ในหน่ วยงาน และการจัดการ
ความรูจ้ ากหน่วยงานภายนอก รวบรวมไว้ใน web site ของโรงพยาบาลเถิน จัดเก็บเป็ นคลังความรู้ให้แก่บุคลากรได้
เรียนรู้
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(3) การทาให้การเรียนรูฝ้ ังลึกในวิถกี ารปฏิบตั งิ านขององค์กร:
 มีการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยกาหนดให้บุคลากรค้นหาความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยง เพื่อ
เป็ นเครื่องมือคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมการรายงาน Incident Report โดยไม่ถอื เป็ นความผิดของบุคคล ไม่มกี ารตาหนิ
หรือลงโทษ ทาให้มจี านวนหน่วยงานทีร่ ายงานความเสีย่ งเพิม่ มากขึน้
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 •โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน LA ปี 2561 หมดอายุปี 2564 ได้รบั การประเมินผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพระดับ คุณภาพในปี 2564 และผ่านมาตรฐานด้านที่ 9การรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์ระดับคุณภาพในปี 2564
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
การวัดผลการดาเนินงาน
ความสัมพันธ์ในการนาข้อมูลโรงพยาบาลมาใช้ในการ
3
I
พัฒนาคุณภาพในระดับโรงพยาบาลและหน่วยงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การทบทวนผล
ทบทวนการกาหนดความต้องการการใช้ขอ้ มูลของทุก
3
I
การดาเนินงาน และนาไปใช้ปรับปรุง
หน่วยงานในองค์กร เพื่อสามารถนาข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ
การจัดการปัญหาความเสีย่ งด้านสารสนเทศทีส่ าคัญ
3.5
I
การจัดการระบบสารสนเทศ
จัดทาห้องเฉพาะสาหรับ Server, จัดหา Server ขนาด
3.5
I
ใหญ่ขน้ึ เพื่อรองรับการใช้งานทีส่ งู ขึน้
ความรูข้ ององค์กร
3
I
 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจยั จากงานประจาทุก
หน่วยงานโดยสนับสนุนข้อมูลจากการจัดการข้อมูล
โดยคืนข้อมูลสาคัญตามความต้องการ
 การรวบรวมและเผยแพร่งานวิชาการ/ผลงาน
คุณภาพใน web site ของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
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I-5 กำลังคน
I.ผลลัพธ์(รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-3)
ประเด็นสาคัญทีค่ วรรายงาน : ขีดความสามารถ อัตรากาลัง การรักษาไว้ ทักษะทีเ่ หมาะสม บรรยากาศการทางาน
สุขอนามัย
ความปลอดภัย สิทธิประโยชน์ บริการ ความพึงพอใจ ความผูกพัน การพัฒนากาลังคนและผูน้ า
ข้อมูลตัวชีว้ ดั
เป้ าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร

>85

62.47

70.68

73.05

75 9 77.45
9

 2.ชม.การฝึกอบรมเฉลีย่ (การพัฒนาบุคลากร)

100

80.25

80.10

80.08

60.50 58.05

3.ร้อยละของหน่วยงานทีม่ บี ุคลากรเพียงพอกับภาระงาน

100

9

80

85

4.อัตราการคงอยู่

>90

99.18

90.74

87.83

94.09 95.26

5.ร้อยละของบุคลากรทีม่ คี ่า BMI น้อยกว่า25

>80

68.1

68.24

73.52

74.36 87.74

70

60

6.จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุสมั ผัสเลือดสารคัดหลัง่

0

6

7

5

7

4

7.จานวนบุคลากรทีต่ ดิ เชือ้ วัณโรค

0

0

0

0

0

0

>85

56.10

55.09

74.80

100

0

0

0

0

0

0

0

8.จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่
9.จานวนบุคลากรทีต่ ดิ เชือ้ โรค COVID 2019

10.จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั วัคซีนป้ องกัน COVID 2019
100
0
0
0
0
83.79
ii บริบท
กาลังคนประเภทต่างๆขององค์กร :
โรงพยาบาลเถิน มีจานวนบุคลากรรวม 255 คน ข้าราชการ 142 คน ลูกจ้างประจา 6 คน ลูกจ้างประจา รายวันและจ้าง
เหมา 50 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 54 คน เป็ นวิชาชีพแพทย์ 14 คน ทันตแพทย์ 7
คน เภสัชกร 10 คน นักเทคนิคการแพทย์ 4 คน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 79 คน
สมรรถนะหลักขององค์กร:
-ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพกับผูร้ บั บริการในเขตรับผิดชอบและเครือข่ายโซนใต้
-ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทาง 6 สาขา อายุรกรรม สูตกิ รรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม วิสญ
ั ญีและ เวช
ศาสตร์ครอบครัว ให้กบั ผูร้ บั บริการในเขตรับผิดชอบและเครือข่ายโซนใต้
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความผูกพันของกาลังคน :
-ผลการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร พบปัจจัยดังนี้ อัตรากาลังทีเ่ พียงพอขององค์กรพยาบาลใน
ward พนักงานช่วยเหลือคนไข้ใน ward พนักงานบริการในหน่วยงานผูป้ ่ วยนอก ค่าตอบแทนทีเ่ พียงพอ เครื่องมือแพทย์
ในหน่วยงาน ICU ER Ward ทีพ่ กั สาหรับบุคลากรที่ขน้ึ เวรบ่ายดึก ทีจ่ อดรถจักรยานยนต์และรถยนต์สาหรับบุคลากร
ความเสีย่ งด้านสุขภาพและความปลอดภัยของกาลังคน :
-มีความเสีย่ งด้านการเจ็บป่ วยโรคเรือ้ รัง ได้แก่ DM,HT จากภาระงานทีเ่ พิม่ ขึน้ และการขาดการออกกาลังกายทีต่ ่อเนื่อง
-มีความเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ การเกิดอุบตั เิ หตุจากเครื่องมือในการปฏิบตั งิ าน การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการ
ยืนนาน ยกของหนักไม่ถูกวิธี
-เสีย่ งต่อการเกิดภัยคุกคาม ได้แก่ บริเวณถนนมุมตึกบ้านพัก หน้าตึกซักฟอกเพื่อไปทีจ่ อดรถด้านหลังความสว่างไม่
เพียงพอ
-เสีย่ งต่อการติดเชือ้ จากโรคต่างๆ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ COVID -19 TB
iii.กระบวนการ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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I-5.1 ก.ขีดความสามารถและความเพียงพอของกาลังคน:
( 1) ผลการประเมินขีดความสามารถและความเพียงพอของกาลังคน และการตอบสนอง :
ลาดับ

-

ตาแหน่ง

ปี 2560

ปี 2561

1

นักรังสีการแพทย์

1

2

นักโภชนาการ

1

3

พยาบาลวิชาชีพ

5

4

นักวิชาการสาธารณสุข

1

5

นักประชาสัมพันธ์

1

6

นักกายภาพบาบัด

1

7

นักวิชาการสาธารณสุข(เวชระเบียน)

1

8

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

2

9

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

1

10

นักกิจกรรมบาบัด

11

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

12

12

นักเทคนิคการแพทย์

1

13

พนักงานประจาตึก

1

14

พนักงานบริการ

15

10

ปี 2562

10

ปี 2563

ปี 2564

5

3

1

1
1
2

4

1
2

3

4

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

2

16

แพทย์แผนไทย

1

17

ผูช้ ่วยพยาบาล

2

18

เภสัชกร

1

19

คนสวน

2

20

พนักงานขับรถยนต์

1

21

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

1

22

นักจิตวิทยา

1

ในปี 60-64 พบว่า บุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการเฉพาะทางและการเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้กบั เครือข่ายโซนใต้ ได้
จัดทาแผนการขออัตรากาลังเพิม่ เพื่อให้เหมาะกับการให้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ ในแต่ละปี

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(2 ) การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษากาลังคน:
ลาดับ
ตาแหน่ง

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

8

7

ปี 2563 ปี 2564

1

นักรังสีการแพทย์

1

2

นักโภชนาการ

1

3

พยาบาลวิชาชีพ

5

4

นักวิชาการสาธารณสุข

1

5

นักประชาสัมพันธ์

6

นักกายภาพบาบัด

1

7

นักวิชาการสาธารณสุข(เวชระเบียน)

1

8

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

2

9

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

1

10

นักกิจกรรมบาบัด

11

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

12

12

นักเทคนิคการแพทย์

1

13

พนักงานประจาตึก

1

14

พนักงานบริการ

2

15

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

16

แพทย์แผนไทย

17

ผูช้ ่วยพยาบาล

2

18

เภสัชกร

1

19

คนสวน

2

2
1

1
1
2

4

1
3

4

1

-ได้รบั การจัดสรรบุคลากรครบตามแผนอัตรากาลังที่ได้จดั ทาไว้ตงั ้ แต่ปี 60-64
( 3) การวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงความต้องการและการเตรียมกาลังคนให้พร้อมรับ :
-ใช้เ ป้ าหมาย ทิศทางขององค์กรในการจัดสรรกาลัง คน ได้แก่ บุ คลากรที่มีส มรรถนะในการดูแลผู้ ป่ วยตาม 6 สาขา
บุ ค ลากรที่เ กษีย ณในแต่ ล ะปี โดยดูใ นข้อ ที่ข าด ปริม าณ ความรู้ท ัก ษะ ที่จะช่ ว ยในการปฏิบ ัติง าน การวางแผน
ความก้าวหน้ าในสายอาชีพ การสืบ ทอดต าแหน่ ง เพื่อ สร้างความต่อ เนื่อ งในการบริหาร การบริหารคนที่เ กินให้มีการ
โยกย้ายไปอยู่ในหน่วยงานอื่น
( 4) การจัดระบบการทางานและบริหารกาลังคน เพื่อให้งานขององค์กรประสบผลสาเร็จ :
-มีการคัดสรรบุคลากรเข้าทางานควรมีคุณสมบัตติ รงกับงานทีจ่ ะปฏิบตั ิ ได้แก่ การรับผูช้ ่วยเหลือคนไข้ ควรผ่านหลักสูตร
การอบรมพนักงานช่วยเหลือคนไข้
-มีการโยกย้ายตาแหน่งงานในหน่วยงาน เหมาะสมกับความรู้ ความถนัด สุขภาพ ได้แก่ ย้ายบุคลากรจากห้องบัตรไป
ปฏิบตั งิ านทีต่ กึ ติดเชือ้ ตามตาแหน่งที่ดารงอยู่ โดยผ่านการปฐมนิเทศและทดลองปฏิบตั จิ ากหัวหน้าหน่วยงาน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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-มีการรับตาแหน่งเพิม่ จากงานประจา เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานอื่นโดยไม่เพิม่ อัตรากาลังคน ได้แก่ พยาบาล
วิชาชีพในแผนกผูป้ ่ วยนอกปฏิบตั งิ านในแผนกช่วงเช้า และช่วงบ่ายปฏิบตั งิ านในแผนกวัสดุการแพทย์ แพทย์แผนไทย
ช่วยปฏิบตั งิ านในคลินิกกัญชาในช่วงบ่ายวันพุธ
I-5.1 ข .บรรยากาศการทางานของกาลังคน:
( 2) นโยบาย บริการ สิทธิประโยชน์ :
-มีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมาย คานึงถึงสิทธิผปู้ ่ วย มีหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบตั งิ าน นา 2P safety มาใช้ หน่วยงานทีไ่ ด้มาตรฐานได้แก่ Lab x-ray ER
-มีการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ใช้หลักจริยธรรมและสิทธิผปู้ ่ วยในการให้บริการ ใช้ 2 P safety ในการให้บริการ
-สิทธิป ระโยชน์ จากการสารวจความพึงพอใจและความผูกพัน สิง่ ที่ตอบสนอง ได้แก่ การสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์
ปรับปรุงทีจ่ อดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าหน่วยงานกายภาพบาบัด สนามกีฬาเก่าในบริเวณบ้านพัก ด้านหน้าตึก 6 ชัน้ จัด
สวัสดิการการกู้เงินกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลกับธนาคาร จัดสรรอัตรากาลัง เพิม่ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วย
พยาบาล พนักงานบริการ เพิม่ กล้องวงจรปิ ดบริเวณบ้านพัก ถนนหน้าหน่วยงานซักฟอก ปรับปรุงซ่อมแซมตัวตึก จัดสรร
บ้านพักให้กบั พนักงานบริการเพิม่ จัดสรรที่พกั สาหรับกลุ่มบุคลากรที่ให้บริการดูแลผู้ป่วย COVID 2019 และสิง่ อานวย
ความสะดวกในการใช้ทาความสะอาดร่างกายหลังให้บริการ
I-5.1 ค. สุขภาพและความปลอดภัยของกาลังคน:
(1 ) การป้ องกันและจัดการกับความเสีย่ งต่อสุขภาพ(สิง่ แวดล้อม ภาระงาน การหยิบยก อันตรายจากการปฏิบตั งิ าน ความ
รุนแรง) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และการให้ภูมคิ มุ้ กัน:
-ด้านการป้ องกันโรคเรือ้ รัง ร่วมกับทีม NCD ในการการประเมินความเสีย่ งด้านการเกิดโรคเป็ นระยะ
-ด้านการป้ องกันการบาดเจ็บจากการทางานด้านอาชีวอนามัย ร่วมกับทีมอาชีวอนามัยในการปรับสถานทีใ่ ห้เหมาะกับการ
ทางาน จัดซือ้ ชุดพยุงหลังให้กบั หน่วยงาน ได้แก่ ซักฟอก และพนักงานเก็บขยะ
-ด้านการป้ องกันการติดเชือ้ จากโรคต่างๆ ร่วมกันทีม IC และ ENV ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทป่ี ้ องกัน การปรับ
สถานทีใ่ ห้เหมาะสมกับการให้บริการ ได้แก่ คลินิกระบบทางเดินหายใจ ทีน่ งรอคิ
ั ่ วตรวจผูป้ ่ วยนอก PUI ตึกสาหรับผูป้ ่ วย
ติดเชือ้
( 2) การสร้างเสริมสุขภาพของกาลังคน:
-ด้านการเจ็บป่ วยจากโรคเรือ้ รัง ร่วมกับทีม NCD ในการให้ความรูร้ ายบุคคล ระบบไลน์กลุ่ม facebook ของโรงพยาบาล
-ด้านอาชีวอนามัย ร่วมกับทีมอาชีวอนามัยและ ENV ให้ความรูป้ ้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุจากการทางาน ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ
-ด้านป้ องกันการติดเชือ้ ร่วมกับทีม IC ให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคติดเชือ้ ต่างๆ ได้แก่ โรคไข้หวัด วัณโรค COVID 2019 การ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้ องกันการติดเชือ้ โรคต่างๆ
( 3) การประเมินสุขภาพเมื่อแรกรับและการตรวจเป็ นระยะ:
-มีการประเมินสุขภาพเมื่อแรกรับโดยการประเมินจากการตรวจมาจากที่ทางานเดิมและการตรวจใหม่ทงั ้ สุขภาพทัวไปและ
่
สุขภาพจิต ตรวจสุขภาพประจาปี ประเมินตามแนวทางอาชีวอนามัย ประเมินสุขภาพตามการระบาดของโรค
(4 ) การดูแลกาลังคนทีเ่ จ็บป่ วยหรือบาดเจ็บจากการทางาน:
-พบบุคลากรทีเ่ จ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รังปี 63 รายใหม่ 2 ราย HT,DM ปี 64 stroke 1 รายให้การดูแลรักษาและติดตาม
ร่วมกับคลินิคโรคเรือ้ รัง พบบุคลากรมีอาการปวดหลัง 2 ราย จาก ward 1 รายและซักฟอก 1 ราย เกิดการบาดเจ็บจาก
การปฏิบตั งิ าน ให้การดูแลรักษาด้วยการนวดและทากายภาพบาบัด สนับสนุนชุดพยุงหลังให้ใส่ขณะปฏิบตั งิ านร่วมกับทีม
อาชีวอนามัย บุคลากรเกิดเข็มทิม่ ตา 4 ราย ให้การดูแลรักษาตามแนวทางร่วมกับทีม IC การเยีย่ มไข้บุคลากรและญาติ
สายตรงทีเ่ จ็บป่ วย การเปลีย่ นหน่วยปฏิบตั งิ านจานวน 1 คน ย้ายจากห้องบัตรไปปฏิบตั งิ านทีต่ กึ ติดเชือ้
I-5.2 ก.ความผูกพันและผลการปฏิบตั งิ านของกาลังคน:
( 1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรมีผลงานทีด่ :ี
-มีนโยบายสนับสนุนการสร้าวผลงานทีด่ ที งั ้ ในด้านการทาวิชาการ นวัตกรรม เป็ นผลงานสนับสนุนในการพิจารณาการ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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เลื่อนขัน้ เงินเดือน สนับสนุนการเป็ นผูน้ าในด้านโรคต่างๆ ในการดาเนินงานและการเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้กบั หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก การเผยแพร่ความรูด้ า้ นต่างๆบน web site ของโรงพยาบาล การชื่นชมบุคคลดีเด่นของโรงพยาบาล
( 2) ( 3) การประเมินและปรับปรุงความผูกพันของกาลังคน:
-นาผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันบุคลากรมาตอบสนองความต้องการ ได้แก่ จัดทาโรงจอด
รถจักรยานยนต์ ปรับปรุงทีจ่ อดรถด้านหน้าตึกกายภาพ ปรับปรุงลานหน้าตึก 6 ชัน้ เป็ นทีจ่ อดรถให้กบั บุคลากรทีข่ น้ึ เวร
บ่ายดึก
( 4) ระบบการจัดการผลการปฏิบตั งิ าน:
-นโยบายการจัดการผลการปฏิบตั งิ าน โดยการประเมินจากหน่วยงานต่างๆตามมาตรฐานวิชาชีพ และผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
I-5.2 ข.การพัฒนากาลังคนและผูน้ า:
( 1) Learning need ทีส่ าคัญของกาลังคนกลุ่มต่างๆและวิธกี ารพัฒนาการเรียนรูท้ จ่ี ดั ให้:
กลุ่มกาลังคนและผูน้ า
Learning need ทีส่ าคัญ
วิธกี ารพัฒนา/เรียนรู้
กลุ่มวิชาชีพ

-การเพิม่ เติมความรูด้ า้ นวิชาการใหม่
เพื่อปรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
-เรียนรูก้ ารปฏิบตั เิ พื่อใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านจริง
-การประชุมวิชาการในเรื่องโรคต่างๆ
แต่ละเดือน

กลุ่มหัวหน้าฝ่ าย/หัวหน้างาน

-เข้ารับการอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก
-เข้ารับการอบรบจากหน่วยงานทีต่ ้อง
ปฏิบตั งิ านและหน่วยงานภายนอก
-จัดประชุมนาแนวทางโรคทีม่ กี าร
ปรับเปลีย่ นแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั
บุคลากร ให้วชิ าการใหม่กบั โรคทีส่ าคัญ
-สื่อสารเกีย่ วกับความความ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านวิชาการและ
แนวทางปฏิบตั ใิ นระบบไลน์และweb
site ของโรงพยาบาล

-ระบบการนิเทศบุคลากรทีบ่ รรจุใหม่ใน -ใช้ระบบพีเ่ ลีย้ งเป็ นแนวทางในการจัด
หน่วยงาน
อบรมหัวหน้างานแต่ละหน่วยของ
องค์กรทีม่ บี ุคลากรบรรจุใหม่ ได้แก่
องค์กรพยาบาล หน่วยงานบริหาร กลุ่ม
เวชปฏิบตั ิ
-ประชุมร่วมกันของหัวหน้าฝ่ ายแต่ละ
-ระบบการติดตามผลการปฏิบตั งิ านใน งานเพื่อกาหนดแนวทางในการประเมิน
หน่วยงาน
และติดตามผลงาน โดยใช้มาตรฐาน
วิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล สนับสนุนใน
เรื่องการพัฒนางาน โดยการสื่อสารลงสู่
หน่วยงานของตัวเอง ระบบไลน์ web
site รพ.

กลุ่มบุคลากรประจาการใหม่

-การปฐมนิเทศบุคลากรในภาพรวมของ -ประชุมร่วมกันระหว่างบุคลากรบรรจุ
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กลุ่มงานทีเ่ กีย่ วกับการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ าน

องค์กร

ใหม่และทีมปฐมนิเทศโรงพยาบาล ใน
เรื่อง การแนะนาองค์กร สถานที่ การ
ปฏิบตั ติ วั แนวทางการปฏิบตั งิ านของ
ทีมต่างๆ
-ทีมพีเ่ ลีย้ งแต่ละหน่วยงาน แนะนาการ
ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานในแต่ละ
หน่วยงาน
-การสื่อสารแนะนาบุคลากรใหม่ โดย
การแนะนาหน้างานและผ่านระบบไลน์

-การใช้โปรแกรม Hos xp ในการ
ปฏิบตั งิ าน

-จัดอบรมการใช้โปรแกรม Hos xp
ร่วมกันทุกหน่วยงานโดยทีม Itและ IM
-แนะนาการใช้โปรแกรม Hos xp ใน
การปฏิบตั งิ าน แต่ละหน้างานโดยทีม
IT
-แนะนาการใช้โปรแกรม Hos xp ใน
การส่งข้อมูลออกสู่หน่วยงานภายนอก ,
การนาข้อมูลทีม่ ใี นโปรแกรมมาใช้ใน
การพัฒนางาน

กลุ่มงานทีเ่ กีย่ วกับการใช้ระบบคิว -โปรแกรมระบบคิวเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการของ
ผูป้ ่ วยและให้บริการกับบุคลากรใน
หน่วยงานผูป้ ่ วยนอก

กลุ่มบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านใน
โรงพยาบาลเถิน

-จัดอบรมโดยทีมงาน IT เกีย่ วกับ
ขัน้ ตอนการใช้โปรแกรม
-ติดตามการปฏิบตั งิ านทีแ่ ผนกผูป้ ่ วย
นอกโดยทีม IT
-นาขัน้ ตอนทีเ่ กิดข้อผิดพลาดปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน

-แนวทางปฏิบตั กิ ารป้ องกันการเกิดโรค -จัดประชุมให้กบั บุคลากรในเรื่องความรู้
COVID 2019
และแนวทางในการปฏิบตั เิ พื่อป้ องกัน
โรค COVID 2019 โดยทีม IC
-สื่อสารให้กบั บุคลากรในหน่วยงานโดย
ทีม IC
-ติดตามการประเมินผลการปฏิบตั ใิ น
หน่วยงาน และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกัน
-สื่อสารการเพิม่ เติมความรูแ้ ละการ
ปรับเปลีย่ นแนวทางในการปฏิบตั ใิ น
กลุ่มไลน์

(2 ) การประเมินผลการพัฒนาและการเรียนรู:้
-ประเมินผลการปฏิบตั งิ านจากหัวหน้าหน่วยงาน
-ประเมินผลจากการใช้แบบสารวจในเรื่องความพึงพอใจและความผูกพันบุคลากร
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-ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นของผูร้ บั บริการ
(3 ) การจัดการเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพการงานและแผนการสร้างผูน้ าเพื่อสืบทอดการดาเนินงาน:
-มีนโยบายให้แต่ละวิชาชีพจัดทาบันไดวิชาชีพเพื่อใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
-ติดตามข่าวสารและสื่อสารให้บุคลากรทราบถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
-สนับสนุนให้บุคลากรที่มคี วามเหมาะสมได้รบั การพัฒนาความก้าวหน้าโดยการเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
ได้แก่ อบรมผูบ้ ริหารระดับสูง ผูน้ าทางการพยาบาล การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป้ ่ วยวิกฤติฉุกเฉิน
IV.ผลการพัฒนาทีโ่ ดดเด่นและภาคภูมใิ จ:
-บุคลากรได้รบั คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเถิน) ปี 2564
-คลินิกให้บริการสาขากัญชาทางการแพทย์ ปี 2562-64
- คลินิกประคับประคอง ปี 2562
-ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพ 2 แห่ง โดยความร่วมมือกับรัฐบาลญีป่ ่ นุ (JICA )
-เป็ นศูนย์รบั ดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรค COVID 2019 ( โครงการรับคนลาปางกลับบ้าน) ปี 2564
V.แผนการพัฒนา
มำตรฐำน

Score

DALI Gap

ประเด็นพัฒนำใน1-2 ปี

21.ขีดความสามารถและความ
เพียงพอ

3.5

I

-จัดทาแผนจัดสรรอัตรากาลังให้เพียงพอเพื่อรองรับ
อัตรากาลังในการเปิ ดหน่วยงานเพิม่ ได้แก่ หอผูป้ ่ วย
กุมารเวชกรรมและศัลยกรรม

22.สุขภาพและความปลอดภัย
ของกาลังคน

3.5

I

-ปรับปรุงกระบวนการประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับการ
บาดเจ็บจากการทางานให้ครอบคลุมเพื่อนามาวางแผน
ในการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทช่ี ่วย
ป้ องกันความเสีย่ ง

23.การสร้างเสริมสุขภาพของ
กาลังคน

3

I

-ปรับปรุงแนวทางการป้ องกันการเป็ นโรค COVID
2019 ในบุคลากรให้เป็ นไปตามสถานการณ์ปัจจุบนั

24.ความผูกพันและระบบการ
จัดการผลการปฏิบตั งิ าน

3

I

-ปรับปรุงกระบวนการประเมินความพึงพอใจและความ
ผูกพันให้ครอบคลุมมากขึน้ เพื่อนามาจัดกิจกรรม
ตอบสนองได้ถูกต้องตามความต้องการของบุคลากร

25.การพัฒนากาลังคนและ
ผูน้ า

3.5

I

-ปรับปรุงวิธกี ารพัฒนากาลังคนให้สามารถเป็ นผูน้ าใน
วิชาชีพต่างๆตามบันไดวิชาชีพให้ครอบคลุมมากขึน้
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I-6 กำรปฏิ บตั ิ กำร
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-5 ในส่วนทีม่ ไิ ด้รายงานไว้ในหมวดอื่นๆ]
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: ผลิตภาพ รอบเวลา ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของกระบวนการสาคัญ, ประสิทธิผลของ
ระบบความปลอดภัยขององค์กร, การเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉิน, ผลด้านห่วงโซ่อุปทาน
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
จานวนแผนทีต่ อบสนองต่อภัยพิบตั แิ ละภาวะ
5 แผน
4
4
4
5
5
ฉุกเฉิน
> 90%
94.44 92.50 91.67 92..34
91.50
บุคลากรทุกระดับสามารถปฏิบตั ติ ามแผนเมื่อเกิด
อุบตั เิ หตุหมู่
จานวนผลงานคุณภาพ/นวัตกรรมทีม่ กี ารนาเสนอ
ภายในองค์กร

1ครัง้ /ปี

1

1

1

1

1

ii. บริบท
ข้อกาหนดของบริการสุขภาพสาคัญ:
 โรงพยาบาลเถินกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ทีส่ าคัญในการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล
 ( HA ) มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน มาตรฐาน LA มาตรฐานงานแพทย์แผนไทย มาตรฐานคลินิกโรคเรื้อรัง
มาตรฐาน DSG เป็ นต้น เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รบั บริการที่มคี ุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับ
การวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรคที่สาคัญของหน่ วยงานตามกลุ่มวัยต่างๆ เช่นวัยทางานและวัยสูงอายุ ในกลุ่ม
โรคเรือ้ รัง และโรคติดต่อทีเ่ ป็ นภาวะคุกคามภัยสุขภาพเช่น โรค COVID-19 ภาวะการบาดเจ็บจากการเกิดอุบตั ิเหตุ
จราจร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความสามารถ มีทกั ษะในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างครอบคลุม
 ผูส้ ่งมอบและพันธมิตรสาคัญ:
 ผู้รบั บริการมีสุขภาพดี ปั จจัยเสี่ยงต่อโรคน้อยลง ดูแลสุขภาพตนเองได้และพบแพทย์ได้ทนั เวลาเมื่อมีอาการผิด ปกติ
โดยมีสานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลลูกข่าย 2 แห่งได้แก่ ร.พ.แม่พริกและร.พ.สบปราบ ร.พ.สต. 18 แห่ง
เป็ นพันธมิตรสาคัญ โดยอาศัยการตรวจราชการในเขตสุขภาพที่1 เพื่อแนะนา ตรวจประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
โอกาสเชิงกลยุทธ์:
สรรหาและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับบริการเฉพาะทาง มีเครือข่ายชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
การเป็ นสถาบันสมทบในการจัดการเรียนการสอน:
เป็ นแหล่งฝึกนักศึกษาเภสัชฯจากสถาบันต่างๆ ฝึกงานในหน่วยงานผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยใน
เป็ นแหล่งฝึกนักศึกษาพยาบาล ฝึกงานในหน่วยงานห้องคลอด ผูป้ ่ วยนอก งานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
เป็ นแหล่งฝึกนักศึกษาโภชนาการ ฝึกงานในหน่วยงานโภชนศาสน์
เป็ นแหล่งฝึกนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพเถิน ในหน่วยงานIT
ภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉินทีม่ โี อกาสเผชิญ:
โรคระบาด เช่น โรค COVID-19 ไข้เลือดออก
ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน เช่น Sepsis STEMI Appendicitis Head injury
ไฟฟ้ าดับ น้าประปาไม่ไหล หม้อแปลงไฟฟ้ าระเบิด ลิฟท์คา้ ง วงจรหยุดทางาน
iii. กระบวนกำร
I-6.1 ก. การออกแบบบริการและกระบวนการ
(1) การระบุขอ้ กาหนดของบริการสุขภาพทีส่ าคัญ:
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 การดูแลในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคทีส่ าคัญของหน่วยงานตามเข็มมุ่ง 5 โรค ได้แก่ COVID-19 STEMI Stroke Sepsis
TB
 กลุ่มแม่และเด็ก ตัง้ ครรภ์คุณภาพ ไม่มภี าวะแทรกซ้อนขณะตัง้ ครรภ์และระหว่างคลอด เด็กมีการเจริญเติบโต
และพัฒนาการสมวัย
 กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น มีทกั ษะชีวติ หลีกเลีย่ งสถานการณ์สุ่มเสีย่ ง มีทกั ษะการปฏิเสธ
 กลุ่มวัยทางาน ประเมินสุขภาพตนเอง และปัจจัยเสีย่ งต่อโรค มีทกั ษะ Health Literacy
 กลุ่มสูงอายุ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อภาวะสมองเสื่อม ลดปัจจัยเสีย่ งต่อภาวะหกล้ม
(2) การระบุกระบวนการทางานทีส่ าคัญ และข้อกาหนดของกระบวนการ:
 ในการดูแลกลุ่มผูป้ ่ วยโรคทีส่ าคัญของหน่วยงานตามเข็มมุ่ง 5 โรค กาหนดให้มผี รู้ บั ผิดชอบในการดูแลผูป้ ่ วย
เฉพาะโรค ( case manager ) โดยมีคณะทางานจากทุกหน่วยบริการผูป้ ่ วยร่วมเป็ นทีมงาน
 กลุ่มแม่และเด็ก ประเมินภาวการณ์ตงั ้ ครรภ์ปกติและผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ประเมินการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กได้
 กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น ในกรณีวยั รุ่นตัง้ ครรภ์ สามารถใช้กระบวนการ Health Litteracy
 กลุ่มสูงอายุ กระบวนการเพือ่ ป้ องกันภาวะสมองเสื่อม และภาวะหกล้มรวมถึงการปรับสิง่ แวดล้อมให้เหมาะสม
(3) การออกแบบบริการและกระบวนการทางานโดยใช้แนวคิดต่างๆ:
 หลักฐานทางวิชาการ แนวทางปฏิบตั ขิ องวิชาชีพ:
- มีการใช้ CPG CNPG Work Instruction ในการดูแลผูป้ ่ วย
 เทคโนโลยี:
- จัดระบบ Smart Queue เรียกผูป้ ่ วยก่อนเข้าห้องตรวจ OPD เพื่อลดความแออัดบริเวณหน้าห้องตรวจ OPD
 ความรูข้ ององค์กร:
- ส่งเสริมการทาผลงานวิจยั CQI และนวัตกรรมต่างๆ 20 หน่วยงาน
 คุณค่าในมุมมองของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอื่น:
- เสริมสร้างแรงจูงใจด้วยกระบวนการบริการเพือ่ ให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงบริการเพื่อให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงบริการให้คาปรึกษา
ด้านสุขภาพ เช่น การส่งเสริมความรูส้ ุขภาพ โภชนาการและฟื้ นฟูสภาพ
 ความคล่องตัว:
- ใช้ระบบการส่งต่อเพือ่ การดูแลต่อเนื่องผ่านโปรแกรม Smart COC เพื่อประสานการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องทีบ่ ้าน
กับเครือข่ายชุมชน
 ความปลอดภัย:
- ใช้ขอ้ มูลจากอุบตั กิ ารณ์และความเสีย่ งเพื่อพัฒนาระบบการบริการ เกิดความปลอดภัยกับผูม้ ารับบริการและ
บุคลากร ป้ องกันการเกิดเหตุซ้า
 มิตคิ ุณภาพอื่นๆ:
- ใช้ระบบสนับสนุนบริการดูแลผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าทีจ่ ากบริการเอกชนและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ งาน
โภชนาการ พนักงานทาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ใช้ทรัพยากรบุคคลทีต่ รงกับลักษณะ/ความ
เชีย่ วชาญในงาน ช่วยลดภาระงาน เพิม่ ความคล่องตัวและศักยภาพในการให้บริการ
(4) การควบคุมเอกสาร:
 เอกสารคุณภาพมีการควบคุมเอกสารโดยศูนย์คุณภาพ และอนุมตั โิ ดยผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
 เวชระเบียนผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วย OSCC และผูป้ ่ วยคดีมรี ะบบควบคุมเอกสารโดยเก็บเป็ นความลับควบคุมโดยเจ้าหน้าที่
เวชระเบียน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 เวชระเบียนผูป้ ่ วยกรณีนาออกจากโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยหรือญาติย่นื ความจานงขอเอกสารทีง่ านประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
 ผลการตรวจ Anti-HIV และผล CD4 กาหนดให้แพทย์ หัวหน้าหอผูป้ ่ วย ห้องผ่าตัด ห้องคลอด สามารถดูผลได้
และไม่อนุญาตให้พมิ พ์ กรณีผปู้ ่ วยต้องการผลเป็ นเอกสารต้องยื่นแสดงความจานงขอเอกสารตามขัน้ ตอน
I-6.1 ข. การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ
(1)(2)(3) การทาให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกระบวนการ การใช้ตวั ชีว้ ดั การปรับปรุงกระบวนการ
 บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA ในโครงการพัฒนาคุณภาพและงานประจา:
 ผูน้ าสูงสุดและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเน้นให้ทางานประจาอย่างมีคุณภาพ หัวหน้าพาทาคุณภาพ
ตรวจเยีย่ มหน้างานโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และนอกเวลาราชการมอบหมายให้พยาบาล
ผูต้ รวจการ นิเทศการทางานและพัฒนาคุณภาพ ทาให้บุคลากรมีความตื่นตัวในการพัฒนางานประจาให้ดขี น้ึ
เน้นให้มกี ารประเมินตนเอง วิเคราะห์ปัญหา และนาประเด็นความเสีย่ งมากาหนดเป้ าหมายในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการ ติดตามตัวชีว้ ดั เพื่อการพัฒนาคุณภาพทัง้ ทีม
 บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA ในการบริหารหน่ วยงานเพือ่ บรรลุเป้ าหมาย และการติดตามกากับงาน
ประจาวัน:
 มีการประชุมเครือข่ายระบบการรับ-ส่งต่อ ประชุม MCH Board เพื่อรับทราบปัญหาและข้อกาหนดของ
โรงพยาบาลเครือข่าย พร้อมกาหนดแนวทางการประเมินและการดูแลส่งต่อผูป้ ่ วยในสาขาต่างๆ จัดตัง้ ศูนย์
Refer เพื่อช่วยในการประสานการส่งต่อให้รวดเร็วและราบรื่น
 บทเรียนจากการใช้ 3P หรือ PDSA กับประเด็นเชิงกลยุทธ์ หรือการปรับเปลีย่ นวิธกี ารจัดบริการสุขภาพที่
สาคัญ:
- กลุ่มโรคเรือ้ รัง มีจานวนมากขึน้ จึงปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ระบบบริการผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง โดยเน้นเชิงรุกเพิม่ ขึน้ มีการ
เสริมพลังปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ สร้างเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วม เกิดนวัตกรรม เน้นให้บริการในชุมชน เช่น รพ.
สต. PCC และการคัดกรองเชิงรุก เพื่อเข้าถึงบริการได้ง่ายและรวดเร็วมากขึน้
- กลุ่มผูป้ ่ วยเสีย่ งสูง มีการพัฒนาคุณภาพบริการโดยใช้ CPG และ Warning Sign ในการดูแลผูป้ ่ วยพัฒนาระบบการ
ส่งต่อแบบ Fast Track ร่วมกันทัง้ เครือข่ายบริการสุขภาพที่1 มีรปู แบบและวิธกี ารทีช่ ดั เจน ใช้แอพพลิเคชัน่ LINE ในการ
ส่งต่อผูป้ ่ วย (เน้นการรักษาความลับและระบุตวั ผูป้ ่ วยถูกต้อง)
- กลุ่มผูป้ ่ วยติดเตียง/ผูพ้ กิ ารในชุมชน พัฒนาการดูแลต่อเนื่องไปยังชุมชน มีระบบการให้ยมื เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์เพื่อใช้ทบ่ี ้าน เน้นเพิม่ ศักยภาพของผูด้ แู ล อสม. รพ.สต. และเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ให้มสี ่วนร่วมดูแลผูป้ ่ วย
- กลุ่มผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย พัฒนารูปแบบการดูแลแบบประคับประคอง การลดปวด และการตอบสนองความต้องการทุก
มิติ โดยให้ญาติมสี ่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธกี ารรักษา และเลือกการเสียชีวติ อย่างสมศักดิศรี
์ กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยและญาติ
ต้องการนาผูป้ ่ วยกลับบ้าน โรงพยาบาลมีระบบสนับสนุนเครื่องมือและอุ ปกรณ์ทางการแพทย์เพือ่ ใช้ทบ่ี ้าน
I-6.1 ค. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 เพื่อปรับปรุงกระบวนการในการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ ได้ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ โดยแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
เป็ นประธานกรรมการกาหนดลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์ ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองประมูลราคา และประธาน
กรรมการตรวจรับพัสดุ
I-6.1 ง. การจัดการนวัตกรรม
 มีระบบงานด้านการควบคุมโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การควบคุมโรคทีอ่ ุบตั ขิ น้ึ ใหม่ เช่น โรค COVID-19 ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการป้ องกันการระบาดของโรคเช่น โรคฉี่หนู โรคมือเท้าปาก โรดไข้เลือดออก เป็ นต้น ร่วมกับทีมงาน SRRT
ของโรงพยาบาลและของอาเภอ สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคได้
I-6.1 จ. การจัดการการเรียนการสอนทางคลินิก
 เป็ นแหล่ ง ฝึ กนั ก ศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์ ช ั ้น ปี ที่ 6 จาก 3 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา ในการฝึกปฏิบตั งิ าน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่ว ยใน และการจัดการระบบยา ซึ่ง ร.พ.มีความพร้อ มทัง้ ในด้านเภสัชกรพี่เ ลี้ย งที่มีความ
เชีย่ วชาญแต่ละด้าน ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านกับผูป้ ่ วยทีม่ คี วามซับซ้อน
 เป็ นแหล่งฝึกปฏิบตั งิ านให้วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลาปางทัง้ พยาบาลศาสตรบัณฑิต และพยาบาลเวช
ปฏิบตั ิ โดยผ่านความเห็นชอบจากผูบ้ ริหาร ส่งพยาบาลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในการทางานเป็ นพี่เลี้ยง
นักศึกษาร่วมกับแพทย์
I-6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
(1) การควบคุมต้นทุนโดยรวม การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและทดสอบ การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล:
 คณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้งบประมาณประจาปี เพือ่ ควบคุมรายการเบิกจ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตามนโยบายบริการ และสมดุลกับรายได้ของโรงพยาบาล
 ทีมเวชระเบียนมีการทบทวนและปรับระบบการเบิกจ่ายตามค่า DRG
I-6.2 ข. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (ยกเว้นอัคคีภยั ซึง่ จะตอบใน II-3)
(1) การทาให้สภาพแวดล้อมของการปฏิบตั กิ ารทีป่ ลอดภัย การป้ องกันอุบตั เิ หตุ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การฟื้ นฟู :
 ระบบควบคุมการระบาดโรค COVID-19 วางระบบผูป้ ่ วยนอก ระบบคัดกรองผูม้ ารับบริการ เปิ ดคลินิก ARI
ตรวจผูท้ ม่ี อี าการโรคทางเดินหายใจในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ บริการ One stop service ผูป้ ่ วยในกาหนดผูเ้ ฝ้ าไข้เพียง 1 คน ห้าม
เยีย่ มทุกกรณี ปรับระบบเส้นทางเดินในโรงพยาบาล ติดป้ ายเตือนและการป้ องกันทุกคลินิก
 บทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการฝึกซ้อมครัง้ ล่าสุด และการปรับปรุงทีเ่ กิดขึน้ :
 มีการกาหนดโครงสร้างระบบบัญชาการด้านสาธารณสุข (ICS) สามารถรองรับภัยพิบตั ติ ่างๆทีก่ าหนดไว้ในระดับ
อาเภอเถินได้แก่ แผ่นดินไหว อุบตั ิเหตุ หมู่ น้ าท่วม ไฟไหม้ ล่าสุด โควิด -19 มีแผนรองรับ หน่ วยประเมินสถานการณ์
กลุ่มภารกิจปฏิบตั ดิ า้ นการรักษา ทีมเฝ้ าระวังและสอบสวนโรค กลุ่มสนับสนุนภารกิจกาลังบารุง กาหนดผู้รบั ผิดชอบแต่ละ
ทีม มีแผน 3 ระยะ แผนเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ แผนเผชิญเหตุ แผนฟื้ นฟูสภาพ มีการซ้อมแผนอย่างต่อเนื่องนาสู่
การปฏิบตั ิจริงล่าสุด ซ้อมแผนรองรับผู้ป่วยโควิค -19 พบจุดอ่อน เรื่องการจัดสรรอัตรากาลังเสริมรองรับการดูแลผู้ป่วย
วิกฤติทม่ี หี ลายราย 2.การประสานงาน 3.การใส่ ETT (Video Laryngoscope) 4.การเคลื่อนย้าย 5.ทักษะการใส่และถอด
ชุด PPE ยังเตรียมพร้อมสถานที่ระบบระบายอากาศ negative pressure รองรับกรณีมกี ารระบาดมีผู้ป่วยหลายราย
เตรีย มความพร้อ มคน เครื่อ งมือ ระบบบริการจัดทาแนวทางปฏิบ ัติร องรับ ผู้ป่ วย การเคลื่อ นย้ายเพื่อ ส่ ง ต่ อ ได้อ ย่า ง
เหมาะสม
 ความพร้อมใช้ต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ:
- มีระบบสารองข้อมูล (Back up) ข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
- มีระบบไฟฟ้ าสารอง มี UPS สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และ เชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายทุกเครื่อง
- มีเครื่องปัน่ ไฟสารองกรณีไฟฟ้ าดับ
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 ผลการพัฒนาศักยภาพบริการ CMI ปี 2564 มีค่าเฉลี่ย 1.44
 การดาเนินการโครงการ R2R และนวัตกรรม ตัง้ แต่ปี 2560-2564 จานวน 20 เรือ่ ง และมีนวัตกรรมทีเ่ ป็ น KM
แก่โรงพยาบาล
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v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
26. การออกแบบบริการและ
กระบวนการทางาน การจัดการ
และปรับปรุงกระบวนการทางาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
27. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Score
3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
พัฒนาระบบการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ
L
ทางาน การจัดการ เพื่อเพิม่ ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

3

L

28. การจัดการนวัตกรรม

3

L

29. การจัดการด้านการเรียนการสอน
ทางคลินิก
30. ความพร้อมสาหรับภาวะฉุกเฉิน
และภัยพิบตั ติ ่างๆ

3

L

3

L

พัฒนาระบบประเมินและปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมทุกหน่วยงาน และ
สร้างบรรยากาศในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
พัฒนาระบบการประเมินผลในทุกวิชาชีพ การเรียนรู้
คุณภาพ และความปลอดภัย
พัฒนาระบบการเตรียมแผนและการซ้อมแผน ความ
พร้อมสาหรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ติ ่างๆ
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II-1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง ควำมปลอดภัย และคุณภำพ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: บรรยากาศทีส่ ่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ระดับความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพ วัฒนธรรมความปล
ประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสีย่ งและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง (risk register)
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ร้อยละของการรายงานอุบตั กิ ารณ์ Adverse event (E-I)
ต่อรายงานทัง้ หมด

7.2
(26/360)

14.2
(36/254)

21.8
(44/202)

15.5
(34/220)

ร้อยละของการรายงานอุบตั กิ ารณ์ near miss (C-D) ต่อ
รายงานทัง้ หมด

17.5
(63/360)

22.8
(58/254)

29.2
(59/202)

24.8
(56/226)

ร้อยละของการรายงานอุบตั กิ ารณ์ error (B) ต่อรายงาน
ทัง้ หมด

27.7
(100/360)

36.2
(92/254)

26.7
(54/202)

24.1
(53/220)

ร้อยละของการรายงาน Risk (A) ต่อรายงานทัง้ หมด

36.4
(131/360)

14.2
(36/254)

16.8
(34/202)

28.2
(62/220)

92.3
(24/26)

77.8
(28/36)

72.7
(32/44)

85.3
(29/34)

ร้อยละของ AE ทีไ่ ด้รบั การทบทวน RCA
S: Safe Surgery

1 (1a)

2 (1c, 1d)

1(1e)

S 1: Safe Surgery and Invasive Procedure
S 1.1: Surgical Safety Checklist

0

0

0

0

3 (1a, 2e)

0

1 (1f))

0

0

0

0

0

S 1.4: Venous Thromboembolism (VTE)
Prophylaxis

0

0

0

0

S 2: Safe Anesthesia

1a

1 (1a)

2(2d)

0

0

0

0

2 (1a, 1d)

1 (1b)

5 (4b, 1d)

11 (1a, 9b,
1c)

6 (2a, 3b, 1d)

2 (1d, 1f)

0

3 (2a, 1e)

2 (1a, 1d)

S 1.2: Surgical Site Infection (SSI) Prevention
S 1.3: Enhanced Recovery after Surgery (ERAS)

S 3: Safe Operating Room
P1S 3.1: Safe Environment
P1S 3.2: Safe Surgical Instrument and Device
P1S 3.3: Safe Surgical Care Process
I: Infection Prevention and Control

5 (5e)

3 (1b, 2e)

6 (1b, 1d, 4e)

3 (1d, 2e)

2

I 1: Hand Hygiene

0

0

0

2 (2a)

0

I 2: Prevention of Healthcare Associated Infection
I 2.1: Catheter-Associated Urinary Tract Infection
(CAUTI) Prevention

0

0
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I 2.2: Ventilator-Associated Pneumonia (VAP)
Prevention

0

0

6 (4a, 2e)

4 (3a, 1d)

I 2.3: Peripheral and Central Line-Associated
Bloodstream Infection (CLABSI) Prevention

1 (1e)

0

3 (2e, 1f)

0

0

0

0

0

1 (1d)

2 (2a)

1 (1d)

3 (2a, 1f)

0

3 (1a, 1c, 1f)

5 (2e, 2f, 1g)

9 (3a, 3b, 1c,
2d)

7 (3a, 3b, 1f)

3 (3a)

3 (1b, 1d, 1e)

5 (1d, 2e, 2f)

0

0

0

0

6 (5b, 1f)

7 (6b, 1e)

12 (3b, 7c,
2e)

14 (7b, 6d, 1f)

1

41 (3a, 27b,
3c, 7d, 1f)

41 (7a, 26b,
4c, 2d, 2f)

8 (2a, 2b, 1c,
3d)

53 (24a, 18b,
3c, 5d, 3f)

8

5 (1a, 4b)

19 (1a, 12b,
4c, 1d, 1e)

3 (1a, 2c)

2 (2f)

M 4: Rational Drug Use (RDU)

1 (1a)

0

0

0

M 5: Blood Transfusion Safety

5 (1a, 2b, 2d)

2 (1a, 1b)

2 (1a, 1b)

4 (1a, 1b, 2d)

3 (2a, 1c)

7 (2b, 4c, 1d)

6 (2a, 4c)

8 (4a, 3d, 1e)

4

22 (2a, 17b,
1c, 2d)

11 (8b, 3c)

18 (15b, 2c,
1e)

12 (1a, 10c,
1d)

4

0

6 (3a, 2c, 1d)

0

0

P 2.1: Effective Communication – ISBAR

0

0

0

1 (1b)

P 2.2: Communication during Patient Care
Handovers

7 (1b, 2c, 4d)

23 (11b, 3c,
6d, 3f)

22 (2a, 6b,
4c, 8d, 2f)

19 (2a, 6b,
2c, 7d, 2e)

5 (2c, 3d)

0

1 (1d)

1 (1f)

1 (1b)

0

0

0

I 3: Isolation Precautions
I 4: Prevention and Control Spread of MultidrugResistant Organisms
M: Medication & Blood Safety
M 1: Safe from Adverse Drug Events (ADE)
M 1.1: Safe from High Alert Drug
M 1.2: Safe from Preventable Adverse Drug
Reactions (ADR)
M 1.3: Safe from Fatal Drug Interaction

3

M 2: Safe from Medication Error
M 2.1: Look-Alike, Sound-Alike Medication Names
M 2.2: Safe from Using Medication
M 3: Medication Reconciliation

P1P: Patient Care Processes
P 1: Patient Identification
P 2: Communication

P 2.3: Communicating Critical Test Results
P 2.4: Verbal or Telephone Order/ Communication
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P 2.5: Abbreviations, Acronyms, Symbols, & Doses
and Proportion Designation

0

1 (1b)

1 (1d)

0

4 (3f, 1i)

4 (1b, 3f)

2 (1e, 1f)

0

P 4.1: Preventing Pressure Ulcers

4 (4a)

11 (2a, 9f)

0

0

P 4.2: Preventing Patient Falls

1 (1c)

7 (1a, 2c, 1d,
1e, 2f)

8 (2a, 1c, 3e,
2f)

12 (2b, 6d,
1e, 3g)

P 5.1: Pain Management in General

0

0

0

0

P 5.2: Acute Pain Management

0

0

0

0

P 5.3: Safe Prescribing Opioids for Patients with
Chronic Non-Cancer Pain

0

0

0

0

P 5.4: Management of Cancer Pain and Palliative
Care

0

0

0

0

12 (1a, 3b,
2c, 5d, 1h)

15 (4a, 3b,
6d, 1e, 1f)

0

1 (1a)

0

0

1 (1c)

1 (1b)

15 (11b, 3c,
1d)

12 (1a, 2b,
5c, 3d, 1e)

12 (5b, 5d,
1e, 1f)

9 (4b, 2c, 3d)

4(2a,1d,1f)

4 (2f, 2i)

1 (1f)

6 (1a, 2e,3d)

E 2.1: Sepsis

0

0

0

0

E 2.2: Acute Coronary Syndrome

0

1 (1i)

4 (2f, 2i)

0

E 2.3: Acute Ischemic Stroke

0

0

1 (1d)

0

E 2.4: Safe Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

0

0

16 (11a, 3b,
1c, 1e)

1 (1c)

3 (2a, 1c)

4 (4a)

4 (4a)

1 (1d)

1 (1a)

4 (4a)

78 (67a, 1b,
1c, 9d)

1 (1d)

13 (8a, 2d, 2f,
1h)

2 (1a, 1f)

P 3: Reduction of Diagnostic Errors
P 4: Preventing Common Complications

P 5: Pain Management

P 6: Refer and Transfer Safety
L: Line, Tube, and Catheter & Laboratory
L 1: Catheter, Tubing Connection, and Infusion Pump
L 2: Right and Accurate Laboratory Results
P1E: Emergency Response
E 1: Response to the Deteriorating Patient
E 2: Medical Emergency

E 3: Maternal and Neonatal Morbidity
E 3.1: Post-Partum Hemorrhage (PPH)
E 3.2: Safe Labour at Community Hospitals
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E 3.3: Birth Asphyxia

0

0

2 (2a)

0

1 (1f)

5 (4a, 1d)

0

6 (2a, 2d, 1e,
1f)

E 4.2: Effective Diagnosis and Initial Management
of Highrisk Presentation

0

0

3 (2d, 1f)

2 (1e, 1f)

E 4.3: Effective Teamwork and Communication

0

0

0

1 (1b)

1 (a)

0

1 (1d)

1 (1a)

0

0

0

0

E 4: ER Safety
E 4.1: Effective Triage

E 4.4: Effective Patient Flow
E 4.5: Effective Hospital Preparedness for
Emergencies

ii. บริบท
โครงสร้างการบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย:
โรงพยาบาลเถิน มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนสหวิชาชีพ และตัวแทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีรองหัวหน้ากลุ่มง
เป็ นผูจ้ ดั การคุณภาพ (QMR) มีหวั หน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมเป็ นผูจ้ ดั การความเสีย่ งและรองผูจ้ ดั การคุณภาพคนที่ 1 มีหวั หน้ากลุ่มการพยา
ผูจ้ ดั การคุณภาพคนที่ 2 และมีหวั หน้าพยาบาลตึกผูป้ ่ วยในเป็ นเลขานุการ คณะกรรมการทาหน้าทีว่ างระบบ ควบคุมกากับ รวบรวมและเ
ทุกระดับตามบริบท สอดคล้องการดาเนินงานกับแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับคุณภาพและความปลอดภัย :
พัฒนาระบบบริการรองรับสาขาเฉพาะทาง พัฒนาบุคลากรให้มสี มรรถนะทีส่ อดคล้องการขยายบริการ
จุดเน้นหรือเข็มมุ่งขององค์กรด้านคุณภาพและความปลอดภัย:
นโยบาย 2P Safety นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร
เป้ าหมายความปลอดภัย:
มีเป้ าหมายตามนโยบาย 2P Safety เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสาหรับผูร้ บั บริการ เจ้าหน้าทีแ่ ละผูม้ าเยือน ในด้านบริการทางการแพทย์แ
เพื่อสร้างความเชื่อมันในการให้
่
บริการทีม่ คี ุณภาพ
โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูง:
การดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังและภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ COVID-19, STEMI , Stroke ,Sepsis ,Birth Asphyxia,PPH ,TB
หัตถการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง:
การให้เลือด การผ่าตัดใหญ่ เจาะปอด และ เจาะหลัง
iii. กระบวนกำร
II-1.1 ก. ระบบบริหารงานคุณภาพ
(1) การนาระบบบริหารงานคุณภาพตามแนวคิด 3C-PDSA มาใช้:
 มอบหมายงานด้านการพัฒนาคุณภาพให้ชดั เจน เช่น มาตรฐานเฉพาะวิชาชีพ และการบูรณาการให้เป็ นเรื่องเดียวกัน
 พัฒนา CQI ในรูปแบบนวัตกรรม R2R มีการปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงการดาเนินงานตามมาตรฐานเดิมให้เห
บริบท และมีการปรับปรุงกระบวนการทางานตามมาตรฐานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
(2) บทบาทของผูน้ าในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย:
 สื่อสารทิศทางการนาองค์กรโดยผูบ้ ริหารสูงสุด ได้แก่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
 ผูบ้ ริหารรับทราบจากรายงานความเสีย่ งระดับ GHI เพื่อตัดสินใจสังการให้
่
การจัดการความเสีย่ งอย่างเร่งด่วน
(3) การประสานงานและบูรณาการ QM/PS/RM และการทาให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์:
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 พัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละความปลอดภัย
(4) การทางานเป็ นทีม
 ทีมนาระดับกลางทาหน้าที่ดแู ลภาพรวมของการพัฒนาแต่ละมาตรฐาน ได้แก่ ทีม PCT ทีมบริหารยา ทีมบริหารความเสีย่ ง ทีมIC ทีม
ทีมทรัพยากรบุคคล องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล ทีมสิง่ แวดล้อมในการดูแลผูป้ ่ วย ทีมทางานร่วมกับชุมชน
 โครงสร้างของแต่ละทีมนา ประกอบด้วยคณะกรรมการดูแลกากับทิศทางการพัฒนาตามมาตรฐานและคณะทางานจากทุกหน่วยงาน ม
คณะทางานเพื่อติดตามงานและทบทวนปัญหาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
(5) การประเมินตนเอง:
 ประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ร่วมกับการประเมินตัวชีว้ ดั ตามยุทธศาสตร์และ Service plan เน้นก
ผลลัพธ์ และเชื่อมโยงการพัฒนามาตรฐานในภาพรวม ทีมนากระตุ้นการเรียนรูร้ ่วมกับหน่วยงาน และบุคลากรระดับปฎิบตั งิ าน
(8) การทาแผนพัฒนาคุณภาพ:
 เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายระบบบริการมีคุณภาพ ผูป้ ่ วยปลอดภัย และพึงพอใจ ได้จดั ทาแผนพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ 1) วิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั ทีไ่ ม
ปี ทผ่ี ่านมา 2) รวบรวมอุบตั กิ ารณ์/ความเสีย่ งจากการปฏิบตั ิ 3) ศึกษามาตรฐานที่แต่ละทีมงานรับผิดชอบ 4) จัดทาแผนกลยุทธ์และจัด
Action รายปี 5) มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบนาสู่การปฏิบตั ิ
(9) การดาเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผล:
 เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันและส่งเสริมให้มกี ารเฝ้ าระวัง/ค้นหาความเสีย่ งในหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้คดั เลือกความ
มาวางมาตรการความเสีย่ งระดับโรงพยาบาล และมีการติดตามประเมิน เฝ้ าระวังแนวโน้มความเสีย่ งและทบทวนมาตรการเชิงระบบ วเ
เหตุการณ์ระดับ E-I เพื่อหา RCA และมีการจัดประชุมทบทวนรายงานอุบตั กิ ารณ์ท่สี าคัญร่วมกับทีมนา และคณะทางานระบบงานสาค
โรงพยาบาล
(10) การประเมินตนเอง การทาแผนพัฒนาคุณภาพ การดาเนินการตามแผน:
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามบริบท โรงพยาบาลมีการดาเนินการ โดยใช้โอกาสพัฒนาทีเ่ ป็ นส่วนขาดจากมาตร
ประเมินตนเอง เช่น ความท้าทาย ความเสีย่ ง ความต้องการของผูร้ บั บริการและบุคลากรตามพันธกิจ จุดเน้นของโรงพยาบาลมาจัดทา
II-1.1 ข. คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
(1) การทบทวนการให้บริการและการดูแลผูป้ ่ วย:
 มีการทบทวนเวชระเบียนในหน่วยงาน ทบทวน 12 กิจกรรมในหน่วยงาน และทบทวน Case ทีเ่ กิดอุบตั กิ ารณ์ทมี PCT ทบทวนการใช
และแพทย์ผทู้ าการรักษา ทบทวนการติดเชือ้ ร่วมกับทีมแพทย์และ ICN ทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยและการส่ง COC ร่วมกับงานบริการปฐ
รวม และมีการทบทวนอุบตั กิ ารณ์การเสียชีวติ การ Refer และ AE ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
(2)(3) การกาหนดเป้ าหมายและการติดตามตัวชีว้ ดั การดูแลผูป้ ่ วย:
 กลุ่มผูป้ ่ วยอายุรกรรม STEMI Stroke และ Sepsis ได้รบั การคัดแยกที่ ER ทันที
 กลุ่มผูป้ ่ วยทางศัลยกรรมทีต่ ้องได้รบั การดูแลฉุกเฉิน ได้แก่ Head injury และ Multiple Trauma
 กลุ่มผูป้ ่ วยทางสูตกิ รรมทีต่ ้องได้รบั การดูแลฉุ กเฉินหรือเร่งด่วน ได้แก่ Birth Asphyxia PPH PIH
 กลุ่มผูป้ ่ วยเด็กทีไ่ ด้รบั การดูแลฉุกเฉินที่ ER ได้แก่ ไข้เลือดออกทีม่ ภี าวะช็อก,ปอดอักเสบทีม่ ภี าวะหายใจล้มเหลว และทารกทีม่ กี ารติด
เลือด
(4) การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย:
 กลุ่มผูป้ ่ วย STEMI และ Stroke ถูกคัดกรองร่วมกับ NCD Team มีการพัฒนาระบบ Fast Tract และจัดทาแบบฟอร์มการส่งต่อข้อมูลท
เดียวกัน
 จัดทาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย CPG Standing Order ในผูป้ ่ วย Sepsis Appendicitis และ Head Injury
II-1.2 ก. ระบบบริหารความเสีย่ ง
(1) องค์ประกอบสาคัญและโครงหลักของการบริหารความเสีย่ ง (PDSA ของระบบบริหารความเสีย่ ง):
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสาคัญและโครงสร้างหลักของการบริหารความเสีย่ ง รพ.เถิน พบว่ามีปัญหาความต่อเนื่องในการดาเนินน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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บริหารความเสีย่ งหลังการ re-accredit ทาให้ภารกิจและความมุ่งมันในการบริ
่
หารความเสีย่ งทีส่ อดคล้องกับบริบทของ ร.พ.ระดับ M2
เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลาจากปัจจัยต่างๆทีม่ ากระทบ เช่น วิกฤตการทางการเงิน ทาให้ทศิ ทางขององค์กรมุ่งไปในเรื่องรายได้มากกว
ปลอดภัย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ทาให้มจี ุดเน้นและภารกิจหลักของ รพ.เปลีย่ นไป บรรยากาศในการประชุมห
จัดการความเสีย่ งในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มอื่นๆลดลงอย่างเห็นได้ชดั เป็ นต้น ดังนัน้ เพื่อ ปรับปรุงการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งให้เป็ น
ต่อเนื่อง ทีมบริหารความเสีย่ งจึงได้ทา RM round และสะท้อนแนวโน้มของข้อมูลการบริหารความเสีย่ งให้แก่ผบู้ ริหาร ทีมนา และหน่ว
เป็ นประจาทุก 1-3 เดือน ทาให้เกิดผลลัพธ์ในธารงบรรยากาศในการค้นหา รายงาน และการดาเนินกิจกรรมต่างๆในการจัดการความเส
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั
(2)(3) แผนการบริหารความเสีย่ ง ระเบียบปฏิบตั ิ กระบวนการบริหารความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง และ risk register:
 เพื่อปรับปรุงกระบวนการทาแผนบริหารความเสีย่ ง โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้มแี ผนบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมประเด็นสาคัญ ทีมงานจ
ระบบ risk register มาใช้ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ทาให้สามารถจัดทาแผนการบริหารความเสีย่ ง ระเบียบปฏิบตั ิ กระบวนการบริหารควา
ประเมินความเสีย่ ง ได้ชดั เจนขึน้ ในบางเรื่อง เช่น การป้ องกัน medication error และ adverse drug event เป็ นต้น ซึง่ จะสามารถนาไป
แผนป้ องกันความเสีย่ งสาคัญอื่นๆ เช่น การป้ องกันการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารคลาดเคลื่อน การป้ องกันการให้เลือดผ
ผิดชนิด เป็ นต้น ต่อไป
(4) การรายงาน การเรียนรูป้ รับปรุง จากอุบตั กิ ารณ์ (incident) และเหตุเกือบพลาด (near miss):
 จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบรายงานและการจัดการความเสีย่ ง โดยการประเมินระดับการรับรู้ ความเข้าใจต่อทิศทางการบ
เสีย่ งของผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยการทา RM round พบว่ามีบุคลากรจานวนมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีใ่ หม่ ไม่ทราบประเด็นความเสีย่ งทีต่ อ้ งร
ความเสีย่ งสาคัญในหลายเรื่องไม่ได้รบั การรายงานและการจัดการเชิงระบบ ดังนัน้ เพื่อแก้ปัญหาผูป้ ฏิบตั งิ านไม่รายงานความเสีย่ ง ทีม
แนวคิดหัวหน้าพาทาคุณภาพ โดยสะท้อนข้อมูลการประเมินระดับการรับรูข้ องผูป้ ฏิบตั ใิ นแต่ละหน่วยงานให้แก่หวั หน้างานและให้หวั ห
ความเสีย่ ง ทาให้เกิดบทเรียนว่าหัวหน้าหน่วยงานมีบทบาทสาคัญมากในดาเนินกิจกรรมต่า งๆในการบริหารความเสีย่ งในระดับหน่วยง
พืน้ ฐานสาคัญในการบริหารความเสีย่ งในระดับทีมนา และระดับโรงพยาบาลต่อไป
(5) การจัดการเพื่อบรรลุเป้ าหมายความปลอดภัยของผูป้ ่ วย (PSG):
 Safe Surgery :
- เนื่องจาก รพ.เถิน เป็ น รพ.ระดับ M2 ทีม่ ศี ลั ยแพทย์ 1 คน สูตนิ รีแพทย์ 1 ท่าน และเพิง่ มีวสิ ญ
ั ญีแพทย์เมือ่ ปลายปี 2563 การผ่าตัดส
วิสญ
ั ญีพยาบาลในการระงับความรูส้ กึ ในการผ่าตัด ซึง่ เมื่อปี 2560 ก็มวี สิ ญ
ั ญีพยาบาลเพียง 2 คน ทาให้ไม่สามารถ standby รองรับกา
ฉุกเฉินตลอด 24 ชัวโมง
่ ปัญหาในช่วงปี 2560 จึงเกีย่ วข้องกับความพร้อมของทีมในการผ่าตัดผูป้ ่ วยฉุกเฉิน ต่อมา รพ.ได้ส่งพยาบาลไ
เพิม่ ทาให้ปัจจุบนั มีวสิ ญ
ั ญีพยาบาล 3 คน และมีวสิ ญ
ั ญีแพทย์เพิม่ 1 คน ในระยะแรกทีเ่ ริม่ ให้การผ่าตัด พบปัญหาการเตรียมผูป้ ่ วยก่อ
ค่อนข้างมาก เนื่องจากพยาบาลห้องพิเศษ และพยาบาลหอผูป้ ่ วยรวม ยังขาดองค์ความรูแ้ ละทักษะในการเตรียมผูป้ ่ วย ทาให้มผี ปู้ ่ วยห
ถูกเลื่อนการผ่าตัด ปัจจุบนั แนวโน้มของปัญหาลดลงเนื่องจากทีมวิสญ
ั ญีมกี ารเข้าไปประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยก่อนการผ่าตัดและเ
พยาบาลในหอผูป้ ่ วยต่างๆ นอกจากนี้พยาบาลวิสญ
ั ญีได้สร้างแนวทางในการคัดเลือกผูป้ ่ วยทีส่ ามารถทาการระงับความรูส้ กึ ได้อย่างปล
ปรึกษาศัลยแพทย์เพื่อส่งต่อไป รพ.ลาปาง เมื่อเกินศักยภาพ ทาให้ผปู้ ่ วยส่วนใหญ่มคี วามปลอดภัยจากการผ่าตัด ปัจจุบนั มีวสิ ญ
ั ญีแพ
ความปลอดภัยในการเตรียมผูป้ ่ วยผ่าตัด และปรึกษาอายุรแพทย์เมื่อพบปัญหาทีอ่ าจเกิดอันตรายระหว่างการระงับความรูส้ กึ และการผ
ยังพบอยู่คอื การทบทวนประวัตแิ ละโรคประจาตัวเดิมของศัลยแพทย์ในการตัดสินใจผ่าตัด เนื่องจากพบว่าหลายครัง้ ทีผ่ ปู้ ่ วยมีภาวะเสีย่
รรมแต่ไม่ได้ปรึกษาอายุรแพทย์ก่อน ทาให้เกิดปั ญหาระหว่างหรือหลังการการผ่าตัด ดังนัน้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทีมหอผูป้ ่ วยในรว
เตรียมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด ได้ทาการประเมินความเสีย่ งทางอายุรกรรม และแจ้งให้ศลั ยแพทย์ อายุรแพทย์ วิสญ
ั ญีแพทย์ พยาบาลวิสญ
ั ญ
เพื่อประเมินความเสีย่ งและวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยให้ปลอดภัย นอกจากนี้ยงั พบการรายงานจากพยาบาลหน่วยงานอื่นๆทีพ่ บปัญหากา
ผ่าตัดบ้าง ซึง่ ได้ทาการทบทวนแนวทางในการให้ยาปฏิชวี นะเพือ่ ป้ องกันก่อนผ่าตัด และการดูแลแผลหลังผ่าตัดจนมีแนวโน้มของปัญห
- การผ่าตัดทางทันตกรรม ซึง่ เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการผ่าตัดทีม่ คี วามเสีย่ งต่าถึงปานกลาง ยังพบปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งขอ
เครื่องมือปราศจากเชือ้ ทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในห้องผ่าตัดทางทันตกรรมไม่พร้อมใช้อนั เนื่องจาก การบริหารจัดการของงานจ่ายกลาง ซึง่ ทีม
ประสานไปยังหัวหน้างานจ่ายกลางทีม IC จนแนวโน้มของปัญหาได้รบั การแก้ไขให้ดขี น้ึ จนในปัจจุบนั
 Infection Prevention and Control :
- พบเชือ้ ดือ้ ยา A. baumanii และ P.aeruginosa ในผลเพาะเชือ้ จากเสมหะของผูป้ ่ วยใน ICU ในช่วงเริม่ แรกของการเปิ ดบริการ ICU ไ
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ทีเ่ ป็ น pathogen และ colonization ทีม PCT และ PTC ได้ทบทวนความรูท้ างวิชาการ พบว่า Clohexidine mouth wash สามารถลด
ของเชือ้ แบคทีเรียได้ดี จึงได้นามาใช้ร่วมกับเทคนิคในการดูแล ET-tube จนแทบจะไม่พบเชือ้ ดังกล่าวในปัจจุบนั
- CAUTI พบได้บ่อยและมัก under report จากการติดตามประเมินโดยทีม RM ยังไม่พบแนวทางทีช่ ดั เจนเพียงพอในการป้ องกัน การด
และการรายงาน
- CLABSI ใน รพ.เถิน มีการทา central line IV catheter น้อยเฉพาะ ICU อีกทัง้ การระบุว่าเป็ น CLABSI ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนจึงพ
เป็ น 0 แต่ในส่วนของ peripheral line IV catheter ทัวไปพบรายงานการเกิ
่
ด phlebitis บ่อย ซึง่ ผูป้ ่ วยหลายรายสัมพันธุก์ บั ภาวะติดเช
เลือดและ under treatment ดังนัน้ เพื่อเป็ นการแก้ปัญหาดังกล่าว กลุ่มงานการพยาบาลได้ใช้แนวคิด IV สีรงุ้ มาใช้ เพื่อกาหนดเปลีย่ น
ครบกาหนดตามวันและสีทก่ี าหนด นอกจากนี้ยงั มีพยาบาลทีท่ าหน้าที่ IV round เพื่อกากับประเมินการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามแนวทางท
สามารถลดอุบตั กิ ารณ์การเกิด phlebitis ได้ในปัจจุบนั
- การแยกผูป้ ่ วยติดเชือ้ ก่อนปี 63 ใช้กบั ผูป้ ่ วยวัณโรค จะมีหอ้ งแยกในวอร์ดเฉพาะ สาหรับผูป้ ่ วยโดยเฉพาะ แต่เกิดปัญหาเรื่องกาลังคน
เพียงพอและใช้ผชู้ ่วยเหลือคนไข้เป็ นผูเ้ ฝ้ าไข้ในบางครัง้ จึงเกิดปัญหาเรื่องสมรรถนะในการดูแลผูป้ ่ วย การให้ยา โดยเฉพาะเมื่อมีการอ
ปัจจุบนั มีผปู้ ่ วยโควิด-19 จานวนมากเข้ามาใช้พน้ื ทีว่ อร์ดแยกดังกล่าวทาให้ผู้ป่วยวัณโรคถูกย้ายไปไว้ในห้องพิเศษ การดูแลผูป้ ่ วยโคว
ดาเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
 Medication and Blood safety :
- KCl เป็ น1 ใน 12 high alert drugs ทีพ่ บ ADE บ่อยทีส่ ุด คือภาวะ hyperkalemia และพบในผูป้ ่ วย COPD ทีม่ ารักษาภาวะกาเริบ ได
Berodual NB (Beta2 agonist) ทีท่ าให้ serum K ต่าลงชัวคราว
่
หากมีการให้ KCl จะทาให้เกิดภาวะ hyperkalemia ตามมาจนต้องทา
บริหารความเสีย่ งจึงได้ประสานไปยังทีม PCT และองค์กรแพทย์ให้ระมัดระวังในการใช้ยา KCl ในผูป้ ่ วยกลุ่มดังกล่าวจนมีแนวโน้มของ
แต่ยงั คงต้องมีการให้ขอ้ มูลแก่แพทย์ใหม่ๆทีห่ มุนเวียนกันมาปฏิบตั งิ าน
- Warfarin เป็ นยา high alert drug อีกชนิดทีพ่ บปัญหาในการสังใช้
่ จัดเตรียมยา การบริหารยา และการใช้ยาของผูป้ ่ วย ส่งผลให้เกิดป
over target และผูป้ ่ วยบางรายเกิดภาวะเลือดออก สาเหตุของปัญหาเกีย่ วข้องกับการ medication reconciliation ของแพทย์ไม่ครบถ้ว
ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศ เวชระเบียนแบบ paperless ทีไ่ ม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลทีค่ รบถ้วน ซึง่ ทีมบริหารคว
สะท้อนปัญหาไปยังทีมสารสนเทศหลายครัง้ แต่ยงั ไม่มกี ารตอบสนองในทางทีจ่ ะแก้ปัญหาได้เนื่องจากเป็ นนโยบายจากส่วนกลาง และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกเวชระเบียนทีม่ ขี อ้ จากัดหลายอย่างและไม่สามารถปรับเปลีย่ นให้ตอบสนองต่อการใช้งานของ รพ.ไ
ดังนัน้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทีมงานจึงใช้แนวคิด การกลับสู่ระบบ manual พืน้ ฐานในการทา medication reconciliation โดยใช้กระ
รวบรวมประวัตใิ ช้ยาทัง้ หมดของผูป้ ่ วยมาไว้ใน medication reconciliation and administration record ทีใ่ ช้ในการสื่อสารระหว่างทีมส
การประสานรายการยาผูป้ ่ วยให้ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั ซึง่ นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการสังใช้
่ ยา warfarin คลาดเคลื่อนแล้ว ยังสา
ทุกชนิดทีใ่ ช้กบั ผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัยอีกด้วย ในส่วนของความคลาดเคลื่อนในการจัดเตรียมยา การจ่ายยา และการบริหารยา มักเกีย่ วข
เนื่องจากยา warfarin มี 4 ความแรง และมีแผงยาทีค่ ล้ายกัน ดังนัน้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทีมระบบยา จึงได้ปรับเปลีย่ นการจัดซือ้ ยาใ
แผงยาทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะของ warfarin ในแต่ละความแรงได้แก่ สีของตัวอักษร และสีของเม็ดยา มีการจัดวางยาบนชัน้ ห้องยาให้ห่า
เตือน ซึง่ สามารถช่วยลดปัญหาการจัด-จ่ายยาผิด รวมไปถึงการบริหารยาของพยาบาลอีกด้วย ในส่วนของปัญหาในการใช้ยาของผูป้ ่ ว
เนื่องจากผูป้ ่ วยมีการปรับขนาดยาบ่อย หากมียาเหลือค้างทีบ่ ้านจะทาให้เกิดความสับสนในการรับประทานยา ทีมงานจึงได้เน้นให้ผปู้ ่ ว
warfarin ต้องนายาทีเ่ หลือกลับมา รพ.ทุกครัง้ เพื่อเก็บคืนหรือปรับเปลีย่ นให้เป็ นปัจจุบนั ในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สมารถนายามาได้ จะมีการให้ต
การปรับเปลีย่ นให้ผปู้ ่ วยสามารถนาไปเทียบเคียงกับยาทีเ่ หลือทีบ่ ้าน สามารถติดต่อกลับมายังโรงพยาบาลหากมีขอ้ สงสัย และมีการปร
เยีย่ มบ้านให้ไปช่วยจัดการยาเหลือทีบ่ ้านผูป้ ่ วยให้ปลอดภัย
- Extravasation ของยา Noradrenaline จนทาให้เกิด tissue necrosis ในผูป้ ่ วยหลายราย ในระยะแรกพบว่าเกิดจากปัจจัยของทีป่ ่ วยท
ยากระตุ้นหัวใจ (ผูป้ ่ วย/ญาติได้รบั ข้อมูลในการตัดสินใจทีไ่ ม่เพียงพอ) เมื่อผูป้ ่ วยมีความดันโลหิตต่าและใช้ยาหดหลอดเลือดที่มคี วามเข
เป็ นระยะเวลาหลายวัน ทาให้ขาดเลือดไปเลีย้ งเนื้อเยือ่ ส่วนต่างๆและเมื่อมีการรัวของยาออกนอกหลอดเลื
่
อด ทีม่ กี ารตรวจจับได้ล่าช้า
ทีไ่ ม่เหมาะสมทาให้เกิดปัญหารุนแรงกับผูป้ ่ วย ดังนัน้ เพื่อแก้ไขปั ยหาดังกล่าว ทีมระบบยาได้ปรับปรุงระบบให้ยา Noradrenaline โดย
เข้มข้น 8mg/100ml การ round IV ของพยาบาล และการแก้ไขภาวะ extravasation ทีถ่ ูกต้อง และประสานทีม palliative care ในการ
meeting เพื่อลดการ NR but full medication ทาให้เกิดผลลัพธ์ท่ดี ขี น้ึ การเกิด tissue necrosis ลดลงเนื่องจากยามีความเข้มข้นไม่สงู
ตรวจจับและการแก้ไขทีร่ วดเร็วขึน้
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- การแพ้ยาซ้ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมา เนื่องจากระบบเตือนหลายขัน้ ตอนตัง้ แต่การซักประวัติ ระบบเตือนใน
ระบบเตือนในเวชระเบียน ระบบการตรวจสอบซ้าๆของแต่ละวิชาชีพ แต่มอี ุบตั กิ ารณ์ทพ่ี บล่าสุดเกิดจากการตัดสินใจของทันตแพทย์ แ
ตัดสินใจให้ยา amoxicillin ทัง้ ทีผ่ ปู้ ่ วยเคยแพ้ยากลุ่มเพนนิซลิ นิ และยาอื่นๆอีกหลายชนิด แต่กลับเคยใช้ amoxicillin ครัง้ ก่อนแล้วไม่มอี
แต่หลังจากนัน้ ผูป้ ่ วยมีการการแพ้จนต้องเข้ารับการรักษาในหอผูป่วย และญาติผปู้ ่ วยเกิดความไม่พงึ พอใจ ซึง่ อาจจัดอยู่ในกลุ่มผูป้ ่ วยท
แบบไม่เฉพาะเจาะจง และมีโอกาสทีจ่ ะเกิดการแพ้แบบประจวบเหมาะกับช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั ยาชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนัน้ จึงควรหลีกเลี่ยงก
ผูป้ ่ วยเคยมีประวัตแิ พ้ โดยเฉพาะเมื่อมียาทางเลือกอื่นให้ใช้ได้ และยานัน้ ไม่ได้ใช้เพื่อช่วยรักษาโรคทีค่ ุกคามชีวติ เร่งด่วน และควรให้ข
ญาติ อย่าง
เพียงพอและให้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ
- ความคลาดเคลื่อนทางยาทีพ่ บได้ไม่บ่อยแต่มโี อกาสส่งผลต่อชีวติ ของผูป้ ่ วยมากคือความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา ซึง่ สัมพันธ์โดยต
คลาดเคลื่อนในการจัดเตรียมยาก่อนจ่าย มักเกิดจากปัญหาสาคัญคือ LASA ทีมระบบยาได้ประบปรุงกระบวนการจัดซือ้ ยาเพื่อหลีกเล่ย
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในกรณีทไ่ี ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้เนื่องจากแหล่งจัดซือ้ ยามีจากัดและภาวะยาขาดตลาด จะแก้ปัญหาโดยการแยก
ให้ห่างกัน มีป้ายเตือน มีเภสัชกร round ชัน้ วางยาทีม่ คี วามเสีย่ งทุกวันเพื่อป้ องกันการจัดวางยาตาแหน่งหรือปะปนกัน มีการแก้ไขฉล
คู่เหมือนมีจุดสังเกตุทต่ี ่างกัน ส่งผลให้มแี นวโน้มของปัญหาทีส่ ่งผลต่อผูป้ ่ วยลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อนทีต่ รวจพบได้ก่อ
จานวนทีส่ งู ซึง่ ทีมระบบยายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ
 Patient care process
-Patient identification เป็ นปัญหาทีพ่ บได้บ่อยในทุกหน่วยงาน และหลายครัง้ ทีส่ ่งผลให้ตรวจรักษาผูป้ ่ วยผิดคน ปัจจัยเสีย่ งสาคัญคือม
สกุลซ้า หรือคล้ายๆกันมารับบริการเป็ นจานวนมาก หากห้องบัตรค้นหาเวชระเบียน โดยใช้ช่อื -สกุลผูป้ ่ วย หรือ HN จะมีความเสีย่ งใน
ระเบียนผิดคนในการตรวจรักษา หากหน่วยงานทีใ่ ช้เ วชระเบียนไม่ทาการทวนซ้าหลายสิง่ บ่งชีก้ ่อนให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วย ดังนัน้ เพื่อแ
ดังกล่าว ทีมสารสนเทศ ได้ใช้เลข 13 หลักในบัตรประจาตัวประชาชนในการระบุตวั ผูป้ ่ วยและค้นหาเวชระเบียน และมีนโยบายให้ทุกห
เวชระเบียน ต้องทาการระบุตวั ผูป้ ่ วยทุกครัง้ ที่มกี ารดูแลรักษาผูป้ ่ วย ส่งผลให้แนวโน้มของปัญหาลดลง
 Line, Tube and catheter & Laboratory
-ความคลาดเคลื่อนทีเ่ กีย่ วข้องกับผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ส่วนใหญ่เป็ นลักษณะการลืมเก็บสิง่ ส่งตรวจตามแผนการรักษาของแพท
ชื่อ-สกุลผูป้ ่ วยบนภาชนะเก็บสิง่ ส่งตรวจคลาดเคลื่อน เกีย่ วข้องโดยตรงกับกลุ่มงานการพยาบาล ซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับภาระงาน กระ
งานและกากับติดตามพยาบาลใหม่ และการจัดการกระบวนการทางาน กลุ่มงานการพยาบาลได้ใช้แนวคิดการบริหารทางการพยาบาล
ดังกล่าว โดยรายละเอียดได้กล่าวไว้ใน II-2 การกากับดูแลด้านวิชาชีพ
 Emergency response
- Safe labour at community hospital มีความท้าทายเนื่องจาก โรงพยาบาลเถิน มีสตู นิ รีแพทย์ทร่ี บั ดูแลผูป้ ่ วย 2 อาเภอ และมีผปู้ ่ วยต
เดินทางผ่านมารับการดูแลเป็ นจานวนมากในแต่ละปี ซึง่ ผูป้ ่ วยหลายรายมีปัญหาเรื่องการฝากครรภ์ และการวางแผนการคลอดที่ไม่เหม
พืน้ ทีอ่ ่นื ทาให้หอ้ งคลอดต้องรับความเสีย่ งในการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ คี วามหลากหลายของปัญหา ทาให้บ่อยครัง้ ต้องส่งต่อผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเส
ศักยภาพในการดูแลไป รพ.ลาปาง
(6) การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ งและการตอบสนองทีเ่ กิดขึน้ :
 การประเมินประสิทธิภาพของระบบบบริหารความเสีย่ ง พบว่าการรายงานความเสีย่ งยังไม่ครอบคลุมความเสีย่ งสาคัญ โดยเฉพาะความ
เกีย่ วข้องกับความปลอดภัยในเรื่อง P (การวินิจฉัยโรค) และ E (medical emergency) ความคลาดเคลื่อนในการดูแลผูป้ ่ วยในภาวะฉุก
sepsis, MI, stroke และ CPR ซึง่ สัมพันธ์โดยตรงกับการทบทวนเวชระเบียนในผูป้ ่ วยกลุ่มดังกล่าวเพื่อค้นหา unsafe act ทีย่ งั อยู่ในระ
เนื่องจากทัง้ สามประเด็นมักเป็ น ความเสีย่ งทางคลินิกเฉพาะโรค ดังนัน้ วิชาชีพพยาบาลซึง่ เป็ นผูร้ ายงานหลักในกลุ่มนี้ มักไม่สามารถร
หรืออุบตั กิ ารณ์เหล่านี้ได้ โดยเฉพาะในสภาวะทีม่ กี ารทบทวนเวชระเบียนโดยทีมสหวิชาชีพทีล่ ดลงตามสถานการณ์ปัจจุบนั ทีม่ ภี าระงา
COVID-19 และการให้วคั ซีนเพิม่ ขึน้ อย่างมากมาย ดังนัน้ เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทีมงานได้ใช้แนวคิด ดึงแพทย์เข้ามามีส่วน
การทบทวนการดูแลผูป้ ่ วย โดยให้อายุรแพทย์เป็ นทีป่ รึกษาเมื่อพบสัญญาณบ่งชีว้ ่าน่าจะมีความเสีย่ งเกิดขึน้ ในการดูแลผูป้ ่ วย และให้อ
เป็ นหัวหน้าทีม PCT ประสานกับแพทย์สาขาอื่นๆเพือ่ ดาเนินการทบทวนการดูแล ค้นหา unsafe act และสรุปประเด็นสาคัญทีจ่ ะพัฒน
ความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย ทาให้เกิดบทเรียนเรื่องการพัฒนาคุณภาพจะมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุดถ้าสามารถประสานเชื่อมโยงกับ
ได้
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iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 การป้ องกัน VAP ในผูป้ ่ วย ICU
 การป้ องกัน Noradrenaline extravasation
 การป้ องกันการแพ้ยาซ้า
มำตรฐำน
Score
31. ระบบบริหารงานคุณภาพ การ
3
ประสานงานและบูรณาการ การ
ทางานเป็ นทีม
32. การประเมินตนเองและจัดทา
3
แผนพัฒนาคุณภาพ

DALI Gap
L

33. การทบทวนการให้บริการและการ
ดูแลผูป้ ่ วย

3

L

34. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย

3

L

35. ระบบบริหารความเสีย่ งและความ
ปลอด ััย

3

I

36. กระบวนการบริหารความเสีย่ ง

3

I

37. การเรียนรูจ้ ากอุบตั กิ ารณ์

3

I

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
พัฒนาการทางานเป็ นทีม
เชื่อมโยงข้อมูลในทุกทีมนา
ก รประเมินตนเองทีม่ ี
ความหลากหลายและมีความ
ต่อเนื่อง
ทบทวน Case ทีม่ คี วาม
เสีย่ งระดับ E-I ให้มคี วาม
ต่อเนื่อง
พัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่ม
เสีย่ งสูงใน 6 สาขา
การวางแผนบริหารความ
เสีย่ งทีค่ รอบคลุมและปฏิบตั ิ
ได้จริง
การทบทวนเวชระเบียนเพื่อ
ค้นหา unsafe act และการ
รายงานความเสีย่ งจนเกิด
เป็ นวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย
การวิเคราะห์ RCA และ
นาไปใช้วางแผนป้ องกัน
ย่างมีประสิทธิภาพ
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II-2.1 กำรกำกับดูแลวิ ชำชีพด้ำนกำรพยำบำล
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการกากับดูแลวิชาชีพ ผลลัพธ์ของปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีม่ ี
ต่อผูป้ ่ วย (เช่น ความปลอดภัย ความสามารถในการดูแลตนเอง ฯลฯ)
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ประสิทธิภาพของการบริหารการ
พยาบาล

80%

85.71

85.71

87.50

87.50

87.50

95%

100

100

97.33

98.61

97.22

>80%

87.30

87.52

90.45

93.93

87.42

อัตราการติดเชือ้ ในทางเดิน
ปัสสาวะจากการคาสายสวน
ปัสสาวะ

<2ครัง้ ต่อ1000
วันนอน

1.27

1.10

2.25

2.38

1.27

อัตราการติดเชือ้ ทีป่ อดจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจใน ICU

<5ครัง้ ต่อ1000
วันนอน

NA

NA

4.05

0

0

<2%

0

0

1.97

4.90

1.06

อัตราการติดเชือ้ แผลเย็บที่ ER

0

0

0

0.68

0

0

อัตราการติดเชือ้ แผลผ่าตัดที่
สะอาด

<0.5%

0.34

0

0.47

0.11

0.39

0

0.39

0

0

0

0

<2%

1.17

1.08

0.17

0.16

0.22

อัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล

<0.5ต่อพันวัน

0.54

0.67

1.06

1.03

0.49

จานวนอุบตั กิ ารณ์ความผิดพลาด
ในการให้เลือด

0

0

0

0

0

0

อัตราการกลับมารักษาซ้าใน
โรงพยาบาลภายใน 48 ชม

<2%

1.16

1.21

0.82

0.98

0.99

อัตราการ Re –admit ของผูป้ ่ วย
COPD

< 30%

55.00

72.20

30.88

28.27

20.40

- ร้อยละของหน่วยบริการทีม่ ผี ลิต
ภาพ
( Productivity) ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน (90-110%)
อัตราการคงอยู่ของบุคลากรใน
หน่วยงานบริการ
การใช้และการบันทึกกระบวนการ
พยาบาล

อัตราการติดเชือ้ แผลทีฝ่ ีเย็บ

อัตราการติดเชือ้ ทีส่ ะดือทารกแรก
เกิด
อัตราการเกิดแผลกดทับใน
โรงพยาบาล
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อัตราการ Re-admit ภายใน 28
วัน

<7%

1.36

6.86

2.42

2.16

4.52

ความพึงพอใจในบรรยากาศการ
ทางานของบุคลากรทางการ
พยาบาล

>70%

62.13

62.47

62.19

67.51

65.0

>80%
>80%

87.04
87.33

86.74
86.09

87.60
86.33

87.89
86.76

85.00
82.20

ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อ
บริการพยาบาล
- งานผูป้ ่ วยนอก
- งานผูป้ ่ วยใน

ii. บริบท
ลักษณะผูป้ ่ วยสาคัญ: กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลเถินมีหวั หน้าพยาบาลเป็ นพยาบาลวิชาชีพที่มคี วามรู้ความสามารถ
ทางด้านการบริหารการพยาบาลดารงตาแหน่งนี้มา 5 ปี สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อานวยการโรงพยาบาลเถิน
มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล ประกอบด้วยหัว หน้าพยาบาลเป็ นประธาน หัวหน้างานทุกงาน ตัวแทนของ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มเวชปฏิบตั ิครอบครัว และตัวแทนบุคลากรทางการพยาบาลของทุกหน่ วยงานเป็ น
คณะกรรมการ มีบทบาทในการบริหารจัดการในกลุ่มการพยาบาล การดูแลวิชาชีพและการประสานงานในชุมชน มี
หน่วยงานตามโครงสร้างรพช. ดังนี้ งานผูป้ ่ วยนอก รวมงานคลินิกพิเศษ งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉินและนิติเวช งานผู้ป่วยใน
มีหอผูป้ ่ วยในมีหอรวม ห้องพิเศษ หอผูป้ ่ วยวิกฤติ หอผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ และงานห้องคลอด งานห้องผ่าตัดและวิสญ
ั ญี
พยาบาล งานให้คาปรึกษา งานสุข ภาพจิต งานหน่ วยจ่ายกลางและซักฟอก มีการบริหารบุคคลให้การปฏิบตั ิการ
พยาบาลเป็ นเวร 24 ชัวโมง
่
โดยจัดทีมงานในงานอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน งานผู้ป่วยใน งานห้องคลอดงานหอผู้ป่วยวิกฤติ
งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินและงานผ่าตัดกรณีฉุกเฉิน
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง: Covid-19 ,STEMI ,Stroke, Sepsis Brithasphysia , PPH,TB
จานวนกาลังคนด้านการพยาบาลเทียบกับภาระงาน: มีบุคลากรทางการพยาบาลจานวน 79 คน ประกอบด้วยพยาบาล
วิชาชีพ คน กลุ่มการ 72 คน กลุ่มเวชฯ 7 คน( เป็ นข้าราชการ 75 คน เป็ นลูกจ้างชัวคราว
่
4 คน ) ผูช้ ว่ ยพยาบาล 2
คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 3 คน
สาขาทีม่ พี ยาบาลเชีย่ วชาญ: มีพยาบาลเฉพาะทางสาขาอายุรกรรมปฏิบตั งิ านงานหอผูป้ ่ วยหนัก 1คน งาน CAPD 1คน
งานวิสญ
ั ญีพยาบาล 3 คนมีแผนส่งเรียนต่อใน สาขาผูส้ งู อายุ
iii. กระบวนกำร
II-2.1 ก. การบริหารการพยาบาล
(1) การจัดทีมผูบ้ ริหาร:
 เพื่อให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ของโรงพยาบาลกาหนดให้ผบู้ ริหารการพยาบาลทุกหน่วยงานเป็ นพยาบาลวิชาชีพ ที่มี
ภาวะผูน้ า มีความรูค้ วามสามารถ บริหารความขัดแย้งได้ และมีประสบการณ์ในการทางานมีทกั ษะในการสื่อสารเป็ น
โค้ชให้พ ยาบาลปฏิบตั ิการตามมาตรฐานได้ทุกหน่ วยงาน มีการนิเทศทางการพยาบาลอย่างต่ อเนื่อง มีการประเมิน
Competency หัวหน้าทุกหน่ วยทาให้เกิดผลลัพธ์ มีหวั หน้าหน่ วยงานมีคุณลักษณะที่เหมาะสมทุกหน่ วยงานและมีจบ
ระดับพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต จานวน 4 คน(จบการศึกษาระดับพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการพยาบาล
จานวน 3 คน สาขาจิตเวช 1คน)
(2) การจัดอัตรากาลัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง หรือขาดแคลนบุคลากร:
 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องอัตรากาลังไม่เหมาะสมกับภาระงาน มี 2 หน่วยงานคือ OR กับ LR คนมากกว่างานแต่ถ้าลด
จานวนคนอาจทาให้ผู้รบั บริการไม่ปลอดภัย ทุกหน่ วยจัดทาแผนกรณีคนขาด ลา หรือมีภาวะวิกฤติเช่นมี CPR หรือ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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เกิดอุบตั เิ หตุกลุ่มชน หรือในช่วงเวลาเร่งด่วนมีจานวนผูร้ บั บริการจานวนมากจึงได้ดาเนินการปฏิบตั ิตามแผนอัตรากาลัง
สารองโดยขออัต รากาลังจากหน่ ว ยงานอื่นตามที่กาหนดไว้ ส่ วนช่วงมีผู้ป่ว ยสงสัย หรือเป็ น Covid ต้องจัดบุคลากร
พยาบาลจากทุกหน่วยมาทาหน้าทีด่ แู ลผูป้ ่ วยที่ Ward ติดเชือ้ และทุกคนก่อนปฏิบตั ิงานต้องได้รบั การฟื้ นฟูทกั ษะเน้น
การถอดชุด PPE ผลลัพธ์ทาให้มบี ุคลากรพร้อมให้บริการได้ทุกหน่วยเพียงพอคามที่กาหนดได้ กรณีเกินอัตรากาลังขอ
รพช.แม่พริกและสบปราบมาช่วยส่งผลให้อตั รากาลังเพียงพอ
(3) โครงสร้างและกลไกกากับดูแลการกากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ:
 การกากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ: เพื่อบรรลุเป้ าหมายคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มการพยาบาล
จึงกาหนดนโยบายให้บุคลากรทางการพยาบาลได้แจ้งให้บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนมีความตระหนักปฏิบตั ิงานยึด
หลักจริยธรรม 6 ข้อจรรยาบรรณวิชาชีพ 9 ข้อ มีในคู่มอื การปฐมนิเทศ ในเรื่องการเคารพสิทธิผู้ป่วยให้การพยาบาล
ด้วยความตระหนักในจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพในทุกหน่ วยงานและ แจ้งให้ทุกคนและน้องใหม่นาไปปฏิบตั ิ
เป็ นแนวทางเดียวกันและ มีการจัดเวรให้หวั หน้าหน่วยงาน พยาบาลเวรตรวจการประเมินขณะให้การพยาบาลว่าได้พงึ
กระทาตามวิชาชีพ เพื่อ เป็ นการกระตุ้นเตือ นความรับ ผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพทุกหน่ ว ยงาน พบอุ บ ัติการณ์
บุคลากรนาข้อมูลผลการตรวจSwabของผูป้ ่ วยแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ จึงจัดทารายชื่อผู้ท่เี ข้าถึงข้อมูลได้ในวงจากัด
และห้ามนาไปเผยแพร่ และยังพบว่ามีร้องเรียนด้านพฤติกรรมบุคลากรทางการพยาบาล 3 ราย ครัง้ จึง ได้จดั อบรม
พฤติกรรมบริการที่ดีควรปฏิบตั ิ ยึดมันในจริ
่
ย ธรรมและจรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพ เคารพในสิทธิข องผู้ป่ วย มีการ
คัดเลือกพยาบาลดีเด่นเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดใี นการปฏิบตั ิงาน ผลลัพธ์ ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการจานวน 0
รายและผลการประเมินจริยธรรมผูป้ ระกอบวิชาชีพพยาบาลผ่านเกฑณ์ ปี 2564 ร้อยละ 84.49
 การนิเทศ กากับดูแลปฏิบตั กิ ารพยาบาล: พบเหตุการณ์การไม่ปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามแนวทาง เช่นบุคลากรบาง
หน่วยงาน ถอดชุด PPEไม่ถูกต้องเสีย่ งต่อการติดเชือ้ โรค covid และอาจแพร่กระจายเชือ้ สู่ผอู้ ่นื จึงได้มกี ารทบทวน
ร่วมทีมสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจงึ มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีใ่ ห้มที กั ษะทีจ่ าเป็ นในการดูแล
ผูป้ ่ วยกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง โดยการฝึกทักษะการใส่และถอดชุด PPE และแจกชุดให้ทุกคนได้ฝึกซ้อมใส่และถอด
บ่อยๆ มีการประเมินรายบุคคลทุกหน่วย ให้หวั หน้าหน่วยงานหรือ ICN ประจาหน่วยกากับติดตามทุกครัง้ ทีต่ ้องใส่
ชุด PPE ในการให้บริการทาหัตถการต่างๆผลการประเมินครัง้ ที่ 1 ร้อยละ 96.91 ครัง้ ที่ 2 ร้อยละ 100
จากการนิเทศทางคลินิกพบว่ามีปัญหาในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลไม่ครบตามกระบวนการพยาบาลคือการประเมินซ้าทา
ให้การดูแลไม่ต่อเนื่องทาให้มอี าการทรุดลงขณะนาส่งไปยังอีกหน่ วยอื่นจึงได้ร่วมกันทบทวนการดูแลผู้ป่วย โดยวาง
ระบบให้มีก ารประเมิน สภาพผู้ป่ วยที่ค รอบคลุ ม โดยใช้แ บบประเมิน สัญ ญาณเตือ นก่ อ นอาการทรุ ด ลง ให้ก าร
รักษาพยาบาลได้ทนั เวลาและให้หวั หน้าเวรแจ้งให้พยาบาลในทีมประเมินซ้าเป็ นระยะโดยใช้หลัก MEWS และ ประเมิน
ซ้าก่อ นออกและกลับเข้ามาในหน่ วยงานและก่อนส่งต่อ ไปยัง หน่ วยอื่น เพื่อแน่ ใจว่า ผู้ป่ว ยปลอดภัย ส่งผลให้ มีการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนด จานวนผูป้ ่ วยอาการทรุดลงขณะส่งไปหน่วยอื่น 0 ราย
 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย: วางนโยบายคุณภาพความปลอดภัยใช้หลัก 2P Safety เป้ าหมาย
เพื่อ ผู้ร บั บริการและบุคลากรในทุกหน่ ว ยงานปลอดภัย จึง ใช้ SIMPLE รวมทัง้ เน้ นการดูแลผู้ป่ วยกลุ่มเสี่ยงสูง มี
แนวทางในการปฏิบตั ิท่ชี ดั เจนเช่นดูแลแบบ FAST Track ในผู้ป่วย STEMI Stroke Sepsis และยังส่งเสริมความ
ปลอดภัย Save Surgery ใน OR พบว่าไม่มกี าร mark site ตาแหน่ ง ที่จะทาผ่าตัดเสี่ยงผ่าตัดผิดข้าง ไม่มี
ผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน แนวทางแก้ไข กาหนดให้หวั หน้าเวรเป็ นผู้ mark site พยาบาล OR ประเมินซ้า และ เรื่องการ
นับผ้าก็อซ และเครื่องมือผ่าตัด กาหนดให้นบั จานวนก่อนผ่าตัด ก่อนเย็บแผลและหลังผ่าตัดในแต่ละครัง้ นับ 2 รอบ มี
บอร์ดไว้ให้จดบันทึกเทียบก่อนและหลัง ผ่าตัด และ แจ้ง จานวนให้แพทย์ผู้ ผ่าตัดรับ ทราบทุกครัง้ ผลลัพธ์ ปี 61-64
จานวน ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดได้รบั การเกิดอุบตั กิ ารณ์ 0 รายส่วนความปลอดภัยของบุคลากรที่ต้องเสี่ยงต่อการติด
เชือ้ Covid-19 จึงปรับโซนแบ่งพืน้ ทีท่ W
่ี ardติดเชือ้ ให้มคี วามปลอดภัยตามหลัก IC ผลลัพธ์ บุคลากรติดเชื้อ Covid19 0 ราย
 การส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม:
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 ในช่วง Covid ระบาดได้ใช้Smart Phone ของ Wardติดเชื้อ Add Line กับผู้ป่วยทุกรายใช้ส่อื สารโดยไม่
จาเป็ นต้องเข้าหาบ่อยเกินไปและ ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดเพื่อเฝ้ าติดตามอาการถ้ามีอาการเปลีย่ นแปลงจะใส่ชุด PPE เข้าไป
ช่วยเหลือทันที
 มีการนาระบบ Telemedicine มาใช้กบั ผู้ป่วยที่มาตรวจตามนัดโดยไม่ต้องเดินทางไปรพ.ลาปางสามารถเห็น
สภาพผู้ป่ วย พูดคุย และซักถามอาการกับ ผู้ป่ว ยได้ และดูแผลผู้ป่ วยได้ ผลลัพ ธ์ นามาใช้กบั ผู้ป่ วยสาขาศัลยกรรม
ประสาท สาขาศัลยกรรมกระดูกและ ผู้ป่ วย STEMI ที่ไม่แน่ ใจในการวางแผนการดูแลรักษา โดยใช้ Telemedicine
consult แพทย์ CCU จากรพศ.ลาปาง ทาให้แพทย์ เห็นคลื่น EKG ผู้ป่วยได้ตลอดเวลาที่เปิ ดเครื่อง สังการรั
่
กษาได้
ทันเวลาก่อนส่งต่อผูป้ ่ วย ผลการปฏิบตั งิ านทาให้ผปู้ ่ วยกลุ่มโรคหัวใจได้ได้รบั คาปรึกษาจากแพทย์ รพ.ลาปางทุกราย คิด
เป็ น ร้อยละ 100
 หญิงตัง้ ครรภ์มาคลอด ทุกรายเมื่อรับใหม่ต้องได้รบั การตรวจ Electronic fetal monitoring : EFM เพื่อประเมิน
สุขภาพทารกในครรภ์ และในรายทีม่ ภี าวะเสีย่ ง On Monitorไว้ มีระบบปรึกษาสูติแพทย์ทางไลน์ได้ตลอด ผลลัพธ์
ผูค้ ลอดกลุ่มเสีย่ งได้รบั การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ทุกราย
 การใช้ Video laryngoscope สาหรับใส่ ETTผูป้ ่ วยเสีย่ งสูงคือผูป้ ่ วย Covid-19 เพื่อป้ องกันโรคทุกราย
 End Tidal CO2 มาใช้ในการวินิจฉัยการใส่ท่อช่วยหายใจของพยาบาลวิสญ
ั ญีเช่น ใส่ท่อช่วยหายใจผิดตาแหน่ง จะได้
ตัดสินใจใส่ใหม่ และMonitor ผูป้ ่ วยขณะดมยาสลบ ผูป้ ่ วยไม่มภี าวะแทรกซ้อนจากการดมยาสลบ ร้อยละ 100
(4) การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการต่างๆ:
 มีคณะกรรมการกลุ่มการพยาบาลและคณะกรรมการ 2P Safety ใช้ SIMPLE และคณะทางานมีพยาบาล
ร่วมสหวิชาชีพพัฒนาระบบบริการตามสาขา Service Planรวมสาขาในกลุ่มโรคที่สาคัญหลายโรคมีการทา CQI เพื่อ
บรรลุตามเป้ าหมายมีการร่วมปรึกษาทบทวนและ แก้ไขปั ญหาที่ซบั ซ้อน กรณีมปี ั ญหาข้ามหน่ ว ยงานมีทีม FA ช่ว ย
ประสานกับทีม PCT ร่วมในการพัฒนาส่งผลให้อตั ราการเสียชีวติ ในกลุ่มโรคที่มคี วามเสี่ยงสูงได้แก่ STEMI Stroke
Sepsis ผ่า นเกฑณ์ ท่ีกาหนด แต่ ย ัง พบว่า สาขาTB มีผู้ป่ วย Admit ไม่ ครบ 14 วัน กลับ ไปไม่ทานยา ประสาน
คณะทางานกลุ่มเวชปฏิบตั ิครอบครัวร่ว มหาแนวทางร่วมกับส่วนท้องถิ่น มีการคืนข้อ มูลผู้ป่ วย ให้พ้นื ที่ได้เล็ง เห็นถึง
ปั ญหา และหาแนวทางร่วมกัน มีการ Close Monitor ผู้ป่วยที่กลับบ้าน โดยให้ มอค.ติดตามดูอาการข้างเคียงของยา
อย่างต่อเนื่อง 2 เดือนผลลัพธ์ ผูป้ ่ วยTB ได้ทานยาครบตามทีก่ าหนดเวลาในช่วงแพร่เชือ้ ผลลัพธ์ ผู้ป่วย TB ที่มปี ั ญหา
ได้รบั กินยาครบตามทีก่ าหนด
(5) การเชื่อมโยงการจัดการความเสีย่ ง ความปลอดภัย และคุณภาพ กับภาพรวมขององค์กร:
 มีการบริหารความเสีย่ งโดย มีการประชุม/สื่อสารผ่านหัวหน้า/ทางไลน์เพื่อทาความเข้าใจ ทุกคนสามารถบ่งชี้
ระดับความเสีย่ งได้ตรงตามที่กาหนด มีการจัดทา Risk Regrister มี 190 รายการ และจัดลาดับความรุนแรงความเสี่ยง
เน้นความเสี่ยงทางคลินิก นาความเสี่ยงสูงมากและสูง จัดทามาตรการป้ องกัน ดังนี้ มีอุบตั ิการณ์ ผู้ป่วย Admit ใน ร.พ
หกล้ม ได้ร บั บาดเจ็บ 1 ราย ขณะเช็ดตัวผู้สูงอายุติดเตียงพลิกตัวแล้วมีกระดูกหัก 1รายจึงได้ร่ว มกันทบทวนวางระบบ
ป้ องกันมิให้เกิดซ้า จึงเพิม่ การสื่อสารช่วยให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็ นพิเ ศษจึงได้ติดสัญลักษณ์ท่หี น้า Chart ของ
ผูป้ ่ วยและทีเ่ ตียงผูป้ ่ วย มีการรับ-ส่งเวรรวม NA เพิม่ ทักษะการพลิกตะแคงตัว ติดป้ ายพื้นลื่นขณะทาความสะอาดพื้น
ส่งผลให้จานวนผูป้ ่ วยหกล้มหรือกระดูกหักขณะนอนรพ. 0 ราย
 มีการควบคุมดูแลบุ คลากรที่อ ยู่ระหว่างการฝึ กอบรมหรือ มีคุ ณ วุฒ ิต่ ากว่าเกณฑ์:มอบหมายให้หวั หน้ างาน
ควบคุมกากับดูแลการปฏิบตั ขิ องบุคลากรพยาบาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ ผู้ป่วยปลอดภัย ได้แก่พยาบาล
ทีท่ ดลองราชการ นักศึกษาพยาบาลทีม่ าฝึกอบรม และเจ้าหน้าทีเ่ วชกิจฉุกเฉินไม่ให้ปฏิบตั งิ านเกินบทบาทหน้าที่
 การจัดการความรูแ้ ละส่งเสริมการวิจยั :ส่งเสริมให้มกี ารนาปั ญหาจากการปฏิบตั ิงานสู่งานวิจยั นา EVB มาใช้
ในการปฏิบตั ิการพยาบาล สนันสนุ นให้มกี ารสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ผลลัพธ์มงี านวิจยั อย่างน้อยปี ละ 1
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เรื่อง ปี 63 มีนวัตกรรมจากทุกหน่วยงานจานวน 8 เรื่อง มีผลงานนาเสนอระดับจังหวัด/เขตทุกปี
(6) การประเมินการบรรลุเป้ าหมายของปฏิบตั กิ ารพยาบาล:
 ด้วยนโยบายกลุ่มการพยาบาลเน้นให้การพยาบาลตามมาตรฐานและใช้กระบวนการพยาบาลวางแผนให้การ
พยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติแบบองค์รวม การประเมินคุณภาพของปฏิบตั ิการพยาบาล มีการหาโอกาสพัฒนาจากการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ทุกหน่ วยงาน เพื่อประกันคุณภาพการพยาบาลให้บรรลุตาม
เป้ าหมาย บุ คลากรทางการพยาบาลต้อ งได้รบั การประเมินสมรรถนะในการให้บ ริการพยาบาลได้อ ย่างมีคุณ ภาพ
โดยเฉพาะในโรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และมีความสามารถในการดูแลผูป้ ่ วยในแต่ละสาขาตามบริบทของโรงพยาบาลผลลัพธ์
ผลการประเมินไขว้หน่ วยงาน ร้อยละของคะแนนประเมินคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานของกองการพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยงานเฉลีย่ ได้รอ้ ยละ 80.48
II-2.1 ข. ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
(1) สิทธิผปู้ ่ วยและจริยธรรมวิชาชีพ:
 เป้ าหมายกลุ่มการพยาบาลเน้ นให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพ 6 ข้อและ
เคารพสิทธิผปู้ ่ วย ตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ และมีการประสานความร่วมมือกับแพทย์อ่นื เพื่อเป็ นไปแนวทางเดียวกัน มี
การกากับติดตามโดยหัวหน้างานหรือหัวหน้ าเวร นาประเด็นส่ว นขาดมาพัฒนาคือ ประเด็นเกี่ยวกับ การผูกมัดผู้ป่ว ย
ไม่ได้แจ้งญาติก่อน และมัดตลอดไม่กาหนดว่าต้องแก้มดั ผูป้ ่ วยจึงร่วมกันทบทวน จัดทาแนวทางปฎิบตั ิท่ชี ดั เจนแพทย์มี
ส่วนร่วมต้องกาหนดว่าจะมัดในรายใด จะแก้มดั เมื่อไหร่ รวมการสื่อสารแจ้งญาติเป็ นระยะ ผลลัพธ์ ผูป้ ่ วยทุกรายได้รบั
การปฎิบตั ติ ามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ
(2) การใช้ขอ้ มูลวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ :
 เพื่อบรรลุเป้ าหมายให้การพยาบาลอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ทีมวิชาการในแต่ละหน่ วยจึงได้นาสืบค้น
ข้อมูลวิชาการเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ทิ างคลินิกมาจากงานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ ทัง้ งานวิจยั และนวัตกรรมมาปรับใช้
ในบริบ ทของร.พ เถิน ทาให้มีการนาหลักฐานเชิง ประจักษ์มาใช้ในการดูแลผู้ป่ วย จานวน 7 เรื่อ ง และมีการนา
กฎระเบียบและมาตรฐานวิชาชีพรวมข้อกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ทาให้ผู้ให้บริการให้บริการ
พยาบาลได้ถูกต้องไม่ถูกฟ้ องร้อง
(3) การใช้กระบวนการพยาบาล การดูแลทีเ่ ป็ นองค์รวม สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ วิถชี วี ติ และบริบททางสังคม:
 เพื่อให้การดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลจึงนากระบวนการพยาบาล 5 ขัน้ ตอนมาใช้ ในการรักษาพยาบาลร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ มีแพทย์เ ฉพาะทางหลายสาขา เพื่อ ดูแลได้อ ย่างต่ อ เนื่อ ง ดูแลแบบองค์ร วม มีนักจิต วิทยา มีนัก
โภชนากร ร่วมสร้างเสริมสุขภาพและดูแลสภาพจิตใจ เมื่อมีการนิเทศ กากับติดตาม ขณะดูแลผู้ป่วย ยังไม่มกี าร
ประเมินผลหลังให้การรักษาพยาบาลหรือมีการประเมินไม่ตรงตามทีก่ าหนด จึงเน้นให้หวั หน้าเวรกาหนดเวลาในเวช
ระเบียนและติดป้ ายช่วยเตือนทีจ่ ะประเมินครัง้ ต่อไปไว้ทนั ที ผลลัพ ธ์ คะแนนประเมินผลการใช้กระบวนการพยาบาลปี
64 คิดเป็ นร้อยละ 87.42
(4) บันทึกทางการพยาบาล:
 ทบทวนส่วนใหญ่บนั ทึกปัญหาการพยาบาลไม่ครอบคลุม จึงร่วมกันทบทวนให้มกี ารบันทึกแบบ Focus Chartingเพื่อ
กาหนดปัญหาวางเป้ าหมายและประเมินผลลัพธ์ ส่งผลให้มกี ารดูแลแบบองค์รวมทุกรายอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสาร
ภายในและระหว่างวิชาชีพ นามาประเมินคุณภาพการปฏิบตั กิ ารพยาบาล เป็ นหลักฐานทางกฎหมาย ร้อยละของการ
บันทึกปี 64 คิดเป็ นร้อยละ 87.42
(5) การประเมินและปรับปรุงปฏิบตั กิ ารพยาบาล:
 เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในทุกหน่ วยงาน ประเมิน 2 P Safety ตาม SIMPLE ในทุกหน่ วยและการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยในกลุ่มโรคสาคัญ มีการทบทวนการเสียชีวติ ของผูป้ ่ วย มีการ Conference Case ที่มตี ้องดูแลเป็ นพิเศษในแต่
ละหน่วยกาหนดวันจันทร์-ศุกร์ เดือนละ 1 ครัง้ และประเมินผลการปฏิบตั ิพยาบาลข้างเตียง พบประเด็นที่ต้องมาทา
CQI เพื่อ พัฒ นาต่ อคือ การพัฒนาคุณ ภาพการดูแลผู้ป่ วย Covid-19 การป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ การจัด
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Zoning ในการดูแลผูป้ ่ วย Covid-19 จัดโซนใส่และถอดชุดPPE ทุกหน่วยงาน และ เพิม่ ทักษะของบุคลากรพยาบาล
เช่นการใส่และถอดชุด PPE ซ้อมการใส่ETTด้วยกล้องวิดิโอ การบริหารยา การประเมิน IV สีรุ้ง การใช้ Pain
Mangement การผูกยึดผูป้ ่ วย และ พลิกตัวทุก 2 ชมให้ผู้ป่วยติดเตียง ทักษะการดูดเสมหะ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
โดยใช้ Slide Board เป็ นต้น ผลลัพธ์ จานวนมีการทบทวนการเสียชีวติ ทุกราย CQI เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรค
สาคัญทีม่ คี วามเสีย่ งสูง มีการติดตามปรับปรุงคุณภาพ จัดบริการพยาบาลและมอบหมายให้บุคลากรทีเ่ หมาะสม
เมื่อ ประเมินผลลัพ ธ์การดูแลผู้ป่ วย 13 รายการ ผ่า นเกณฑ์ทุ กตัว ชี้ว ดั พัฒ นาต่ อ ในประเด็น ความพึง พอ ใจใน
บรรยากาศการทางานต่ากว่าเกณฑ์กาหนด
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
1. พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย Covid-19 ที่ Ward ติดเชือ้ ร่วมทีมสหวิชาชีพและรับ Admit ผูป้ ่ วยจากรพ. ลูก
ข่าย และรับ Admit ผูป้ ่ วยจากกทม.ทีเ่ ป็ นคนลาปางกลับมารักษาที่ รพ.เถิน
2. การนาแนวปฏิบ ัติทางการพยาบาลในการป้ อ งกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่ว ยหนั กทาให้
ผู้ป่ วยไม่ต้อ งนอนรพ.นาน ลดค่าใช้จ่ายบทเรียนที่ได้คือทักษะการดูดเสมหะที่ถู กต้องไปใช้กบั หน่ ว ยงานอื่นได้อย่าง
ถูกต้อง
v. แผนการพัฒนา
มำตรฐำน
Score
DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
38. ระบบ
4
L
 เตรียมความพร้อมเปิ ดบริการคลินิกฟอกไตทางเส้นเลือด 16
บริหาร
ยูนิต
การ
พยาบาล
39. ปฏิบตั กิ าร
4
L
 การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มคี วามรูแ้ ละทักษะ
ทางการ
เพียงพอในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล และให้การพยาบาลแก่
พยาบาล
ผูร้ บั บริการในแผนกทีเ่ พิม่ ขึน้ สอดคล้องกับการพัฒนางานของ
แพทย์เฉพาะทาง ส่งเรียนเป็ นพยาบาลหน่วยฟอกไตทางเส้น
เลือด
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II-2.2 กำรกำกับดูแลวิ ชำชีพแพทย์
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกากับดูแลวิชาชีพ มาตรฐานและจริยธรรมของ
องค์กรแพทย์
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ระดับความสาเร็จการมีส่วนร่วมขององค์กร
100%
100
100
100
100
100
แพทย์ในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเพื่อผ่านการประเมินมาตรฐาน HA
2. ร้อยละของความสมบูรณ์ของการบันทึกทาง
>80%
88.5 89.63
89.00
87.00
89.00
เวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
3.ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
>80%
87.40
86.70
86.84
86.85
86.96
ii. บริบท
โรงพยาบาลเถิน มีแพทย์รวม 14 คน ประกอบด้วยผูอ้ านวยการโรงพยาบาล แพทย์เฉพาะทาง 6 สาขา คือ สาขา
อายุรศาสตร์ สาขากุมารเวชและสาขาสูต/ิ นรีเวช สาขาละ 2 คน สาขาศัลยศาสตร์ สาขาวิสญ
ั ญีแพทย์และสาขาเวชปฎิบตั ิ
ครอบครัว มีแพทย์สาขาละ 1 คน แพทย์ประจาบ้านทัวไปจ
่ านวน 4 คน และแพทย์ประจาบ้านหมุนเวียนจานวน 2 คน มี
ทันตแพทย์ 7 คนมี คณะกรรมการองค์กรแพทย์และธรรมนูญองค์กรแพทย์ในการดูแลติดตามและกากับตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และจริยธรรมวิชาชีพโดยมีผอู้ านวยการโรงพยาบาลเป็ นทีป่ รึกษาและเป็ นผูก้ ากับดูแลวิชาชีพ
ลักษณะผูป้ ่ วยสาคัญ:
ผูป้ ่ วยอายุรกรรมและศัลยกรรมทัวไป
่ ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังต่างๆ กลุ่มมารดาและเด็ก กลุ่มผูป้ ่ วยเฉพาะทางต่างๆ
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง :
ผูป้ ่ วย Covid – 2019, STEMI, Stroke, Sepsis, TB
iii. กระบวนการ
1)(2) บทบาทหน้าทีแ่ ละวิธกี ารทางานขององค์กรแพทย์
 ได้จดั ตัง้ องค์กรแพทย์รบั ผิดชอบการส่งเสริมและกากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมผูป้ ระกอบวิชาชีพ เพื่อบรรลุ
พันธกิจขององค์กร
 มีการจัดทาธรรมนูญองค์กรแพทย์ เพื่อกากับการทางานของแพทย์
 องค์กรแพทย์มสี ่วนร่วมและมีบทบาทการเป็ นผูน้ าในการพัฒนางานคุณภาพในหลายๆด้าน ได้แก่ ประธานทีม
PCT คณะกรรมการทีม RM ประธานระบบยาหรือ PTC เป็ นคณะกรรมการทีม ENV , เป็ นประธานทีม IC เป็ น
คณะกรรมการทีมเวชระเบียน เป็ นต้น ร่วมเป็ นคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เป็ นคณะกรรมการทีม คป
สอ.ของอาเภอเถิน โดยมีบทบาทหน้าทีใ่ นการกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การสนับสนุน
ทรัพยากรและการติดตามผลการพัฒนางาน
ส่งเสริมการดูแลพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูป้ ่ วย
(5) การทาหน้าทีข่ ององค์กรแพทย์

การกาหนดสิทธิการดูแลรักษาผูป้ ่ วยของแพทย์แต่ละคน:
เพื่อให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ่ วยทีร่ บั ผิดชอบ องค์กรแพทย์ได้มกี ารกาหนดสิทธิในการดูแลผู้ป่วยของแพทย์
ประจาแต่ละแผนกนัน้ จากการประชุมองค์กรแพทย์ ได้มกี ารกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแพทย์ในการดูแลผูป้ ่ วย
นอก ผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการทีห่ อ้ งฉุกเฉิน โดยจัดเป็ นตารางมอบหมายงาน การดูแลผูป้ ่ วยนอก จาแนกงาน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ตามสาขาวิชาชีพ โดยแพทย์สาขาอายุรศาสตร์ จะดูแลในกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนทางด้านอายุรกรรม สาขาสูตินรีเวช ดูแลผูป้ ่ วยสาขาทีเ่ กีย่ วข้องด้านสูติ-นรีเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ดแู ลผูป้ ่ วยในกลุ่มอายุ 0-14 ปี สาขา
ศัลยศาสตร์ดแู ลผูป้ ่ วยด้านศัลยกรรมทัวไป
่ วิสญ
ั ญีแพทย์ดแู ลผูป้ ่ วยในห้องผ่าตัดและแพทย์เวชปฎิบตั คิ รอบครัวดูแลผูป้ ่ วย
ในชุมชน คลินิกกัญชารวมทัง้ ผูป้ ่ วยในระยะท้ายทีร่ กั ษาแบบประคับประคอง
 การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์และการแลกเปลีย่ นเรียนรู้:
1. องค์กรแพทย์สนับสนุนให้แพทย์เข้ารับการอบรมตามแผนการประชุมวิชาการ จัดโดยองค์กรภายนอกในเรื่องทีส่ นใจ
และเกีย่ วข้องกับงานทีร่ บั ผิดชอบ
2. องค์กรแพทย์มสี ่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการและให้ความรูแ้ ก่ทมี งานสหวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเถิน และในรพสต.
และเป็ นแม่ข่ายสร้างการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างโรงพยาบาล zone ใต้ของจังหวัดลาปางและเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการ
ใน Service Plan สาขาต่างๆ
3. ในองค์กรแพทย์จะมีการทบทวน การดูแลผูป้ ่ วยทีน่ ่าสนใจหรือมีปัญหา/ความซับซ้อนอยู่เสมอ ซึง่ จัดในรูปแบบ ของ
การประชุม PCT ระหว่างสหวิชาชีพ โดยแพทย์เป็ นผูน้ าในการดาเนินการประชุม
 การควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของแพทย์ทอ่ี ยู่ระหว่างการฝึกอบรม แพทย์เวรทีไ่ ม่ใช่แพทย์ประจา:
1. การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องแพทย์ จากปริญญาบัตร อนุมตั บิ ตั ร และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และหนังสือแพทย์เฉพาะทาง ได้รบั หนังสือแสดงถึงความรูค้ วามชานาญตามสาขา มีคุณสมบัตคิ รบตามทีร่ ะบุไว้
มีการตรวจสอบมาตรฐานวิชาชีพโดยการประเมินความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
2. การควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของแพทย์เพิม่ พูนทักษะ ได้มกี ารกาหนดแพทย์ทป่ี รึกษาเพื่อการปฏิบตั งิ านตาม
แผนกต่างๆ โดยมีระบบการให้คาปรึกษาการปฏิบตั งิ านทัง้ ในและนอกเวลา
 การส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
1. มีธรรมนูญองค์กรแพทย์ ทีก่ าหนดบทบาทของแพทย์ในการดูแลผูป้ ่ วยตามจริยธรรม และตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูป้ ่ วย
ทีไ่ ด้รบั การดูแลจากแพทย์จะรับรูช้ ่อื แพทย์เจ้าของไข้และได้รบั รูข้ อ้ มูลการเจ็บป่ วยรวมถึงได้รบั ตามสิทธิผปู้ ่ วย กรณี
สมาชิกขององค์กรแพทย์ โรงพยาบาลเถิน มีพฤติกรรมทีส่ ่อในการประพฤติผดิ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ องค์กร
แพทย์จะมีแนวทางดาเนินการดังนี้
1.1 ในกรณีทค่ี วามประพฤติดงั กล่าวเป็ นการกระทาครัง้ แรก หรือยังไม่เกิดผลกระทบทางลบ/เสียหายต่อองค์กร
องค์กรแพทย์จะทาการแต่งตัง้ คณะกรรมการภายในองค์กร เพื่อทาการตรวจสอบ ให้ความเห็น และทาการตักเตือนแพทย์
เป็ นการส่วนตัว กรณีทแ่ี พทย์ในข้อ 1 ยังคงมีความประพฤติดงั กล่าวอย่างต่อเนื่อง หรือความประพฤตินนั ้ ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร องค์กรแพทย์จะพิจารณาส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาการ
บริหารงานด้านบุคคลของโรงพยาบาล เพื่อดาเนินการด้านวินยั ต่อไป
1.2. เพื่อการสร้างความตระหนักให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและจริยธรรม องค์กรได้ ดาเนินการ ดังนี้
มีการประชุมองค์กรแพทย์ทุกเดือน นาความเสีย่ ง และอุบตั กิ ารณ์ด้านจริยธรรมมาปรึกษาหารือร่วมกันทางไลน์กลุ่ม และ
ในทีป่ ระชุม รวมทัง้ การพูดคุย หรือหารือแบบไม่เป็ นทางการในทีพ่ กั ห้องพักแพทย์ สร้างบรรยากาศแลกเปลีย่ นแบบพีน่ ้อง
ผลการดาเนินการ ไม่พบอุบตั กิ ารณ์การละเมิดมาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อผูป้ ่ วย
 การส่งเสริมการทบทวนและพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
การจาแนกและการคัดกรองผูป้ ่ วยรวมทัง้ การจัดช่องทางพิเศษในผูป้ ่ วยบางกลุ่มตลอดจนระบบบริการ EMS ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ การประสานงานระหว่างแผนกคลินิกบริการเฉพาะเพื่อส่งผูป้ ่ วยไปตรวจในจุดนัน้ มีการประเมินความพึง
พอใจให้แก่ผรู้ บั บริการ การจัดช่องทางพิเศษสาหรับโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจโดยเฉพาะวัณโรค การส่งตรวจภายใต้
ห้องปฏิบตั กิ ารและห้องตรวจรังสีทไ่ี ด้มาตรฐาน
ผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉินได้รบั การทบทวนคุณภาพ เช่น การทบทวนจากเหตุการณ์สาคัญ การทบทวนการตรวจ
รักษาโดยผูม้ ใิ ช่แพทย์ การทบทวนการติดเชือ้ ทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาโดยเฉพาะการใช้ยาปฏิชวี นะ ทบทวนข้อ
ร้องเรียน มีการนาระบบ Fast tract มาใช้ในผูป้ ่ วย STEMI Stroke และ Sepsis มีการทบทวนระบบส่งต่อและการบันทึก
ทางเวชระเบียน มีการเพิม่ ศักยภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของ อพปร.เครือข่ายอาเภอเถิน การเข้าร่วมเครือข่ายระบบ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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การดูแลผูป้ ่ วย STEMI กับโรงพยาบาลลาปางมีการประเมินการใช้ยาปฏิชวี นะตามมาตรฐานงาน RDU มีแนวทางการ
รักษาผูป้ ่ วย UGIH
ผูป้ ่ วยในมีการประเมินซ้าด้วย Early Warning Signs (MEWS) และ Pre Arrest Sign (PAS) มีการประเมินความ
เจ็บปวด การดูแลผูป้ ่ วยในระยะสุดท้ายและการรักษาแบบประคับประคอง มีการใช้ Consultation record การบริหารยา
high alert drugs การใช้ระบบ LASA และ Medical Reconciliation มีกระบวนการจาหน่ายผูป้ ่ วย(Discharge Planning)
โดยใช้หลัก D-METHOD มี CPG และ CNPG มีจดั การความเสีย่ งโดยวิธี Root Cause Analysis ทบทวนเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์ดว้ ย Trigger tools พร้อมทัง้ หาวิธกี ารป้ องกันความเสีย่ งโดยมีแนวคิด Patients Safety Goal มีระบบการทบทวน
12 กิจกรรม การทบทวนการส่งต่อ ขอย้าย ปฏิเสธการรักษา ทบทวนการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยคลินิกโรคเรือ้ รังมีการให้บริการตามมาตรฐานของ NCD Clinic Plus มีคลินิก Foot Care Clinic มีการใช้แพทย์
แผนไทยเข้ามาบูรณาการในการรักษาโรค การให้สุขศึกษารายกลุ่มในผูป้ ่ วยทีค่ ุมน้าตาลหรือความดันโลหิตไม่ได้ตาม
เป้ าหมาย การใช้ CVD Risk ในการประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มีการพัฒนาคลินิกคุณภาพ
ของโรค COPD มีคลินิก CAPD มีคลินิกกัญชา มีหน่วยงาน ICU เพื่อมารองรับผูป้ ่ วยวิกฤติและกึง่ วิกฤติ 8 เตียงโดยมี
ห้องแยกติดเชือ้ 1 ห้อง
 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน
เพื่อเพิม่ ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนให้มคี ุณภาพมากขึ้น มีการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1. มีการติดตามและแจ้งผลการประเมินคุณภาพในการสรุปเวชระเบียน ความทันเวลา ให้แก่องค์กรแพทย์ทราบทุกไตร
มาส เพื่อแจ้งแก่แพทย์ผเู้ กีย่ วข้องทราบและประเมินผลซ้าโดยกระบวนการตรวจสอบเวชระเบียนภายใน (Internal audit)
โดยการตรวจสอบประเมินมีทงั ้ ในด้านความถูกต้อง และความสมบูรณ์
2. มีการจัดอบรมเรื่องความถูกต้องและสมบูรณ์ของเวชระเบียนแก่แพทย์ประจาทุก 1 ปี
3. มีการจัดปฐมนิเทศในด้านเวชระเบียน ในกลุ่มแพทย์เพิม่ พูนทักษะหมุนเวียนก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ าน
4. เป็ นตัวแทนขององค์กรแพทย์ในการร่วม audit เวชระเบียนในระดับจังหวัดและเขต
5. กาหนดให้แพทย์มกี ารลงบันทึกทางเวชระเบียนให้ครบถ้วน และกาหนดเป็ นตัวชีว้ ดั ระดับบุคคลของแพทย์ เพือ่ ใช้
ประกอบในการประเมินบุคคลและผลงานประจาปี โดยมีการปฐมนิเทศกรณีแพทย์ยา้ ยมาใหม่ทุกคน มีการประเมินผลการ
บันทึกของแพทย์รายบุคคล และวิเคราะห์ปัญหาทีพ่ บจากการบันทึกให้องค์กรแพทย์ได้รบั ทราบในแต่ละไตรมาส เพือ่
ปรับปรุงการบันทึกให้ถูกต้อง
 การส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
เพื่อให้มกี ารส่งเสริมการตัดสินใจทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม องค์กรแพทย์จงึ มีขอ้ ปฎิบตั ดิ งั นี้
1. ในการส่งตรวจพิเศษทีใ่ ช้เทคโนโลยีชนั ้ สูงและมีราคาแพง เช่น อุลตร้าซาวน์ CT Scan หรือ MRI ต้องมีขอ้ บ่งชีท้ ่ี
เหมาะสม
2. มีการสังใช้
่ ยาตามแนวทางการใช้ยาสมเหตุสมผล โดยเฉพาะในกลุ่มยาปฏิชวี นะ ทาให้ลดการใช้ยาทีไม่เหมาะสมและ
ลดการเกิดเชือ้ ดือ้ ยา มีแนวทางการสังใช้
่ ยาบางตัวทีม่ รี าคาแพงหรือยาทีต่ ้องได้รบั การอนุมตั เิ ป็ นพิเศษ
3. มีระบบการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารช่วยในการให้คาปรึกษาและรับปรึกษาจากแพทย์จากจังหวัดและอาเภอ
ข้างเคียง โดยมีการจัดตัง้ กลุ่มแยกตามแผนก เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั ประโยชน์สงู สุด
4. การดูแลผูป้ ่ วยทีม่ าด้วยอาการเจ็บหน้าอก ปวดร้าวไปด้านหลัง หายใจไม่ออก โรงพยาบาลเถินสามารถส่งตรวจ EKG
และส่ง Fax รวมทัง้ โปรแกรม Line เพื่อขอคาปรึกษาจากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญโรคหัวใจทีโ่ รงพยาบาลศูนย์ลาปาง ในการวาง
แผนการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย ก่อนส่งผูป้ ่ วยไปรักษาต่อ ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลอย่าง ทันท่วงทีและต่อเนื่อง ทาให้
ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะวิกฤต
5. การพัฒนาระบบ Fast Track ของ Sepsis รวมทัง้ การใช้โปรแกรม Sepnet ในการเก็บข้อมูล
6. ใช้โปรแกรม Thai Refer ในการส่งต่อผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาลลาปาง
 การกาหนดหรือรับรองนโยบายทีเ่ กี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วย
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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1. การปฏิบตั ติ ามสิทธิผปู้ ่ วยและจริยธรรม เช่น Inform Consent, การลดความแออัดของ OPD โดยเพิม่ เวลาบริการคลินิก
นอกเวลา
2. มีการกากับควบคุมแพทย์ประจาและแพทย์เพิม่ พูนทักษะให้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด ให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ การ
แต่งตัวสุภาพ การแขวนป้ ายชื่อระบุตวั แพทย์ พฤติกรรมการบริการของแพทย์
3. กาหนดแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ รองรับนโยบาย Fast Track ในกลุ่มโรคฉุกเฉินในแต่ละสาขาและมีการจัดทา CPG ทีใ่ ช้
ร่วมกันทัง้ เครือข่ายผลการดาเนินงาน มีการใช้ Inform Consent ในผูป้ ่ วยทุกรายและทุกหัตถการและยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์
การละเมิดสิทธิผปู้ ่ วย มีการใช้ CPG ในโรค Fast Track ทัง้ ในเครือข่ายจังหวัด
4 .การจัดแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย (CPG ) ในโรคที่สาคัญและเป็ นปัญหาสาคัญของพืน้ ที่ โดยเฉพาะโรคเรือ้ รัง เช่น DM,
HT มีการนา CPG สู่การปฏิบตั ใิ นรพ.และรพสต. สามารถดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม จากระบบการส่งต่อผูป้ ่ วย การ
ขอรับการปรึกษาจากแพทย์ พบว่ามีสาเหตุทต่ี อ้ งส่งพบแพทย์เนื่องจากเกินศักยภาพในการดูแล ร้อยละ 100 ผูป้ ่ วย
ปลอดภัยจากการใช้ยา ในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมาองค์กรแพทย์ได้ร่วมกับคณะกรรมการทีมนาทางคลินิกกาหนดนโยบายที่
เกีย่ วกับการดูแลผูป้ ่ วยทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาทบทวนองค์ความรูเ้ รื่องการช่วยฟื้ นคืนชีพซึง่ มีการจัดเป็ นประจาทุกปี
2. การพัฒนาทบทวนองค์ความรูเ้ รื่อง การรองรับอุบตั เิ หตุหมู่และภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว
3. การจัดวิชาการประจาปี เรื่อง Dengue infection โรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ โรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ ้าและไวรัสโคโร
น่า 2019 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรในการป้ องกันและรักษาโรค
4. การให้องค์ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและ รพ.สต.ในเรื่อง Sepsis และโปรแกรม Sepnet
5. พัฒนาระบบโปรแกรม Thai Refer ให้เชื่อมต่อกับระดับ รพ.สต.และโรงพยาบาลลาปาง
6. การใช้โปรแกรม Thai CVD Risk และ eGFR ในการคานวณโอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองและใช้ใน
การประเมินระยะของไตตามลาดับ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทางองค์กรแพทย์ได้ยดึ แนว
ทางการเฝ้ าระวังและป้ องกันการแพร่ระบาดตามประกาศของจังหวัดรวมทัง้ แนวปฎิบตั ใิ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยใน
สถานการณ์ทม่ี กี ารแพร่ระบาดอยู่อนั ได้แก่
1. สถานพยาบาลทุกแห่งให้ความสาคัญ ประกาศเป้ าหมายความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน ในสถานการณ์
COVID-19 จัดการประชุมร่วมกับทีมป้ องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ลดความ กังวล ให้
ความรูก้ ารใช้อุปกรณ์ และแนวทางปฏิบตั ปิ ้ องกันความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความมันใจ
่ มีการ
จัดตัง้ ศูนย์ปฎิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือ Emergency Operation Center; EOC
2. จัดสรรหน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask ให้เพียงพอ สาหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุขทุกคน และบริหาร
จัดการหน้ากากชนิด N95 รวมถึงอุปกรณ์ป้องการอื่นๆ ให้มสี ารองพร้อมใช้อย่างเหมาะสมกับความจาเป็ น
3. ปรับเปลีย่ นรูปแบบการรับยาทางไปรษณีย์ โดยไม่พบแพทย์เพื่อลดการติดต่อระหว่างบุคลากรกับผู้ป่วย โดยกาหนด
เกณฑ์ การรับยาของผูป้ ่ วย หรือชนิดยาทีส่ ามารถส่งได้ มีระบบติดตามการรับยาทางโทรศัพท์ หรือ application และ ให้
คาแนะนาข้อมูลยา สาหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มอี าการไม่รุนแรง หรือไม่มปี ั จจัยเสี่ยงต่อการเป็ นโรค ร้ ายแรง/โรคร่ว ม
สาคัญ มีการยึดแนวปฎิบตั กิ ารทาหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
4. จัดสรรอัตรากาลังทีมพยาบาล เตียง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน Cohort ward ให้เพียงพอจัดตัง้ ศูนย์ประสานส่งต่อ
ผูป้ ่ วย COVID-19 เพื่อเป็ นการรับ-ส่งต่อผูป้ ่ วย
5.บุคลากรสาธารณสุขทุกคนทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้ หรือสงสัยติดเชือ้ COVID-19 จะได้รบั การตรวจ
คัดกรองเพื่อการเฝ้ าระวัง และหากพบว่ามีการติดเชือ้ จะได้รบั การรักษาทันที
6. มีหลักประกันคุม้ ครองดูแล เยียวยาบุคลากรสาธารณสุข ทีต่ ดิ เชือ้ COVID-19 จากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ุกคน
7. มีการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom การใช้โปรแกรม Zoom ในการ Follow up ผูป้ ่ วย Neuro. Surgery
(6) การปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและแนวปฏิบตั :ิ
ในการกาหนดข้อตกลงหรือแนวปฏิบตั ริ ว่ มกัน องค์กรแพทย์จะมีการประชุมชีแ้ จงเพื่อสือ่ สารทาความเข้าใจ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ก่อนการประกาศใช้ กาหนดให้มกี ารติดตามผลการปฏิบตั ติ าม รวมทัง้ ปัญหาและอุปสรรคทีท่ าให้ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
นามาทบทวนและปรับปรุง
เพื่อส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในแนวทางปฏิบตั ิ จึงมีการดาเนินการ ดังนี้
1. ในโรงพยาบาลมีการปฐมนิเทศแพทย์เพิม่ พูนทักษะ การนิเทศ โดยแพทย์เฉพาะทาง และการการทบทวนการตรวจโดย
แพทย์ผชู้ านาญกว่า
2. มีแพทย์พเ่ี ลีย้ งในการดูแลและเป็ นทีป่ รึกษาระหว่างการฝึกอบรมทัง้ ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ของแพทย์ทอ่ี ยู่ระหว่างการฝึกอบรม
 3. ในเครือข่ายระดับจังหวัดมีบทบาทเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้คาปรึกษากับแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน Zone ใต้ของจังหวัดลาปาง
 4. จัดประชุมวิชาการของแพทย์ การทา case Conference
 5.แจ้งแนวทางและเป้ าหมายความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์ Covid-19 โดยเฉพาะการทา
หัตถการ การผ่าตัดและชันสูตรศพ
(7) การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการต่างๆ:
แพทย์มสี ่วนร่ว มเป็ นคณะกรรมการต่างๆ มีการประสานการดาเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการที่มาจากทุก
หน่ ว ยงาน สื่อ สารผ่านการประชุมหารือ ร่ว มกัน องค์กรแพทย์มสี ่ ว นร่ วมและมีบ ทบาทการเป็ นผู้นาในการพัฒนางาน
คุณภาพในหลายๆด้าน ได้แก่ ประธานทีม PCT คณะกรรมการทีม RM ประธานระบบยาหรือ PTC เป็ นคณะกรรมการทีม
ENV , เป็ นประธานทีม IC เป็ นคณะกรรมการทีมเวชระเบียน เป็ นต้น ร่วมเป็ นคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เป็ น
คณะกรรมการทีม คปสอ.ของอาเภอเถิน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การ
สนับสนุนทรัพยากรและติดตามผลการพัฒนางาน
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมใิ จ
แพทย์เป็ นแกนนาหลักในแต่ละระบบงานสาคัญของโรงพยาบาล ทาให้งานคุณภาพดาเนินไปได้ดว้ ยดี มีคุณภาพและ
ความปลอดภัย องค์กรแพทย์มบี รรยากาศการพึง่ พาอาศัยกันแบบพีน่ ้อง ทาให้อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี และมีความสุขใน
การทางานละพัฒนางานต่างๆดังนี้
1)ระบบการดูแลผูป้ ่ วยโควิด 2019 โดยมีการจัดตัง้ Cohort ward
2) คลินิกกัญชา
3) Primary NCD Clinic ,PCU Node and rehabilitation center
4) CAPD clinic และในอนาคตจะมี HD Unit
V แผนการพัฒนา
มำตรฐำน
37. องค์กรแพทย์

Score
4

DALI Gap
I

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
- การพัฒนากระบวนการดูแลผูป้ ่ วยในสถานการณ์ท่ี
มีการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19

II-3 สิ่ งแวดล้อมในกำรดูแลผู้ป่วย
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: ความพร้อมใช้ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ความเอื้อต่อสุขภาพ
และการเรียนรู้
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
จานวนครัง้ ทีร่ ะบบสนับสนุนฉุกเฉินไม่
0 ครัง้
0
0
0
1
0
สามารถใช้งานในระยะเวลาทีก่ าหนด
คุณภาพน้าทิง้ จากระบบบาบัดผ่านมาตรฐาน
100 %
100
100
100
100
100
จัดซ้อมแผนอัคคีภยั ในโรงพยาบาล
1 ครัง้ /ปี
1
1
1
1
1
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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เครื่องมือ / ครุภณ
ั ฑ์ทส่ี าคัญได้รบั การรับรอง
ความเทีย่ งตรง
การประเมินมาตรฐานระบบริการสุขภาพ

90%

95

97.29

97

ระดับ
คุณภาพ

ระดับ
พัฒนา

ระดับ
พัฒนา

ระดับ
คุณภาพ

97.28

ระดับ
คุณภาพ

สอบ
เทียบ
ส.ค 64
ระดับ
คุณภาพ

ii. บริบท
ลักษณะสิง่ ก่อสร้าง:
โรงพยาบาลเถินเป็ นโรงพยาบาลทุตยิ ภูมริ ะดับกลาง M2 มีอาคารสาหรับบริการผูป้ ่ วย 6 ชัน้ อาคารสนับสนุนบริการ 5
อาคาร
เครื่องมือและเทคโนโลยีสาคัญ:
เครื่องมือและอุปกรณ์ทส่ี าคัญในการช่วยชีวติ ผูป้ ่ วย มีความเพียงพอ สาหรับการบริการผูป้ ่ วยอย่างมีคุณภาพ
iii. กระบวนกำร
II-3.1 ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
(1) ผลการตรวจสอบและการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฏหมาย เอื้อต่อความปลอดภัย /ประสิทธิภาพ
 การก่อสร้างอาคารสถานที่ ได้มกี ารตรวจสอบ แบบแปลนก่อสร้างให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและการรับรองจาก
วิศวกร ทัง้ ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด และมีคณะกรรมการตรวจรับซึง่ มีตวั แทนของโรงพยาบาลเข้าร่วม
ตรวจสอบระหว่างการก่อสร้างแต่ละช่วงจนแล้วเสร็จ
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี เออกอนอมิคส์ คณะกรรมการได้ตรวจประเมินทุกๆ 1 ปี จากศูนย์
วิศวกรรมการแพทย์ท่ี 6 (เชียงใหม่) พร้อมข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน แก้ไขปรับปรุง หรือกรณีมกี ารก่อสร้างเพิม่ เติม
มีการตรวจวัด แสงสว่าง ระดับเสียง ความเสีย่ งด้านการติดเชือ้ อย่างต่อเนื่อง
(2) การกากับดูแล ติดตาม และปรับปรุงระบบบริหารอาคารสถานทีแ่ ละการรักษาความปลอดภัย
 ในปี 2562 ได้มกี ารตรวจสอบด้านโครงสร้างอาคารสถานที่ จากสานักงานโยธาธิการ จ.ลาปาง ผลการตรวจสอบด้าน
โครงสร้างอาคาร มีความแข็งแรง เป็ นไปตามมาตรฐานและมีขอ้ เสนอแนะจากคณะกรรมการในด้านการป้ องกันอัคคีภยั
- ทุกอาคารควรติดตัง้ สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน
- การติดตัง้ ไฟฉุกเฉินตามรายทางบริเวณ แฟลตพยาบาล
- ควรจัดทาป้ ายแผนผังการอพยพ เคลื่อนย้ายประจาอาคาร ให้ครบถ้วน
- ติดตัง้ ถังดับเพลิงให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
ในปี 2563-2564 มีการปรับปรุงหอผูป้ ่ วยในตึกเก่าเป็ น Cohort ward สาหรับดูแลรักษาผูป้ ่ วยโควิดและ จัดทาห้องความ
ดันลบ ตามมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึง่ สามารถรองรับผูป้ ่ วยได้ 24 เตียง ปัจจุบนั ผูป้ ่ วยเต็มทุกเตียง
(3) การตรวจสอบความเสีย่ ง/การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ปลอดภัย (ความถี่ สิง่ ทีพ่ บ การปรับปรุง)
การทบทวน
วิธกี ารทบทวน / ผูเ้ ข้าร่วม / ความถี่ / การปรับปรุงระบบทีเ่ กิดขึน้
โครงสร้างกายภาพ
จากการเดินสารวจของคณะกรรมการและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 1 ครัง้ / เดือน
มีการปรับปรุงโครงสร้างทีไ่ ม่ปลอดภัยในการทางาน เช่น
หลังคาหน่วยจ่ายกลางชารุดจากวาตภัย ดาเนินการจัดทาสถานทีต่ ากผ้าให้เหมาะสม
-น้าฝนรัวบริ
่ เวณขอบกระจก ห้อง ICU ด้านหลังคลอดห้องผ่าตัด ห้องยา ห้องเก็บ
เงิน ประสานฝ่ ายบริหารติดตามบริษทั ในการแก้ไขและซ่อมบารุง มีการติดตัง้ กันสาด
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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บริเวณห้องยาและห้องเก็บเงินทางลาดสาหรับผูป้ ่ วย
-ปรับปรุงระบบระบายอากาศสาหรับห้องทันตกรรม ห้องฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ โควิด สาหรับหน่วยงานทันตกรรม ห้องฉุกเฉิน ห้องความดันลบ
และCohort Ward
ระบบบาบัดน้าเสีย

การคัดแยกมูลฝอย

การกาจัดมูลฝอย

ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั

ระบบไฟฟ้ า
ระบบน้าประปา

ระบบก๊าซทาง
การแพทย์

เครื่องมือทาง
การแพทย์

ทบทวนจากผูร้ บั ผิดชอบ 3 เดือน / ครัง้ ในวาระการประชุมคณะกรรมการ ENV ผล
การปรับปรุงระบบเป็ นไปตามหลักฐานทางวิชาการ
จากการเดินสารวจของคณะกรรมการ
-พบระบบระบายน้าเสียจากห้องครัว ไม่ลงสู่ระบบบาบัด ดาเนินการแก้ไขแล้ว
-พบมีน้าฝนปะปนลงสู่ระบบบาบัดน้าเสีย ดาเนินแก้ไขแล้ว
-มีขยะอุดตันท่อบาบัดบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ ได้ดาเนินการแก้ไขและประสานงาน
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อไม่ให้เกิดซ้า
ทบทวนในวาระการประชุม 3 เดือน / ครัง้ ติดตามผลจากหน่วยงานหลัก ได้แก่ ห้อง
ฉุกเฉิน , ตึกผูป้ ่ วยใน , ห้องคลอด ผลการปรับปรุงระบบเป็ นไปตามหลักฐานทาง
วิชาการ
ทบทวนในวาระการประชุม 3 เดือน / ครัง้ ติดตามผลจากหน่วยงานหลัก ได้แก่ ห้อง
ฉุกเฉิน , ตึกผูป้ ่ วยใน , ห้องคลอด ผลการปรับปรุงระบบเป็ นไปตามหลักฐานทาง
วิชาการ
ทบทวนในวาระการประชุม 3 เดือน / ครัง้ ติดตามผลหลังการฝึกซ้อมในตึกผูป้ ่ วยใน
ติดตามการบารุงรักษาถังดับเพลิงในทุกหน่วยงาน สารวจจุดเสีย่ งบริเวณอาคาร
บ้านพักและแฟลตและบริเวณตึกบริการเพิม่ พร้อมติดตัง้ เครื่องดับเพลิงตามจุดเสีย่ ง
นัน้ ให้เพียงพอ และปรับปรุงวิธกี ารติดตัง้ ถังดับเพลิงไว้กบั พืน้ ในบริเวณทีเ่ ป็ นจุด
เสีย่ งทีเ่ ป็ นอันตรายต่อเด็ก จัดทาแบบประเมินความเสีย่ งการเกิดอัคคีภยั ใน
หน่วยงาน และแบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งด้านอัคคีภยั
ทบทวนจากผูร้ บั ผิดชอบ 3 เดือน / ครัง้ ให้มกี ารบารุงรักษาเครื่อง GEN อย่าง
สม่าเสมอ จัดทา SOP ย่อ ณ จุดปฏิบตั งิ าน ปฏิบตั งิ าน ประชุมทบทวนวาง
แนวทางเพื่อรับอุบตั กิ ารณ์ภยั แล้งปี ละ 1 ครัง้
-ในปี 2559 พบอุบตั กิ ารณ์ระบบประปาภูมภิ าคชารุดมีผลกระทบต่อการใช้น้าใน
โรงพยาบาล ได้ดาเนินการทบทวนและจัดทาแผนเพิม่ ระบบสารองน้าประปาเพิม่ ขึน้
-ปี 2560 จัดทาระบบสารองน้าประปาเพิม่ ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ขาดแคลนน้า
- ปี 2564 จัดทาระบบสารองน้าประปาเพิม่ เนื่องจากมีแนวโน้มการใช้น้ าเพิม่ มี
จานวนเจ้าหน้าทีบ่ ้านพักและผูร้ บั บริการ เพิม่ ขึน้
ทบทวนจากผูร้ บั ผิดชอบ 3 เดือน / ครัง้ วาระการประชุมคณะกรรมการ ENV ผล
การปรับปรุงระบบเป็ นไปตามหลักฐานทางวิชาการ
-ปี 2561 ระบบ Pipeline บริเวณตึกใหม่ไม่ครอบคลุมหน่วยงานทีส่ าคัญ จัดทาแผน
งบประมาณในการติดตัง้ ระบบ Pipeline
-ปี 2562 มีการติดตัง้ ระบบ Pipeline เสร็จ สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ
ทบทวนในวาระการประชุม 3 เดือน / ครัง้ ผลการปรับปรุงระบบเป็ นไปตาม
หลักฐานทางวิชาการ

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2020

58

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2020) รพ.

FM-ACD-046-02
Date: 14/01/2563

(4) ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ าคัญและการป้ องกัน
 คณะกรรมการ ได้นาข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ ข้อขัดข้อง ปัญหาทางด้านโครงสร้างอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อม และความ
ปลอดภัยทีม่ กี ารรวบรวมไว้จากเจ้าหน้าทีแ่ ละผูร้ บั บริการ และทาการคัดแยกประเด็นความรุนแรง การจัดการภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด (ตาม RM Flow chart) โดยแบ่งเป็ นความเสีย่ ง 4 ระดับ ได้แก่ น้อย จัดการภายใน 1 เดือน , ปาน
กลาง จัดการภายใน 1 สัปดาห์ , รุนแรง จัดการภายใน 1 วัน และด่วนมาก จัดการทันที
 เมื่อนาข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ในปี 2563 มาวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อดูระดับความรุนแรง การเกิดซ้า ค้นหาสาเหตุของการเกิดที่
แท้จริง สามารถจาแนกได้ดงั นี้
- ความเสีย่ งด้านโครงสร้าง อาคารสถานที่ มีรายงานทัง้ หมด 15 เรื่อง ในภาพรวมพบว่าเป็ นข้อขัดข้อง ความชารุดของตัว
อาคาร เช่น ประตูหอ้ งน้าชารุด มุง้ ลวดชารุด ฝาปิ ดท่อน้าชารุด มีปนู กระเทาะ ทางทีมได้นามาวางแผนป้ องกันในเชิงระบบ
โดยให้ทุกหน่วยงานสารวจข้อขัดข้องเกีย่ วกับโครงสร้าง 1 เดือน/ครัง้ และรายงานแก่คณะกรรมการ ENV รวมทัง้ เขียนใบ
อุบตั กิ ารณ์ส่งมาให้ผจู้ ดั การความเสีย่ งอีกช่องทางหนึ่ง ส่วนระดับความรุนแรงจัดเป็ นระดับน้อย
 ด้านความปลอดภัยมีความเสีย่ ง 2 เรือ่ งเกีย่ วกับระบบจราจร ดาเนินการแก้ไขแล้ว ความรุนแรงจัดเป็ นระดับน้อย
(5) การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อม
วันที่
เนื้อหา
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
9 – 10 ส.ค. 2561
การประเมินความเสีย่ งจากการทางาน
30
17 – 18 มิ.ย 2561
อบรม จป.การป้ องกันและระงับอัคคีภยั
40
8 – 10 พ.ค 2564
อบรมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพผ่านระบบ ZOOM
10
II-3.1 ข. วัสดุและของเสียอันตราย
(1) วัสดุและของเสียอันตรายทีส่ าคัญ มาตรการป้ องกัน การจัดการเมื่อเกิดอุบตั กิ ารณ์
ปรอท เป็ นโลหะหนักสีเงินขาว มีลกั ษณะเป็ นของเหลวทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง มีความดันไอสูง
พบในการทางานที่มกี ารใช้โลหะผสม เช่น อมัลกัม ในการอุดฟั น ได้แก่ ทันตแพทย์ ผูช้ ่วยทันตแพทย์
การสัมผัสเป็ นระยะเวลานานจะทาให้เกิดอาการ acrodynia หรือ pink disease ซึง่ เป็ น
ภาวะภูมไิ วเกินต่อปรอท ส่วนมากจะพบในเด็กทีส่ มั ผัสกับผงปรอท จะมีการบวมแดง และหนาตัวของฝ่ ามือฝ่ าเท้า และมี
อาการเจ็บทีป่ ลายมือปลายเท้า เป็ นตะคริวอย่างรุนแรงทีข่ า อยู่ไม่สุข มีการแปรความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังผิดปกติ มีอาการปวดที่
นิ้วซึง่ กลายเป็ นสีชมพู ต่อมาจะมีการลอกของผิวหนังทีม่ อื เท้า และจมูก นอกจากนี้การรับสัมผัสเป็ นเวลานานยังทาให้เกิด
โรคไตและมีโปรตีนรัวออกมาทางปั
่
สสาวะ แต่ยงั ไม่พบอุบตั กิ ารณ์ดงั กล่าว
-คลอรีน เป็ นก๊าซสีเขียวเหลือง มีกลิน่ เหม็นและระคายเคืองทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง จัดเป็ นสารพิษทีม่ ฤี ทธิ ์
ระคายเคืองมากตัวหนึ่ง สามารถละลายน้าได้เล็กน้อย เมื่อสัมผัสกับ เยื่อเมือก เช่น ตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจส่วนบนจะ
ทาให้เกิดการระคายเคืองอย่างมาก พบในการผลิตน้ าประปาและการบาบัดน้ าเสีย ระดับความเข้มข้น (PPM) ผลต่อ
ร่างกาย 0.2 – 3.5 เริม่ ได้กลิน่ 1 - 3 ระคายเคืองเยื่อเมือกเล็กน้อย สามารถทนได้ถึง 1 ชัวโมง
่
5 – 15 ระคายเคืองปาน
กลางต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบน เจ็บหน้าอก หายใจหอบ ไอทันที ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์ดงั กล่าว เนื่องจากใช้ในระดับ
ไม่เข้มข้น และมีการป้ องกันตนเองของผูป้ ฏิบตั งิ านและมีการเฝ้ าระวังติดตามความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
II-3.1 ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
(1) ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ทิ ม่ี โี อกาสประสบ ผลกระทบและความต้องการบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ การนาแผนไปปฏิบตั ิ
• จัดทาแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ิ โรคระบาด ในระดับอาเภอได้แก่ วิธกี ารดาเนินการ วัสดุอุปกรณ์ท่ตี ้องเตรียม
ระบบสื่อสาร ประสานงาน ทีมงานทีแ่ ละองค์ความรูท้ จ่ี าเป็ น และผูร้ บั ผิดชอบในการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและ
การสร้างศักยภาพเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินแต่ละประเภท รวมทัง้ วางแผนการฝึกซ้อม
(2) การจัดทาแผนรองรับภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ิ และการนาแผนไปปฏิบตั ิ
•จัดทาแผนการดาเนินการเมื่อเกิดภาวะฉุ กเฉินและภัย พิบ ัติ ได้แก่ การดูแลผู้ป่ วย การแยกผู้ป่วยและการจัดการสิ่ง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ปนเปื้ อน กิจกรรมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และครอบครัว การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่จี าเป็ น การจัดระบบสาธารณูปโภค การ
รักษาความปลอดภัย การสื่อสาร การเคลื่อนย้าย การจัดเตรียมสถานทีส่ ารอง การประสานงานกับองค์กรอื่น เช่น องค์กร
บริหารส่วนท้องถิน่ เป็ นต้น
(3) การฝึกซ้อมแผน
มีการซ้อมแผนอุบตั เิ หตุหมู่ปีละ1 ครังมี
้ การดาเนินการซักซ้อมแผนร่วมกับทีมป้ องกันสาธารณภัยระดับอาเภอปี ละ1 ครัง้
นาจุดอ่อนมาแก้ไขเพื่อเตรียมพร้อมรับได้อย่างเหมาะสม
II-3.1 ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภยั
(1) แผนป้ องกันและควบคุมอัคคีภยั
คณะกรรมการได้ดาเนินการทบทวน แผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั โรงพยาบาลปี ละ 1 ครัง้
•มีการกาหนดพืน้ ทีอ่ อกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
- พื้นที่สีแดง เป็ นเขตเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั ได้ง่าย มีความรุนแรงสูง มีวตั ถุก่อให้เกิดอัคคีภยั อาจเสียหายต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ สูง ได้แก่ ตึกผูป้ ่ วยใน ห้องเก็บออกซิเจน หน่วยจ่ายกลาง ห้องครัว โรงไฟฟ้ า คลังยา
- พื้นที่สีเหลือง เป็ นเขตทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั และความเสียหายปานกลาง ได้แก่ ห้องฉุกเฉิน ห้องทันตกรรม ห้อง
ชันสูตร ห้องคลอด ห้องบัตร ผูป้ ่ วยนอก ห้องตรวจ ห้องX-ray ห้องยา
- พื้นที่สีเขียว เป็ นเขตทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั และความเสียหายน้อย
บริเวณทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดอัคคีภยั หรือมีความยากลาบากในการจัดการเมื่อเกิดอัคคีภยั 1)บริเวณทีเ่ ก็บถังออกซิเจน
ด้านหลังตึกผูป้ ่ วยใน 2).หม้อนึ่ง Autoclave ของหน่วยงาน Supply 3).บริเวณทีท่ าอาหารของโรงครัว 4).เครื่องอบผ้า/
เครื่องซักผ้าของหน่วยงานซักผ้า 5).คลังยาของหน่วยงานเภสัชกรรม 6).ตึกรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย 6 ชัน้
-มีการติดตัง้ เครื่องมือและวางระบบป้ องกันอัคคีภยั ในบริเวณดังกล่าว1).มีการตรวจสอบ บารุงรักษาเครื่องมือเหล่านัน้
สม่าเสมอ 1 ครัง้ / เดือน 2).ติดตัง้ ถังดับเพลิงไว้บริเวณจุดทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
(2) การสร้างความตระหนัก การซ้อมแผนและปรับปรุง การประเมินผลระบบ
การซ้อมแผนอัคคีภยั ในโรงพยาบาล มีการทบทวนปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ในโรงพยาบาล 1 ครัง้ / ปี โดย
นาข้อเสนอแนะจากการฝึ กซ้อมในแต่ละปี มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงให้เหมาะสมตามบริบท มีการจัดทาแผนป้ องกัน
และระงับอัคคีภยั ในหน่วยงาน 18 หน่วยงาน มีการตรวจสอบถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดบั เพลิงให้มคี วามพร้อมใช้โดย
ผูร้ บั ผิดชอบงานอัคคีภยั 1 ครัง้ / เดือน ในปี 2564 ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ
(3) การตรวจสอบ ทดสอบ บารุงรักษาระบบและเครื่องมือในการป้ องกันและควบคุมอัคคีภยั
 มีการตรวจสอบ บารุงรักษาเครื่องมือเหล่านัน้ สม่าเสมอ 1 ครัง้ / เดือน
II-3.2 ก. เครื่องมือ
(1) ผลการประเมินความเพียงพอและแผนการจัดหา
 เครื่องมือทีส่ าคัญในการบริการมีเพียงพอ สาหรับการบริการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือช่วยชีวติ ฉุกเฉิน และเครื่องมือ
ในการทาหัตถการพืน้ ฐานจากหน่วยงานทีด่ ูแลผูป้ ่ วย โดยเฉพาะห้องฉุกเฉิน ตึกผูป้ ่ วยใน ห้องคลอด ประสานให้ทุก
หน่วยงานประเมินปริมาณการใช้งานและความเพียงพอ มีการจัดทาแผนจัดซือ้ เครื่องมือปี ละ 1 ครัง้ กรณีเร่งสามารถ
เสนอจัดซือ้ นอกแผนได้
(2) การบริหารจัดการเพื่อให้มเี ครื่องมือทีจ่ าเป็ นพร้อมใช้
 จัดทาแผนการสารองเครื่องมือทีส่ าคัญ ทาแผนจัดซือ้ เพิม่ เติมในกรณีไม่เพียงพอ
(3) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับระบบบริหารเครื่องมือ
 หน่วยงานทีใ่ ช้ต้องมีการบารุงรักษาเชิงป้ องกันอย่างสม่าเสมอ
เครื่องมือพืน้ ฐานมีความเพียงพอในการใช้งาน ส่วนเครื่องมือช่วยชีวติ จะมีเฉพาะในหน่วยงานหลัก กรณีชารุดจะมีระบบ
สารองเครื่องมือจากหน่วยงานอื่น
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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กรณีทม่ี กี ารชารุดของเครื่องมือ เบื้องต้นจะทาการแจ้งให้ผรู้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับเครื่องมือทราบก่อน เพือ่ แจ้งหน่ วยซ่อม
บารุงในโรงพยาบาลให้ซ่อมก่อนเป็ นลาดับแรก กรณีท่ซี ่อมเองไม่ได้จะทาการจัดส่งให้บริษทั ทีต่ ดิ ต่อไว้ ซึง่ จะใช้เวลาซ่อม
ไม่เกิน 7 วัน (กรณีทห่ี าอะไหล่ได้) และทางบริษทั ทีส่ ่งซ่อมจะส่งเครือ่ งมือสารองจากบริษทั ให้นามาใช้ก่อน โดยมีการลง
บันทึกประวัตกิ ารส่งซ่อมทุกครัง้
II-3.2 ข. ระบบสาธารณูปโภค
(1) แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค
 กาหนดผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละด้านมีการบารุงรักษา ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ เครือ่ งจักร ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ
สาธารณูปโภค กรณีมปี ัญหาสามารถแจ้งฝายบริหารโดยตรง
 เตรียมความพร้อม ทบทวนและจัดทาแนวทางประสานหน่วยงานภายนอกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การไฟฟ้ า การ
ประปา บริษทั ภายนอกเกีย่ วกับระบบต่างๆเข่นระบบลิฟท์
 จัดทาแผนงบประมาณด้านการซ่อมบารุงสาหรับด้านสาธารณูปโภค
(2) ระบบไฟฟ้ าสารองและระบบสารองสาหรับแก๊สทีใ่ ช้ทางการแพทย์
 ความครอบคลุม ระยะเวลาทีส่ ารองได้ สมรรถนะของระบบไฟฟ้ าสารอง:
เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ าสารอง มอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบ (ช่างไฟฟ้ าของโรงพยาบาล) ตรวจเช็คความขัดข้องของเครื่อง
ปัน่ ไฟฟ้ าสารอง ตามแบบบันทึกการตรวจสอบประจาวัน การเปลีย่ นแบตเตอรี่ ทุก 2 ปี การตรวจสอบหม้อน้าเพื่อป้ องกัน
หม้อน้ารัว่
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทางาน 1 ครัง้ /สัปดาห์ (ทุกวันพุธ เวลา 14.00 น.) สิง่ ทีบ่ นั ทึกประกอบด้วย เฟส A B C เพื่อ
ดูปริมาณการใช้ไฟฟ้ า (แอมป์ ) , ความถี่ (Hz) , ปริมาณการใช้( KW) , กระแสแรงดัน (Volt) , ปริมาณน้ามัน (ลิตร) เพื่อ
เปรียบเทียบ ก่อน และ หลังเดินเครื่อง ความถี่ทบ่ี นั ทึกไว้จะแปรผันกับปริมาณน้ามันที่ใช้ ผลการทดสอบ ปริมาณน้ามัน
25 ลิตร ใช้งานได้
1 ชัวโมง
่
สารองน้ามันให้เพียงพอต่อการใช้งาน จานวน 500 ลิตร ซึง่ ใช้งานได้ 20 ชัวโมง
่
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้ าฉุกเฉินในหน่วยงานหลัก 1 ครัง้ / เดือน ผลการตรวจสอบพร้อมใช้งาน
ระบบไฟฟ้ าสารองอัตโนมัติ จะทางานทันทีเมื่อไฟฟ้ าดับภายใน 10 วินาที มีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องปั น่
ไฟเป็ นประจาทุกวัน
- ระบบไฟฉุ กเฉินติดตัง้ ตามจุดที่สาคัญ ได้แก่ ห้องฉุ กเฉิน ห้องคลอด ผู้ป่ วยใน ห้องยา ห้องผ่าตัด ทางหนีไฟ และ
โรงไฟฟ้ าสารอง
 ระบบสารองสาหรับแก๊สทีใ่ ช้ทางการแพทย์:
เป็ นออกซิเจนเหลวกับไปป์ ไลน์ และมีระบบสารองถังออกซิเจนในปริมาณ 10 ถัง เพื่อให้พร้อมในการให้บริการผูป้ ่ วย
มีการตรวจสอบโดยผูร้ บั ผิดชอบทุกวัน
 การบารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบ:
(3) การติดตามข้อมูลระบบสาธารณูปโภค เพื่อวางแผนปรับปรุงหรือสร้างทดแทน
ระบบสาธารณูปโภคทีม่ กี ารติดตามข้อมูลเช่น ระบบสารองน้าประปา ดูแลระบบสารองน้าให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และดูแล
ระบบซ่อมบารุงเบื้องต้น ทาการประเมินระบบความเพียงพอ ซึง่ จากการประเมินมีความเสีย่ งต่อการเกิดปั ญหาการขาดน้ า
อุปโภคบริโภค จึงต้องมีระบบประปาสารอง ทีส่ ามารถสารองน้าใช้ในโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอ
ปี 2561 ปรับปรุงแทงค์ผลิตน้าประปาเก่าเป็ นแทงค์สารองน้าประปา สามารถสารองน้าเพิม่ ได้ 30 คิว
ปี 2562 ปรับปรุงโรงสูบน้าทีห่ ลังคาชารุด พร้อมทาสีใหม่ ซือ้ ปัม๊ น้าเพิม่
ปี 2563 ต่อระบบท่อเพิม่ เชื่อมกับแทงค์น้าสารอง 30 คิว ปรับปรุงระบบลูกลอย
ปี 2564 เพิม่ ระบบน้าสารองโดยใช้ถงั 2000 ลิตรทาเป็ นระบบสารองเพิม่ เพิม่ ปัม๊ น้าสารอง
อีก 1 ชุด และเพิม่ ถังน้าสารอง 2000 ลิตร ไว้บริเวณบ้านพักและแฟลตอีก 3 จุด
II-3.3 ก. สิง่ แวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(1) สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการมีสุขภาพดี
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมทิ ศั น์โดยรอบอาคารผูป้ ่ วย เพื่อความร่มรื่น ให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
- ดูแลด้านความสะอาดห้องน้าผูป้ ่ วยให้น่าใช้สะอาดอยู่เสมอมีคณะกรรมการตรวจประเมินทุกเดือน
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้ มีการปรับปรุงแก้ไขได้แก่
- ผูป้ ่ วยนอก จัดระบบทางด่วนสาหรับผูป้ ่ วยติดเชือ้ และเสีย่ งต่อการติดเชือ้
- มีการจัด Zoning พืน้ ทีข่ องงาน IC ในห้องทันตกรรม , ตึกผู้ป่วยใน , ห้องฉุ กเฉิน และห้องสุขาภิบาล มีการระบบปรับ
ระบบระบายอากาศตามมาตรฐานสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อป้ องกันการติดเชือ้ โควิดในห้องดังกล่าว
(2) สิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
มีการจัดพืน้ ทีใ่ นการสาธิตตัวอย่างการทาน้ าสมุนไพร การจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ ได้แก่ ลูกประคบ ยา
สมุนไพรจากตาบลแม่มอก
(3)(4) การเข้าถึงอาหาร/ผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การใช้วสั ดุครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ม่มอี นั ตรายต่อสุขภาพ
- จัดทาโครงการอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ภายในโรงพยาบาล
-จัดทาโครงการโรงพยาบาลปลอดโฟม 100 %
II-3.3 ข. การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
(1) ระบบบาบัดน้าเสีย:
โรงพยาบาลมีระบบบาบัดน้ าเสีย แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) มีปริมาตรรองรับ น้ าเสีย 200 ลูกบาศก์เ มตร
ปริมาณน้าทิง้ สูงสุด 110 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงเวลา 07.00 น. – 09.00 น.
- ผูด้ แู ลระบบ เป็ นลูกจ้างทัวไป
่ ได้รบั การฝึกปฏิบตั จิ ริงในการดูแลระบบบาบัดน้าเสีย โดยกาหนดผูร้ บั ผิดชอบหลัก 1 คน
และมีผรู้ บั ผิดชอบสารอง จานวน 3 คน สามารถเรียนรูเ้ ทคนิคใหม่ๆในการดูแลบารุงรักษาเครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ มีการดูแลระบบทัง้ ในเวลาราชการ / นอกเวลาราชการ มีการดูแลบารุงรักษาประจาวัน / สัปดาห์ / เดือน /
3 เดือน / 6 เดือน / ปี ก็สมารถดูแลได้ตามระบบทีว่ างไว้
-การตรวจสอบคุณภาพน้าทิง้ จะส่งตรวจทุก 4 เดือน ( ปี ละ 3 ครัง้ ) โดยส่งตรวจตามพารามิเตอร์ต่างๆ 10 พารามิเตอร์
ส่งตรวจทีก่ รมอนามัย แต่ทจ่ี ะใช้เป็ นตัวชีว้ ดั หลักของคุณภาพน้าทิง้ คือค่า BOD ( มก. / ล. ) , Total Coliform ( MPN /
100 ml ) , Fecal Coliform ( MPN / 100 ml ) ผลการตรวจคุณภาพน้าทิง้ ผ่านเกณฑ์มาตราฐานทุกพารามิเตอร์
(2) การลดปริมาณของเสีย:
โรงพยาบาลได้ลดการใช้น้ายาเคมีในการล้างเครื่องมือต่างๆ รวมทัง้ ลดการใช้น้ายาซักผ้าขาวในหน่วยงานซักฟอกของ
โรงพยาบาล และนาน้าทีผ่ ่านการบาบัดแล้วมารดน้ าต้นไม้ และสวนหย่อมในโรงพยาบาล เป็ นการลดต้นทุนการใช้
น้าประปาลงได้อกี ทางหนึ่ง
- สร้างความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่ ผูป้ ่ วยและญาติในการทิง้ มูลฝอยให้ถูกต้อง และไม่ทง้ิ สิง่ แปลกปลอมลงในระบบ
บาบัดน้าเสีย โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และการให้คาแนะนาแก่ผมู้ ารับบริการ
- ประสานงานกับทีม IC ในการสุ่มตรวจการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทในทุกหน่วยงาน
- จัดระบบการลดปริมาณของเสีย ร่วมกับงานลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยังยื
่ น
(3) การกาจัดขยะ:
เน้นการคัดแยกขยะในหน่วยงานทิง้ ลงถังขยะให้ถูกประเภท ประสานงานกับทีม IC ในการสุ่มตรวจการคัดแยกมูล
ฝอยแต่ละประเภทในทุกหน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบผ่านการอบรมการป้ องกันการติดเชือ้ มีการจัดการเก็บตาม Flow การเก็บขยะ ปรับปรุงสถานทีพ่ กั ขยะ
ให้ได้มาตรฐาน
(4) การร่วมมือกับชุมชนในการปรับปรุงและปกป้ องสิง่ แวดล้อม:
 มีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพชุมชน องค์กรส่วนท้องถิน่ ในการดาเนินโครงการคัดแยกขยะจากบ้าน
นาเศษวัชพืช ใบไม้มาทาปุ๋ ยหมัก การจัดทาทีพ่ กั ขยะอันตรายในทุกหมู่บ้าน
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iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ
 ผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่ แวดล้อมระดับพืน้ ฐาน
 ผ่านการประเมินมาตรฐาน GREEN&CLEAN Plus
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
41. ความปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพของโครงสร้างและ
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
การจัดการกับวัสดุและของ
เสียอันตราย
42. การจัดการกับภาวะ
ฉุกเฉิน และการป้ องกัน
อัคคีภยั
43. ระบบการบริหารเครื่องมือ
และสาธารณูปโภค
44. สิง่ แวดล้อมเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ
45. การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

Score
3

DALI
Gap
I

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี

3

I

การซักซ้อมแผนอัคคีภยั กับหน่วยงานภายนอก

3

I

ระบบบารุงรักษาเครื่องมือเชิงป้ องกัน

3

L

จัดมุมนิทรรศการให้ความรูด้ ้านสุขภาพตามแผนกต่างๆ

3

I

ปรับเปลีย่ นใช้พลังงานทดแทน อนุรกั ษ์พลังงาน

1.จัดระบบจราจรภายในโรงพยาบาล ปรับปรุงทีจ่ อดรถ
2.ปรับปรุงโครงสร้างด้านระบบระบายอากาศ
3.เพิม่ ศักยภาพระบบบาบัดน้าเสีย
4.พัฒนาระบบการเติมอากาศให้น้าในสระระบบบาบัด
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II-4 กำรป้ องกันและควบคุมกำรติ ดเชื้อ
i. ผลลัพธ์
เป้ ำหมำย/ประเด็นคุณภำพที่สำคัญ : เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย
ปี 2560 ปี 2561
-อัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
0.49
0.50
 0.5 /พัน
วันนอน
-อัตราการติดเชือ้ CAUTI
1.74
1.7
 0.80 /พัน
วันคา
-อัตราการติดเชือ้ ทีแ่ ผลสะอาด
< 0.5%
0.34
0.83
-อัตราการติดเชือ้ VAP
0/พันวันคา
NA
-อัตราการเกิด CLABSI
0/พันวันคา
NA
NA
-อัตราการติดเชือ้ ดือ้ ยาในโรงพยาบาล
NA
0.73
 1:1000
-อัตราการติดเชือ้ จากการให้สารน้าทาง
0 ครัง้ /พันวัน
0.35
0.40
หลอดเลือดดา
คา
-อัตราการติดเชือ้ ทีแ่ ผลฝีเย็บ
0%
0
0
-อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุจากของมีคมและถูก
0 ราย
6
5
สารคัดหลังกระเด็
่
นเข้าสู่ร่างกายจากการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
-อัตราการล้างมือถูกต้องตามขัน้ ตอน
82.5
>80%
65.2

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1.06

0.56

0.63

2.25

1.82

0.9

0.47
2.45
NA
1.02

0.17
0
1(ราย)
0.47

0.39
0
0
0.13

0.24

0.09

0.16

1.97
7

0
6

1.06
4

68.5

86.5

88

*ตัวอย่างการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสาคัญจาเป็ นซึง่ อาจปรับรูปแบบตามบริบทองค์กร
ii. บริบท
จานวนเตียง จานวนผูร้ บั บริการ: โรงพยาบาลเถินเป็ นโรงพยาบาลชุมชนทุตยิ ภูมริ ะดับกลางขนาด 60 เตียง มีแพทย์
ทัง้ หมด 14 คน เป็ นแพทย์ทวไป
ั ่ 5 คน แพทย์เฉพาะทาง 6 สาขา คือ สาขาอายุกรรม 2 คน, สาขาสูต-ิ นรีเวช 2 คน, สาขา
ศัลยกรรม 1 คน สาขากุมารเวช 2 คน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน และสาขาวิสญ
ั ญีแพทย์ 1 คน เป็ นแม่ข่ายในการ
รับส่งต่อจากโรงพยาบาลแม่พริกและโรงพยาบาลสบปราบ ปี 2563 และ 2564 มีผปู้ ่ วยนอกเฉลีย่ 566 ราย/วัน ผูป้ ่ วยใน
เฉลีย่ 38 ราย/วัน จานวนผูป้ ่ วยICU 441 ราย จานวนการผ่าตัด 1,827 ราย จานวนการคลอดปกติ 124 ราย ผ่าตัด
คลอด 81 ราย
บริการทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้ และลักษณะของการติดเชือ้ : การเข้าช่วยเหลือผูป้ ่ วย ณ.จุดเกิดเหตุ กรณีได้รบั อุบตั ิเหตุ
ผูป้ ่ วยมารับบริการที่ ER ได้แก่อุบตั ิเหตุและฉุ กเฉินที่ไม่รู้สกึ ตัว เมาสุรา ผู้ป่วยที่มปี ั ญหาในการสื่อสาร ผู้ป่วยปกปิ ดข้อมูล
ไม่แจ้งว่ามาจากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ผูป้ ่ วยทีส่ ่งต่อมาจากร.พ.ลูกข่าย ในหอผู้ป่วย ICU ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และ
ห้องผ่าตัดมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ทาให้มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 สู่ผู้ป่วยอื่นและบุคลากรได้จงึ ได้วาง
ระบบการคัดกรอง จัดโซนที่เหมาะสมแยกคลินิก ARI ,PUI ,TB ปรับ ER มีห้อง Negative มีการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น
ผลลัพธ์ บุคลากรและผูท้ ม่ี ารับบริการติดเชือ้ Covid-19 0 ราย
การติดเชือ้ สาคัญ: ทบทวนผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ VAP มีการใช้ VAP Bundle ใน ICU ผลลัพธ์ผปู้ ่ วยติดเชือ้ ปี 62 จานวน 2 รายปี
63-64 จานวน 0 ราย, SSI มีการวางระบบป้ องกันการติดเชือ้ แผลผ่าตัดดังนี้ จัดห้องผ่าตัดนรีเวชแยกออกจากผ่าตัดทัวไป
่
และ ติดเชือ้ TB มาก่อน Admit ร.พ. มีการวางระบบการดูแลรักษาติดตามการให้ยาให้ครบตามเวลาทีก่ าหนด มีการให้ขอ้ มูล
แก่ผปู้ ่ วย ญาติ ชุมชนในการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ส่งผลให้อตั ราการรักษาผูป้ ่ วย TB สาเร็จเพิม่ ขึน้ ปี 63 = 63.35
ปี 64 = 72.15
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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โอกาสรับผูป้ ่ วยติดเชือ้ จากสถานพยาบาลอื่น: มีรบั การส่งต่อจากรพ.สบปราบ แม่พริก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ on ETT และรับ
ผู้ป่ วยกลับจากโรงพยาบาลศูนย์ลาปาง ที่มีโอกาสมีเชื้อดื้อยาใช้มาตรการ Contract Precaution ส่ วนเชื้อ Covid
กาหนดแนวทางให้มกี ารคัดกรอง Covid เพิม่ เติมและการตรวจ Rapid Testก่อนส่งต่อทุกราย
การติดเชือ้ ดือ้ ยา: เชือ้ ดือ้ ยามีอุบตั กิ ารณ์สงู ขึน้ ทัง้ ผูป้ ่ วยส่งกลับเพือ่ ติดตามเฝ้ าระวังต่อ จากโรงพยาบาลลาปางและพบจาก
การรักษาในโรงพยาบาล ทบทวนผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ดือ้ ยา จึงจัดการโดยการจัดโซน ใช้มาตรการ Contract Precaution และ
แยกของใช้ ผลลัพธ์: มีระบบ จานวนผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ดือ้ ยา มีแนวโน้มลดลง
จานวน ICN และการศึกษาอบรม: มี ICN ไม่ Full time 1 คน ผ่านการอบรมหลักสูตร 2 สัปดาห์ และมี ICWN

จานวน 8 คนผ่านการอบรมหลักสูตร 2 สัปดาห์ 1 คน มีการจัดอบรมฟื้ นฟูความรูท้ งั ้ ภายนอกและภายใน
โรงพยาบาล ประเมินทักษะความรู้ สมรรถนะ ของ ICWN ทุกปี วางแผนส่งอบรมหลักสูตร 4เดือน
iii. กระบวนกำร
II-4.1 ก. ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
(1) คณะกรรมการกากับดูแล การตัดสินใจทีส่ าคัญ
 การระบาดของโรค COVID -19 ตัง้ แต่ปลายปี 2563-2564 คณะกรรมการ IC ร่วมกันผูบ้ ริหารระดับสูงสุด ทีม SAT มี
นายอาเภอเป็ นประธานและทีมนาอื่นๆเช่น ENV HR MSO NSO รวมถึงงานชุมชน และรพสต.เครือข่าย ในการ
ออกแบบระบบในการดูแลรักษาพยาบาล ตัง้ แต่การคัดกรองกลุ่มเสีย่ ง การออกแบบระบบ วางแผนจัดอัตรากาลัง
ปรับปรุงโครงสร้างสถานที่ จัดโซน ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ จัดรูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งหรือผูป้ ่ วยทีต่ ้องดูแลกัก
ตัวต่อทีบ่ ้านร่วมกับท้องถิน่
(2) การวิเคราะห์ความเสีย่ งเพื่อกาหนดการติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นจุดเน้นของการป้ องกันและควบคุม
 มีวเิ คราะห์ขอ้ มูลเฝ้ าระวังการติดเชือ้ รายเดือนเพือ่ นาข้อมูลมาทบทวน แก้ไขปัญหา และการสังเกตการณ์ปฏิบตั ิ
ตามแนวทางทีก่ าหนดขึน้ ของเจ้าหน้าที่ มีระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์ผ่านระบบความเสีย่ งของรพ. หรือจากการติดตาม
ระบบงานทีม่ คี วามเสีย่ ง ได้แก่ระบบการคัดกรองผูป้ ่ วยทางเดินหายใจ ของ OPD ER การจัด Zoning
(3)(4) การนาความรูท้ างวิชาการมาใช้ในการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ การกาหนดนโยบายและเกณฑ์ปฏิบตั ิ
 การปรับปรุงแนวทางปฏิบตั อิ ้างอิงข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์จากองค์การอนามัยโลก ศูนย์
ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา สานักระบาด สถาบันบาราศนราดูร และข้อมูลทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยแพทย์ของประเทศ มา
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ มีการทบทวนให้ครอบคลุมและทันต่ อเหตุการณ์ ได้แก่ มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล
ผูป้ ่ วย Covid –19ของกรมการแพทย์ ,แนวทางปฏิบตั ิ CAUTI , SSI ,VAP ของ CDC มาปรับใช้ในบริบทของร.พ การ
วินิจฉัยการติดเชือ้ ของสถาบันบาราศนราดูร เป็ นต้น
(5)(6) การประสานงานระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ (IPC) ทัวทั
่ ง้ องค์กร ความครอบคลุมพืน้ ที่ การเชื่อม
ประสานระบบงาน IPC กับระบบงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
 การปฏิบตั งิ านของ IPC จะประสานทุกทีมนาและ PCT ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล PCT ทุก
สาขา งานควบคุมโรค ทีมคร่อมสายงาน นอกจากนี้ยงั ประสานงาน COCโดยเฉพาะการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องทีบ่ ้าน และ
ชุมชน เชื่อมโยงการดูแลถึงเครือข่าย โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลลาปาง เช่นการจัดระบบรองรับในการดูแลผูป้ ่ วย
Covid-19
(7) การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร ระบบสารสนเทศ
 จากการจัดระบบในการดูแลผูป้ ่ วย Covid-19 ของห้องแยกติดเชือ้ มีการสนับสนุนทรัพยากรและอุปกรณ์ จากสสจ.
โรงพยาบาลและชุมชน ในการปรับปรุงโซน ภายในอาคารเพื่อจัดทา Cohort ward และIsolate Room ห้องแยกติดเชือ้ มีการ
จัดทา Stock PPE จานวนอย่างน้อย 3เท่า
 บุคลากร มีระบบการจัดสรรบุคลากรจาก ทุกหน่วยงานบริการ ,รพ.ในเครือข่ายและ รพสต.ร่วมกันทีม HR เพื่อ
รองรับผุป้ ่ วยทีม่ าใช้บริการได้อย่างเหมาะสม ผลลัพธ์ มีบุคลากรอยู่เวร ได้ตลอด24ชม
 ระบบสารสนเทศ เนื่องจากรพ.ยังไม่มโี ปรแกรมการเฝ้ าระวังทีส่ ามารถลงข้อมูลการติดเชือ้ แต่ได้มนี าโปรแกรมการ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ลงข้อมูลการติดเชือ้ ภาพรวมของสถาบันบาราศมาใช้ รวมถึงการใช้ขอ้ งมูลผูป้ ่ วยจากระบบ Hos-Xp มาช่วยในการ
ปฏิบตั งิ าน มีระบบการสื่อสารข้อมูลแนวทางปฏิบตั แิ ก่เจ้าหน้าทีท่ าง Intra -net
(8) การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมแก่บุคลากรและผูป้ ่ วย
 จากการเตรียมระบบรองรับการดูแลผูป้ ่ วย COVID -19 มีการอบรมเรื่องการใส่ การถอดPPE กาหนดการใช้ระดับ
ของPPE.ให้เหมาะสมกับกิจกรรมส่งผลให้การสวมใส่ชุดได้ถูกต้องไม่สน้ิ เปลืองและป้ องกันเชือ้ โรคได้เหมาะสม, มี
การซ้อมใส่และถอดบ่อยๆในทุกระดับ , Flow การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย , การทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ ทา
ความสะอาดพืน้ ที่.
 บุคลากร จะได้รบั การปฐมนิเทศแรกเข้าปฏิบตั งิ าน ร่วมกับมีการฟื้ นฟูทกั ษะในบุคลากรพยาบาล เป็ นประจาทุกปี
ทัง้ รูปแบบประชุมวิชาการ การสอนหน้างาน การนิเทศติดตามกากับโดยหัวหน้างาน ทีมพยาบาลตรวจการ และ
ทีม IC Round
 ผูป้ ่ วยและญาติ ได้จดั ทาแนวทางการให้ความรูผ้ ่านบุคลากรทางการพยาบาลแต่ละหอผูป้ ่ วย ร่ว มกับทาสื่อ ป้ าย
หรือแผ่นพับ ในกรณีทม่ี คี วามยุ่งยากซับซ้อน พยาบาลควบคุมการติดเชือ้ เป็ นผูส้ อน อธิบายให้ผปู้ ่ วย ญาติ และ
ผูด้ แู ล
(9)(10) พยาบาลควบคุมการติดเชือ้ (ICN) กลไกการดาเนินงานและประสานงาน
 บทบาทของICN เป็ นเลขาของคณะกรรมการICเป็ นผูป้ ระสานข้อมูลด้านการเฝ้ าระวัง ให้ผบู้ ริหาร เก็บข้อมูลจาก
ICWN พยาบาล ICN ผ่านการศึกษาและอบรมตามเกณฑ์ สามารถดาเนินการตามมาตรการคบคุมการติดเชือ้ ได้
และหากมีความซับซ้อนหรือเกีย่ วข้องกับการรักษาหรือการตัดสินใจทีส่ งู ขึน้ จะมีอายุรแพทย์ให้คาปรึกษาการ
สนับสนุนในการบริหารจัดการด้านการรักษา ประธาน IC จะประสานผูบ้ ริหารในด้านการจัดการระบบ แต่ในการ
ทางานทีม่ ภี าระงานหลายด้าน จึงเป็ นปัญหาเรื่องความต่อเนื่องในการนิเทศติดตามกากับงาน
II-4.1 ข. การเฝ้ าระวังและควบคุมการติดเชือ้
(1) การเฝ้ าระวังแบบ active prospective surveillance หรือ targeted surveillance
 เฝ้ าระวังทัง้ 2 วิธี โดยพยาบาลทุกหอผูป้ ่ วย ICWN เป็ นผูร้ ายงานให้ ICN confirmed และสุ่มติดตามการเฝ้ าระวังที่
หอผูป้ ่ วย
(2) การวินิจฉัยและยืนยันการติดเชือ้ ทีไ่ ม่ได้ทา active prospective surveillance
 มีการเฝ้ าระวังด้วยวิธที ่ี 1 โดย ICN, ICWN และวางแผนพัฒนาให้ RN ทุกคนสามารถทาการเฝ้ าระวังการติดเชือ้ ได้
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีท่ นั เวลา ครบถ้วน จึงได้มกี ารฟื้ นฟูสอน ทบทวน ฟื้ นฟูการเฝ้ าระวังการติดเชือ้ สาหรับ ICWN
100% และติดตามทดสอบความรูใ้ นร่วมกับการสารวจประสิทธิภาพการเฝ้ าระวังการติดเชือ้
(3) การใช้ผลของการเฝ้ าระวังเพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผเู้ กีย่ วข้อง และเพื่อปรับปรุงระบบงาน
 จากการพบการเกิด VAP และCLABSI จึงนาผลการวิเคราะห์การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ การทบทวนร่วมกับ ICU
อายุรแพทย์มกี ารนา VAP bundle และการนิเทศทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยและ ICN ตาม VAP bundle
เป็ นต้น
(4)(5) การบ่งชีก้ ารระบาดและการควบคุมการระบาด (บทเรียนในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมา)
 3ปี ทผี ่านมา ไม่มกี ารระบาดของการติดเชือ้ แต่มกี ารจัดทาแนวทางปฏิบตั กิ รณีเกิดการระบาดของการติดเชือ้
II-4.2 ก. การป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่
(1) มาตรการป้ องกันการติดเชือ้ และทาให้ปราศจากเชื้อ
 Hand hygiene: การส่งเสริมให้บุคลากรมีการทาความสะอาดมือ 7 ขัน้ ตอน 5 Moment โดยทาการสุ่มสังเกตการณ์
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ปฏิบตั แิ ละให้ขอ้ มูลย้อนกลับเป็ นระยะ การจัดทาป้ ายส่งเสริมการทาความสะอาดมือ อ่างล้างมือ ห้องน้าทัง้ ผูป้ ่ วยและ
เจ้าหน้าที่ รวมถึงในลิฟท์ ร่วมกับการสนับสนุนน้ายาล้างมืออย่างเพียงพอ ผ้าเช็ดมือ การสนับสนุนAlcohol gel ตามเตียง
ผูป้ ่ วย ติดตัง้ เครือ่ งพ่น Alcohol hand rub
 Isolation precautions: โรงพยาบาลได้มนี โยบายและมาตรการการปฏิบตั คิ รอบคลุมทัง้ Standard precautions และ
Transmission based precautions
- มีการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอย่างเพียงพอ โดยให้แต่ละหน่วยงานการเบิกจ่ายผ่านระบบวัสดุการแพทย์ ซึง่ มี
แผนการจัดซือ้ ประจาปี มีความพอเพียง
- การกาหนดจัดโซนสาหรับผูป้ ่ วย Low immune, ผูป้ ่ วยติดเชือ้ หรือเชือ้ ดือ้ ยา แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั พบปัญหาความแออัด
ในหอผูป้ ่ วยรวม ทีไ่ ม่สามารถจัดระยะห่างของเตียงได้ตามมาตรฐาน ทีม่ ากกว่าอย่างน้อย 3 ฟุตได้ จึงเน้นมาตรการทาความ
สะอาดมือและการป้ องกันการแพร่กระจายจากแหล่งโรค เช่น การให้ผปู้ ่ วยทีม่ อี าการทางระบบทางเดินหายใจสวมหน้ากาก
อนามัย เป็ นต้น
- การป้ องกันเข็ม ของมีคมทิม่ ตา ได้มอี ุปกรณ์ช่วยป้ องกัน เช่น กล่องปลดทิง้ เข็ม การสอนและจัดทาแนวปฏิบตั ใิ นการ
ป้ องกันฯ การนิเทศติดตาม และการจัดระบบการดูแลภายหลังได้รบั อุบตั เิ หตุฯ เผยแพร่และติดตามปัญหา อุปสรรคเพื่อนามา
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง ในการดาเนินการได้เชื่อมโยงกับระบบความเสีย่ ง ในการพัฒนาระบบป้ องกัน ทัง้ การทบทวนให้ความรู้
การฝึกปฏิบตั ิ การกากับติดตาม การรณรงค์โดยจัดทาโปสเตอร์และการใช้ PPE ในการทาหัตถการ
- โรงพยาบาลมีหอ้ งแยกติดเชือ้ เพื่อรองรับโรคติดต่อ Airborne transmission เช่น TB แยกจากหอผูป้ ่ วยรวม แต่ช่วงมีโรค
COVID -19 ระบาด ได้ปรับปรุงตึกผูป้ ่ วยดังกล่าวรองรับผูป้ ่ วย COVID และปรับให้ผปู้ ่ วย TB ไป Admit ห้องพิเศษ 16-17
 Standard precaution อื่นๆ:
 การทาความสะอาด ทาลายเชือ้ ทาให้ปราศจากเชือ้ : เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ี Reused หอผูป้ ่ วย/
หน่วยงาน เป็ นผูน้ าส่งไปล้างทาความสะอาด และทาปราศจากเชือ้ ตามประเภทของอุปกรณ์ทง่ี านหน่วยจ่ายกลาง และจนท.
งานหน่วยจ่ายกลางเป็ นผูน้ าส่งของ Sterile ให้หน่วยงาน
 เครื่องมือทีใ่ ช้ในระบบทางเดินหายใจ เช่นชุด Ventilator มีการทาให้ปราศจากเชือ้ ด้วย EO
 อุปกรณ์ทเ่ี ป็ น Non critical เช่น หม้อนอน จะล้างในหน่วยงาน ทาการขัดล้างด้วยสารทีม่ สี ่วนผสมของคลอรีน
 การ reprocess กล้องส่องอวัยวะ:การ reprocess กล้องส่องอวัยวะ: ชุดกล้องส่องอวัยวะ จะทาการล้างทาความสะอาดที่
งานห้องผ่าตัด โดยใช้เครื่องล้างอัตโนมัติ แล้วทาการแช่น้ายา HLD โดยเจ้าหน้าทีท่ ผ่ี ่านการฝึ กอบรม ตามมาตรฐาน
 การจัดการกับวัสดุหมดอายุและ single-use device reprocessing: มีการกาหนดมาตรการ FIFO ไม่มกี ารใช้อุปกรณ์
Re-useในชุดอุปกรณ์ single -use
(2) การปรับปรุงและควบคุมสิง่ แวดล้อมเพื่อลดความเสีย่ งในการแพร่กระจายเชือ้ โรคและการปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อม
 การจัดโซนอาคารห้องแยก มีการกาหนดโซนเขียว เหลือง แดง เจ้าหน้าทีเ่ ข้าด้านหน้าตึก ผูป้ ่ วยเข้าออกโซนหลัง
ตึก
 การจัดการขยะติดเชือ้ มีการขนย้ายขยะทัง้ ถัง โดยมีการแลกเปลีย่ นถังละอาด 2 รอบ/วัน ทาความสะอาดลิฟท์หลัง
การขนย้าย
 ห้องผ่าตัดมีหอ้ งผ่าตัดทีเ่ ป็ นระบบ Positive pressure จานวน 2 ห้อง และในห้องผ่าตัดทุกห้องแผนกช่างจะทาการ
บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศทุก 1 เดือน
 การก่อสร้างภายในโรงพยาบาล ทางแผนกช่างเป็ นผูค้ วบคุมมาตรฐานงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการ ICC มีการ
ประสานงานกับฝ่ ายบริหารเพื่อให้มกี ารควบคุมการก่อสร้างด้านป้ องกันฝุ่นและเสียง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ผูร้ บั บริการของร.พ.
(3) การลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในพืน้ ทีต่ ่างๆ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 การแยกห้องผ่าตัดเล็ก ออกจากห้องผ่าตัดใหญ่ในการให้บริการ EGD Colonoscope หัตถการผ่าตัดเล็กต่างๆ
ห้องฉุกเฉิน มีการปรับปรุงโซน Resucitate กัน้ กระจก เพิม่ ระบบการจัดการอากาศเพื่อรองรับผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ทราบประวัต/ิ
สงสัยโรคติดต่อทางอากาศ และมีแผนในการปรับปรุงเป็ นห้องNegative room
 งานผูป้ ่ วยนอก มีการคัดกรองผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเป็ นวัณโรคปอดโดยใช้การซักประวัตไิ อเรือ้ รัง กรณีอาการ
เข้าได้ตามเกณฑ์ ส่ง CXR และSputum X 3 day จัดมุมแยกพักคอยให้แพทย์ออกมาตรวจ และมีการคัดกรอง
ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการทางระบบทางเดินหายใจ มี ARI Clinic
 หน่วยซักฟอก มีการเยีย่ มนิเทศหน้างานเกีย่ วกับการระมัดระวังการปนเปื้ อน และการใช้อุปกรณ์ป้องกัน การขนส่ง
ผ้าเปื้ อนสามารถควบคุมให้มกี ารใช้ลฟิ ต์ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดได้ เวลา 07.30น.และ 11.30 น แยกลิฟท์การ
ขนส่งออกจากการใข้ของผูร้ บั บริการ มีการทาความสะอาดลิฟท์หลังใช้ทุกรอบ
 หน่วยจ่ายกลาง: มีการแบ่งพืน้ ทีไ่ ด้ตามมาตรฐาน มีการควบคุมกากับการปฏิบตั งิ าน และมีการแจ้งอุบตั กิ ารณ์และ
ร่วมหาแนวทางแก้ไข จัดบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการภายนอก ทีจ่ ดั โดยสมาคมในส่วนกลางและในเครือข่าย
ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องทุกปี ร่วมกับได้รบั การสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้ในหน่วยงานและทบทวนการ
ปฏิบตั เิ ป็ นประจา
 โรงครัว คณะกรรมการอาหารปลอดภัย และเป็ นผูส้ ุ่มเพาะเชือ้ อาหารและภาชนะ
 หน่วยกายภาพบาบัด มีการคัดกรองผูร้ บั บริการทีม่ อี าการทางระบบทางเดินหายใจ จัดระบบให้บุคลากรป้ องกัน
การติดเชือ้ จากการสัมผัส เช่น การป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ดือ้ ยา การทาความสะอาดอุปกรณ์ทใ่ี ช้ฝึกผูป้ ่ วย
การป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ของระบบทางเดินหายใจ การทาความสะอาดมือและการใช้หน้ากากอนามัย
 ห้องเก็บศพ การใช้อุปกรณ์ป้องกัน การทาความสะอาดมือ การทาความสะอาดสิง่ แวดล้อม 5 ส. และระบบการ
ระบายอากาศ มีแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามแนวทางเพื่อป้องกันการติดเชือ้ และมีการ
นิเทศติดตามโดยพยาบาล ICN
II-4.2 ข. การป้ องกันการติดเชือ้ ในกลุ่มเฉพาะ
การดาเนินการเพื่อลดความเสีย่ งของการติดเชือ้ ทีส่ าคัญขององค์กร*
(1) การติดเชือ้ ทีแ่ ผลผ่าตัด มีการทบทวนกรณีมกี ารติดเชื้อหลังผ่าตัดและหาแนวทางแก้ไขในผูเ้ กีย่ วข้องและมีนโยบาย
การเลือกใช้ยาปฏิชวี นะทีเ่ หมาะสมก่อนผ่าตัด
(2) มีการติดตามเฝ้ าระวังการเกิด incidence VAP ใน ICU มีการนิเทศ ติดตามการปฏิบตั ติ าม VAP bundle โดย
หัวหน้างานและICN และการเลือกใช้ยาปฏิชวี นะทีเ่ หมาะสมกรณีการเกิด VAP
(3) การติดเชือ้ ระบบทางเดินปัสสาวะ มีนโยบายการถอดสายสวนปัสสาวะภายใน 48 ชม. หลังการผ่าตัด หากไม่มขี อ้
บ่งชีใ้ นการใส่ต่อ การติดเชือ้ จากการให้สารน้ า ยึดหลักการปฏิบตั ติ าม standard precaution/ การใส่ PPE ของ
เจ้าหน้าทีท่ ุกระดับให้เหมาะสมเพื่อป้ องกัน Needle injury/mucosal injury ในบุคลากร
(4) มีการ on C-line ตามมาตรฐานแนวทางปฏิบตั ิ การติดเชือ้ ในกระแสเลือด มีแนวทางการใช้ SOFA /MEWS score
ร่วมกับทีมผูด้ แู ลเรื่อง sepsis ของร.พ.เพื่อการวินิจฉัยโรคและเน้นการล้างมือ และ standard precaution ในผูป้ ่ วย
ทุกรายทีอ่ ยู่ในหอผูป้ ่ วยเพื่อป้องกันการกระจายของเชือ้
 (สรุปการดาเนินงานตามแนวทางมาตรฐานสาคัญจาเป็ น)
(2) การดูแลผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ซึง่ ติดต่อได้ทางโลหิต ผูป้ ่ วยทีม่ ภี ูมติ ้านทานต่า การติดเชือ้ ทีด่ อ้ื ยาและเชือ้ อุบตั ใิ หม่
 ในการใส่ PPE ทีเ่ หมาะสมและมีการให้ยาป้ องกันการติดเชือ้ HIV และ HBV กรณีสมั ผัสสารคัดหลังหรื
่ อเลือดใน
บุคลากร
 มีนโยบายการย้ายห้องพิเศษในผูป้ ่ วย low immune/ การติดเชือ้ ทีด่ อ้ื ยาทีต่ ้องการห้องแยกโรค มีการกาหนดโซน
เพื่อป้องกันการกระจายของเชือ้ ดือ้ ยาที่หอผูป้ ่ วยรวม
(3) การดูแลเจ้าหน้าทีท่ ส่ี มั ผัสเลือด/สารคัดหลัง่ หรือเจ็บป่ วยจากการทางาน*
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 มีระบบการดูแล PEP บุคลากรทีเ่ สีย่ งได้รบั Stat dose ได้อย่างรวดเร็ว ได้รบั การตรวจ รักษาตาม และติดตามได้
ตามแนวทางทีว่ างไว้
 บุคลากรในโรงพยาบาลกลุ่มเสีย่ งจะได้รบั การเจาะหาภูมไิ วรัสตับอักเสบบี
 มีนโยบายให้เจ้าหน้าทีต่ รวจเอกซเรย์ปอด 100% เพื่อตรวจหาวัณโรคปอดในบุคลากร
(สรุปการดาเนินงานตามแนวทางมาตรฐานสาคัญจาเป็ น)
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 การพัฒนาปรับปรุงโซนภายในอาคารผูป้ ่ วยห้องแยกและการจัดระบบรองรับการ Admit ผูป้ ่ วย COVID -19 บูรณา
การในเรื่องการจัดอัตรากาลังทีม่ าจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงโรงพยาบาลเครือข่าย สบปราบ แม่พริก การทบทวนประเมิน
สมรรถนะการใช้ PPE นาแนวทางปฏิบตั ขิ องกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค มาปรับใช้ภายใต้บริบทโรงพยาบาล ทางาน
ร่วมกับแบบสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม มีการดูแลตัง้ แต่การคัดกรอง รักษาจนกระทังส่
่ งต่อถึงชุมชน
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
46. ระบบป้องกันและควบคุมการ
ติดเชือ้
47. การเฝ้ าระวังและควบคุมการ
ติดเชือ้
48. การป้ องกันการติดเชือ้ ทัวไป
่
49. การป้ องกันการติดเชือ้ ในกลุ่ม
เฉพาะ

Score
3.5

DALI Gap
L

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
ระบบการป้ องกันกระจายเชือ้ ดือ้ ยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

3.5

L

ประสิทธิภาพการเฝ้ าระวังและการ Bench mark กับรพ.อื่นๆ

3.5
3.5

L
L

ปรับปรุงระบบการดูแลผูป้ ่ วยทางเดินหายใจใน ICU
จัดทาห้อง Modified AIIR อีก 1ห้อง

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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II-5 ระบบเวชระเบียน
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสาคัญที่ควรรายงาน: ความถูกต้อง สมบูรณ์ ทันเวลา มีเนื้อหาทีจ่ าเป็ น (สาหรับการสื่อสาร การดูแลต่อเนื่อง
การประเมินคุณภาพ) ความปลอดภัย การรักษาความลับ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก
>80%
80.02
82.30 84.60
85
87
ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน
ร้อยละความสมบูรณ์ของ Nursing Record

>80%
>80%

88.50

89.63

89

87

89

94.52

76

77

79

87

ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกรหัส ICD

>80%

100

97

99

99

98

ร้อยละการไม่ลงการวินิจฉัยโรคในคอมพิวเตอร์

<20%

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

ร้อยละการค้นหาเวชระเบียนไม่พบใน 15
นาที

<20%

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

ii. บริบท
โรงพยาบาลเถินใช้โปรแกรม Hos -XP ในการบันทึกข้อมูลทางเวชระเบียน มีการตรวจสอบผลการบันทึกเวช
ระเบียนและวิเคราะห์ประเด็นทีไ่ ม่ได้บนั ทึกแก่บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง มีการ audit chart ทุก 3 เดือน แจ้งผลให้ทราบในการ
ประชุมองค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล รวมถึงแนวทางในการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนให้สมบูรณ์ สื่อสารโดยการทา
หนังสือแจ้งหน่วยงานต่างๆ และในการประชุมของทีมงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้ขอ้ มูลทีบ่ นั ทึกมีคุณภาพ ครบถ้วน และ
ถูกต้อง
ปริมาณผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน:
ปริมาณผูป้ ่ วยนอก/ผูป้ ่ วยใน: ผูป้ ่ วยนอกปี 2563 เฉลีย่ ประมาณวันละ 566 ครัง้ /วัน ผูป้ ่ วยใน 38 คน/วัน
ขอบเขตการใช้ digital technology ในระบบเวชระเบียน:
1.โปรแกรม HosXP เป็ นโปรแกรมหลักของทุกหน่วยบริการในโรงพยาบาล ทีม่ กี ารใช้งานตัง้ แต่ผรู้ บั บริการเข้ามาติดต่อ
รับการตรวจรักษา รับยา จ่ายเงิน และกลับบ้าน
2.โปรแกรม SCAN OPD เป็ นโปรแกรมเพื่อสนับสนุนและทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลของผูร้ บั บริการ เพื่อตอบสนอง
ความถูกต้อง รวดเร็ว
3.โปรแกรม LIS เป็ นระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์เพื่อช่วยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง HosXP และLIS
โดย อัตโนมัติ โดยมีการส่งต่อข้อมูลและผลการตรวจ วิเคราะห์เป็ น ไปอย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน
iii. กระบวนการ
II-5.1 ก. การวางแผนและออกแบบระบบ
(1) (2) การกาหนดเป้ าหมาย การออกแบบระบบเวชระเบียน การประเมินส่วนขาด/ความซ้าซ้อน/การไม่ได้ใช้ประโยชน์:
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ในปี 2563 พบว่า เวช
ระเบียนผูป้ ่ วยนอกมีปัญหาในส่วนของเรื่อง “การบันทึกการตรวจร่างกาย” และ “การบันทึกการวินิจฉัย” จากการ
บันทึกเป็ นลายมือเพียงอย่างเดียว ทีมนาสารสนเทศจึงได้ประสานงานกับองค์กรแพทย์เพื่อหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขโดยได้ออกแบบฟอร์มการบันทึกการตรวจร่างกายผูป้ ่ วยนอกใหม่ และจาเป็ นต้องบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรม Hos-XP พร้อมทัง้ การบันทึกและลงลายมือชื่อแพทย์ผตู้ รวจ
 ในส่วนของเวชระเบียนผูป้ ่ วยในปี 2562-2563 ได้มกี ารปรับปรุงใบ Discharge summary ตามเกณฑ์ค่มู อื
สปสช. เนื่องจากคู่มอื สปสช. เล่มล่าสุด (2557) กาหนดให้ทุกโรงพยาบาลของรัฐจัดทาใบ Discharge summary
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ให้เป็ นแบบฟอร์มเดียวกันทัง้ ประเทศจึงจาเป็ นต้องปรับปรุงแบบฟอร์มให้ตรงตามเกณฑ์
 จากการปรับปรุงดังกล่าวรวมทัง้ มีการประสานแจ้งกลับ ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุก
ฝ่ ายอย่างต่อเนื่องทาให้ผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนในส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ
ตามลาดับ
(3) การประเมินการปฏิบตั ติ ามนโยบายและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการบันทึกเวชระเบียน:
 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วยต้องมีความครบถ้วนถูกต้อง เพราะเป็ นข้อมูลกลางที่ online ใช้ทุกหน่วยงาน
 ข้อมูลสาหรับผูป้ ่ วยต้องมีการปรับปรุงให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ
 ข้อมูลการมารับบริการของผูป้ ่ วยทุกรายต้องผ่านการบันทึก visit ในระบบคอมพิวเตอร์
 ข้อมูลการให้บริการผูป้ ่ วยทุกอย่างต้องบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
 การบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยในคอมพิวเตอร์ต้องบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานภายในเวลาทีก่ าหนด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลทีม่ ผี ลต่อแฟ้ มมาตรฐาน 12 แฟ้ มและ 43 แฟ้ ม
 การบันทึกเวชระเบียนและตรวจจัดการเกีย่ วกับเวชระเบียนให้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรักษาความลับของผูป้ ่ วย
และข้อตกลงการบันทึกเวชระเบียนเพื่อลดความซ้าซ้อน
 จากการประเมินนโยบายและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการบันทึกเวชระเบียนพบว่าควรต้องมีการทบทวนปรับปรุง โดยผู้
มีส่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่ าย และคานึงถึงผูใ้ ช้สารสนเทศ ทุกระดับ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผูใ้ ช้
เนื่องจากการได้มาซึง่ สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร การเงินการคลัง ในบางครัง้ อาจไม่สอดคล้องกับความ
สะดวกของผูใ้ ช้งาน จึงจาเป็ นต้องมีการชีแ้ จง ทบทวน ตรวจสอบ การนานโยบายปฏิบตั ไิ ปใช้งานจริงแก่ ผมู้ สี ่วน
เกีย่ วข้องทุกฝ่ ายอย่างต่อเนื่อง
(4) การประมวลผลจากเวชระเบียนและการนาข้อมูลที่ประมวลได้ไปใช้:
 จากการตรวจสอบเวชระเบียนพบว่าการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกไม่สมบูรณ์ มีการให้รหัสโรคและหัตถการที่
ไม่ครบถ้วน จึงกาหนดให้เจ้าพนักงานเวชสถิตทิ าหน้าทีต่ รวจสอบการลงข้อมูลของเจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูลพร้อม
ตรวจสอบการให้รหัสโรคและหัตถการซ้าอีกครัง้
(5) การประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียน:
 ระบบงานและกระบวนการภายในให้สามารถค้นหาเวชระเบียนได้อย่างถูกต้อง ภายในเวลาทีก่ าหนด โดย
โรงพยาบาลเถินได้มกี ารพัฒนาคุณภาพในหน่ วยงานห้องบัตร เรือ่ ง “ความถูกต้องในการค้นหาเวชระเบียนผูป้ ่ วย
นอก” โดยมีการวิเคราะห์กระบวนการทางาน ห้องบัตร และปรับปรุงกระบวนการโดยได้เพิม่ ขัน้ ตอน “การ
ตรวจสอบความถูกต้อง (double check)” ก่อนนาส่งขึน้ เพื่อให้ได้เวชระเบียนทีถ่ ูกต้อง (ถูกคน) มากขึน้
 หน่วยงานต่าง ๆ มีการค้างส่งแฟ้ มประวัตคิ นื แก่หน่วยงานเวชระเบียน ทาให้การบริการเวชระเบียนมีความล่าช้า
และไม่พร้อมใช้ จึงได้มแี นวทางการแก้ไข้คอื ทารายงาน ยืม-คืน แฟ้ มประวัตใิ นโปรแกรม Hos - XP เพื่อง่ายต่อ
การควบคุมและติดตามแฟ้ มประวัติ
II-5.1 ข. การรักษาความปลอดภัยและความลับ
(1) การจัดเก็บเวชระเบียน ความปลอดภัย:
 เนื่องจากระบบเวชระเบียนโรงพยาบาลเถินมีการดาเนินงานทัง้ ในรูปแบบเอกสารแฟ้ มประวัตผิ ปู้ ่ วยและใน
รูปแบบ electronic file การจัดการด้านความปลอดภัยจึงต้องจัดทาทัง้ 2 ส่วน กล่าวคือ มีการจัดเก็บประวัติ
ผูป้ ่ วยในแฟ้ มเวชระเบียนปกแข็งเพื่อป้องกันการฉีกขาดสูญหาย จัดเรียงแฟ้ มดังกล่าวในตู้เอกสารภายในห้อง
เฉพาะ เพือ่ ป้ องกันฝุ่ นละออง หนู แมลงต่างๆ ทาลายเอกสาร และห้ามผูไ้ ม่เกีย่ วข้องเข้าห้องเก็บเวชระเบียน
 สาหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้ทาการจัดเก็บ Database Server ในห้อง
เฉพาะป้ องกันฝุ่ นและแมลง รวมทัง้ มีระบบสารองข้อมูลแบบ real time พร้อมระบบป้ องกันกระแสไฟฟ้ าตก และ
ระบบสารองไฟฟ้ า ซึง่ จะทาทันทีภายใน 10 วินาที
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(2) (3) การรักษาความลับของข้อมูลในเวชระเบียน:
มีการกาหนดการเข้าถึงเอกสารเวชระเบียน การรักษาความลับของผู้ป่วย ในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ จะกาหนดสิทธิการ
์
เข้าถึงของเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วของในระดับทีต่ ่างกัน กาหนดรหัสการเข้าใช้ในโปรแกรม HOSxP
(4) การให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงข้อมูลของตนในเวชระเบียน:
เนื่องจากผูป้ ่ วยมีสทิ ธิ ์ในการเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ แต่อาจมีความเสีย่ งในการเปิ ดเผยข้อมูล โดยตัง้ ใจหรือไม่ตงั ้ ใจ
แก่สามี ภรรยา และญาติ โรงพยาบาลเถินจึงไม่อนุญาตให้ผปู้ ่ วยหรือญาติถอื แฟ้ มประวัตขิ องตนเองไปยังจุดบริการ
ต่างๆ โดยโรงพยาบาลเถินจะจัดเจ้าหน้าทีใ่ นการนาส่งบัตรให้กรณีมกี ารร้องขอข้อมูลประกอบการรักษาจากผูใ้ ห้การ
รักษา หรือร้องขอข้อมูลประกอบการเรียกค่าชดเชยประกันค่าบริการทางการแพทย์จากตัวแทนประกันชีวติ โดยให้
ผูป้ ่ วยติดต่อด้วยตนเอง หรือต้องมีหนังสือทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร หนังสือยินยอมการเปิ ดเผยประวัตกิ ารรักษาจาก
ผูป้ ่ วยและต้องผ่านการอนุมตั จิ ากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเท่านัน้
II-5.2 เวชระเบียนผูป้ ่ วย
(1) การออกแบบและมาตรการเพื่อให้บนั ทึกเวชระเบียนมีขอ้ มูลเพียงพอตามข้อกาหนด
 เพื่อให้การออกแบบและการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน มีความเพียงพอต่อความต้องการของทีมสหวิชาชีพ
ดังนัน้ คณะกรรมการเวชระเบียนจึงมีแนวทางโดยยึดมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการบันทึกข้อ มูลของ สปสช.
เป็ นหลักในการปรับปรุงแก้ไข และออกแบบฟอร์มตามทีก่ าหนด
(2) การทบทวนและปรับปรุงคุณภาพของการบันทึกเวชระเบียน (ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง การบันทึกในเวลาที่
กาหนด):
 จากการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยนอก พบว่า ยังมีสว่ นขาดในเรื่องของการ
บันทึก CC/PI การบันทึกค่าใช้จ่ายในคอมพิวเตอร์ไม่ครบ การบันทึกหัตถการ การไม่พมิ พ์แบบสรุป (print out)
การรักษาของผูป้ ่ วยก่อนเก็บแฟ้ มในบางราย (COPD CHF) (ข้อมูลจากรายงานความเสีย่ ง ) ซึง่ ต้องมีการ
ทบทวนเน้นย้าการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงต่อไป อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนทัง้ ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกมี
แนวโน้มที่ดขี น้ึ โดยมีคะแนนคุณภาพเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก ปี 2563-2564 ภาพรวมร้อยละ 85 และ 87
ตามลาดับ
iv. ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ
 ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยในได้รบั การปรับปรุงจนกระทังปั
่ จจุบนั มีคะแนน
ร้อยละ 83 และ 89 ตามลาดับ
 มีการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อให้เกิดมาตรฐานการรักษาความลับของเวชระเบียนผูป้ ่ วย
v. แผนการพัฒนา
มาตรฐาน
50. ระบบบริหารเวชระเบียน
51. การทบทวนและความสมบูรณ์
ของการบันทึก

Score
3
3

DALI Gap
ประเด็นพัฒนาใน 1-2 ปี
ทบทวนจัดระบบยืม-คืนบัตร เพื่อพัฒนาคุณภาพกรณี
I
บัตรหาย และร่วมพัฒนาระบบ OPDCard Scan
ทยทวนการบันทึก CC/PI การบันทึกค่าใช้จ่ายใน
I
คอมพิวเตอร์ การบันทึกหัตถการให้มคี วามครบถ้วน

II-6 ระบบกำรจัดกำรด้ำนยำ
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i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: ถูกต้อง ปลอดภัย ได้ผล ทันเวลา adherence ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
อุบตั กิ ารณ์ Medication error :
<300
964
867
646
Prescribing* OPD (ต่อจานวนใบสัง่
(93,676) (97,029) (94,032)
ยา)
อุบตั กิ ารณ์ Medication error :
<5
18
8
3
Transcribing*
(93,676) (97,029) (94,032)
OPD (ต่อจานวนใบสังยา)
่
อุบตั กิ ารณ์ Medication error : Pre<1,000
1,874
1,116
1,925
dispensing*
(93,676) (97,029) (94,032)
OPD (ต่อจานวนใบสังยา)
่
อุบตั กิ ารณ์ Medication error :
<20
17
22
20
Dispensing*
(93,676) (97,029) (94,032)
OPD (ต่อจานวนใบสังยา)
่
อุบตั กิ ารณ์ Medication error :
<2
4
1
1
Administration* OPD (ต่อจานวน
(93,676) (97,029) (94,032)
ใบสังยา)
่
อุบตั กิ ารณ์ Medication error :
<300
383
411
425
Prescribing* IPD (ต่อจานวนวัน
(16,200) (17,782) (21,775)
นอน)
อุบตั กิ ารณ์ Medication error :
<40
86
63
72
Transcribing*
(16,200) (17,782) (21,775)
IPD (ต่อจานวนวันนอน)
อุบตั กิ ารณ์ Medication error : Pre<80
92
118
111
dispensing*
(16,200) (17,782) (21,775)
IPD (ต่อจานวนวันนอน)
อุบตั กิ ารณ์ Medication error :
<150
18
33
159
Dispensing*
(16,200) (17,782) (21,775)
IPD (ต่อจานวนวันนอน)
อุบตั กิ ารณ์ Medication error :
95
94
113
Administration* IPD (ต่อจานวนวัน
<80
(16,200) (17,782) (21,775)
นอน)
อุบตั กิ ารณ์ Adverse Drug Event (E<5
5
6
8
I)
ปริมาณการสารองยาในคลัง (เดือน)
<1.5
1.4
1.7
1.3
อุบตั กิ ารณ์ยาขาดคลัง
<10
18
10
9
อุบตั กิ ารณ์ยาหมดอายุ/เสือ่ มคุณภาพ
<10
12
6
9
ร้อยละของผูป้ ่ วยนอกทีไ่ ด้รบั ยา
>95
95.3
88.7
92.1
ภายใน 20 นาที

ปี 2563
241
(91,848)

ปี 2564
210
(59,411)

2
(91,848)

0
(59,411)

1,126
(91,848)

1,061
(59,411)

24
(91,848)

8
(59,411)

2
(91,848)

2
(59,411)

368
(24,641)

242
(17,491)

44
(24,641)

28
(17,491)

84
(24,641)

57
(17,491)

224
(24,641)

177
(17,491)

96
(24,641)

51
(17,491)

5

4

1.2
18
4
91.5

1.4
3
14
92.5
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*ตัวอย่างการเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสาคัญจาเป็ นซึง่ อาจปรับรูปแบบตามบริบทองค์กร เช่นการเก็บ ข้อมูล ME สามารถ
ใช้รปู แบบตามทีร่ พ.เก็บปกติเป็ นต้น
ii. บริบท
ยาทีต่ ้องระมัดระวังสูง: HANN CD PIM WAD ; (1) Heparin inj. (2) Amiodarone inj. (3) NaCl 3% inj. (4)
Noradrenaline inj. (5) Calcium gluconate inj. (6) Digoxin inj. (7) Potassium chloride inj. (8) Insulin inj. (9)
Magnesium sulfate inj. (10) Warfarin tab. (11) Adrenaline inj. (12) Dopamine inj.
iii. กระบวนกำร
II-6.1 ก. การกากับดูแลการจัดการด้านยา
(1) การทาหน้าทีข่ อง PTC การบรรลุเป้ าประสงค์ของระบบยา ประสิทธิภาพของการจัดการระบบยา:
 สืบเนื่องจากปัญหาคณะกรรมการ PTC ชุดใหญ่เดิม มีความไม่คล่องตัวในการติดตามความคลาดเคลื่อนทางยาและ
กาหนดนโยบายทีช่ ดั เจนในการปฏิบตั ิ ทาให้ไม่สามารถจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานพัฒนาระบบยาได้
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเนื่องจากมีสมาชิกมากและทาหน้าทีพ่ จิ ารณาประเด็นต่างๆทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ ทีม PTC จึงได้
ปรับปรุงคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยาทีป่ ระกอบด้วยอายุรแพทย์หรือแพทย์ตวั แทน พยาบาลหอผูป้ ่ วย พยาบาล
ER และเภสัชกร ทีม่ จี ุดเน้นในการกากับติดตามความคลาดเคลื่อนทางยาและ ADE โดยตรง พร้อมทัง้ เสนอนโยบาย
เพื่อนาไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดความปลอดภัยของผูป้ ่ วย โดยจัดประชุมทุก 3 เดือนและเพิม่ เติมหากมีวาระจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อ
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ตามสถานการณ์ ทาให้สามารถทาหน้าที่ในการวางระบบป้องกันเหตุการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์จาก
ยาได้หลายอย่าง เช่น การป้ องกัน Noradrenaline extravasation การป้ องกัน administration error และการป้ องกัน
การแพ้ยาซ้า เป็ นต้น
(2) การปรับปรุงบัญชียาครัง้ สุดท้าย นโยบายสาคัญ จานวนยาในบัญชี
 การปรับปรุงบัญชียาครัง้ สุดท้าย เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 มีการนายา Etoricoxib, Gabapentin 300 mg, Meloxicam
เข้ามาในบัญชียา เพื่อรองรับการตรวจรักษาโดยแพทย์ออโธพิดกิ ส์ จาก รพ.เกาะคา ทีม่ าช่วยตรวจรักษาผูป้ ่ วยนอก
สัปดาห์ละครัง้ เนื่องจากยา NSAIDs ทีม่ อี ยู่เดิมไม่สามารถใช้ได้ในผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งในการเกิดแผลหรือเลือดออก
ในทางเดินอาหาร และ Gabapentin 100 mg ทีม่ อี ยู่เดิม ต้องใช้ในปริมาณมากสาหรับผูป้ ่ วยทีม่ nี europathtic pain ที่
มีความจาเป็ นต้องใช้ในขนาดยาสูง โดยมีเงื่อนไขในการสังใช้
่ สาหรับแพทย์ออโธพิดกิ ส์เท่านัน้ หากแพทย์ทวไปหรื
ั่
อ
แพทย์สาขาอื่นมีความจาเป็ นต้องใช้กบั ผูป้ ่ วย ต้องปรึกษาแพทย์ออโธพิดกิ ส์
 นโยบายสาคัญเกีย่ วกับการใช้ยา ได้แก่ การสังใช้
่ ยาอย่างสมเหตุผล การป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยา การใช้ยา
high alert drugs 12 รายการอย่างปลอดภัย การรายงานความเสีย่ งด้านยา การตรวจสอบประวัตเิ พื่อป้องกันการแพ้
ยาซ้าทัง้ ในส่วนแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผูป้ ่ วย-ญาติ และการทา medication reconciliation เป็ นหน้าทีข่ องทุก
วิชาชีพ
(3) ผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกัน ME/ADE การตอบสนองเมื่อเกิด ME/ADE*
 (สรุปการดาเนินงานตามแนวทางมาตรฐานสาคัญจาเป็ น)
 Prescribing error มีแนวโน้มทีย่ งั สูงอยู่ในช่วง 5 ปี ทีผ่ ่านมา แม้ส่วนใหญ่จะดักจับได้ก่อนถึงผูป้ ่ วยโดยเภสัชกร สาเหตุ
สาคัญเกิดจากความไม่ชานาญในการสังยาโดยใช้
่
โปรแกรม HosXP ทีห่ มุนเวียนมาปฏิบตั งิ าน ปัญหาจากระบบ
paperless ทาให้แพทย์ตรวจสอบประวัตใิ ช้ยาของผูป้ ่ วยของ รพ.เถิน และของ รพ.สต.ทีอ่ ยู่คนละส่วนกัน และการสังยา
่
แบบ re-med.โดยไม่ได้ตรวจสอบความเหมาะสมอย่างเพียงพอของรายการยาทีส่ งให้
ั ่ แก่ผปู้ ่ วย เพื่อเป็ นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ทีมงานได้สะท้อนข้อมูลและประสานงานไปยังองค์กรแพทย์เพื่อปรับปรุงกระบวนการสังใช้
่ ยาให้รดั กุม
และจัดให้มรี ะบบฝึกอบรมการสังยาด้
่ วยโปรแกรม HosXp อย่างมีประสิทธิภาพแก่แพทย์ใหม่ นอกจากนี้เพื่อประกัน
ความปลอดภัยแก่ผปู้ ่ วย ทีมระบบยาได้จดั ให้มกี ารทบทวนใบสังยาโดยเภสั
่
ชกร โดยใช้กระบวนการ medication
reconciliation โดยตรวจสอบประวัตใิ ช้ยาของผูป้ ่ วย 5 visit เปรียบเทียบกับใบสังยาในปั
่
จจุบนั หากพบว่ามีความ
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คลาดเคลื่อนหรือการสังยาที
่ ผ่ ดิ ปกติกจ็ ะปรึกษาแพทย์เพื่อทบทวนใบสังยาดั
่ งกล่าวก่อนถึงผูป้ ่ วย
 Transcribing error เนื่องจากผูป้ ่ วยนอก แพทย์สงยาด้
ั ่ วยตนเองผ่านระบบ HosXp เกือบทัง้ หมด ปัญหาการคัดลอก
ใบสังยาคลาดเคลื
่
่อนโดยพยาบาลจึงแทบไม่เกิดขึน้ ยกเว้นใน ER ทีบ่ างครัง้ พยาบาลอาจช่วยแพทย์คยี ย์ าบ้าง แต่การ
ใช้ระบบพิมพ์ใบสังยาที
่ ่ ER ทาให้แพทย์และพยาบาลมีโอกาสตรวจสอบความถูกต้องของการสังยาอี
่ กครัง้ ก่อนส่งมา
ห้องยา (แต่เดิมพิมพ์ใบสังยาที
่ ห่ อ้ งยา) ในส่วนของผูป้ ่ วยในซึง่ พยาบาลต้องคัดลอกคาสังใช้
่ ยาลง MAR ยังพบ
ความคลาดเคลื่อนทีค่ ่อนข้างมากในเวรเช้าวันหยุดราชการและเวรบ่ายดึกซึง่ พยาบาล inchart ขาดความชานาญในการ
อ่านและเขียนคาสังใช้
่ ยา แต่ส่วนใหญ่สามารถตรวจสอบได้ก่อนโดยเภสัชกรก่อนถึงผูป้ ่ วย อีกทัง้ ยังมีระบบให้พยาบาล
ทีท่ าหน้าทีบ่ ริหารยา (med. nurse) ต้องตรวจสอบคาสังใช้
่ ยากับคาสังใช้
่ ยาของแพทย์ซ้าอีกครัง้ ในทุกเวร ทาให้
transcribing error ส่วนใหญ่สามารถดักจับได้ก่อนถึงผูป้ ่ วย
 Pre-dispensing error มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ จากการวิเคราะห์ และทา mini-research เพื่อค้นหาปัจจัยเบื้องหลังของการ
จัดเตรียมยาผิด ได้แก่ LASA ภาระงาน เสียงรบกวน/การพูดคุยกัน และความรับผิดชอบเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อน
ทีมระบบยาได้ปรับปรุงตัง้ แต่การจัดซือ้ การจัดวาง การตรวจสอบ การส่งสัญญานเตือน และการตรวจสอบซ้าก่อนส่ง
ให้เภสัชกรจ่ายยา
 Dispensing error มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ pre-dispensing error และพบว่ามีสาเหตุสาคัญจาก การถามนาในการ
ระบุตวั ผุป้ ่ วย ภาระงานช่วงเร่งรีบ 10.00 น-12.00 น.และเวรบ่ายทีม่ ผี ปู้ ฏิบตั งิ านเพียง 2-1 คน ดังนัน้ ทีมระบบยาจึงจัด
กาลังคนให้รองรับการทางานในช่วงเร่งรีบให้มากขึน้ มีระบบตรวจสอบซ้า และลดการทางานเช้าต่อบ่ายของบุคลากร
เพื่อลดความเหนื่อยล้าและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน ทาให้แนวโน้มของปัญหาลดลง
 Administration error เกิดขึน้ เป็ นหลักทีห่ อผูป้ ่ วยในรวม ซึง่ มีอตั ราการใช้ยาต่อวันสูงทีส่ ุด แต่เดิมปัญหาเกิดจาก
พยาบาลทีท่ าหน้าที่ให้ยาขาดความชานาญ เนื่องจากทาหน้าที่หลายอย่างและมีการผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนไปในแต่ละ
วัน/เวร ทีมระบบยาร่วมกับทีมหอผูป้ ่ วยในรวม ได้จดั ให้มพี ยาบาลทีท่ าหน้าทีใ่ ห้ยาผูป้ ่ วยโดยเฉพาะ (med. nurse) ใน
เวรเช้า และมีพยาบาลในเวรอื่นๆทีผ่ ่านการฝึกอบรมประจาแต่ละล็อคเวร หากพบปัญหาหรือมีขอ้ สงสัยสามารถปรึกษา
เภสัชกรและพยาบาลพีเ่ ลีย้ งได้ตลอด 24 ชัวโมง
่ ทาให้แนวโน้มของปัญหาลดลง
 ADE ทีพ่ บในช่วง 5 ปี ทีผ่ ่านมา เกีย่ วข้องกับยา KCl, Noradrenaline, Warfarin และการแพ้ยาซ้า ซึง่ กล่าว
รายละเอียดในข้ออื่นๆแล้ว
(4) ผลการติดตามการใช้ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือต้องมีความระมัดระวังในการใช้สงู (HAD)
 KCl เป็ น1 ใน 12 high alert drugs ทีพ่ บ ADE บ่อยทีส่ ุด คือภาวะ hyperkalemia และพบในผูป้ ่ วย COPD ทีม่ ารักษา
ภาวะกาเริบ ได้รบั ยาพ่น Berodual NB (Beta2 agonist) ทีท่ าให้ serum K ต่าลงชัวคราว
่
หากมีการให้ KCl จะทาให้
เกิดภาวะ hyperkalemia ตามมาจนต้องทาการรักษา ทีมบริหารความเสีย่ งจึงได้ประสานไปยังทีม PCT และองค์กร
แพทย์ให้ระมัดระวังในการใช้ยา KCl ในผูป้ ่ วยกลุ่มดังกล่าวจนมีแนวโน้มของปัญหาลดลง แต่ยงั คงต้องมีการให้ขอ้ มูล
แก่แพทย์ใหม่ๆทีห่ มุนเวียนกันมาปฏิบตั งิ าน
(5) ผลการดาเนินงานตามแผนงานใช้ยาสมเหตุผล (rational drug use) และแผนงานดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ
(antimicrobial stewardship) :
 ในระยะแรกพบปัญหาตัวชีว้ ดั การใช้ยาปฏิชวี นะในกลุ่มโรค URI และ diarrhea เกินร้อยละ 20 ทีมงานจึงได้ทาการ
ทบทวนร่วมกับทีม PCT และองค์กรแพทย์ พบว่าเกิดจากความรูค้ วามเข้าใจของแพทย์ในการเลือกใช้ยาปฏิชวี นะใน
กลุ่มโรคดังกล่าว ดังนัน้ องค์กรแพทย์จงึ ได้จดั แพทย์อายุรกรรมเป็ นแพทย์พเ่ี ลีย้ งในการให้คาแนะนาต่างๆแก่แพทย์
ทัวไป
่ และติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจาทุกเดือนจนสามารถผ่านตัวชีว้ ดั ดังกล่าวได้ในปัจจุบนั แผนงานการดูแล
การใช้ยาต้านจุลชีพ มีการประเมินติดตามการใช้ยา Piperacillin-Tazobactam, Meropenem, Vancomycin,
Amikacin, Levofloxacin, Colistin ทีต่ ้องผ่านการพิจารณาของอายุรแพทย์ในการสังใช้
่ ทุกครัง้ เพื่อให้เกิดความสม
เหตุผลในการใช้ยา ป้ องกันการดือ้ ยาของเชือ้ จุลชีพโดยไม่จาเป็ น เภสัชกรและพยาบาลประจาหอผูป้ ่ วย จะติดตามผล
เพาะเชือ้ จุลชีพและความไวต่อยาเป็ นประจาทุกวัน แจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อปรับเปลีย่ นยาปฏิชวี นะให้เหมาะสมอยู่เสมอ
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โดยการสนับสนุนจากห้องแลป กลุ่มงานเภสัชกรรมจึงได้ดาเนินการรวบรวมผลเพาะเชือ้ จากระบบ Thai refer มา
จัดทาเป็ น Antibiogram เพื่อใช้ในการติดตามประเมินประสิทธิภาพและความค่าในการใช้ยาปฏิชวี นะ
- จาก Antibiogram เชือ้ ทีม่ ปี ัญหามากทีส่ ุดคือ E. coli ทัง้ Pus, Urine, Blood culture มีความไวต่อยา
Piperacillin/Tazobactam 83% (ลดลงจากปี 62; 96%) และไวต่อยา Meropenem 86% (ลดลงจากปี 62; 99%)
และคาดว่าแนวโน้มความไวต่อยาทัง้ สองชนิดนี้จะลดลงเรื่อยๆหากมีผปู้ ่ วยได้รบั ยามากขึน้ ซึง่ จะทาให้เชือ้ ฯ
พัฒนาการดือ้ ต่อยา สอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์เฝ้ าระวังการดือ้ ยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย (NARST :
National Antimicrobial Resistance Surveillance Center, Thailand) ซึง่ ปัจจุบนั โรงพยาบาลเถินก็มแี นวโน้ม
การพบผูป้ ่ วยติดเชือ้ Cabapenem Resistant Enterobacteriaceae (CRE) มากขึน้ และจาเป็ นต้องใช้ยา colistin
และ amikacin ซึง่ มักเกิดปัญหาการเกิดพิษต่อไตและอัตราการรอดชีวติ ของผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ CRE น้อยกว่า 40%
- ในส่วนของการใช้ Ceftriaxone เป็ นยาชนิดแรกเพื่อรักษาโรคทีพ่ บบ่อย ได้แก่ UTI, Pneomonia, Sepsis, Acute
febrile illness หากเป็ นผูป้ ่ วยทีเ่ คยได้รบั ยาปฏิชวี นะหรือรักษาในโรงพยาบาลแบบผูป้ ่ วยในภายใน 3 เดือน อาจ
มีความไวต่อยาน้อยกว่า 50% เนื่องจากมีโอกาสเกิดจากเชือ้ E. coli ทีส่ ร้างเอนไซม์ ESBL หรือ AmpC βlactamases ทาให้ผปู้ ่ วย severe infection เช่น septic shock มีโอกาสเสียชีวติ ได้มากหากมีปัจจัยเสีย่ งดังกล่าว
และหากจะใช้ Ceftazidime, Ciprofloxacin หรือแม้แต่ Piperacillin/Tazobactam ก็อาจไม่มปี ระโยชน์เพิม่ ขึน้
เนื่องจากเชือ้ ดังกล่าวมักไวต่อยา Meropenem, Amikacin, Colistin เท่านัน้
- ในส่วนของการใช้ Piperacillin/Tazobactam หรือ Meropenem เพื่อหวังผลครอบคลุมเชือ้ A.baumannii (ความ
ไวต่อยา 38%, 38% ตามลาดับ)และ P.aeruginosa (ความไวต่อยา 62%, 82% ตามลาดับ) ข้อมูลจาก
Antibiogram พบอุบตั กิ ารณ์ค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยทีส่ ง่ มารักษาต่อจาก รพ.ลาปาง และเชือ้
ค่อนข้างดือ้ ต่อยาทัง้ สองชนิด
- เชือ้ ในกลุ่ม Enterococci ทัง้ E. faecalis ยังค่อนข้างไวต่อยากลุ่ม penicillin >90% ส่วนเชือ้ E. faecium ดือ้ ต่อ
penicillin จึงจาเป็ นต้องใช้ Vancomycin ในการรักษา ซึง่ ต่างจากในอดีตทีย่ าดังกล่าวมักใช้ในการรักษาโรคติด
เชือ้ MRSA ซึง่ ไม่พบว่าเป็ นปัญหาในโรงพยาบาลเถิน แต่มกั มี การ step up ยาปฏิชวี นะจาก
Ceftri>Ceftaz/Ciprofloxacin>Meropenem หลายครัง้ พบว่าไม่มปี ระโยชน์หากเป็ นเชือ้ ในกลุ่ม Enteroccoci ซึง่
ไม่ไวต่อยาดังกล่าว แต่อาจมีประโยชน์หากใช้ Amoxicillin/clavulanic acid หรือ Piperacillin/Tazobactam หาก
เป็ นเชือ้ E. faecalis
- เชือ้ ในกลุ่ม Streptococci และ Staphylococci ยังค่อนข้างไวต่อยากลุ่ม B-lactam ดังนัน้ การติดเชือ้ ในกลุ่ม Skin
and soft tissue ยังสามารถใช้ Cloxacillin, Cefazolin, Augmentin และ Clindamycin ได้ผลดี
(6) การติดตามตัวชีว้ ดั การทบทวนวรรณกรรม การประเมินและปรับปรุงระบบจัดการด้านยา:
 จากการติดตามตัวชีว้ ดั พบว่าความคลาดเคลื่อนในการสังยาของแพทย์
่
มแี นวโน้มสูง จึงได้ทบทวนวรรณกรรมและทา
การวิจยั เพื่อหาสาเหตุของปัญหา พบว่าอายุรแพทย์มปี ัญหาเรื่องการสังยาแบบรี
่
เมด ให้กบั ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งตรวจรักษาเป็ น
จานวนมาก ทาให้ขาดความถี่ถ้วนในการประเมินรายการยาทีส่ งจ่
ั ่ าย ยาบางรายการถูกหยุดไปแล้ว ยาบางรายการไม่
มีขอ้ บ่งใช้แล้ว แต่ยงั มีการสังใช้
่ เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทีมงานได้สะท้อนข้อมูลไปยังองค์กรแพทย์เพื่อหา
แนวทางแก้ไขเชิงระบบ และปรับปรุงระบบทบทวนคาสังใช้
่ ยา โดยใช้กระบวนการ medication reconciliation เพื่อดัก
จับปัญหาและปรึกษาแพทย์ก่อนจ่ายยาให้ผปู้ ่ วย ทาให้ความคลาดเคลื่อนทีส่ ่งผลถึงผูป้ ่ วยลดลง แม้ว่าความคลาด
เคลื่อนทีด่ กั จับได้ก่อนจะยังสูงอยู่ ในส่วนของแพทย์ทวไปพบว่
ั่
าความคลาดเคลื่อนในการสังยาเกิ
่
ดจากความคุน้ เคยกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทแ่ี ตกต่างจากทีเ่ คยใช้จาก รพ.ลาปาง ทีมงานได้พฒ
ั นาระบบการ orientation แพทย์ใหม่ในการ
สังยาในระบบ
่
HosXp ซึง่ สามารถลดปัญหาในแพทย์แต่ละรุ่น แต่ยงั คงต้องมีการให้ความรูอ้ ย่างต่อเนื่องแก่แพทย์ท่ี
ย้ายมาใหม่
II-6.1 ข. สิง่ แวดล้อมสนับสนุน
(1) การฝึกอบรมเพื่อเพิม่ ความรูค้ วามสามารถ:
 จากการทบทวน ME/ADE พบว่ามีความจาเป็ นในการจัดฝึกอบรมแพทย์ใหม่เกีย่ วกับการสังใช้
่ ยาในระบบ HosXp การ
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ฝึกอบรมเภสัชกรใหม่เกีย่ วกับการจ่ายยา และพยาบาลใหม่ในเรื่องการบริหารยา ซึง่ ปัจจุบนั มีโปรแกรมฝึกอบรมที่
ดาเนินการในโปรแกรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าทีใ่ หม่ของ รพ.
(2) การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของผูป้ ่ วยแต่ละราย:
 จากปัญหาแพทย์สงยาโรคเรื
ั่
อ้ รังโดยการเขียนลงใน OPD Card แล้วให้พยาบาลคียย์ าลงในระบบ HosXP พบ
ความคลาดเคลื่อนเป็ นจานวนมากโดยทีห่ อ้ งยาไม่สามารถดักจับความคลาดเคลื่อนดังกล่าวได้ก่อนถึงผูป้ ่ วย
เนื่องจากเภสัชกรไม่ได้เห็นลายมือแพทย์โดยตรง(OPD Card ไม่ได้นามาทีห่ อ้ งยาจากนโยบาย paperless และข้อมูล
ใน HosXP ไม่เพียงพอในการใช้งาน) ทาให้เกิดการทบทวนระบบและได้ขอ้ สรุปว่า เภสัชกรมีความจาเป็ นต้องเข้าถึง
ข้อมูลในเวชระเบียนทีแ่ พทย์เขียน เพื่อสามารถทบทวนความเหมาะสมของยาทีแ่ พทย์สงใช้
ั ่ ได้ ตามหลัก IESAC
ดังนัน้ ผูป้ ่ วยทุกรายทีแ่ พทย์เขียนคาสังใช้
่ ยาลงใน OPD card และไม่ได้คยี ย์ าใน HosXP เอง(ให้พยาบาลคียแ์ ทน)
จะต้องส่ง OPD Card ไปทีห่ อ้ งยาทุกราย ซึง่ หลังจากปรับเปลีย่ นระบบก็ทาให้หอ้ งยาสามารถดักจับความ
คลาดเคลื่อนได้เป็ นจานวนมาก ทาให้เกิดบทเรียนเรื่องระบบ paperless ทีท่ าตามนโยบาย แต่ไม่ได้ออกแบบมาอย่าง
รัดกุม อาจส่งผลเสียต่อการดูแลผูป้ ่ วย โดยเฉพาะระบบความปลอดภัยด้านยา ข้อมูลผูป้ ่ วยมีความสาคัญมากในการ
จ่ายยาและให้คาแนะนาการใช้ยาแก่ผปู้ ่ วยแต่ละราย เวชระเบียนทีค่ รบถ้วนและสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมจะ
ช่วยเอือ้ ให้เกิดระบบความปลอดภัยด้านยาอย่างสูงสุด
(3) การเข้าถึงข้อมูลยาทีจ่ าเป็ น:
 จากกรณีพยาบาลไม่เข้าใจวิธเี ตรียม บริหารยา ติดตาม และปรับขนาดยา Noradrenaline ในผูป้ ่ วย septic shock
เนื่องจากเป็ นยาใหม่ทพ่ี ยาบาลไม่คุ้นเคยในการใช้ ได้มกี ารปรับปรุงโดยการให้ความรูแ้ ก่พยาบาลและสร้างแบบ
ติดตามและปรับขนาดการใช้ยาทาให้พยาบาลสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี้ยงั
สามารถปรึกษาแพทย์และเภสัชกรเกีย่ วกับการให้ยาตลอด 24 ชัวโมงผ่
่
านทาง LINE application ได้รบั บทเรียน
สาคัญ เรื่องการเข้าถึงข้อมูลของพยาบาลผูเ้ ตรียมและบริหารยามีความสาคัญมากในระบบการดูแลรัก ษา เนื่องจาก
เป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั จิ ริงและใกล้ชดิ ผูป้ ่ วยมากทีส่ ุด และสามารถติดตามประสิทธิภาพและอาการอันไม่พงึ ประสงค์จากยาได้
ก่อนวิชาชีพอื่น
(4) ระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการตัดสินใจเกีย่ วกับการใช้ยา การส่งสัญญาณเตือน:
 ปัจจุบนั รพ.เถิน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึกประวัตใิ ช้ยาและการรักษาของผูป้ ่ วยเกือบทัง้ หมด แต่มกั เกิดปัญา
ผูใ้ ช้งานโดยเฉพาะแพทย์ยงั ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มทีห่ รือไม่ทราบวิธเี ข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เพียงพอ ทีมระบบยาได้
แก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมในข้อ (1)
(5) สิง่ แวดล้อมทางกายภาพเกีย่ วกับการใช้ยา:
 คอมพิวเตอร์ แสงและสิง่ รบกวน เป็ นสภาพแวดล้อมทีส่ าคัญเกีย่ วกับการจัดเตรียมยา การจ่ายยา อุณหภูมิ ความชืน้
เป็ นสภาพแวดล้อมทีส่ าคัญในการเก็บสารองยาให้มคี ุณภาพ เครื่องมืออุปกรณ์เป็ นสิง่ แวดล้อมทีส่ าคัญในการบริหารยา
แก่ผปู้ ่ วยและติดตามผลการใช้ยา ทีมระบบยาร่วมกับทีม IT ให้มคี อมพิวเตอร์และระบบซ่อมบารุงอย่างเหมาะสมใน
การให้บริการ ทีม ENV ได้แก้ไขปรับปรุง แสงอุณหภูมิ และความชืน้ ให้เหมาะสมกับการเก็บรักษายา โดยเฉพาะ
ตู้เย็นเก็บยาและระบบ cold-chain ทาให้แนวโน้มของความคลาดเคลื่อนทางยาและยาเสื่อมคุณภาพดีขน้ึ
II-6.1 ค. การจัดหาและเก็บรักษายา
(1) การจัดหายา:
 เนื่องจากโรงพยาบาลเถิน เป็ น รพ.ระดับ M2 ทีม่ แี พทย์เฉพาะทางหลายสาขา ทีม่ คี วามจาเป็ นต้องใช้ยานอกเหนือจาก
รพช. ทัวไป
่ ภายใต้งบประมาณทีม่ อี ยูอ่ ย่างจากัดและต้องสนับสนุน รพ.สต. อีก 18 แห่ง ที่ รพ.เถิน ส่งผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง
จานวนมากไปดูแลต่อ การจัดยาหาจึงต้องคานึงถึงความจาเป็ น คุณภาพ ความปลอดภัยและราคาทีเ่ หมาะสม โดยมี
คณะกรรมการจัดซือ้ ยาร่วมของจังหวัดลาปาง ช่วยกาหนดกรอบรายการยาและแหล่งจัดซือ้ ทีม่ คี ุณภาพและราคา
เหมาะสมในระดับจังหวัด และทีม PTC กาหนดนโยบายในการจัดซือ้ จัดหายาเข้าสู่บญ
ั ชียาของ รพ.อีกครัง้ โดยการ
จัดซือ้ จัดหายาจะป้ องกัน LASA ให้มากทีส่ ุดภายใต้ขอ้ จากัด ในขณะเดียวกันก็ต้องรองรับกับการดูแลรักษาผู้ป่วยของ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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โรงพยาบาลทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงอย่างมากจากการเพิม่ ศักยภาพในการดูแลผูป้ ่ วยของ รพ.เถิน เช่น การเปิ ดบริการ
ICU ทาให้ต้องใช้ยาทางอายุรกรรมมากขึน้ การมีสตู นิ รีแพทย์ ศัลยแพทย์และวิสญ
ั ญีแพทย์ทาให้จาเป็ นต้องใช้ยาที่
เกีย่ วกับการระงับความรูส้ กึ และการผ่าตัดมากขึน้ การปรับเปลีย่ นแนวทางการรักษาผุป้ ่ วย NCD ทาให้จาเป็ นต้องใช้
ยายากลุ่มโรคเรือ้ รังมากขึน้ เป็ นต้น ซึง่ ทีมระบบยาได้ประสานการทางานอย่างใกล้ชดิ กับทีมต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้
การจัดซือ้ จัดหายาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด คือยามีเพียงพอต่อการใช้ แต่กไ็ ม่สารองมากเกินไปเพื่อไม่ให้
เป็ นภาระทางการเงินของ รพ. และลดปัญหาหายาหมดอายุ
(2) การเก็บสารองยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย:
 การสารองยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย แบ่งเป็ น 4 จุดสาคัญ คือคลังยาใหญ่ คลังยาย่อย ชัน้ เก็บยาผูป้ ่ วยนอก และ
จุดสารองยาตามหน่วยงานต่างๆ คลังยาใหญ่ปัจจุบนั ใช้พน้ื ทีข่ องหอผูป้ ่ วยในเก่าทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
การจัดเก็บยาอย่างมีคุณภาพทัง้ ในเรื่อง แสง ความชืน้ อุณหภูมิ และความปลอดภัยจากการโจรกรรม คลังยาย่อยและ
ชัน้ เก็บยาผูป้ ่ วยนอก อยู่ในพืน้ ทีข่ องกลุ่มงานเภสัชกรรม ทีม่ รี ะบบควบคุมเช่นเดียวกับคลังเก็บยา แต่อาจมีความเสีย่ ง
ในการทีบ่ ุคคลภายนอกเข้าถึงได้ง่าย จึงจัดระบบป้องกันโดยใช้บญ
ั ชีคุม และการตรวจสอบการเบิกจ่ายในระบบ
HosXp เทียบกับปริมาณคงเหลือเป็ นระยะๆ ยาทีต่ ้องจัดเก็บในตู้เย็นจะมีระบบ cold-chain และเฝ้ าระวังตลอด 24
ชัวโมง
่ ส่วนการสารองยาตามหน่วยงานต่างๆจะมีการติดตามอุณภูมทิ งั ้ ภายนอกและภายในตู้เย็นเป็ นประจาทุกวัน
(3) การจัดให้มยี า/เวชภัณฑ์ฉุกเฉินในหน่วยดูแลผูป้ ่ วย:
 หน่วยงานสาคัญทีม่ กี ารดูแลผูป้ ่ วย ได้แก่ ER, OR, LR, ICU, Ward, ห้องพิเศษ, ห้องแยก จะมีรายการสารองยาที่
จาเป็ นต่อการดูแลผูป้ ่ วยแต่ละประเภทอย่างเพียงพอ และสามารถเสนอปรับเปลีย่ นรายการและจานวนยาได้ตามความ
เหมาะสมตามสถานการณ์การดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ ปลีย่ นไป โดยทีมพัฒนาระบบยาทีป่ ระกอบด้วยสหวิชาชีพจะเป็ นผูป้ ระเมิน
ความเหมาะสม กรณีทม่ี ยี าฉุกเฉินทีต่ ้องใช้เพิม่ ขึน้ สามารถเรียกเภสัชกร on call ให้มาเปิ ดห้องยาเพื่อจ่ายยาเพิม่ ได้
หากเกิดอุบตั กิ ารณ์ยาไม่เพียงพอต่อการใช้ หรือยาหมดอายุในหน่วยงานจะมีการทบทวนและปรับปรุงรายการสารอง
ยาให้เหมาะสมอยู่เสมอ มีการจัดกล่องยาฉุกเฉิน ทีส่ ามารถนาไปเปลีย่ นทัง้ กล่องเมื่อมีการเปิ ดใช้ โดยห้องยาจะทาการ
ตรวจเช็คคาสังใช้
่ ยาและวันหมดอายุให้ยาพร้อมใช้กบั ผูป้ ่ วยอยู่เสมอ
(4) การจ่ายยาเมื่อห้องยาปิ ด:
 วิธกี ารจ่ายยาเมื่อห้องยาปิ ดในเวลา 00.30 น.- 8.30 น.(เวรดึก) จะมียาบางรายการทีส่ าคัญสารองไว้สาหรับผูป้ ่ วยใน
บางส่วนที่ LR, OR, IPD ส่วนใหญ่เป็ นยาฉีด ยาสาหรับผูป้ ่ วยนอกทีห่ อ้ งฉุกเฉิน (มีรายการยาสารองมากทีส่ ุด) มีทงั ้
ยารับประทานและยาฉีด เมื่อ LR, OR, IPD ต้องการใช้ยาทีไ่ ม่มใี น stock ของตนเอง สามารถนา chart มาเบิกยาที่
ER (หากไม่มยี าทีจ่ าเป็ นต้องใช้ สามารถตามเภสัชกรมาเปิ ดห้องยาทีจ่ ่ายยาได้ และจาไปทบทวนปรับปรุงความ
เหมาะสมของรายการยาทีส่ ารองต่อไป) เพือ่ ให้เกิดระบบ double check ซึง่ กันและกัน เมื่อผูป้ ่ วยนอกมารับบริการที่
ห้องฉุกเฉิน ซึง่ ผูป้ ่ วยอาจได้รบั การจาหน่ ายหรือ admit เข้าไปใน IPD พยาบาลห้องฉุกเฉินจะทาหน้าที่จ่ายยาแทน
เภสัชกร โดยมีระบบ double check ของสมาชิกในเวรของ ER หรือหน่วยงานทีม่ ารับดูแลคนไข้ต่อเนื่อง โดยรุ่งเช้า
ของวันถัดไป ใบสังยาที
่ พ่ ยาบาลจ่ายในเวรดึกจะนาไปเบิกคืน stock ทีห่ อ้ งยา โดยเภสัชกรจะตรวจสอบยาทีจ่ ่ายไป
ค้นหา DRP และตรวจสอบเทียบกับยาทีค่ งเหลือจริงในห้องฉุกเฉิน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการจ่ายยาทีถ่ ูกต้องแก่ผปู้ ่ วย
ก่อนจะคืนยาไปคืน stock ให้เต็มเหมือนเดิม เพื่อรองรับการให้บริการในเวรดึกต่อไป
(5) การจัดการกับยาทีส่ ่งคืนมาห้องยา:
 จากการทบทวนยาเหลือคืนจากหอผูป้ ่ วย พบว่ามียาจานวนหนึ่งทีไ่ ม่ได้คนื ให้ผปู้ ่ วยทีส่ ่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.ลาปาง
และเป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้ผปู้ ่ วยขาดยาโรคเรือ้ รัง หลังจาหน่ายออกจาก รพ.ลาปาง กลับไปรักษาตัวทีบ่ ้าน สาเหตุ
เกิดจากช่วงเวลาทีเ่ ร่งด่วนในการเตรียมส่งต่อผูป้ ่ วย พยาบาลมักยุ่งกับการเตรียมผูป้ ่ วยและเอกสารต่า งๆทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการหารือกับทีมผูป้ ่ วยในได้ปรับปรุงระบบโดยการให้การตรวจสอบยาเดิมผูป้ ่ วยและนาไปด้วยถือเป็ น 1ใน
checklist ทีต่ ้องทาก่อนส่งตัวผูป้ ่ วย ซึง่ จากการดาเนินงานตามระบบหลังจากนัน้ พบว่าปัญหาลดลงมาก ได้รบั
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2020

78

FM-ACD-046-02
รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2020) รพ.
Date: 14/01/2563
บทเรียนสาคัญเรื่องการตรวจสอบยาเหลือคืนจาก ward เป็ นจุดเริม่ ต้นทีด่ อี ย่างหนึ่งในการตามรอยหาโอกาสพัฒนา
ระบบยาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เรื่อยๆ และเป็ นโอกาสทีท่ าให้ทงั ้ สองหน่วยงานได้พดู คุย แลกเปลีย่ น ทาความ
เข้าใจระบบงานทีอ่ าจมีรอยต่อระหว่างกัน ช่วยทาให้ระบบงานโดยรวมราบรื่นขึน้
II-6.2 ก. การสังใช้
่ และถ่ายทอดคาสัง่
(1) การเขียนคาสังใช้
่ ยาและถ่ายทอดคาสัง่ เพื่อการใช้ยาทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย:
 รพ. เถิน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสังยาแบบผู
่
ป้ ่ วยนอกเกือบทัง้ หมด แต่ผปู้ ่ วยในยังใช้ระบบการเขียนใน doctor
order sheet แล้วให้เภสัชกรและพยาบาลในการถ่ายทอดคาสังลง
่ MAR เพื่อบริหารยาให้ผปู้ ่ วย ปัญหาทีพ่ บมากใน
ปัจจุบนั คือเรื่องลายมือแพทย์อ่านยาก เขียนคาสังใช้
่ ยาไม่ครบถ้วน และการใช้ตวั ย่อทีไ่ ม่เป็ นสากล ทาให้บางครัง้ เกิด
การถ่ายทอดคาสังที
่ ค่ ลาดเคลื่อนไปจากความตัง้ ใจของแพทย์ ทีมระบบยาร่วมกับทีม PCT องค์กรแพทย์ และองค์กร
พยาบาลได้พยายามแก้ปัญหาโดยประกาศนโยบายการเขียนคาสังใช้
่ ยาทีป่ ลอดภัย การใช้ pre-print order ในโรค
สาคัญทีม่ คี วามผิดพลาดบ่อยหรือมีแนวทางในการดูแลทีช่ ดั เจน นอกจากนี้ย งั มีระบบทวนสอบโดยบุคคลที่ 2-3 เมื่อมี
คาสังใช้
่ ยาทีไ่ ม่ชดั เจน การตรวจสอบซ้าระหว่างพยาบาลและเภสัชกร มีระบบการตรวจสอบ MAR กับคาสังแพทย์
่
ใน
ทุกเวร จนสามารถลดความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกคาสังใช้
่ ยาทีส่ ่งผลกระทบต่อผูป้ ่ วยได้
(2) medication reconciliation:
 Warfarin เป็ นยา high alert drug อีกชนิดทีพ่ บปัญหาในการสังใช้
่ จัดเตรียมยา การบริหารยา และการใช้ยาของผูป้ ่ วย
ส่งผลให้เกิดปัญหา INR over target และผูป้ ่ วยบางรายเกิดภาวะเลือดออก สาเหตุของปัญหาเกีย่ วข้องกับการ
medication reconciliation ของแพทย์ไม่ครบถ้วนในการสังยาซึ
่ ง่ มีความเกีย่ วข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศ เวช
ระเบียนแบบ paperless ทีไ่ ม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลทีค่ รบถ้วน ซึง่ ทีมบริหารความเสีย่ งได้สะท้อนปัญหาไปยังทีม
สารสนเทศหลายครัง้ แต่ยงั ไม่มกี ารตอบสนองในทางทีจ่ ะแก้ปัญหาได้เนื่องจากเป็ นนโยบายจากส่วนกลาง และ รพ.
เถิน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกเวชระเบียนทีม่ ขี อ้ จากัดหลายอย่างและไม่สามารถปรับเปลีย่ นให้ตอบสนอง
ต่อการใช้งานของ รพ.ได้ตามต้องการ ดังนัน้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทีมงานจึงใช้แนวคิด การกลับสู่ระบบ manual
พืน้ ฐานในการทา medication reconciliation โดยใช้กระดาษ ในการรวบรวมประวัตใิ ช้ยาทัง้ หมดของผูป้ ่ วยมาไว้ใน
medication reconciliation and administration record ทีใ่ ช้ในการสื่อสารระหว่างทีมสหวิชาชีพในการประสานรายการ
ยาผูป้ ่ วยให้ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั ซึง่ นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการสังใช้
่ ยา warfarin คลาดเคลื่อนแล้ว ยัง
สามารถใช้กบั ยาทุกชนิดที่ใช้กบั ผูป้ ่ วยอย่างปลอดภัยอีกด้วย ในส่วนของความคลาดเคลื่อนในการจัดเตรียมยา การ
จ่ายยา และการบริหารยา มักเกีย่ วข้องกับ LASA เนื่องจากยา warfarin มี 4 ความแรง และมีแผงยาทีค่ ล้ายกัน ดังนัน้
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทีมระบบยา จึงได้ปรับเปลีย่ นการจัดซือ้ ยาให้มลี กั ษณะแผงยาทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะของ
warfarin ในแต่ละความแรงได้แก่ สีของตัวอักษร และสีของเม็ดยา มีการจัดวางยาบนชัน้ ห้องยาให้ห่างกันและมีป้าย
เตือน ซึง่ สามารถช่วยลดปัญหาการจัด-จ่ายยาผิด รวมไปถึงการบริหารยาของพยาบาลอีกด้วย ในส่วนของปัญหาใน
การใช้ยาของผูป้ ่ วย เกิดเนื่องจากผูป้ ่ วยมีการปรับขนาดยาบ่อย หากมียาเหลือค้างทีบ่ ้านจะทาให้เกิดความสับสนใน
การรับประทานยา ทีมงานจึงได้เน้นให้ผปู้ ่ วยทีใ่ ช้ยา warfarin ต้องนายาทีเ่ หลือกลับมา รพ.ทุกครัง้ เพื่อเก็บคืนหรือ
ปรับเปลีย่ นให้เป็ นปัจจุบนั ในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สมารถนายามาได้ จะมีการให้ตวั อย่างยาทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นให้ผปู้ ่ วยสามารถ
นาไปเทียบเคียงกับยาทีเ่ หลือทีบ่ ้าน สามารถติดต่อกลับมายังโรงพยาบาลหากมีขอ้ สงสัย และมีการประสานงานทีม
เยีย่ มบ้านให้ไปช่วยจัดการยาเหลือทีบ่ ้านผูป้ ่ วยให้ปลอดภัย
(3) ถ้ามีการสังจ่
่ ายยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ใช้ (Computerized Physician Order Entry; CPOE) ระบบมีฐานข้อมูลทีเ่ ป็ น
ปัจจุบนั ทีช่ ่วยสนับสนุนการตัดสินใจ:
 รพ.เถิน ใช้โปรแกรม HosXp ในการสังจ่
่ ายยาผูป้ ่ วยนอกของแพทย์ ซึง่ โปรแกรมดังกล่าวมีขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นทัง้ ข้อมูลยา
และข้อมูลของผูป้ ่ วยทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจสังจ่
่ ายยา ปัญหาทีพ่ บมักเกิดจากแพทย์ทห่ี มุนเวียนมาปฏิบตั งิ านจาก
รพ.อื่นๆและไม่คนุ้ เคยกับระบบ HosXp ทาให้ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลในระบบในการดูแลผูป้ ่ วยได้เต็มที่ ซึง่ ทีมงานได้
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้ระบบการฝึกอบรมตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
II-6.2 ข. การเตรียม เขียนฉลาก จัดจ่าย และส่งมอบยา
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2020) รพ.

FM-ACD-046-02
Date: 14/01/2563

(1) การทบทวนคาสังใช้
่ ยา:
 จากการทบทวนคาสังใช้
่ ยา ในผูป้ ่ วยหลายรายทีม่ ภี าวะ hyperglycemia (แต่ได้รบั สารน้าทีม่ ี glucose), ผูป้ ่ วย
hyperkalemia(แต่ได้รบั ACEI, ARB หรือ K-sparing), ผูป้ ่ วย hypotension(แต่ได้รบั ยาลดความดันโลหิตหรือยาขับ
ปัสสาวะ)เป็ นต้น ทาให้ทมี ตระหนักว่า การทบทวนคาสังใช้
่ ยามีความสาคัญมากในเวชปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั ซึง่ การ
ทบทวนคาสังใช้
่ ยา ไม่ใช่การจับผิด แต่เป็ นการทางานร่วมกันของวิชาชีพในแต่ละบทบาททีต่ นเองถนัด ในการสร้าง
ความปลอดภัยและเพิม่ คุณค่าการรักษาให้แก่ผปู้ ่ วย จนปัจจุบนั การทบทวนคาสังใช้
่ ยาได้รบั การยอมรับจากทุก
วิชาชีพและเป็ นระบบสาคัญในการป้ องกัน ADE ทีแ่ ฝงอยู่ในทุกระบวนการทีม่ กี ารใช้ยา
(2) การจัดเตรียมยา:
 จากกรณีปัญหาการแบ่งยาฉีด1ขวดใช้หลายครัง้ ใน1วัน แต่ไม่ได้ตดิ ฉลากเพื่อแสดงวันเวลาทีเ่ ตรียม ความเข้มข้น ผู้
เตรียม และความคงตัวทีจ่ ะสามารถบอกระยะเวลาทีจ่ ะสามารถใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เสีย่ งต่อการ
ปนเปื้ อนของเชือ้ โรคตามมาตรฐาน จากการทบทวนพบว่าพยาบาลผูป้ ฏิบตั ขิ าดความตระหนักถึงความสาคัญใน
รายละเอียดต่างๆดังกล่าว จึงได้มกี ารปรับปรุงโดยการให้ความรูแ้ ละสร้างแนวทางการเตรียมและติดฉลากยา
ตลอดจนการตามรอยการปฏิบตั ติ ามแนวทางโดยหัวหน้าหอผูป้ ่ วย ผลการปรับปรุงพบว่าผูป้ ฏิบตั ใิ ห้ความร่ วมมือใน
การปฏิบตั ติ ามแนวทางเป็ นอย่างดี
(3) การติดฉลากยา:
 กรณีปัญหาการพิมพ์ฉลากยาทีเ่ ป็ นสารน้าและยาฉีดไม่ครบถ้วน เช่น ปริมาณสารน้าและขนาดตัวยาทีต่ ้องการผสม
วิธฉี ีด อัตราเร็วในการให้ยา จากการทบทวนพบว่าเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมผูป้ ฏิบตั ขิ าดความตระหนักถึง
ความสาคัญในรายละเอียดต่างๆดังกล่าว จึงได้มกี ารปรับปรุงโดยการให้ความรูแ้ ละสร้างแนวทางการพิมพ์ขอ้ มูลทีค่ บ
ถ้วนและการติดฉลากยา พร้อมทัง้ กาหนดข้อความอัตโนมัตบิ างส่วนทีจ่ ะทาให้ผพู้ มิ พ์ฉลากยาง่ายขึน้ ในการระบุวธิ ี
เตรียมและบริหารยาแต่ละชนิด ตลอดจนการตามรอยการปฏิบตั ิตามแนวทางโดยหัวหน้างานจ่ายยา ผลการปรับปรุง
พบว่าผูป้ ฏิบตั ใิ ห้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามแนวทางเป็ นอย่างดี
(4) การส่งมอบยาให้หน่วยดูแลผูป้ ่ วย:
 โรงพยาบาลเถิน มีหน่วยดูแลผูป้ ่ วยสาคัญได้แก่ Ward, ICU, ห้องพิเศษ, ห้องแยก, LR, OR, ER โดย Ward จะมี
ระบบนาส่งยาจากห้องยาไปให้โดยตรง เนื่องจากมียาทีใ่ ช้เป็ นจานวนมากในแต่ละวันและมีความซับซ้อน เช่นเดียวกับ
ห้องแยกโรคซึง่ ไม่ต้องการให้บุคลากรในหน่วยงานมาสัมผัสกับผูค้ นภายนอก ส่วนหน่วยงานอื่นๆจะใช้ผชู้ ่วยพยาบาล
มารับยาทีห่ อ้ งยา โดยจะมีการส่งคาสังใช้
่ ยามาให้หอ้ งยาจัดเตรียมยาล่วงหน้าโดยแอพลิเคชันไลน์
่
เพื่อลดระยะเวลารอ
คอยรับยา ปัญหาทีพ่ บในระบบส่งมอบยาให้หน่วยดูแลผูป้ ่ วยคือยาหายไประหว่างกระบวนการนาส่งโดยผูช้ ่วย
พยาบาล เนื่องจากบางครัง้ มีภารกิจทีต่ ้องไปติดต่อหลายหน่วยงานทาให้การนายาใส่กระเป๋ าเสือ้ มีโอกาสสูญหาย
ดังนัน้ ทีมงานจึงกาหนดให้มกี ล่องหรือซองใส่ยาให้ผชู้ ว่ ยพยาบาลใช้ใส่ยาและมอบให้พยาบาลทัง้ ชุด ซึง่ สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง
(5) การส่งมอบยาให้แก่ผปู้ ่ วย:
 การส่งมอบยาให้ผปู้ ่ วยนอกมีทงั ้ ทีผ่ ปู้ ่ วยมารับยาทีห่ อ้ งยา และนายาไปส่งมอบให้ผปู้ ่ วยในคลินิกเฉพาะโรค เช่น HIV,
TB เป็ นต้น การส่งมอบยาจะมีการแยกผูป้ ่ วยทีม่ รี ายการยาไม่มาก หรือไม่ซบั ซ้อน ออกจากผูป้ ่ วยทีต่ ้องมีการให้
คาแนะนาเป็ นพิเศษในการใช้ยา เช่น Warfarin, ยาพ่นขยายหลอดลม, ยาฉีดอินซูลนิ เป็ นต้น ซึง่ จะใช้เวลาในการส่ง
มอบยาพร้อมทัง้ คาแนะนานานกว่าปกติ ในขณะทีผ่ ปู้ ่ วยกลุ่มอื่นๆยังต้องการความถูกต้องรวดเร็วในการส่งมอบยา
ปัญหาทีพ่ บส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลาเร่งรีบทีม่ ผี มู้ ารอรับยาเป็ นจานวนมาก ซึง่ จะต้องส่งมอบยาทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว และ
มีคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสีย่ งทีจ่ ะเกิดปั ญหาเรื่องความร่วมมือในการใช้ยา
II-6.2 ค. การบริหารยา
(1) การบริหารยา การใช้แบบบันทึกการให้ยา (Medication Administration Record; MAR) การตรวจสอบซ้า:
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 โรงพยาบาลเถินใช้ MAR เป็ นเครื่องมือสื่อสารการดูแลด้านยาระหว่างทีมวิชาชีพ โดยเฉพาะพยาบาลและเภสัชกร
MAR สามารถใช้ประโยชน์ทงั ้ งานกระจายยาแก่หอผูป้ ่ วย และใช้ประโยชน์ในงานติดตามการใช้ยาของผูป้ ่ วยให้เกิด
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากข้อมูลใน MAR เป็ นข้อมูลการบริหารยาทีเ่ กิดขึน้ จริงในหอผูป้ ่ วย การ
หยุดใช้ยาเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ เช่นผูป้ ่ วยหัวใจเต้นช้าลงแต่ได้รบั ยากลุ่ม B-blocker พยาบาลจึง hold ยาไว้ตงั ้ แต่
เวรบ่าย แต่คาสังใช้
่ ยาของแพทย์ยงั ปรากฏอยู่ทงั ้ ทีผ่ ปู้ ่ วยไม่ได้รบั ยาแล้ว และเตรียมการแจ้งแพทย์ในเวรเช้าวันถัดไป
นอกจากนี้ MAR ยังมีประโยชน์ในการติดตามการใช้ยาอย่างใกล้ชดิ ในการเกิด ADR ทีอ่ นั ตรายหรือมีโอกาสเกิดขึน้
ได้สงู พยาบาลซึง่ เป็ นวิชาชีพทีใ่ กล้ชดิ ผูป้ ่ วยมากทีส่ ุดจะเป็ นผู้ใช้ MAR ในการป้ องกัน ADE ต่างๆ และรายงาน
จัดการ ประสานงานกับวิชาชีพอื่นๆได้อย่างทันท่วงที ทาให้ผปู้ ่ วยมีความปลอดภัย นอกจากนี้ขอ้ มูลใน MAR ยังถูก
เก็บรวบรวมไว้ในเวชระเบียนผูป้ ่ วยร่วมกับข้อมูลอื่นๆ สามารถสืบค้นย้อนหลังเมื่อต้องการค้นหา AE โดยการทบทวน
เวชระเบียนได้อกี ด้วย
 Extravasation ของยา Noradrenaline จนทาให้เกิด tissue necrosis ในผูป้ ่ วยหลายราย ในระยะแรกพบว่าเกิดจาก
ปัจจัยของทีป่ ่ วยที่ NR แต่ขอใช้ยากระตุ้นหัวใจ (ผูป้ ่ วย/ญาติได้รบั ข้อมูลในการตัดสินใจทีไ่ ม่เพียงพอ) เมื่อผูป้ ่ วยมี
ความดันโลหิตต่าและใช้ยาหดหลอดเลือดที่มคี วามเข้มข้นสูงเกินไปเป็ นระยะเวลาหลายวัน ทาให้ขาดเลือดไปเลีย้ ง
เนื้อเยือ่ ส่วนต่างๆและเมื่อมีการรัวของยาออกนอกหลอดเลื
่
อด ทีม่ กี ารตรวจจับได้ล่าช้า และการแก้ไขทีไ่ ม่เหมาะสมทา
ให้เกิดปัญหารุนแรงกับผูป้ ่ วย ดังนัน้ เพือ่ แก้ไขปั ญหาดังกล่าว ทีมระบบยาได้ปรับปรุงระบบให้ยา Noradrenaline โดย
งดการใช้ความเข้มข้น 8mg/100ml การ round IV ของพยาบาล และการแก้ไขภาวะ extravasation ทีถ่ ูกต้อง และ
ประสานทีม palliative care ในการทา family meeting เพื่อลดการ NR but full medication ทาให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ
การเกิด tissue necrosis ลดลงเนื่องจากยามีความเข้มข้นไม่สงู เกินไป การตรวจจับและการแก้ไขทีร่ วดเร็วขึน้
(2) การให้ความรู้ การมีส่วนร่วมของผูป้ ่ วย/ครอบครัว:
 จากการทบทวนกรณีผปู้ ่ วยหัวใจเต้นช้ากลับไปเสียชีวติ ทีบ่ ้านหลังจาหน่าย ทาให้ทมี PTC กลับมาทบทวนแนว
ทางการเสริมพลังผูป้ ่ วยทีใ่ ช้ยาควบคุมการเต้นของหัวใจ เช่น digoxin, b-blockers และผูด้ แู ลให้สามารถติดตามอัตรา
การเต้นหัวใจด้วยตนเองทีบ่ ้านโดยการสอนจับชีพจร พบว่าผูป้ ่ วยและผูด้ แู ลเกือบทุกรายทีผ่ ่านการให้ความรูส้ ามารถ
ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจด้วยตนเองและสามารถกลับมาพบแพทย์เมื่อหัวใจเริม่ เต้นช้ากว่า60ครัง้ ต่อนาที
(3) การติดตามผลการใช้ยา:
 กรณีผปู้ ่ วย chronic osteomyelitis ได้รบั Gentamycin 240 mg IV OD ส่งต่อจาก โรงพยาบาลลาปาง ในสัปดาห์
แรกทีผ่ ปู้ ่ วยถูกส่งตัวมา ทางทีมคิดว่าคงไม่เกิดปัญหาเรื่อง nephrotoxicity จากยา gentamycin เพราะเพิง่ ส่งตัวจาก
โรงพยาบาลศูนย์ทม่ี คี วามเชีย่ วชาญ แต่เมื่อสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Thai Refer พบว่า ไม่มกี ารตรวจติดตามการ
ทางานของไตแต่อย่างใด ดังนัน้ ทางทีมจึงส่งตรวจการทางานของไต พบว่า ค่า Cr เพิม่ ขึน้ ถึง 19 mg/dl ซึง่ คาดว่า
เป็ น acute kidney injury ทีเ่ กิดจาก gentamycin เพราะประวัตกิ ารตรวจครัง้ ล่าสุดก่อนเข้ารับการรักษา ผูป้ ่ วยมีค่า
Cr เพียง 1.6 หลังจากนัน้ ทางทีมได้ดแู ลผูป้ ่ วยตามแนวทาง โดยการหยุดยา gentamicin และให้สารน้าอย่างเพียงพอ
จนการทางานของไต Cr ลดลง เหลือประมาณ 2 หลังจากทบทวน เกิดแนวทางในการติดตามการทางานของไต โดย
เจาะ BUN/Cr สัปดาห์ละ 2 ครัง้ คือวัน จันทร์ และพฤหัส ในผูป้ ่ วยทุกราย โดยเฉพาะทีไ่ ด้รบั gentamicin และยากลุ่ม
Aminoglycoside อื่นๆเป็ นเวลามากกว่า 1 สัปดาห์ และใช้แนวทางดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบนั และไม่พบอุบตั กิ ารณ์ใน
ลักษณะเดียวกันอีกเลยหลังจากนัน้
(4) การจัดการกับยาทีผ่ ปู้ ่ วยนาติดตัวมา:
 จากการทบทวนกรณีปัญหาผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงใช้ยาลดความดันโลหิตทัง้ ทีต่ นเองนามาจากบ้านและยาทีแ่ พทย์
สังให้
่ ใหม่จากโรงพยาบาลจนเกิดภาวะความดันโลหิตต่า พบว่าสาเหตุเกิดจากพยาบาลทีแ่ รกรับผูป้ ่ วยให้ความสาคัญ
ลดลงในการสอบถามยาเดิมทีผ่ ปู้ ่ วยนาติดตัวมาจากบ้านในวันทีแ่ รกรับหรือนามาภายหลัง เนื่องจากเป็ นพยาบาลใหม่
และจานวนผูป้ ่ วยทีม่ ากขึน้ รวมทัง้ การให้ขอ้ มูลให้ผปู้ ่ วยหยุดใช้ยาทัง้ หมดก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการ medication
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reconciliation เพื่อสังยาให้
่
ผปู้ ่ วยอย่างเหมาะสมตามภาวะความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย มีการเก็บยาเดิมของผูป้ ่ วยทีน่ า
ติดตัวมาไว้ทช่ี นั ้ เก็บยาเดิมใน nurse stationแล้วจัดยาให้ผปู้ ่ วยโดยผ่านการตรวจสอบโดยเภสัชกรและพยาบาล
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูป้ ่ วยไม่ได้ใช้ยาเดิมซ้าซ้อนกับที่มกี ารสังจ่
่ ายให้ ผลการปรับปรุงพบว่าพยาบาลมีความตระหนักและ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามแนวทางเพิม่ ขึน้ และไม่เกิดการใช้ยาซ้าซ้อนดังกล่าวในช่วง1ปี ทผ่ี ่านมา
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 การพัฒนาระบบการใช้ยา strong opioids เพื่อบาบัดความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 การป้ องกันการเกิด Noradrenaline extravasation
 การป้ องกันการแพ้ยาซ้า
 การป้ องกัน prescribing error โดยใช้กระบวนการ medication reconciliation
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
52. การกากับดูแลการจัดการ
ด้านยา
53. สิง่ แวดล้อมสนับสนุน การ
จัดหาและเก็บรักษายา
54. การสังใช้
่ ยาและการ
ถ่ายทอดคาสัง่
55. การทบทวนคาสัง่ เตรียม
เขียนฉลากจัดจ่าย และส่ง
มอบยา
56. การบริหารยาและติตตาม
ผล

Score
3

DALI Gap
L

3

L

3

L

3

L

3

L

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
การกากับติดตามการป้ องกันความ
คลาดเคลื่อนทางยาอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอโดย PTC
การติดตามประเมินตัวชีว้ ดั ด้านมาตรฐานการ
จัดเก็บยาในคลังอย่างมีคุณภาพ
บทบาทของ PTC ร่วมกับองค์กรแพทย์ในการ
เรียนรูอ้ ุบตั กิ ารณ์ prescring error
พัฒนาสมรรถนะของเภสัชกรในการทบทวน
ใบสังยาในกลุ
่
่มผูป้ ่ วยสาคัญและมีความเสีย่ ง
สูง
พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมพยาบาลในการ
บริหารยาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
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II-7.1 บริกำรรังสีวิทยำ/ภำพกำรแพทย์
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภำพ/ควำมเสี่ยงที่สำคัญ: คุณภาพฟิ ลม์ ปลอดภัย ถูกต้อง รวดเร็ว
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
อัตราการถ่ายภาพเอกซเรย์ซ้า

เป้ ำหมำย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ไม่เกินร้อยละ
3

1.95

1.85

1.78

0.92

0.48

น้อยกว่า
20

น้อยกว่า
20

น้อยกว่า
20

น้อยกว่า
20

น้อยกว่า

ผลการวัดปริมาณรังสีบุคคล(ไมโคร ไม่เกิน 4,000
ซีเวิรต์ /เดือน)

20

อัตราการถ่ายภาพรังสีหญิง
ตัง้ ครรภ์โดยไม่ได้ป้องกัน

ร้อยละ0

0

0

0

0

0

ความพึงพอใจของผูบ้ ริการ

ไม่ได้รบั ข้อ
ร้องเรียน

0 ครัง้

0 ครัง้

0 ครัง้

0 ครัง้

0 ครัง้

ผลการตรวจวัดคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย์
และห้องเอกซเรย์

ได้มาตรฐาน
ความ
ปลอดภัย

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน

ii. บริบท
ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก):
ให้บริการถ่ายภาพรังสีแบบทัวไป
่ ทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ทีม่ ารับบริการทีง่ านเอกซเรย์ ตลอดเวลา
24 ชัวโมง
่ และให้บริการตรวจเอกซเรย์โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนทีส่ าหรับผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะฉุกเฉินต้องอยู่ในการดูแล
ของแพทย์และพยาบาล อีกทัง้ ยังมีบริการปอดให้กบั ผูม้ ารับบริการตรวจสุขภาพประจาปี หรือตรวจสุขภาพเพื่อศึกษา
ต่อหรือสมัครงาน
การตรวจพิเศษ/การทา intervention ทางรังสี: ไม่มี
จานวนเจ้าหน้าทีร่ งั สีเทคนิค/เจ้าหน้าทีถ่ ่ายภาพรังสี (ปริญญา/ต่ากว่าปริญญา):
นักรังสีการแพทย์

2

คน

ลูกจ้างประจา

1

คน

จานวนรังสีแพทย์: ไม่มี
เทคโนโลยีสาคัญ:
- เครื่องเอกซเรย์มจี านวน 2 เครื่อง คือ เป็ น แบบ ceiling และแบบเคลื่อนที่
- กระบวนการได้มาของภาพเอกซเรย์ ใช้ระบบ Digital Radiography(DR) และComputed Radiography
(CR)
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iii. กระบวนกำร
II-7.1 ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
(1) การวางแผนและจัดบริการ:
 ภาพถ่ายทางรังสีทไ่ี ด้มคี ุณภาพต่อการวินิจฉัยของแพทย์และ ผูป้ ่ วยได้รบั บริการที่ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา ได้รบั
ปริมาณรังสีน้อยทีส่ ุด
(2) ทรัพยากรบุคคล:
 ปี งบประมาณ 2564 มีการจัดสรรตาแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และเปิ ดรับโอนย้ายข้าราชการ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ให้กบั กลุ่มงานรังสีวทิ ยา
(3)(4) พืน้ ทีใ่ ช้สอย เครื่องมืออุปกรณ์ การตรวจสอบจากหน่วยงานตามกฎหมาย:
 พืน้ ทีส่ าหรับผูป้ ่ วยนังรอเอกซเรย์
่
มปี ้ ายติดไว้อย่างชัดเจน
 ได้รบั การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีเครื่องเอกซเรย์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์
เชียงใหม่ ตรวจวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ผลการตรวจ ได้มาตรฐาน
(5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางรังสีวทิ ยา:
 ระบบ PACS ใช้การจัดการรับส่งข้อมูล ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(6) คุณภาพของบริการทีส่ ่งตรวจภายนอก:
 ตรวจสอบชื่อ-สกุล ความถูกต้อง และคุณภาพของภาพก่อนส่งให้แพทย์ โดยนักรังสีการแพทย์
(7) การสื่อสารกับแพทย์ผสู้ ่งตรวจ:
 ใช้ใบส่งตรวจจากหน่วยงานทีส่ ่ง เพื่อยืนยันการส่งตรวจให้ถูกต้องตามแผนการรักษาและถูกต้องตรงผู้รบั
การส่งตรวจ
II-7.1 ข. การให้บริการรังสีวทิ ยา
(1) คาขอส่งตรวจ:
 ใช้ใบส่งตรวจจากหน่วยงานทีส่ ่ง
(2) การให้ขอ้ มูลและเตรียมผูป้ ่ วย:
 เตรียมเสือ้ ผ้าให้ผปู้ ่ วยเปลีย่ น ให้คาแนะนาถึงขัน้ ตอนกระบวนการถ่ายภาพรังสีให้ผปู้ ่ วยเข้าใจก่อนถ่ายภาพรังสี
(3) การให้บริการในเวลาทีเ่ หมาะสม:
 ผูป้ ่ วยทัวไปใช้
่
เวลาในการรอถ่ายภาพทางรังสีไม่เกิน 15 นาที
 ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน จะได้รบั การโทรประสานงานเป็ น ผูป้ ่ วยทางด่วน นักรังสีการแพทย์เตรียมความพร้อมเพือ่ ทาการ
ถ่ายภาพรังสีทนั ที ทีม่ าถึง ใช้เวลาให้เร็วทีส่ ุด
(4) การดูแลระหว่างได้รบั บริการ:
 ประเมินผูป้ ่ วยถึงภาวะเสีย่ ง โดยการสอบถามพูดคุยถึงอาการ
(5) กระบวนการถ่ายภาพรังสี:
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล และอวัยวะทีส่ ่งตรวจ
 จัดท่าผูป้ ่ วย (Position)
 ตัง้ ค่าปัจจัยทางเทคนิค(Exposure Technique) ให้ตรงกับอวัยวะทีถ่ ่ายภาพรังสี
 ผ่านกระบวนการได้ภาพโดยระบบ Digital Radiography
 ตรวจสอบคุณภาพของภาพถ่ายรังสี
 ส่งภาพเข้ารระบบ PACS จัดการรับส่งข้อมูล ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(6) การแสดงข้อมูลสาคัญบนภาพรังสี:
 ชื่อ-สกุล เพศ อายุ เลขโรงพยาบาล วัน เดือน ปี เวลา
(7) การแปลผลภาพรังสี:
 แปลผลภาพรังสีและวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผสู้ ่งตรวจ
II-7.1 ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
(1) ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย:

 สอบถามภาวะการตัง้ ครรภ์ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกราย บันทึกข้อมูลหญิงตัง้ ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การถ่ายภาพรังสีและค่า
เทคนิคทีใ่ ช้ในการถ่ายภาพรังสี
 มีอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
(2) การจัดการเพื่อป้ องกันอันตรายจากรังสี:
 อุปกรณ์การป้ องอันตรายจากรังสีทพ่ี ร้อมใช้งาน คือ เสือ้ ตะกัว่ (Lead Arron), ฉากตะกัว่ (X-Ray Shielding
Partition) ,
ไทรอยชิลด์ (Thyroid Shiled ) , โกนาดชิลด์(Gonad Shiled)
 จัดบอร์ดให้ความรูแ้ ละการป้ องกันอันตรายจากรังสี
(3) ระบบบริหารคุณภาพ:
 ให้บริการถ่ายภาพรังสีแก่ผปู้ ่ วยอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย
 บันทึกความเสีย่ งของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 ได้รบั การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารรังสีวนิ ิจฉัย ตามมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารรังสีวนิ ิจฉัย กระทรวง
สาธารณสุข ต่ออายุการรับรองครัง้ ที่ 1 เมื่อ 9 กรกฎาคม 2563 ทะเบียน 6296G/2558
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
57. บริการรังสีวทิ ยา/ภาพ
การแพทย์

Score
3

DALI Gap
L

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
1. จัดทาแผนเปลีย่ นแปลงระบบดิจติ อลให้เป็ นระบบ
เดียวกันทัง้ หมด คือ ระบบ digital Radiography
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(DR)

2. จัดทาแผนจัดซือ้ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนทีร่ ะบบ
ดิจทิ ลั ( Digital portable x-ray )
II-7.2 บริกำรห้องปฏิ บตั ิ กำรทำงกำรแพทย์/พยำธิ วิทยำคลิ นิก
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภำพ/ควำมเสี่ยงที่สำคัญ: ถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ว ปลอดภัย
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
อุบตั กิ ารณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผล
0 ครัง้
0.10% 0.10%
0
1
ตรวจวิเคราะห์ Lab คลาดเคลื่อน
ความครบถ้วนของการควบคุมคุณภาพ IQC
>85%
97
98
97
97
อัตราความผิดพลาดในการเก็บสิง่ ส่งตรวจ
< 5%
0.20
0.3
0.6
0.8
อัตราการรายงานค่าวิกฤติในเวลาทีก่ าหนด
>90%
99.7
100
100
100
จานวนการเกิดอุบตั เิ หตุ/อุบตั กิ ารณ์เจ้าหน้าที่
<5 ครัง้
3
1
0
1
จานวนครัง้ ทีค่ ่า EQA ต่ากว่าเกณฑ์
0 ครัง้
0
0
0
0

ปี 2564
1
98
0.5
100
0
0

ii. บริบท
ขอบเขตบริการ (ในเวลา นอกเวลา การส่งตรวจภายนอก):
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเถิน ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารเทคนิคการแพทย์และงาน
บริการโลหิตแก่ผรู้ บั บริการในโรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานภายนอก และ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในเขตรับผิดชอบ ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยนาระบบมาตรฐานเทคนิค
การแพทย์ 2555 และมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารกระทรวงสาธารณสุข มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ซึง่ มีจานวนผูม้ ารับบริการโดยประมาณ 150 - 200 คนต่อวัน
งานบริการแบ่งออกเป็ น 7 สาขาหลัก ได้แก่
1. งานตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology) เป็ นงานตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของจานวน
รูปร่าง และการติดสี ของเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด
2. งานตรวจทางจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) เป็ นงานตรวจวิเคราะห์ เพือ่ ค้นหาความผิดปกติ
จากเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และสารคัดหลัง่ เช่น การตรวจหาสาเหตุของโรคทางเดินปัสสาวะ การตรวจหาไข่และ
หนอนพยาธิ การตรวจหาเชือ้ มาลาเรีย การตรวจวิเคราะห์น้าอสุจ ิ และน้าทีเ่ จาะจากส่วนอื่นๆ
3. งานตรวจทางเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) เป็ นงานตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีชนิดต่างๆ ในร่างกาย โดย
ตรวจหาในเลือด น้าไขสันหลัง ปัสสาวะ และน้าทีเ่ จาะจากส่วนอื่นๆ
4. งานตรวจทางภูมคิ มุ้ กันวิทยา (Clinical Immunology) เป็ นงานตรวจวิเคราะห์ทางภูมคิ มุ้ กันทีร่ ่างกายสร้างขึน้
เมื่อได้รบั เชือ้ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ปาราสิต หรือเมือ่ ได้รบั สิง่ แปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
5. งานตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology) เป็ นงานตรวจวิเคราะห์การติดสีของแบคทีเรีย เชือ้ รา
ไวรัส โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์
6. งานบริการโลหิต (Blood Bank) เป็ นงานตรวจหาหมู่เลือด ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเลือดผูใ้ ห้กบั ผูร้ บั
(Cross matching) การตรวจหาสาเหตุของปฏิกริ ยิ าหลังจากการได้รบั เลือด
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7. งานตรวจเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เป็ นการตรวจเบือ้ งต้นเพื่อหาสารเสพติดแอมเฟตามีน ในปัสสาวะ
8. งานพยาธิกายวิภาค เป็ นงานเก็บรวบรวมสิง่ ส่งตรวจทางพยาธิกายวิภาค เช่น ชิน้ เนื้อ FNA รวบรวมเพื่อ
ส่งห้องปฏิบตั กิ ารภายนอก
9. งานบริการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่าย โรงพยาบาลใกล้เคียง ได้แก่ การตรวจ TFT Hb A1C
Calcium Magnesium Phosphorous
จานวนผูท้ าการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (ปริญญา/ต่ากว่าปริญญา):
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเถิน มีบุคลากร ทัง้ หมด จานวน 7 คน ประกอบด้วย
-

นักเทคนิคการแพทย์

จานวน

5 คน

-

พนักงานประจาห้องทดลอง

จานวน

2 คน

iii. กระบวนกำร
II-7.2 ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
(1) การวางแผนและจัดบริการ:
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร เคมีคลินิก ภูมคิ มุ้ กันและจุลชีววิทยาคลินิก
3. โครงการพัฒนาระบบการบริการโลหิต เครือข่ายผูบ้ ริจาคโลหิต
(2)(4) พืน้ ทีใ่ ช้สอย เครื่องมือและอุปกรณ์:
ห้องปฏิบตั กิ ารมีพน้ื ทีเ่ พียงพอ มีการแบ่งเขตการทางานระหว่างส่วนปฏิบตั กิ ารและส่วนทางานเอกสาร เพื่อมิให้มี
การปนเปื้ อนระหว่างกัน ในส่วนของห้องปฏิบตั กิ ารมีการแบ่งแยกพืน้ ทีต่ ามลักษณะงาน และ ในบริเวณทีอ่ าจมีการ
แพร่กระจายของเชือ้ ได้มใี ห้ปฏิบตั งิ านใน safety carbinet class II มีการติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อรักษาอุณหภูมิ
เครื่องมือและรักษาอุณหภูมหิ อ้ งให้เหมาะกับการวิเคราะห์ แต่ยงั พบปัญหาพืน้ ทีบ่ ริเวณเจาะเลือดยังไม่เป็ นสัดส่วน
เท่าทีค่ วร
มีระบบบารุงรักษาเชิงป้ องกันเป็ นวงรอบในเครื่องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ และเครื่องมือทัวไป
่
• เครื่องตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ มีระบบสารองไฟฟ้ า เพื่อป้ องกันความเสียหายต่อเครือ่ งกรณีไฟฟ้ าดับ
• มีการบารุงรักษาเครื่องโดยผูร้ บั ผิดชอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์แต่ละเครื่องโดยมีตารางการบารุงรักษา ทัง้ ทีท่ าได้โดย
เจ้าหน้าทีป่ ระจาเครื่องเอง และโดยช่างประจาบริษทั
• มีระบบสารองเครือ่ งมือ และมีแผนการติดตามช่างบริษทั กรณีเครื่องมีปัญหา
มีการสอบเทียบเครื่องมือ ตรวจตามแผนทีก่ าหนด โดยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อตั โนมัติ สอบเทียบโดยบริษทั เจ้าของ
เครื่อง ในส่วนของครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆมีการสอบเทียบโดยศูนย์วศิ วกรรมการแพทย์เชียงใหม่ และบริษทั
(3) ทรัพยากรบุคคล:
มีการประเมินภาระงานของบุคลากร และประเมินความต้องการของบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนางาน มี
ความเหมาะสมของอัตรากาลังของภาระงานตามFTE มีการประเมินบุคลากรปี ละ 2ครัง้
(5)(6) การคัดเลือกและตรวจสอบมาตรฐานงานบริการจากภายนอก เครื่องมือ วัสดุ น้ายา ห้องปฏิบตั กิ ารทีร่ บั ตรวจต่อ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ผูใ้ ห้คาปรึกษา:
มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารระดับจังหวัดโดยมีตวั แทนทุกโรงพยาบาลจังหวัด ดาเนินการคัดเลือก
พิจารณาสืบราคาร่วม หน่วยงานรับส่งต่อต้องผ่านมาตรฐานสากล โดยมีทปี รึกษาจากทีมคณะกรรมการบริหาร
เวชภัณฑ์จงั หวัดเป็ นทีป่ รึกษา
ซึง่ บริการส่งตรวจนอกหน่วยงาน ได้แก่ตรวจชิน้ เนื้อและเซลล์วทิ ยา รวมทัง้ งานตรวจพิเศษอื่นๆ ทีไ่ ม่สามารถตรวจ
เองได้ มีการคัดเลือกห้องปฏิบตั กิ ารภายนอกทีร่ บั การตรวจต่อ โดยพิจารณาจากคุณภาพผลการตรวจ , ความรวดเร็ว ,
การบริการเสริมอื่นๆ เช่น มีการรายงานผล online ผ่านคอมพิวเตอร์, การมีระบบส่ง fax กรณีมปี ัญหา online
ห้องปฏิบตั กิ ารภายนอกทีท่ าการส่งตรวจต่อในปัจจุบนั ได้แก่
1. บริษทั เนชันแนล
่
เฮล์แคร์ ซิวเท็มส์จากัด ส่งตรวจ ชิน้ เนื้อ , เซลล์วทิ ยา และงานตรวจพิเศษอื่นๆ ได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2555 และมีพยาธิแพทย์ประจาในการตรวจทางเซลล์วทิ ยา
2. รพ.ลาปาง ส่งตรวจ CD4,Viral load , Anti HIV (ELISA)
(7) การสื่อสารกับผูส้ ่งตรวจ:
 จัดทาคู่มอื การเก็บสิง่ ส่งตรวจและการใช้บริการห้องปฏิบตั กิ าร และจัดทา SOP แบบย่อ เพื่อสื่อสารจัดแจกให้
เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องทุกจุดบริการผูป้ ่ วย กรณีมปี ัญหาข้อขัดข้อง หรือ กรณีต้องการคาแนะนาเกีย่ วกับการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร มีการสื่อสารโดยตรง ทางวาจา โทรศัพท์ ระหว่างแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์
และมีการสื่อสารข่าวสาร ปัญหาข้อขัดข้อง โดยผ่านทางการประชุม LINE และทางคณะกรรมการต่างๆ เช่น
PCT, IC , RM , IM โดยมีตวั แทนของห้องปฏิบตั กิ ารเข้าร่วมประชุม
II-7.2 ข. การให้บริการ
(1) การจัดการกับสิง่ ส่งตรวจ:
มีการตรวจสอบคุณภาพสิง่ ส่งตรวจทุกครัง้ ก่อนเตรียมสิง่ ส่งตรวจและก่อนการตรวจวิเคราะห์
มีการปฏิเสธสิง่ ส่งตรวจกรณีสงิ่ ส่งตรวจไม่มคี ุณภาพ และประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) กระบวนการตรวจวิเคราะห์:
ใช้เครื่องมือ วิธแี ละหลักการตรวจวิเคราะห์ทเ่ี ป็ นวิธมี าตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล มีการควบคุม
คุณภาพในการตรวจวิเคราะห์
(3) การส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์ การรายงานค่าวิกฤติ การรักษาความลับ *:
ห้องปฏิบตั กิ ารมีการตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลในระบบ LIS ทีเ่ ชื่อมต่อกับระบบ HIS ของ
โรงพยาบาล ซึง่ ผูใ้ ช้ขอ้ มูลสามารถดูผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารผ่านระบบ HIS โรงพยาบาลได้ ตามลาดับการเข้าถึง
ข้อมูลผูป้ ่ วย และได้กาหนดค่าวิกฤตโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามหนังสืออ้างอิงการตรวจทางพยาธิวทิ ยาคลินิกร่วมกับการ
กาหนดค่าวิกฤตโดยองค์กรแพทย์ รพ.เถิน โดย จนท. Lab แจ้งเตือนเมื่อพบค่าวิกฤติโดยเจ้าหน้าทีท่ ต่ี รวจพบทันที
 ห้องปฏิบตั กิ ารได้ธารงคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ อย่างต่อเนื่อง ได้มกี ารทบทวนค่าวิกฤติและแนว
ทางการรายงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพพบว่าการรายงานค่าวิกฤติตามระยะเวลาทีก่ าหนด ภายใน 2 นาที มีแนวโน้มดี
ขึน้ ในช่วงปี 2556 -2557 ได้มกี ารรายงานผลทางโทรศัพท์แล้วบันทึกในสมุดบันทึก พบว่า การรายงานค่าวิกฤติไม่
เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดและบันทึกในเอกสารไม่ครบถ้วน ในปี 2558 จนถึงปั จจุบนั ได้นาใช้ระบบสารสนเทศ
LIS ในการบันทึกรายงานค่าวิกฤติ โดยกาหนดให้มกี ารแจ้งเตือนกรณีทม่ี ผี ลการตรวจที่เป็ นค่าวิกฤติ และกาหนดให้ผู้
รายรายงานผลเป็ นผู้แจ้ง รายงานค่าวิกฤติทนั ที และผู้ตรวจสอบผลตรวจสอบอีกครัง้ เพื่อ ป้ องกันการลืมรายงานค่า
วิกฤติ ห้องปฏิบตั กิ ารจึงสามารถรายงานค่าวิกฤติและบันทึกในระบบ LIS ทุกรายตามระยะเวลาที่กาหนด แต่จากการ
ทบทวนยังพบว่าหอผูป้ ่ วยลืมบันทึกค่าวิกฤติ จึงได้ทบทวนกับพยาบาลเพิม่ สมุดบันทึกการรายงานแพทย์ในหอผู้ป่วย
เพื่อป้ องกันเจ้าหน้าทีล่ มื ทาให้ สามารถรายงานค่าวิกฤติให้แพทย์ทราบครบทุกราย
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(4) การจัดการกับสิง่ ส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์:
การเก็บรักษาสิง่ ส่งตรวจทีท่ าการตรวจเสร็จสิน้ ไว้เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ กรณีต้องตรวจซ้าหรือตรวจแล็บเพิม่ เติม การ
จัดการสิง่ ส่งตรวจหลังการตรวจเสร็จสิน้ เลือด และส่วนประกอบของเลือด มีการเก็บทิง้ ในถุงขยะติดเชือ้ เพื่อส่ง
ทาลายตามขัน้ ตอนของรพ. ปัสสาวะและน้าล้างอุปกรณ์ต่างๆ ทิง้ ลงท่อน้าทิง้ และลงสู่บ่อบาบัดน้าเสียของรพ.สิง่ ส่ง
ตรวจทางจุลนิ ทรีย์ มีการอบฆ่าเชือ้ ก่อนล้างอุปกรณ์ทาความสะอาดต่อไป
II-7.2 ค. การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
(1) ระบบบริหารคุณภาพ:
 ห้องปฏิบตั กิ ารได้ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพตามระบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
และมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารกระทรวงสาธารณสุข มีการดาเนินงานด้านบุคลากร ระบบบริหาร ระบบบริการ การ
ควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย
(2) การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชานาญระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร:
ห้องปฏิบตั กิ ารมีกระบวนการควบคุมภาพโดยมี Internal Quality Control และ External Quality Control
ครบทุกห้องปฏิบตั กิ าร โดย External Quality Control มีการร่วมกับสถาบันทีม่ กี ารรับรองคุณภาพ เช่น
สานักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์เขต1 เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิรริ าช โดยผลการทดสอบทีส่ ่งกลับมาจะระบุผลการตรวจ หากผลการตรวจมีปัญหา
เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการวิเคราะห์และทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป
(3) ระบบควบคุมคุณภาพ:
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพตามระบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ มีกระบวนการควบคุมภาพ
โดยมี Internal Quality Control และ External Quality Control ครบทุกห้องปฏิบตั กิ าร โดย External Quality Control
(4) การเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานซึง่ เป็ นทีย่ อมรับ/การปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาจากองค์กรทีม่ าประเมิน:
 ได้รบั การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์2555 จากสภาเทคนิคการแพทย์
วันที่ 7 มีนาคม 2560 มีผลถึง 6 สิงหาคม 2563ขยายเวลาการรับรอง 6 เดิอนตามสถานการณ์โรคระบาด
 ได้รบั การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 มีผลถึง วันที่ 6 มีนาคม 2563 ขยายเวลาการรับรอง 6 เดือนตามสถานการณ์โรคระบาด
 จากการประเมินโดยสภาเทคนิคการแพทย์พบข้อเสนอแนะในการจัดสถานทีค่ ดั กรองประวัตผิ บู้ ริจาคโลหิตและ
สถานทีเ่ จาะเลือดให้เหมาะสม หน่วยงานได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 พัฒนาระบบการรายงานผลทางห้องปฏิบตั กิ ารโดยใช้ระบบสารสนเทศ ยกเลิกการคัดลอกผล ทาให้หน่วยงาน
ต่างๆในโรงพยาบาลและ รพ.สต.ในเครือข่ายทัง้ หมดสามารถดูผลผ่านระบบ Online
 พัฒนางานธนาคารเลือดให้สามารถเตรียมส่วนประกอบของเลือดไว้ใช้ในหน่วยงานและเครือข่ายได้
v. แผนกำรพัฒนำ
พัฒนาระบบเรียกคิว เครือ่ งมือตรวจวิเคราะห์เทคโนโลยีทนั สมัย ปลอดภัย
มำตรฐำน
Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
58. บริการห้องปฏิบตั กิ ารทาง
มีระบบบริหารคุณภาพทีค่ รอบคลุมและมีประสิทธิภาพ,
3.5
I
การแพทย์/พยาธิวทิ ยาคลินิก
มีการพัฒนาคุณภาพร่วมกับวิชาชีพอื่น, ได้รบั การ
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II-7.3 พยำธิ วิทยำกำยวิ ภำค & II-7.5 บริกำรตรวจวิ นิจฉัยอื่นๆ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภำพ/ควำมเสี่ยงที่สำคัญ: ถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ทันความต้องการ
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
อุบตั กิ ารณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผล
0
0
0
0
0
ตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิและการตรวจวินิจฉัย
อื่น คลาดเคลื่อน (เช่น ล่าช้า/ ผิดสิง่ ส่งตรวจ/
ผิดวิธกี าร/ผลคลาดเคลื่อน) ทัง้ หมด/ระดับ E
ขึน้ ไป*
ความทันเวลาในการรายงานผลการตรวจ
100 %
NA
NA
NA
NA
วิเคราะห์ ภายใน 2 สัปดาห์

ปี 2564
0

100 %

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

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

(2) การแปลผลการตรวจ และรายงานผล*:
 รายงานผลผ่านระบบ online ห้องปฏิบตั กิ ารนาข้อมูลเข้าระบบ HIS
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ

v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
59. พยาธิวทิ ยากายวิภาค และ
บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ

Score
3.0

DALI Gap

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
-
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II-7.4 ธนำคำรเลือดและงำนบริกำรโลหิ ต
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภำพ/ควำมเสี่ยงที่สำคัญ: ถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ทันความต้องการ
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561
*อุบตั กิ ารณ์การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด
0
0
0
ทัง้ หมด/ระดับ E*
อัตราการใช้ส่วนประกอบของเลือด
100%
100% 100%
จานวนความผิดพลาดของการจ่ายเลือด
0%
0%
0%
จานวนเกิดปฏิกริ ยิ าจากการให้เลือด
< 3%
NA
NA
จานวนผูป้ ่ วยทีต่ ้องส่งต่อเนื่องจากไม่มเี ลือด
0 ราย
0 ราย 0 ราย
จานวนผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ จากการให้เลือด
0 ราย
0 ราย 0 ราย
ความทันเวลาของการขอใช้เลือดฉุกเฉิน
100 %
100% 100%

ปี 2562 ปี 2563
0
0

ปี 2564
0

100%
0%
NA
0 ราย
0 ราย
100%

100%
1 ครัง้
0
0 ราย
0 ราย
100%

100%
0%
0.3
0 ราย
0 ราย
100%

ii. บริบท
ขอบเขตบริการ:
1. การจัดหาเลือดและส่วนประกอบของเลือด
2. การเตรียมเลือด และส่วนประกอบของเลือดให้ผปู้ ่ วย
3. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร อื่นๆ ได้แก่ Coomb’s Test
การเตรียมส่วนประกอบของเลือดทีท่ าได้:
Packed red cells , Leukocyte poor pack red cell, Platelets concentrate, Fresh Frozen Plasma
iii. กระบวนกำร
* ระบบตรวจสอบและทบทวนการใช้โลหิต/ผูก้ ากับดูแล:
เมื่อมีการขอโลหิต เจ้าหน้าทีต่ รวจเช็ค ลงทะเบียนในระบบ Hos XP และ LIS
• เจ้าหน้าทีท่ างห้องปฏิบตั กิ ารทาการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดผูป้ ่ วย (cross-matching )
• บันทึกข้อมูลในและพิมพ์ใบคล้องลงในโปรแกรม LIS Blood Bank
• ตรวจสอบความถูกต้องของโลหิต ข้อมูลผูป้ ่ วย ก่อนจ่ายออกจากคลังโลหิต
จัดตัง้ ตัวแทนสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมปรึกษาเพื่อทบทวนการใช้โลหิตและหาแนวทางแก้ไข โดยมีการร่วมแก้ปัญหาในที่
ประชุมและมีการประสานงานโดยตรงกับเทคนิคการแพทย์ทร่ี บั ผิดชอบงานธนาคารเลือดโดยตรง
ระดับขัน้ ต่าของการสารองเลือดและส่วนประกอบของเลือด และผลการปฏิบตั :ิ
มีการสารองโลหิตตามแนวโน้มความต้องการใช้ในแต่ละช่วง โดยทาการสารองอย่างต่าหมู่เลือดละ 5 unit ต่อวัน อาจ
เปลีย่ นแปลงเพิม่ หรือลดได้ตามความเหมาะสมและความต้องการใช้โลหิตในช่วงเวลานัน้
ระบบการแจ้งผลการติดเชือ้ แก่ผบู้ ริจาคโลหิต/จานวนผูต้ ดิ เชือ้ ในรอบปี ทผ่ี ่านมา:
เมื่อมีผบู้ ริจาคโลหิตในทีต่ งั ้ ทีม่ ผี ลการติดเชือ้ เป็ นบวก ทางหน่วยงานจะมีการแจ้งผูบ้ ริจาคให้มาทาการตรวจ
เลือดซ้าและส่งแพทย์เพื่อทาการรักษาต่อไป
มาตรฐานการตรวจร่องรอยการติดเชือ้ (disease marker):
 โลหิตทีไ่ ด้จากการรับบริจาคจะส่งไปตรวจร่องรอยการติดเชือ้ ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จ.เชียงใหม่
โดยมีการตรวจดังนี้ : ตรวจหาหมู่เลือด ABO , หมู่เลือด Rh , HBsAg, Anti HIV, HIV Ag , Anti HCV, VDRL
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, TPHA และ Nucleic acid testing
ระบบคัดแยก กักกัน ชีบ้ ่งเลือดทีไ่ ม่ผ่านการตรวจและเลือดทีต่ ดิ เชือ้ :
มีการจัดเก็บเลือดแยกตู้กนั อย่างชัดเจนระหว่างเลือดทีท่ าการตรวจการติดเชือ้ ผ่าน และเลือดทีอ่ ยู่ระหว่างการ
ตรวจ มีสลากติดตู้เย็นชัดเจน กรณีเลือดทีม่ ผี ลการตรวจพบติดเชือ้ จะแยกใส่ถุงขยะติดเชือ้ เพื่อส่งสู่ระบบการ
ทาลายเชือ้ ของ รพ.ต่อไป
ระบบห่วงโซ่ความเย็นของการเก็บรักษาและขนส่ง:
มีระบบการเก็บรักษาอุณหภูมถิ ุงเลือดให้มคี ุณภาพ ในกรณีการขนส่งโลหิตทีไ่ ด้รบั จากโรงพยาบาลลาปาง หรือ กาชาด
ภาคเชียงใหม่ จะมีการเก็บรักษาโลหิตขณะนาส่งในกระติกรักษาความเย็น
• ในกรณีการรับโลหิตของหอผูป้ ่ วย เจ้าหน้าทีท่ างห้องปฏิบตั กิ ารจะจัดเตรียมกระติกพร้อม ICE PACK เพื่อรักษาอุณหภูมิ
ให้เหมาะสม และจะทาการจ่ายโลหิตก็ต่อเมื่อต้องให้เลือดในทันที หากยังไม่มคี วามจาเป็ นต้องใช้เลือดในขณะนัน้ จะให้มี
การฝากเก็บทีต่ ู้เย็นธนาคารเลือดก่อน
ประเด็นทีย่ งั ไม่สามารถดาเนินการตามมาตรฐาน/แนวทางของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้:
 ไม่มี
การเข้าร่วมระบบประกันคุณภาพจากภายนอก:
 มีการควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอก external QC ร่วมกับสานักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การรับรองคุณภาพทีไ่ ด้รบั :
ได้รบั การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 7 มีนาคม
2560 มีผลถึง 6 สิงหาคม 2563 และขยายเวลาการรับรอง 6 เดิอนตามสถานการณ์โรคระบาด
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 พัฒนาระบบงานธนาคารเลือด มีการรับบริจาคโลหิต ระบบการส่งตัวอย่างเลือดไปคัดกรองทีก่ าชาดภาค
เชียงใหม่ และมีการรายงานผลการตรวจคัดกรองเลือดของผูบ้ ริจาคโลหิต
v. แผนกำรพัฒนำ
- เครือข่ายผูบ้ ริจาคโลหิต
มำตรฐำน
60. ธนาคารเลือดและงานบริการ
โลหิต

Score
3

DALI Gap
I

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
มีการติดตามผลการดาเนินการ และแสดงให้เห็นว่า
สามารถให้เลือดแก่ผปู้ ่ วยได้อย่างปลอดภัย ทันเวลา
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II-8 กำรเฝ้ ำระวังโรคและภัยสุขภำพ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นคุณภำพ/ควำมเสี่ยงที่สำคัญ: ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ครอบคลุม ประสิทธิภาพ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
1. ความทันเวลาของการรายงาน รง.506
100%
98.75
97.83
99.95
2.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SRRT
ระดับดี
N/A
พืน้ ฐาน พืน้ ฐาน

3.ติดตามกลุ่มเข้าพืน้ ทีจ่ ากการเฝ้ าระวังโรค
covid-19 ให้ปฎิบตั ติ ามมาตรการการกักตัว
4.สอบสวนกรณีเข้าข่าย หรือ วินิจฉัยโรค
covid-19 ทันเวลา

ไม่ปฎิบตั ิ
ตาม =0
100%

5.อัตราป่ วยโรคอุจจาระร่วง

ไม่เกิน

ปี 2563
98.75
ไม่ได้
ประเมิน

-

-

-

0

-

-

-

100%

995.96

ปี 2564
99.55
ดี
(ประเมิน
ตนเอง)
4
100%

1,003.63 2,419.94 1,303.02 876.25

1000ต่อ
แสน ปชก
6.อัตราตายวัณโรค

ไม่เกิน

22.7

23.5

6.3

21.1

18.9

ร้อยละ 5
ii. บริบท
โรคและภัยสุขภาพสาคัญในพืน้ ที:่
โรงพยาบาลเถินเป็ นโรงพยาบาลทีด่ าเนินการเฝ้ าระวังโรคทางระบาดวิทยาร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในทุก
ระดับตัง้ แต่ระดับหมู่บ้าน ระดับตาบล และระดับอาเภอ ประกอบไปด้วย พืน้ ที่ 8 ตาบล 95 หมู่บ้าน โดยมีศูนย์บญ
ั ชาการ
ผ่าน ระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพและศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข(Emergency Operation Center: EOC) อาเภอเถินและด้านสาธารณสุข การดาเนินงานเฝ้ าระวังโรคและภัย
สุขภาพ ใช้มาตรฐาน SRRT (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) โดยมีทมี ระดับอาเภอ และ ทีมโซน
อีก 4 โซน เพื่อให้ครอบคลุมการดาเนินการทุกพืน้ ที่ โดยในแต่ละทีมมีผทู้ ผ่ี ่านการอบรมด้านระบาดวิทยาเป็ นแกนนาอย่าง
ครบถ้วน ทังนี
้ ้ปัจจุบนั โรคระบาดสาคัญทีต่ ้องควบคุมอย่างเข้มข้นได้แก่โรค covid-19 จึงมีกระบวนการทางานอย่าง
ต่อเนื่องตัง้ แต่เฝ้ าระวังจนถึงการรักษาและดูแลต่อเนื่องถึงชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็ นพีเ่ ลีย้ งในการดาเนินงาน รพ.ลูกข่าย
ได้แก่ รพ.สบปราบ และ รพ แม่พริก เพื่อมีการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเหมาะสม
โรคและภัยสุขภาพสาคัญทีอ่ ยู่ในแผนเฝ้ าระวัง:
โรคติดต่อทีต่ ้องเฝ้ าระวัง ของอาเภอเถินทีม่ แี ผนการเฝ้ าระวังตลอดระยะเวลา 2 ปี ท่ผี ่านมา ได้แก่ โรค covid-19 ที่
เกิดการระบาดทัวโรคและมี
่
อตั ราเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับอาเภอ โรคอุจจาระร่วงทีม่ อี ตั ราป่ วย
เป็ นอันดับหนึ่งของอาเภอเถินตลอดมา โรควัณโรคที่มอี ตั ราตายเพิม่ มากขึ้นใน 1 ปี ท่ผี ่านมา และ โรคไข้เลือดออกที่
ถึงแม้อตั ราป่ วยยังไม่มากเกินเกณฑ์เป้ าหมายแต่ในปี 2564 การพยากรณ์ความเสี่ยงทางระบาดวิทยามีโอกาสเกิดการ
ระบาดได้สงู
iii. กระบวนกำร
II-8 ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร:
(1) (2) นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร:
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 การดาเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การป้ องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ โดยใช้กลยุทธ์การ
มีส่วนร่วมโดยมีผบู้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์การปฏิบตั งิ าน ( Incident commander : IC) มีกระบวนการ ในการ
ทบทวนผังโครงสร้างระบบ และทบทวนบทบาทหน้าที่ในแต่ละกล่องปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์ของ
โรค covid-19 จึงเพิม่ การฝึกซ้อมการปฎิบตั ิ การจาลองเหตุการณ์ทุกประเด็นสาคัญ นอกจากนี้ยงั แต่งตัง้ SAT
Manager อาเภอ ระบุ
ประเด็นรายงานด้าน การเจ็บป่ วย/สิง่ แวดล้อม/สาธารณภัย/ผลลบต่อภาพลักษณ์/การเจ็บป่ วยของบุคลากร
(3) (4) บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ทรัพยากรอื่นๆ:
การดาเนินงานภายใต้บุคลากรทีผ่ ่านการพัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยา ทัง้ หลักสูตร CDCU
( Communicable Disease Control Unit ) หลักสูตร FEMT(Field Epidemiology and Management Training ;
FEMT)และมีการแต่งตัง้ ทีม SAT และ ทีม JIT ประชุมสรุปบทบาทการทางาน และมีแผนจัดเวทีถอดบทเรียนการ
ดาเนินงานของ SRRT เพื่อหาจุดเด่น และจุดด้อย โดยยกสถานการณ์ 4 โรคสาคัญ ได้แก่ โควิด-19
ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง และ วัณโรค ในส่วนของทรัพยากรแบ่งการจัดสรรเป็ น 2 ระดับคือ ระดับเฉพาะด้าน
สาธารณสุข บริหารผ่าน CUP และมีการ chare ทรัพยากรระหว่างเครือข่าย คือ รพ.สบปราบ และ รพ.เถิน อีก
ระดับคือได้รบั สนับสนุนโดย EOC อาเภอเถิน ตามคาสังในสถานการณ์
่
นนั ้ ๆ เช่นงบจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในอุปกรณ์ป้องกันตนเองของบุคลากรหรือผูน้ าชุมชนในการลงพืน้ ทีเ่ ป็ นต้น
(5) การสร้างความรูค้ วามเข้าใจ:
มุง่ เน้นการรับทราบบทบาทภารกิจของแต่ละทีม เพื่อมีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั อิ าทิ ทีม SRRT มีดงั นี้
1. เฝ้ าระวังโรคติดต่อทีแ่ พร่ระบาดรวดเร็วรุนแรง 2. ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency) 3.
สอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพทันการณ์ 4. ควบคุมโรคขัน้ ต้น (Containment) ทันที 5. แลกเปลีย่ นข้อมูลเฝ้ าระวังโรค
และร่วมมือกันเป็ นเครือข่ายทัง้ ภายในอาเภอเถินเอง และ ต่างอาเภอเครือข่ายได้แก่ อาเภอสบปราบและอาเภอแม่พริก
ผ่านจุด ภารกิจของทีม SRRT ในการตอบสนองเหตุการณ์ เน้นการเฝ้ าระวัง หยุดหรือจากัดการแพร่ระบาด ของโรค
โดยเร็ว ทีม SRRT อาเภอเถินเริม่ ดาเนินการภายใน 1 ชัวโมงแรกที
่
พ่ บผูป้ ่ วยหรือได้รบั แจ้ง เพือ่ ควบคุมการแพร่กระจาย
โรคในเบื้องต้น (Outbreak Containment) และลงสอบสวนภายใน 1 วัน ส่วนการสรุปรายงานขึน้ กับแต่ละโรค เช่น โรค
โควิด-19 ภายใน 3 ชัวโมง
่
II-8 ข. การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลเฝ้ าระวัง:
(1)(2) การเฝ้ าระวัง บันทึก และจัดเก็บข้อมูล:
ได้จดั ทาคู่มอื รายงาน 506 ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และมีการสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็ น
Line application Google drive หรือการสร้าง Link เชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ รวมถึงกาหนดบุคคลในการจัดเก็บข้อมูลและนา
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย IT man นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาล 1 ท่าน และนักวิชาการสาธารณสุ ข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 1 ท่าน สรุปข้อมูลรายเดือน นาเสนอต่อทีมเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
(3)(4) การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมาย ค้นหาการเพิม่ ผิดปกติหรือการระบาด:
การวิเคราะห์สถานการณ์โรคเพื่อนาเสนอทีมในการแก้ไขปัญหา ของอาเภอเถิน ดึงข้อมูลจากรายงานและการ
เขียนแบบสอบสวนโรค โดยใช้สถิตอิ ตั ราป่ วย ลาดับข้อมูล 10 ลาดับโรค วิเคราะห์ตามหลักระบาดวิทยา คือ ห้วงเวลา (
Time ) สถานทีท่ เ่ี กิดโรค ( Place ) รายตาบล / หมู่บ้าน และกลุ่มวัย หรือ กลุ่มอาชีพทีเ่ กิดโรค ( Person )นอกจากนี้ยงั
เปรียบเทียบกับข้อมูลจังหวัด ส่วนข้อมูลโรคโควิด -19 ต้องทาข้อมูลรายวันเพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักของ
ประชาชน ทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่การมีคนเข้าพืน้ ที่ ความเสีย่ ง จานวนผูป้ ่ วย แสดงให้เห็นถึงทีม่ าการติดเชือ้ เพื่อป้ องกันการ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แพร่กระจายเชือ้ อย่างทันท่วงที
(5)(6) การติดตามเฝ้ าดูสถานการณ์ การคาดการณ์แนวโน้มเพื่อวางแผนป้ องกัน:
แต่งตัง้ ทีมตระหนักรู้ (Situation Awareness Team; SAT) ซึง่ หมายถึง ทีมปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามสามารถใน
การรวบรวมข้อมูล เพือ่ ติดตาม ตรวจจับ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พร้อมทัง้ แจ้งเตือนแก่ผบู้ ริหารและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเพื่อพิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์นนั ้ ๆ ทาหน้าทีร่ บั แจ้งเหตุการณ์ตรวจสอบ การตรวจสอบยืนยัน (Verify)
วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสีย่ ง(Situation Analysis & Risk Assessment) โดยกาหนดคุณสมบัตเิ ป็ นผูท้ ม่ี ี
ข้อมูลในพืน้ ที่ และรับผิดชอบในประเด็นหลักด้านสุขภาพนัน้ ๆ เช่น ด้านอุบตั เิ หตุ ได้แก่ หัวหน้าห้องฉุกเฉิน ด้าน
สิง่ แวดล้อมได้แก่หวั หน้าทีม ENV เป็ นต้น เมื่อเกิดเหตุ ทีม SAT ตรวจสอบข้อมูล แจ้ง IC และแจ้งทีมสอบสวนโรค (Joint
Investigation Team :JIT) ดาเนินการต่อไป
II-8 ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ:
(1) แผนตอบสนอง การเตรียมความพร้อม:
เมื่อได้รบั แจ้ง จากช่องทางต่างๆ อาทิ หน้างานสาคัญ OPD ER หรือจากสถานพยาบาลเครือข่ายทีม่ ศี กั ยภาพ
สูงกว่า ไม่ว่าจะจาก รพ. ลาปาง หรือ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ทีม SAT ตรวจสอบข้อมูล แจ้ง IC และแจ้งทีม
สอบสวนโรค (Joint Investigation Team :JIT) ดาเนินการการเฝ้ าระวังสอบสวน ควบคุมโรคหรือภัยสุขภาพ ค้นหา
สาเหตุและแหล่งรังโรคตามระดับและพืน้ ทีว่ ่าเป็ นโซนไหนใน 4 โซนของอาเภอเถิน เพื่อนาไปสู่การควบคุมและป้ องกัน
พร้อมทัง้ ส่งต่อข้อมูลทีไ่ ด้จากการปฏิบตั กิ ารกลับไปยังผูบ้ ริหาร IC หากเกินกาลังความสามารถ IC พิจารณาส่งข้อมูลเพื่อ
เสนอเปิ ด EOC ระดับอาเภอซึง่ มีนายอาเภอสังการดั
่
งสถานการณ์
่
โรค covid-19 ทีเ่ กิดปัจจุบนั
(2) ทีม SRRT:
ทีม SRRT อาเภอเถินกาหนด สมรรถนะ 3 ข้อ คือ Detect Report และ Response โดยแบ่งหน้าทีใ่ นบทบาท
ของ ทีม SAT และทีม JIT อย่างชัดเจน มี Flow ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การจัดทาทะเบียนประสานงาน และทาแผนที่
เพื่อจัดทา Mapping Point ในทุกพืน้ ที่ ทัง้ นี้ได้แบ่งโซนปฎิบตั งิ านเป็ น 4 โซนตามภูมทิ ศั น์และขนาดพืน้ ที่กาหนดขอบเขต
ชัดเจน และมีการประเมินทีม SRRT ระดับตาบล และระดับอาเภอ ทัง้ นี้ในปี 2563 ไม่ได้รบั การประเมินเนื่องด้วย
สถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 แต่ประเมินตนเองอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน SRRT ซึง่ ในปี 2565 จะมีการ
ประเมินมาตรฐาน SAT / JIT ต่อไป
(3) มาตรการป้ องกันทีจ่ าเป็ น:
 มาตรการจาเป็ นในการนามาใช้ ประกอบไปด้วยมาตรการเชิงนโยบายทีใ่ ช้พน้ื ทีใ่ นการจัดการของโรคโควิด-19
แบ่งตามสีการควบคุมกากับ สีแดงเข้ม เป็ นพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเป็ นพืน้ ทีค่ วบคุมควบคุมสูงสุด สีสม้ เป็ น
พืน้ ทีค่ วบคุม สีเหลืองเป็ นพืน้ ทีเ่ ฝ้ าระวังสูง โดยใช้อานาจกฎหมาย พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ และความร่วมมือของชุมชน
เป็ นหลัก ทัง้ นี้มาตรการการดูแลผูป้ ่ วยได้มุ่งเน้นให้ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด เช่น การ DOT และ การปฏิบตั ติ วั ตามแนวทาง
ในผูป้ ่ วยวัณโรค เป็ นต้น
(4) ช่องทางรับรายงาน:
 ในการเฝ้ าระวังได้มกี ารลงบันทึกข้อมูลใน HOSxP โปรแกรมรายงาน 506 ซึง่ สามารถสืบค้นข้อมูล ขณะปัจจุบนั
และย้อนหลังได้ ทาให้ทราบสถานการณ์ของโรค นอกจากนี้ช่องทางการรายงาน ให้รวดเร็ว ทันเวลายังใช้ทางโทรศัพท์
ทางไลน์ ร่วมด้วย
(5) การสอบสวนผูป้ ่ วยเฉพาะราย:
กรณีได้รบั แจ้งจากทีม SAT ทีม JIT จะตรวจสอบ ยืนยันการวินิจฉัย แบ่งหน้าทีก่ ารสอบสวนผูป้ ่ วย และ
สอบสวนในชุมชน ค้นหากลุ่มสงสัย นาข้อมูลวิเคราะห์ สรุปรายงานส่งตามระบบ ตามเวลาทีก่ าหนด และส่งข้อมูลให้ทมี
ชุมชนดาเนินการตามแนวทางแต่ละโรคต่อไป
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(6) การสืบค้นและควบคุมการระบาด:
 เมื่อเกิดการระบาดของโรค สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดคือการค้นหาผูป้ ่ วยรายแรก ซึง่ จะสามารถบอกแหล่งระยะเวลาการ
ระบาด และสามารถนามาควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้การควบคุมการระบาด และการเข้าปฎิบตั งิ านใน
พืน้ ทีอ่ ย่างปลอดภัยเป็ นสิง่ สาคัญ ทีอ่ าศัยทีมชุมชนร่วม ดาเนินการและครอบคลุมพืน้ ทีร่ ะบาด เช่น กรณี โควิด -19 การ
ยืนยัน Timeline ให้ไว เพื่อลงควบคุมโรคของทีม ประสานทีม SRRT ในพืน้ ทีด่ ว้ ยความรวดเร็ว
II-8 ง. การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและเตือนภัย:
(1) การจัดทารายงานและเผยแพร่สถานการณ์โรคต่อสาธารณะ:
 ได้แบ่งระดับการรายงานและการตรวจสอบตามความรุนแรงของโรค อาทิ วัณโรค จัดทารายงาน ข้อมูลสาคัญ เพื่อ
เผยแพร่สร้างความตระหนัก ปี ละ 2 ครัง้ กรณีโรค ระบาดรุนแรงต้องดาเนินการทุกวันทัง้ นี้ ข้อมูลสาคัญในการเผยแพร่
จะต้องได้รบั การตรวจสอบก่อนเผยแพร่ ป้องกันการกระทบต่อจิตใจ หรือ ภาพลักษ์หน่วยงานหรือองค์กร เป็ นต้น ซึง่ สื่อ
ในการเผยแพร่มที งั ้ สื่อภายใน ได้แก่ Line Group Webpage Facebook สื่อวิทยุในเครือ 2 คลื่น
(2) การรายงานโรคตามกฎหมาย:
ดาเนินการตามขัน้ ตอนของ ระบบ ICS และระบบ SAT รวมถึงรายงานตามระบบควบคุมโรค ตามระยะการหนด
เวลาส่งรายงานตามแนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อทีต่ ้องเฝ้ าระวัง ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดเชือ้
พ.ศ. 2558
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
การได้รบั ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 เช่น การจัดถุงชุด
มอบแก่ผกู้ กั ตัวจากพืน้ ทีท่ ่มี กี ารระบาดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การดาเนินการแก้ไขปญหาโควิด - 19 โดย EOC
อาเภอ เถิน ทีท่ ุกหน่วยงานเต็มใจช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
61. การเฝ้ าระวังโรคและภัย
สุขภาพ

Score
3.5

DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
I
1. การจัดการเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ ในการ
เฝ้ าระวังโรคโดยมี Data center ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และ
เครื่องมือทีท่ นั สมัย ตอบสนองต่อความต้องการทุก
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
2. มีการสร้างระบบติดตามประเมินผลและจัด ทีม
รับผิดชอบทีส่ ามารถวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อส่งให้
ทีมบริหาร และทีมทีเ่ กีย่ วข้องปรับปรุงกระบวนการเฝ้ า
ระวังโรคและภัยสุขภาพอย่างทันท่วงที
3. ประเมินมาตรฐาน SRRT / มาตรฐาน SAT มาตรฐาน
JIT พัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

II-9 กำรทำงำนกับชุมชน
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: ความครอบคลุม ผลกระทบ
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
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ผูป้ ่ วยเบาหวานเขต NPCU ต้นแบบ
(สะเลียมหวาน) สามารถควบคุมระดับ
น้าตาลสะสมน้อยกว่าเท่ากับ 7
ผูป้ ่ วยเบาหวานได้รบั การตรวจ HbA1c ใน
NPCU ต้นแบบ(สะเลียมหวาน)
หญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี อี ายุ 15- 19

พระอสว. 1 วัด 1 รพ.สต. 1 รพ.
ร้อยละผูส้ งู อายุ 60 ปี ขน้ึ ไปทีไ่ ด้รบั การ
ประเมิน ADL. และ GSD ทัง้ หมด
ร้อยละการจัดตัง้ เครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูมิ NPCU

ร้อยละ40

12.66

19.52

ร้อยละ 95

38.46

47.86

66.21

ไม่เกิน
20 ต่อพัน
ประชากรหญิง
15- 19ปี
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

16.76

28.15

29.36

4 แห่ง

NA

NA
100

NA
100
NA

15.86
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22.01
28.04

NA
100
NA

69.66
18.5

77.94
15.99

100
100
1

100
100
3

ii. บริบท
ชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ ความต้องการ ศักยภาพ กลุ่มเป้ าหมายสาคัญ:
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมโิ รงพยาบาลเถิน ดูแลหลักในส่วนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลเถิน รวม 6 หมูบ่ ้าน ในตาบลล้อมแรด ประชากร 4,063 คน มีศกั ยภาพในการให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุก
ในชุมชน ครอบคลุม 7 กลุ่มวัย ทัง้ 4 มิติ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟิ้ นฟู ) แบบองค์รวมผสมผสาน โดยเน้นการส่งเสริม
สุขภาพ ป้ องกันโรค การคัดกรอง การส่งต่อ และการดูแลต่อเนื่องเชื่อมโยงจากโรงพยาบาลถึงทีบ่ ้าน นอกจากนี้ ยัง
ร่วมกับสาธารณสุขอาเภอเถิน และภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมระบบบริการปฐมภูมแิ ละสนับสนุนเครือข่ายทัง้ อาเภอ
เถิน ทัง้ 18 รพ.สต. รวม 95 หมู่บ้าน ประชากร 40,255 คน (HDC ณ วันที่ 23/07/2564) กลุ่มเป้ าหมายสาคัญการ
ทางาน เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอาเภอ (district Health System: DHS) เป็ นเป้ าหมายขับเคลื่อน ประเด็นสุขภาพ 7
ประเด็น หลัก ได้แก่ แม่และเด็ก การออกกาลังกาย ผูส้ งู อายุ การลดอุบตั กิ ารณ์จารจร การจัดการขยะ มะเร็งเต้านม โค
วิด นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มเป้ าหมายในการให้บริการในกลุ่มโรคสาคัญของอาเภอ เช่น กลุ่ม NCDs
iii. กระบวนกำร
II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับชุมชน
(1)(2) การกาหนดชุมชน ประเมินความต้องการและศักยภาพ วางแผน ออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับชุมชน:
 เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
เป้ าหมายการจัดบริการปฐมภูมใิ นรูปแบบ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมคิ รอบคลุมทัง้ อาเภอภายในปี 2565
ปัญหาการดาเนินการในอดีตพบว่าการดาเนินการไม่สามารถทาได้ต่อเนื่อง ทาให้พน้ื ทีข่ าดความเชื่อมันในการประสาน
่
ความร่วมมือ ไม่สามารถเข้าถึงปัญหาทีเ่ ป็ นบริบทของพืน้ ที่ จึงปรับยุทธศาสตร์เริม่ สร้างจากพืน้ ทีต่ ้นแบบ พัฒนา
บุคลากร แล้วจึงค่อยขยายการดาเนินการให้ได้ตามเป้ าหมาย
ดำเนิ นกำร
1. ประชุมวางแผนเลือกพืน้ ทีต่ ้นแบบ ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีห่ ่างไกล และมีทมี งานทีม่ ศี กั ยภาพ โดยเลือกเป็ นเขต ตาบลเวียง
มอก และแม่มอก
2. จัดตัง้ เป็ น เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมสิ ะเลียมหวาน (NPCUสะเลียมหวาน) ครอบคลุมหน่วยบริการ 7 รพ.สต.
2 ตาบล
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3. จัดดาเนินการค้นหาปัญหาครบทีม สหวิชาชีพ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบตั ิ เภสัชกร นัก
กายภาพบาบัด ทันตแพทย์/ทันตาภิบาล แพทย์แผนไทย นักโภชนาการ ของโรงพยาบาลเข้าไปร่วมดาเนินการกับทีม
สหวิชาชีพของ รพ.สต. ในเขต โดยแน้นให้มกี ารบูรณาการความรู้ ซึง่ แต่เดิมแต่ละสหวิชาชีพ แยกกันให้ความรู้ หรือ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ผลลัพธ์ ทาให้เกิดการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพทีต่ รงกับปัญหาของคนไข้อย่างตรงจุด
(Focus) ทาได้จริง (Realistic) ต่อเนื่อง (continuity)
4. เริม่ จากโรคทีเ่ ป็ นปัญหาหลัก คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และผูป้ ่ วยทีม่ ปี ัญหาซับซ้อนในการดูแล ไม่สามารถ
เดินทางไปรับบริการที่ โรงพยาบาลได้ เช่นผูป้ ่ วยติดเตียง จิตเวชทีม่ ปี ัญหาในชุมชน ตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน
5. ร่วมกับภาคีในชุมชน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ แลกเปลีย่ นปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข รวมถึงการ
ขอรับอุปกรณ์และบริการสนับสนุนต่างๆให้กบั ผูป้ ่ วยในพืน้ ที่
6. การทาระบบจัดการด้านทรัพยากรทัง้ บุคลากร เวชภัณฑ์เพิม่ เติม การสารองระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
โรงพยาบาลเถิน และ NPCU
7. ขยายการบริการด้าน NPCU โรงพยาบเถิน และ NPCU วังหิน เพิม่ ขึน้ ผลลัพธ์ ผูป้ ่ วยเข้าถึงบริการมากขึน้ ลดการ
เดินทางไปรับบริการทีร่ พ.เถิน ลดการส่งต่อไปยัง รพ. ทุ่งเสลีย่ ม ในประชากรใกล้เขตรอยต่อจังหวัดสุโขทัย สามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิต และระดับน้าตาลได้ดขี น้ึ ทึมสหวิชาชีพ เข้าใจการดูแลแบบ Humanize patient center
approach มากขึน้ พัฒนาเป็ นทีมพีเ่ ลีย้ งในการสร้างทีมนาด้านสุขภาพในอาเภอ ต่อไป

(3) การร่วมมือกับภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง จัดบริการสุขภาพสาหรับชุมชน:
เป้ ำหมำย เพื่อการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะภาคีหลักในท้องถิน่
ดำเนิ นกำร
ทีมงานของโรงพยาบาลเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการพชอ. พชต. ร่วมกับทีมงานรพ.สต. พืน้ ที่ เพื่อทาความเข้า
ใจความต้องการของชุมชน เป็ นประโยชน์ในการวางแผนปรับแผนงานระดับอาเภอให้สอดคล้องกัน การจัดสรร
งบประมาณและกาลังคน การช่วยเหลือเป็ นไปอย่างสอดคล้อง และเชื่อมโยงเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันทัง้ อาเภอ ไม่ให้
งบประมาณกระจายนาไปสู่ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ให้เห็น
ผลลัพที่ได้
1. ได้รบั การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์จากหน่วยงาน อปท.เช่น เครื่องวัดน้าตาลปลายนิ้ว เครื่องวัดความดัน
โลหิต เครื่องจุ่มเค็ม เพือ่ ดาเนินการส่งเสริมป้ องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ในประชากรทัวไป
่ และกลุ่มเสีย่ งได้
ทัง้ อาเภอ
2. NPCU สะเลียมหวาน ได้รบั การสนับสนุนเครื่องกระตุ้นหัวใจ และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ เพื่อนาไปใช้
ดาเนินการในรูปแบบเคลือข่ายในพืน้ ที่
3. ได้รบั การสนับสนุนรถส่งต่อผูป้ ่ วย
(4) การประเมินและปรับปรุง:
 เครือข่ำยหน่ วยบริกำรปฐมภูมิ
เป้ ำหมำย เพื่อให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงบริการให้ครอบคลุม การดาเนินงาน NPCU จึงใช้หลักการ Plan Do Check Act โดยเน้น
ให้เป็ นทีมทีย่ ดื หยุ่น ไม่ยดึ ติดกับวิธกี าร เน้นให้ทุกคนในทีมมี skill mixed หมุนเวียนคนช่วยเหลือกันในพืน้ ที่ เพื่อให้มี
ความคล่องตัวในการปรับเปลีย่ นงาน
ดำเนิ นกำร
1. มีการพูดคุยปั ญหาทีพ่ บ และวางแผนประเมิณปรับรูปแบบการทางานกันในทีมงานสม่าเสมอ โดยเฉพาะแบบไม่
เป็ นทางการร่วมกับทีมพืน้ ที่ เช่น ระหว่างรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
2. ทดลองปรับการให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น การปรับ node NPCU ทีใ่ ข้เป็ นสถานทีต่ รวจรักษา จาก 3 node(
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จาก 7 รพ.สต.) ปรับเป็ นการหมุนเวียนไปยังแต่ละ รพ.สต. ทดลองปรับการออกเยีย่ มบ้านกับวันตรวจรักษาแยกวันกัน
3. นารูปแบบทีท่ าแล้วได้ผลดีไปขยายทาต่อ เช่น การเพิม่ จุดตรวจให้เช้าถึงชุมชน
4. ปรับปรุงแก้ไขการทางานทีเ่ ป็ นปัญหา เช่น เมื่อได้รบั ทราบปัญหาการจ่ายยาซ้าซ้อนระหว่าง NPCU กับ
โรงพยาบาล ได้มกี ารปรับรูปแบบให้มกี ารส่งคืนข้อมูลการปรับยาผูป้ ่ วยเข้าไปยังระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล
5. พัฒนาทักษะการให้การดูแลคนไข้ และวิธกี ารดูแลคนไข้ของทีมงาน จากการพูดคุย ในระยะแรกเหมือนจะสร้าง
ความลาบากและเพิม่ ภาระงาน แต่เมื่อเป็ นทีร่ จู้ กั แม้จะไม่สามารถหมุนวนไปยังจุดเดิม แต่กลับพบว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
ประโยชน์จากการรักษาส่วนหนึ่งจะยินยอมทีจ่ ะเดินทางมาตรวจยังสถานทีท่ ไ่ี กลสขึน้ เพื่อมารับการรักษากับทีม
II-9.2 การเสริมพลังชุมชน
(1) ภาพรวมของการทางานร่วมกับชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย:
 เน้นการทางานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่าย ได้แก่ องการปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ าชุมชน แกนนาสุขภาพ อส
ม.ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้องเช่น ตารวจ ในเรื่องการบาบัดยาเสพติดในชุมชน
 เครือข่ายผูส้ งู อายุ โรงเรียนผูส้ งู อายุ
สถานการณ์ผสู้ งู อายุในอาเภอเถินปี 2564 จานวน12,788 คน ติดสังคม 9,606 คน ติดบ้าน 194 คน และติดเตียง 42
ปัญหาทีพ่ บบ่อยและสาคัญในผูส้ งู อายุเป็ นการเสื่อมของทางด้านร่างกายและจิตใจ มีผลทาให้คุณภาพชีวติ ลดลงอย่าง
มาก และสูญเสียสมรรถภาพทัง้ ร่างกายและจิตใจผูส้ งู อายุทม่ี ปี ั ญหามากขึน้ ในผูท้ ป่ี กติค่อนข้างปรับตัวลาบาก มีปัญหา
สุขภาพจิต การปรับตัวของผูส้ งู อายุแต่ละคนขึน้ อยู่กบั สภาพร่างกาย ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ความมันคง
่ กิจกรรม
ในแต่ละวัน สิง่ แวดล้อมในบ้าน การติดต่อกับสังคมภายนอกบ้าน การยอมรับการช่วยเหลือจากคนรอบข้าง ญาติ ผูด้ ู แลที่
ถูกต้องและเหมาะสมวัยผูส้ งู อายุเป็ นวัยทีต่ อ้ งเผชิญกับภาวะวิกฤตการณ์ต่างๆมากมายซึง่ เป็ นผลมาจากการ
เปลีย่ นแปลงจากทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเริม่ ต้นมาตัง้ แต่วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้น วัยกลางคนและมาส่งผลอย่างเด่นชัด
ในช่วงวัยอายุน้ี การเปลีย่ นแปลงในวัยสูงอายุน้โี ดยมากมักเปลีย่ นแปลงในทางเสื่อม
เป้ าหมาย
1)ผูส้ งู อายุทุกกลุ่มผูส้ งู อายุตดิ สังคม ติดบ้าน และติดเตียง ได้รบั การบาบัดตามปัญหาด้านสุขภาพจากการคัดกรอง
สุขภาพGeriatric syndromes
กิจกรรม
ผูส้ งู อายุได้รบั การบาบัดตามปัญหาด้านสุขภาพจากการคัดกรองสุขภาพGeriatric syndromes
1.ส่งเสริมสุขภาพ เน้นป้ องกันพลัดตกหกล้ม ข้อเข่าเสื่อม และฟั น (ออกกาลังกาย ข้อเข่าเสื่อม Fall ฟั น)
-ผูส้ งู อายุทผ่ี ่านการคัดกรองเสีย่ งต่อหกล้มข้อเข่าเสื่อมร้อยละ 50 ของกลุ่มอายุ 55 ปี ขน้ึ ไปได้รบั การบาบัดร้อยละ
100
-ผูส้ งู อายุทผ่ี ่านการคัดกรองเสีย่ งต่อการหกล้มและมีภาวะข้อเข่าเสื่อมได้รบั การบาบัดสมุนไพรพอกเข่า สูตรแม่
มอกและสมุนไพรพืน้ บ้าน
-ส่งเสริมการออกกาลังกายในกลุ่มอายุ 55 ปี ขน้ึ ไปทีม่ ี BMI เกินมาตรฐาน
2)มีคณะกรรมการดาเนินงานตาบลLTC ระดับตาบล 8ตาบลและระดับอาเภอทีส่ ามารถ วางนโยบายและแก้ไข ปัญหาได้
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประสานงานภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ในการดาเนินงานงานผูส้ งู อายุ เพื่อการ
ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ อาเภอเถิน
กิจกรรม
-สนับสนุนและส่งเสริมชมรมผูส้ งู อายุ โรงเรียนผูส้ งู อายุ ให้มกี ารดูแลสุข ภาพตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ชมรมผูส้ งู อายุมที งั ้ หมด 95 ชมรม(95หมู่บ้าน) โรงเรียนผูส้ งู อายุมี 5 ตาบล
-การจัดสิง่ แวดล้อมให้เอื้อต่อผูส้ งู อายุ : สถานบริการ วัด ครัวเรือน อารยสถาปัตย์ ใน โรงพยาบาลโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ และ วัด ( 1วัด/1 รพ.สต.,รพ) และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีบ่ ้านผูส้ งู อายุ PCU ละ 30 หลัง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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- สารวจและคัดเลือกบ้าน ผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะเสีย่ งหกล้ม คืนข้อมูลให้ พชอ. ร่วมกันหาแนวทางปรับสภาพแวดล้อม
ในบ้านให้ปลอดภัย
- การดูแลผูส้ งู อายุตดิ บ้านติดเตียง โดยอบรม CG ให้ครบทุกตาบลและพัฒนาองค์ความรูข้ อง Care managerและ
Care giver ทัง้ 8 ตาบลเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการดูแลผูส้ งู อายุ
 กิง่ กาชาดอาเภอเถิน ในการออกเยีย่ มผูป้ ่ วย การให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคคนไข้ยากไร้ สนับสนุนอาหาร
และสิง่ จาเป็ นให้กบั คนไข้กกั ตัว คนไข้โควิด-19
 องค์กรเอกชน เช่น ชมรมโรตารีล่ าปาง เอกชนร้านค้าในอาเภอเถิน ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์บริหารสถานการณ์โควิด 19
(2) การส่งเสริมความสามารถของกลุ่มต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาทีส่ าคัญของชุมชน
 การจัดตัง้ ชมรมต่างๆในชุมชน
- ชมรมออกกาลังกายของชุมชน
- ชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน
- ชมรมผูพ้ กิ าร
- ชมรมผูส้ งู อายุ โรงเรียนผูส้ งู อายุ
 พระอสว. มีทงั ้ หมด 23 รูป
แนวทางการขับเคลื่อนของพระอสว.จังหวัดลาปาง
1.การทาหน้าที่ พระ อสว.1. วางแผนการดาเนินงานขับเคลื่อน โดยหารือ เจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะตาบลเจ้าอาวาส ผอ.รพ.
สต./สือ่ สารในทีป่ ระชุมคณะสงฆ์ 2. คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์สามเณรในวัด 3. เป็ นต้นแบบด้านสุขภาพ 4. เทศนาให้
ความรูโ้ ยมอุปัฏฐาก เรื่องการดูแลสุขภาพ เป็ นกระบอกเสียงในการสร้างสุขภาพโดยร่วมมือกับเครือข่าย สธ.แนะนา
พระสงฆ์และสามเณรในการเผยแพร่ความรู้ เช่น การพัฒนาตนเองก่อนให้ถูกต้อง 5. ช่วยดูแลสุขภาพตนเองและ
พระภิกษุในวัดและคนในชุมชน
2. การส่งเสริมโยมอุปฐากมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์
- ช่วยดูแลวัดให้สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย
- ตัง้ ศูนย์การปฐมพยาบาลและหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเอาไปใช้เบื้องต้น
- สร้างการเรียนรู้ ตื่นตัวในวัด เรือ่ งดูแลสุขภาพและพระสงฆ์อาพาธ
- ให้ความรู้ โยมอุปัฏฐากในการถวายอาหารให้พระสงฆ์ “ หวาน มัน เค็ม” และการหลีกเลีย่ งอาหารทีไ่ ม่มปี ระโยชน์
3. การทางานกับเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องรพ.สต. และ อสม.
- ช่วยดูแลด้านสุขภาพ สสอ. ต้องร่วมดูแลเทศบาล
เอื้ออานวยในภารกิจต่างๆโรงเรียน
- เป็ นกระบอกเสียงทีส่ าคัญผูใ้ หญ่บ้าน
- เป็ นกระบอกเสียงให้ลกู บ้านมีปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน จิตอาสา ชมรมสูงอายุ ช่วยสื่อสาร
(3) การส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล:
 NCDs Health Literacy
เพื่อแก้ปัญหาการขาดทักษะสุขภาพส่วนบุคคลในประเด็นโรคทีเ่ ป็ นปัญหา คือ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง การ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ดาเนินการ 1. การจัดบริการ NPCU ในพืน้ ทีน่ าร่อง เพื่อทาความเข้าใจปัญหา ความเชื่อ และพฤติกรรมสุขภาพ ที่
จาเพาะในพืน้ ทีน่ นั ้ โดยใช้หลักการให้ชุมชมและผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง เทคนิคการฟั ง การดูแลด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์
โดยทีมสหวิชาชีพ 2. นาปัญหามาแลกเปลีย่ น ออกแบบการให้คาบรึกษาและการเสริมทักษะสุขภาพ เป็ นไปตามแต่ละ
บุคคล โดยให้ผปู้ ่ วยมีส่วนร่วม เช่นการใช้การวัดความดันโลหิตทีบ่ ้าน (Home BP) และเจาะน้าตาลด้วยตนเอง (SMBG)
การวัดความเค็มด้วยเครื่องจุ่มเค็ม นาไปสู่ความตระหนักรูส้ ุขภาพของตน ร่วมกับการให้คาปรึกษาโดยใช้หลัก
Motivation interview เน้นทาได้จริง เช่น การช่วยวางแผนอาหารแลกเปลีย่ นของผูป้ ่ วยเมื่อถึงฤดูการเก็บเห็ด ซึง่ มักจะ
พกอาหารทีม่ นี ้าตาลสูงไปหาเห็ดป่ า เป็ นต้น 3. รวบรวมสรุปผลการเปลีย่ นแปลงทักษะสุขภาพ โดยเน้นให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทีย่ งั ยื่น เช่น อาหารแลกเปลีย่ นทีเ่ ป็ นอาหารทีส่ ามารถหาได้จริงในชุมชน เช่น กบ ไข่มดแดง ซึง่ เป็ นแหล่ง
โปรตีนทีด่ ใี นพืน้ ที่ 4. การพัฒนาศักยภาพการเป็ นผูน้ าการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้กบั ทีมนา ทีเ่ รียกว่า “ Health
Coach” โดยมีเป้ าหมายเพื่อขยายการบริการให้ครบทุกพืน้ ทีใ่ นปี 2565
 วัดส่งเสริม /สุขภาพพระสงฆ์
พระสงฆ์เป็ นผูม้ คี วามสาคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา และการพัฒนาสังคมท้องถิน่ ชุมชนอันเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ให้กบั ชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองสิง่ แวดล้อมภายในวัดและขยายผลสู่การพัฒนาสุขภาวะของคนในชุมชน
ปัญหาสุขภาพพระสงฆ์ไทยทีพ่ บได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดและภาวะไขมันในเลือดสูง
ซึง่ สาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งมาจากอาหารทีใ่ ส่บาตรทาบุญของประชาชนทีย่ งั ขาดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึง
ผลเสียต่อการเจ็บป่ วยของพระสงฆ์ ดังนัน้ หากสามารถพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ให้สามารถเป็ นแกนนาทีม่ คี วามรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) จึงถือว่าเป็ นกระบวนการทางปัญญาและทักษะทางสังคมทีก่ ่อให้เกิดแรงจูงใจและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลทีจ่ ะเข้าถึง เข้าใจและใช้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมและบารุงรักษาสุขภาพตนเองให้คงดี
อยู่เสมอ (WHO,1998) หากพระสงฆ์มคี วามรอบรูด้ า้ นสุขภาพเรื่องโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับต่า
ย่อมส่งผลต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับต่าเช่นกัน ดังนัน้ เพื่อมุ่งให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพทีย่ งยื
ั ่ น ลดอัตราการ
เจ็บป่ วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และสร้างเครือข่ายในพืน้ ทีไ่ ด้จะทาให้การขับเคลื่อนงานมีความ
ต่อเนื่องและยังยื
่ น โรงพยาบาลเถินจึงได้จดั ทาโครงการส่งเสริมและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกลุ่มพระสงฆ์ โดยการ
สร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อาเภอเถินจังหวัดลาปางปี 2563 ขึน้
เพื่อให้พระสงฆ์แกนนามีความเข้าใจด้านสุขภาพ สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจเลือกปฏิบตั เิ กิดผลดีต่อสุขภาพตนเอง ลด
โอกาสเสีย่ งต่อการเป็ นโรคเบาหวานและความดันโลหิต ตลอดจนเกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์และ
ชุมชน เกิดความเชื่อมโยงระบบบูรณาการทุกหน่วยงานสู่การขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพให้มี
ความยังยื
่ นต่อไป
กิจกรรม
-

การคัดกรองสุขภาพกลุ่มพระสงฆ์และสามเณร และรวบรวมผลการประเมินพฤติกรรมเสีย่ งก่อนดาเนิน
โครงการ
ถวายความรูด้ า้ นการส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค และการปรับพฤติกรรมเสีย่ งเรือ่ ง ๓อ ๒สแก่พระสงฆ์
สามเณรกลุ่มเสีย่ งทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
อ.อาหารเพื่อสุขภาพ รับประทานอย่างไรไม่ให้ป่วย
อ.ออกกาลังกายอย่างไรให้เหมาะสมกับวัย และไม่ขดั พระธรรมวินยั เพือ่ ให้มสี ุขภาพแข็งแรง
อ.อารมณ์ การประเมินซึมเศร้า การส่งเสริมสุขภาพจิต เพือ่ ให้มสี ุขภาพจิตทีด่ ี
ส.สูบบุหรีแ่ ละสุรา มารูจ้ กั โทษของบุหรีแ่ ละสุราทีเ่ ป็ นภัยเงียบส่งผลต่อสุขภาพ
ติดตามผลและประเมินพฤติกรรมสุขภาพ พระสงฆ์ และสามเณร ทุก 1 สัปดาห์ จานวน 8 ครัง้
คืนข้อมูลสุขภาพ และ สรุปผลการดาเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
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ผลทีไ่ ด้รบั
-

พระสงฆ์ละสามเณรกลุ่มเสีย่ ง โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ได้รบั การติดตามผลเพื่อการ
ควบคุมป้ องกันและสร้างเสริมสุขภาพ ไม่เป็ นผูป้ ่ วยรายใหม่
เกิดรูปแบบการดูแลตนเองของพระสงฆ์และสามเณร ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้ องกันโรค
เกิดวัดต้นแบบส่งเสริมสุขภาพ ทีม่ โี ครงสร้างพืน้ ฐานในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

(4) การส่งเสริมสิง่ แวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมทีเ่ อื้อต่อการมีสุขภาพดี การชีแ้ นะและสนับ สนุนนโยบายสาธารณะ:
 ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปรับปรุงสถานทีข่ องวัดให้เป็ นไปตามหลัก Universal design เหมาะสมกับผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ ารใน
การใช้งาน
 เพื่อพัฒนาสิง่ แวดล้อมสังคมให้เป็ นไปตามวิถี New normal จึงมีการพัฒนาเครือข่ายทางสังคม online ดังนี้
- Line “คนเถิน หุ่นดี” เพื่อทีเ่ จ้าหน้าที่ ทีมนาสุขภาพและผูป้ ่ วยเข้าร่วมเป็ นชุมชน online ร่วมกันแบ่งปัน
ประสบการณ์การดูแลสุขภาพในกลุ่มผูม้ นี ้ าหนักเกินและมีความดันโลหิตสูง
- Wedpage “คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น” และกลุ่ม Line Official “เพื่อนใจวัยรุ่น”
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 การดาเนินการ NPCU ต้นแบบ โดยทีมสหวิชาชีพ โดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลแบบองค์รวม และเข้าถึง
บริบทชุมชน อย่างต่อเนื่อง ผลการพัฒนา ความเชื่อมันของพื
่
น้ ทีต่ ่อการดาเนินงานของโรงพยาบาลดีขน้ึ โดยดูจากการ
ให้ความร่วมมือ และการได้รบั การสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อดาเนินการ การขยายงานหน่วย
 พระอสว. 1 วัด 1 รพ.สต. 1 รพ.
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
62. การทางานกับชุมชน

Score
3.5

DALI Gap
I

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
-การพัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพในการเป็ นผูน้ าการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ “Health Coach”
- การจัดตัง้ เครือข่ายหน่ วยบริการปฐมภูมใิ ห้ครบ 4
NPCU ครอบคลุมการดูแลทัง้ อาเภอ ในปี 2566
- การพัฒนาระบบสารสนเทศในการเชื่อโยงข้อมูลใน
เครือข่ายให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
- ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายประชาสังคม ใน
การจัดตัง้ ศูนย์อุปกรณ์ ในแต่ละตาบล
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III-1 กำรเข้ำถึงและเข้ำรับบริกำร
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: การเข้าถึง ความครอบคลุม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย
ปี 2660
อุบตั กิ ารณ์การคัดแยกทีห่ อ้ งฉุกเฉินคลาดเคลื่อน*
(under triage หรือ over triage) ทัง้ หมด/ ระดับ
E ขึน้ ไป*
under triage
<5%
NA
over triage
อุบตั กิ ารณ์การระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดพลาดทัง้ หมด
ระดับ E ขึน้ ไป*
ระยะเวลาในการรับบริการที่ OPD
ร้อยละการรับแจ้งเหตุEMS-จุดเกิดเหตุภายใน 10
นาที
ระยะเวลาตัง้ แต่ On set จนถึงรพ.ของผูป้ ่ วย
STEMI
< 2 ชม.
ระยะเวลาตัง้ แต่ On set จนถึงรพ.ของผูป้ ่ วย
Stroke
< 60 นาที
ความครอบคลุมของผูม้ สี ทิ ธิดา้ นรักษาพยาบาล
ของประชาชนอาเภอเถิน

ปี 2661

ปี 2662

ปี 2663

NA

2.04

4.17

<15%
0

NA
1

NA
0

10.20
0

< 90 นาที
80%

89.40

84.52

84.48

79.50

78.20

77.09

84.33
78.61

>50%

72.41

66.60

52.94

60.00

>50%

20.76

22.78

37.20

31.21

90%

99.91

99.92

100

100

ป

10.42
0

ii. บริบท
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ปี ัญหาในการเข้าถึง: โรงพยาบาลเถินให้บริการผูป้ ่ วยทุกสิทธิทุ์ กเพศทุกวัย ผูป้ ่ วยกลุ่มหลักทีใ่ ช้บริการคือกลุ่มสิทธิหลักประก
ทัวหน้
่ า กลุ่มสิทธิขา้ ราชการและสิทธิประกันสังคม ตามลาดับ สามารถเข้าใช้บริการโดยยื่นบัตรประจาตัวประชาชนเพียงบัตรเดียว ผู้ป่วยจ
อย่างถูกต้องตามแนวทางที่กาหนด มีพยาบาลทาหน้าที่คดั แยกและส่งผู้ป่วยเข้ารับบริการตามแผนกต่ างๆ แผนกผู้ป่วยนอกให้บริการด
smart OPD และ smart queue สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ส่วนห้องฉุ กเฉินมีแพทย์อยู่ประจา 24 ชัวโมง
่
และหากเกิดการเจ็บ
อุบตั ิเหตุ /ฉุ กเฉิน หรือมีอาการป่ วยหนักที่บ้าน สามารถเรียกใช้บริการ EMS 1669 ซึ่งมีเครือข่ายรถพยาบาลของ อปท.ไว้คอยบริการค
ตาบล สามารถออกรับผูป้ ่ วย ณ จุดเกิดเหตุหรือทีบ่ ้านได้อย่างรวดเร็ว แต่ยงั พบว่าผูป้ ่ วย stroke ในพื้นที่ มาถึงโรงพยาบาลล่าช้าเลยเวล
period สาเหตุเพราะไม่เรียกใช้บริการ 1669 เนื่องจากเป็ นกลุ่มผูส้ งู อายุทอ่ี ยู่บ้านคนเดียว ไม่มผี ดู้ แู ล เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มกี ารปร
เครือข่ายดูแลในระดับหมู่บ้านและชุมชน คือ อสม.และหมอครอบครัวในพืน้ ที่ กาหนดแนวทางการเฝ้ าระวังร่วมกัน เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้า
และมาถึง โรงพยาบาลได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงมีการสื่อ สารบริการ 1669 ผ่านวิทยุชุมชน ผ่านผู้นาชุมชนทางหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้มาใช้บ ริการที่โรงพยาบาลเถินอย่างต่อ เนื่อง เพื่อ การเข้าถึง บริการ 1669 ได้เ พิม่ มากขึ้น สาหรับผู้ป่ว ยที่ถูกส่ง ต
โรงพยาบาล ร.พ.แม่พริก ร.พ.สบปราบ และ รพสต. ในเครือข่าย จะมีการประสานแจ้งข้อมูลก่อนนาส่งผู้ป่ วยมา เพื่อให้การดูแลต่อเนื่อ
รอยต่อ ส่วนผูป้ ่ วยทีเ่ กินศักยภาพในการดูแลจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเกาะคาและโรงพยาบาลลาปาง ผ่านระบบ Thai refer มีประสานข
การส่งต่อ เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยสูงสุด
iii. กระบวนกำร
ตัวอย่ำงโรค

กำรปฏิ บตั ิ ที่ทำให้เกิ ดคุณภำพของกำรเข้ำถึงและเข้ำรับบริกำร

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2020

103

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2020) รพ.
(proxy disease)
กลุ่มโรคทาง
อายุรกรรม
Covid -19
STEMI
Stroke
Sepsis
กลุ่มโรคทาง
ศัลยกรรม
appendicitis

กลุ่มโรคทาง
กุมารเวชกรรม
DHF
Pulmonary TB
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เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว มีการป้ องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ ตัง้ แต่ชุมชนถึง รพ.
ผูป้ ่ วยได้เข้ารับบริการเร็ว ได้รบั การรักษาตาม CPG ป้ องกันภาวะแทรกซ้อน ผูป้ ่ วยหาย ผูป้ ่ วยไม่
เสียชีวติ
เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Fast Tract ครอบคลุมทัง้ 3 โรค ได้รบั ยารักษาเร็วภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด ป้ องกันการภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา
ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมิน วินิจฉัยถูกต้องรวดเร็ว ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน จึงจัดช่องทางการ Consult
ศัลยแพทย์ในรายทีส่ งสัยไส้ตงิ่ อักเสบ ให้ รพสต.และโรงพยาบาลในเครือข่ายได้ 24 ชัวโมง
่ ทาง
โทรศัพท์และ Line Group ในโรงพยาบาล หากพบผูป้ ่ วยทีอ่ าการเข้าข่ายไส้ตงิ่ อักเสบ ใช้แบบ
ประเมิน Alvarado และบันทึกคะแนน Alvarado score ลงใน progress note มี standing order for
Appendicitis กาหนดระยะเวลาในแต่ละขัน้ ตอน แพทย์เวรรายงานแพทย์เฉพาะทาง ภายใน 30 นาที
แพทย์เฉพาะทางตัดสินใจทาการผ่าตัด ภายใน 30 นาที
ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมิน วินิจฉัยถูกต้องรวดเร็ว ชุมชนได้รบั การควบคุมและป้ องกันการระบาดของ
โรคอย่างรวดเร็ว ได้การทบทวนพบโอกาสพัฒนาในระบบการติดตามและการนัดหมายผูป้ ่ วย โดย
ให้มคี วามสอดคล้องกับการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา เพื่อวบคุมและป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้
รวมถึงเพิม่ การสื่อสารให้ญาติเข้าใจต้องเฝ้ าระวังโรค และอาการผิดปกติทต่ี ้องมาพบแพทย์ก่อนนัด
คัดกรองค้นหาผูป้ ่ วยรายใหม่ในกลุ่มเสีย่ งเพือ่ เข้าสู่กระบวนครอบคลุมมากทีส่ ุด ผูป้ ่ วยรายใหม่พพ่ี บ
ให้ Admit เพื่อเริม่ ยาทุกรายในโรงพยาบาลเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ และจัดการรักษาต่อเนื่องทีบ่ ้าน
ระบบด้วย DOT ผูส้ มั ผัสร่วมบ้านได้รบั การคัดกรอง ผูป้ ่ วยหายจากโรค จากการดาเนินงาน พบว่า
การคัดกรองในกลุ่มเสีย่ งครอบคลุมเพิม่ ขึน้ ผูป้ ่ วยรายใหม่ ได้ admit เพื่อเริม่ ยาในโรงพยาบาล 2
สัปดาห์ ทาให้มอี ตั ราการรักษาหายเพิม่ ขึน้ ปี 63 = 63.35 ปี 64 = 72.15

(1) การตอบสนองปัญหาและความต้องการบริการสุขภาพของชุมชน: เพื่อแก้ปญหาการเข้าถึงบริการของผูป้ ่ วยโรค covid -19 รพ.เถ
โครงการรับคนลาปางกลับบ้านของ สสจ.ลาปาง รับผูป้ ่ วยทีม่ ภี ูมลิ าเนา อาเภอเถิน แม่พริก สบปราบแต่ป่วยอยู่ในพืน้ ทีส่ แี ดงทีป่ ระสง
รักษาตัวทีบ่ ้าน ให้มารักษาทีโ่ รงพยาบาลเถิน โดยผ่านการประสานงานกับศูนย์ covid –19 ของ สสจ.ลาปาง และศูนย์ covid –19 ของ
การประสาน ว. ให้มกี ารเดินทางกลับอย่างรัดกุมไม่ให้แพร่กระจายเชือ้ และเมื่อมาถึง อ.เถิน ให้ตรงรับบริการทีโ่ รงพยาบาลเถินโดยไ
บ้าน เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในชุมชน ส่วนในผูป้ ่ วยกลุ่มอื่นๆ ทีม่ ปี ัญหาการเดินทางมาโรงพยาบาล รพ.มีเครือข่ายรถพย
อปท.ครบทัง้ 8 ตาบล เมื่อเกิดการเจ็บป่ วยขึน้ เจ้าหน้ าทีก่ ชู้ พี และกูภ้ ยั ของแต่ละตาบลได้รบั อบรมให้ความรูต้ ามมาตรฐาน มีสมรรถ
สามารถนาส่งผูป้ ่ วยได้อย่างมีคุณภาพรวดเร็วและปลอดภัยโดยมีรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน EMS Rally ระดับเขตในปี 2
เครือข่ายกูภ้ ยั ออมบุญ เทศบาลล้อมแรด เป็ นเครื่องยืนยัน

(2) การประสานงานกับหน่วยงานทีส่ ่งผูป้ ่ วยมา: เพื่อให้ผปู้ ่ วยถูกมาในเวลาทีเ่ หมาะสม และมีขอ้ มูลครบถ้วน ได้กาหนดให้มกี ารประสานกา
ผูป้ ่ วยอย่างเป็ นระบบ มีการพัฒนาระบบ Thai refer และการประสานงานกันโดยใช้ไลน์กลุ่มการส่งต่อผูป้ ่ วย ทาให้ผปู้ ่ วยทีส่ ง่ มาได้รบั ก
อย่างไร้รอยต่อและปลอดภัย
(3) การคัดแยก (triage) การดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินหรือเร่งด่วนอย่างเหมาะสม*:
 เพื่อความปลอดภัยของผูร้ บั บริการ ในสถานการณ์ปกติ ร.พ. ให้พยาบาลวิชาชีพทีค่ วามชานาญ ทาหน้าที่การ
คัดแยก (triage) ผูป้ ่ วยตัง้ แต่แรกรับทันทีเ่ มื่อเดินทางมาถึงโรงพยาบาล พยาบาลใช้เกณฑ์การคัดแยกผูป้ ่ วยเข้าห้องฉุกเฉินทีจ่ ดั ทาขึน้ โดย
ส่วนในสถานการณ์เมื่อมีอุบตั เิ หตุหมู่เกิดขึน้ จะจัดทีมออกรับผูป้ ่ วยโดยมีแพทย์ร่วมทาหน้าทีก่ ารคัดแยก (triage) ณ จุดเกิดเหตุ ก่อนนาส่ง
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ความรุนแรงเร่งด่วนของผูป้ ่ วย ห้อง ER จัด Danger Zone vital sign ไว้รองรับ พยาบาล ER ผ่านอบรมเรื่องการ Triage และมีการทบทว
พบ นามาปรับ/ปรับปรุงเกณฑ์ คัดแยก (triage) เป็ นระยะๆ โดยอ้างอิงจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเป็ นหลัก และเหมาะสมบริบทของโร
เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ จากผลการดาเนินงานพบว่ามี under triage ร้อยละ 2.78 และ over triage 11.11 ซึง่ ถือว
เป้ าหมาย

(4) การดูแลเบื้องต้นและส่งต่อ สาหรับผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถให้การรักษาได้: มีการติดตามและรวบรวมใบตอบกลับการส่งต่อ จากโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลลาปาง พบว่าในกลุ่มผูป้ ่ วยกระดูกหักทีส่ ่งต่อไปโรงพยาบาลเกาะคา มีการปฐมพยาบาลไม่เหมาะสม จึงได้มกี ารให้ความรู้ก
และพยาบาลโดยมีแพทย์ Ortho ของโรงพยาบาลเกาะคาเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู้ เพื่อผูป้ ่ วยกระดูกหักได้รบั การดูแลเบื้องต้นอย่างเหมาะสมก
ต่อ จากนัน้ พบว่ากลุ่มผูป้ ่ วยกระดูกหักได้รบั การดูแลเบื้องต้นเหมาะสม ร้อยละ 100

(5) การรับผูป้ ่ วยเข้าในหน่วยบริการวิกฤติหรือหน่วยบริการพิเศษ:
 เพื่อให้การรับผูป้ ่ วยเข้าในหน่วยบริการวิกฤติหรือหน่วยบริการพิเศษได้อย่างรวดเร็ว รพ. ได้กาหนดเกณฑ์การ
รับผูป้ ่ วยเข้า ICU และ เมื่อผูป้ ่ วยเป็ นไปตามเกณฑ์เข้า ICU สามารถผ่านเข้าหน่วยวิกฤติได้ทนั ที ผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาพบว่า มีอตั ร
เข้า ICU โดยไม่ได้วางแผน (unplan ICU ) เป็ นไปตามเป้ าหมาย เป้ าหมายน้อยกว่า< 10 ครัง้ ต่อ 1,000 วันนอน ผลงานเป็ น 6.45 ครัง้ ต
วันนอนในปี งบประมาณ 2564
(6,7) การให้ขอ้ มูลและการขอ informed consent:

เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้ทราบข้อมูลก่อนตัดสินใจร่วมในกระบวนการรักษา รพ.ได้กาหนดกิจกรรมทีต่ ้องได้รบั การยินยอม และมีแบบยินย
ผูป้ ่ วย/ญาติลงนาม เช่น การผูกยึดผูป้ ่ วยวิกฤต ผูป้ ่ วยผ่าตัด จะมีการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วย/ญาติ ถึงวัตถุประสงค์ของทา รวมทัง้ ประโยชน์ของกา
ละเอียด และแจ้งให้ทราบถึงภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ก่อนตัดสินใจการรักษา เป็ นต้น จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมา ไม่พบการถูกร้องเรีย
ผูป้ ่ วย/ญาติ ถือว่าเป็ นไปตามเป้ าหมาย
(8) การบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยอย่างถูกต้อง
 เพื่อป้องกันบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยตัวผูป้ ่ วยผิดพลาด รพ.ได้นาเหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ในปี 60 มาทบทวน และได้ปรับปรุง

ทาแนวปฏิบตั กิ ารบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยตัวผูป้ ่ วยทีม่ อี ยู่เดิม ให้มคี วามสมบูรณ์ รัดกุม และเหมาะสมกับบริบทของมากขึน้ มีการถ่ายทอดแนวปฏิบตั ทิ
ใหม่ สู่เจ้าหน้าทีใ่ นทุกหน่วยงาน และทุกระดับ เน้นย้าการปฏิบตั ติ ามแนวทางอย่างเคร่งครัด มีการสุ่มสารวจการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้าทีโ่ ด
หัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วย รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ผรู้ บั บริการให้ทราบถึงความจาเป็ นในการตรวจสอบตัวตนโดยละเอียด โดยผูร้
จะได้รบั การตรวจสอบตัวตนในทุกขึน้ ตอนบริการ ตัง้ แต่แรกรับจนถึงจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล จากการดาเนินงานตัง้ แต่ปี 2561เป็ นต้น
พบเหตุการณ์การบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยผิดพลาดจนได้รบั อัตรายร้ายแรงเกิดขึน้ ในโรงพยาบาลเถิน
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
● รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน EMS Rally ระดับเขตในปี 2560 ของเครือข่ายกูภ้ ยั ออมบุญ เทศบาลล้อมแรด
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
63. การเข้าถึงบริการทีจ่ าเป็ นและบริการ
เร่งด่วน
64. กระบวนการรับผูป้ ่ วย การให้ขอ้ มูล
และ informed consent

Score
3.5

DALI Gap
L

3.5

L

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
จะนาระบบ GPS ในการบ่งบอกบ้านผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งสูงอันตรา
risk) ต่อการเกิด MI , stroke เพื่อให้สามารถออกรับได้อย่างร
เมื่อเกิดโรค
เพิม่ จัดทามาตรฐานการให้ขอ้ มูล ในโรค/กิจกรรม ทีซ่ บั ซ้อน ต
เวลาอธิบาย
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III-2 กำรประเมิ นผู้ป่วย
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2660 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2564
อุบตั กิ ารณ์ Misdiagnosis or delay diagnosis จน
0
0
0
0
0
2
เกิดความรุนแรงระดับ E ขึน้ ไป*
ร้อยละของการจาแนกระดับความรุนแรงของผูป้ ่ วย
>95%
95.45 98.20 96.87 95.83 97.22
ทีห่ อ้ งฉุกเฉินถูกต้อง
ร้อยละของการตรวจรักษาเหมาะสม โดยพยาบาล
>95%
99.92 99.92 98.93 98.98 98.33
ในโรงพยาบาล
อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด

อัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด

25:1000
การเกิดมี
ชีพ

5.9

35.93

17.49

21.39

28.99

5%

2.28

2.28

1.47

2.91

2.92

ii. บริบท โรงพยาบาลเถิน มีแพทย์เฉพาะทาง 6 สาขา มีโรงพยาบาลลูกข่ายในความดูแล 2 โรงพยาบาลคือโรงพยาบาล
แม่พริกและโรงพยาบาลสบปราบ มีรพสต. เครือข่ายความดูแล 18 แห่ง มีพยาบาลเวชปฏิบตั ใิ ห้การรักษาโรคใน ER
OPD และในรพสต.เครือข่ายโดยมีการปฏิบตั ติ าม CPG ภายใต้การกากับดูแลของแพทย์ ในผูป้ ่ วยฉุกเฉินจะได้รบั
การประเมินและการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วตามระดับความรุนแรง เร่งด่วน อย่างเหมาะสม มีสตู ิ-นรีแพทย์ ให้การดูแล
หญิงตัง้ ครรภ์ และกุมารแพทย์ดแู ลผูป้ ่ วยเด็ก ทีผ่ ่านมายังพบปัญหาทารกแรกเกิดมีภาวะ Birth asphyxia จึงได้พฒ
ั นา
แนวทางการดูแลป้ องกันและเฝ้ าระวังการเกิด Birth asphyxia โดยพัฒนาระบบการประเมิน คัดกรองความเสีย่ งต่อ
การเกิดภาวะ Birth asphyxia ในหญิงตัง้ ครรภ์ ตัง้ แต่ระยะฝากครรภ์จนถึงระยะคลอด เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยแก่
มารดาและทารกมากทีส่ ุด และ ปี 64 พบปัญหา delay diagnosis ในผูป้ ่ วย appendicitis จนเกิด ruptured
appendicitis ขึน้ 1 ราย และ Misdiagnosis ในผูป้ ่ วย stroke 1ราย จึงมีการพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารประเมินซ้าในกลุ่ม
โรคทีส่ าคัญ เพื่มช่องทางการปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางให้มากขึน้ ทัง้ ทางโทรศัพท์ Line กลุ่ม และ Line ส่วนตัว
ได้ ตลอด 24 ชัวโมง
่
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ โี อกาสเกิดปัญหาในการประเมิน:
● เพื่อป้ องกันปั ญหาจากการประเมินและการวินิจฉัยผิดพลาด รพ.ได้กาหนดกลุ่มโรคสาคัญที่ต้องทาการประเมิน และ
ประเมินซ้า คือ covid -19 STEMI Stroke sepsis appendicitis หญิงตัง้ ครรภ์ท่มี ภี าวะเสี่ยง ภาวะขาดออกซิเจนใน
ทารกแรกเกิด โดยมีการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผูป้ ่ วยและให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องต่อไป
iii. กระบวนกำร
ตัวอย่ำงโรค (proxy disease) กำรปฏิ บตั ิ ที่ทำให้เกิ ดคุณภำพของกำรประเมิ นผู้ป่วยและกำรวิ นิจฉัยโรค
กลุ่มโรคทาง
อายุรกรรม
จัดทาแบบการประเมินผูป้ ่ วย มีการปรุงให้เป็ นปัจจุบนั อยู่ตลอดเวลา ตาม
covid -19
ประกาศเขตพืน้ ทีเ่ สีย่ ง คัดแยกตามเกณฑ์ ARI clinic และ PUI clinic มีการ
swab ตามมาตรฐาน เมื่อวินิจฉัยเป็ น covid -19 มีการรักษาตาม CPG อย่าง
เหมาะสมใน cohort ward รวมถึงประสานทีมควบคุมโรค ดาเนินการควบคุม
และป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ทีบ่ ้านและชุมชนต่อไป
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ตัวอย่ำงโรค (proxy disease) กำรปฏิ บตั ิ ที่ทำให้เกิ ดคุณภำพของกำรประเมิ นผู้ป่วยและกำรวิ นิจฉัยโรค
STEMI Stroke sepsis
มีการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผูป้ ่ วยและปรับปรุงให้เหมาะสมกับแต่ละ
โรค ให้ครอบคลุม รวมถึงกาหนดระยะเวลาในการประเมินซ้า พัฒนาการ
บันทึกผลการประเมินลงใน progress not และลงในระบบ IT พัฒนาช่อง
ทางการปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางได้อย่างรวดเร็วผ่านทางไลน์กลุ่ม เพื่อให้
การประเมินและการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นยา
กลุ่มโรคทำง
สูติ-นรีเวชกรรม
Brith Asphysia

PPH

กลุ่มโรคทำง
ศัลยกรรม
appendicitis

พัฒนาระบบการคัดกรองความเสีย่ งเพื่อป้องกันทารกขาดออกซิเจนในระยะ
คลอดโดยหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี าคลอดได้รบั การคัดกรองและประเมินความเสีย่ งต่อ
ภาวะ Birth asphyxia ตัง้ แต่ระยะฝากครรภ์จนถึงการคลอด
มีการคัดกรองหญิง ตัง้ ครรภ์เ สี่ยงสูงต่ อการคลอดที่ผดิ ปกติ มีแนวปฏิบตั ิการ
ป้ องกันภาวะ shock จากการตกเลือดหลังคลอด และฝึ กทักษะการช่วยฟื้ นคืน
ชีพ มารดาในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ทางสู ติก รรมการท าDouble condom
intrauterine balloon tamponade การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ต่างๆ
ในการช่ว ยฟื้ นคืนชีพ แก่พ ยาบาลห้อ งคลอดและหน่ ว ยงานที่เป็ นอัต รากาลัง
สารองโดยสูตแิ พทย์
ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมิน วินิจฉัยถูกต้องรวดเร็ว ไม่เกิดภาวะแรกซ้อน จึงจัด
ช่องทางการ Consult ศัลยแพทย์ให้ รพสต.และโรงพยาบาลในเครือข่ายได้ 24
ชัวโมงทางโทรศั
่
พท์และ Line Group ในรายทีส่ งสัยไส้ตงิ่ อักเสบ หากอาการที่
เข้าข่ายไส้ตงิ่ อักเสบ มีการประเมินคะแนน Alvarado score มี standing order
for Appendicitis โดยออกแบบบันทึกคะแนน Alvarado score ลงใน progress
note กาหนดระยะเวลาในแต่ละขัน้ ตอน แพทย์เวรรายงานแพทย์เฉพาะทาง
ภายใน 30 นาที แพทย์เฉพาะทางตัดสินใจทาการผ่าตัด ภายใน 30 นาที

III-2 ก.การประเมินผูป้ ่ วย
(1) การประเมินทีค่ รอบคลุมรอบด้าน การเชื่อมโยงและประสานการประเมิน การระบุปัญหาเร่งด่วน:
 เพื่อการประเมินผูป้ ่ วยได้อย่างคลอบคลุม สามารถระบุการระบุปัญหาเร่งด่วน รพ.ได้จดั ทาแบบประเมินผูป้ ่ วย covid 19 ซึง่ เป็ นโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่ขน้ึ และ มีการปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินในโรคทีเ่ ดิม ทีจ่ ดั ทาไว้แล้วแต่พบว่ายังมี
เนื้อหาไม่ครอบคลุมรอบด้าน โดยเพิม่ ข้อมูลความต้องการของผูป้ ่ วย เช่น อาหารทีต่ ้องการรับประทาน เป็ นต้น รวมถึง
การพัฒนาการบันทึกผลการประเมินทัง้ ใน progress not และลงในระบบ ITเพื่อการสื่อสารการประเมินและส่งต่อปัญหา
เร่งด่วนของผูป้ ่ วย เพื่อวางแผนการดูแลร่วมกันของทีมสหสาขาต่อไป
(2) ความสมบูรณ์ของการประเมินแรกรับ (ประวัติ ตรวจร่างกาย การรับรูค้ วามต้องการของตน ความชอบส่วนบุคคล จิตใจ
สังคม เศรษฐกิจ:
 เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินแรกรับ: รพ.ได้ดาเนินการสุ่มตรวจเวชระเบียน พบว่าในการประเมินแรกรับ ขาดการ
ประเมินความชอบส่วนบุคคล จึงมีการปรับปรุงเพิม่ ข้อความ ระบุความชอบส่วนบุคคล โดยให้ผปู้ ระเมินเติมข้อมูลใน
ช่องว่างให้สมบูรณ์ ต่อไป เช่น อาหารทีต่ ้องการรับประทาน เป็ นต้น
(3) ผูป้ ระเมิน วิธกี ารประเมิน สิง่ แวดล้อม ทรัพยากร การใช้ขอ้ มูลวิชาการเพื่อชีน้ าการประเมิน (ยกตัวอย่างโรคทีใ่ ช้
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CPG ในการประเมินและประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ):
●ในผูป้ ่ วยโรค STEMI มีการจัดทาแบบประเมินแรกรับ หากเข้าตามเกณฑ์ พยาบาล ER สามารถตรวจ EKG แปลผล
เบื้องต้นและรายงานแพทย์ได้ทนั ที แพทย์มกี ารประเมินซ้าและ มีระบบการปรึกษาและการวินิจฉัยผ่านแพทย์เฉพาะทาง
cardiologist หากมีการสังให้
่ ยา Streptokinase จะมีพยาบาลทีผ่ ่านการอบรม สามารถประเมินติดตามอาการและสังเกต
อาการเปลีย่ นแปลงขณะและหลังให้ยาเพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากการักษา ผลการดาเนินงานพบว่า ผูป้ ่ วย STEMI ได้รบั
การปรเมินแรกรับและประเมินซ้าอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ อัตราตายในผูป้ ่ วย STEMI in hospital เป็ น 0 ในปี 2564
(4)(5) การประเมินในเวลาทีเ่ หมาะสม การบันทึกในเวชระเบียน การใช้ประโยชน์จากบันทึก การประเมินซ้า:
● เพื่อให้มกี ารประเมินและการประเมินซ้าในเวลาทีเ่ หมาะสม รพ.มีการพัฒนาแบบประเมินเดิม เช่น ทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยในมี
การปรับปรุงเพื่อให้ครอบคลุมถึงด้านจิตวิญญาณ สังคม อารมณ์ และความชอบส่วนบุคคลของผูป้ ่ วย รวมถึงมีการ
ประเมินความเจ็บปวดผูป้ ่ วยโดยใช้ Pain Score ในหญิงตัง้ ครรภ์ระยะรอคลอด ระยะคลอด และหลังคลอด และผูป้ ่ วยหลัง
ผ่าตัด มีการกาหนดเวลาในการประเมินซ้า และมีการบันทึกผลการประเมินอย่างเป็ นระบบ เพื่อสือ่ สารกับแพทย์พจิ ารณา
การให้ยาระงับปวดอย่างเหมาะสมต่อไป เป็ นต้น
(6) การอธิบายผลการประเมินให้แก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว:
 เพื่อให้ผปู้ ่ วยและครอบครัว รับทราบข้อมูลการประเมิน รพ.กาหนดให้แพทย์และพยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และ
ทีมทีใ่ ห้การดูแล เป็ นผูแ้ จ้งผลการประเมินแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัวในส่วนทีต่ นเกีย่ วข้อง โดยให้มกี ารแจ้งทุกครัง้ ทีม่ ไี ข้
เยีย่ ม และมีทุกครัง้ เมื่อมีการประเมินซ้า โดยลงบันทึกใน Progress note หรืออธิบายผลการประเมินในทุกครัง้ ทีผ่ ปู้ ่ วยและ
ญาติมกี ารสอบถาม เพื่อให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวรับรูถ้ งึ สภาพการเจ็บป่ วย อันนาไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน ในการวาง
แผนการดูแลผูป้ ่ วยต่อไป
III-2 ข. การส่งตรวจเพือ่ การวินิจฉัยโรค
(1)(2) ผูป้ ่ วยได้รบั การตรวจเพือ่ การวินิจฉัยโรคทีจ่ าเป็ น ในเวลาทีเ่ หมาะสม ผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ:
 เพื่อให้การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างเป็ นไปเหมาะสมทันเวลาและน่ าเชื่อถือ รพ.ได้กาหนด แนวทางการส่ง
ตรวจส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ในโรคทีส่ าคัญ เช่น covid -19 , STEMI , sepsis รวมถึงผูป้ ่ วยกลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ทีต่ ้องได้รบั การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางห้องปฏิบตั กิ ารประจาปี มีการตรวจสอบและยืนยันผลก่อนรายงานเข้า
ระบบ ใช้ระบบการรายงานผลด้วยระบบ IT (hosxp )
(3) การสื่อสาร การบันทึก การสืบค้น ผลการตรวจ:
 เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย มีระบบการสื่อสารค่า lab วิกฤติ โดยมีการกาหนดรายการค่า lab วิกฤติของแต่ละแผนก
บริการ จัดระบบการรายงานผลอย่างเหมาะสม รวดเร็ว คือ มีการแจ้งค่า lab วิกฤติ ผ่านทางโทรศัพท์ทนั ทีทม่ี กี ารยืนยัน
ผลแล้ว ตามด้วยการลงผลในระบบ IT( hosxp) จากนัน้ มาหน่วยงานทีร่ บั แจ้งลงบันทึกการรับแจ้ง มีปฏิบตั ติ ามแนวทางที่
กาหนดไว้และมีการบันทึก ไว้ในเวชระเบียน และในระบบ ITร่วมกัน ส่วนการตรวจทางห้องปฏิบตั ทิ เ่ี กินศักยภาพของ
โรงพยาบาลเถิน จะมีการส่งตรวจทีโ่ รงพยาบาลลาปางซึง่ เป็ นแม่ข่ายเป็ นหลัก โดยจะมีการรายงานผลเข้าสู่ระบบระบบ
IT( hosxp) ของ รพ. ซึง่ สามารถสืบค้นผลการตรวจได้โดยผ่านโปรแกรมน้องมะลิ ร.พ.ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
(4) การอธิบายผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคแก่ผปู้ ่ วย:
 เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั ข้อมูลการตรวจวินิจฉัย ได้ร.พ.กาหนดให้แพทย์เจ้าของไข้เป็ นผูอ้ ธิบายผลตรวจแก่ผปู้ ่ วย และ เมื่อ
มีการเปลีย่ นแพทย์ผใู้ ห้การรักษาแพทย์ แพทย์สามารถใช้ประโยชน์จากผลการตรวจทีม่ กี ารบันทึกไว้ในระบบ IT รวมถึง
การบันทึกของใน Progress note การแจ้งและอธิบายผลการตรวจแก่ผปู้ ่ วยได้
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III-2 ค. การวินิจฉัยโรค
(1)(2) การวินิจฉัยโรคทีถ่ ูกต้อง การมีขอ้ มูลเพียงพอสนับสนุน การบันทึกในเวลาที่กาหนด การบันทึกการเปลีย่ นแปลงการ
วินิจฉัยโรค:
 เพื่อป้องการวิฉิจฉัยโรคผิดพลาด ร.พ. ทบทวนอุบตั กิ ารณ์ Miss diagnosis or delay diagnosis จนเกิดความรุนแรง
ระดับ E ขึน้ ไปทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ 2 ครัง้ คือ ผูป้ ่ วย ruptured appendicitis และผูป้ ่ วย stroke พบสาเหตุเกิดจากการประเมินแรก
รับและการประเมินซ้าไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางการประเมินผูป้ ่ วยทีก่ าหนดไว้ ทีม PCT ร่วมกับ MSO
มีการประชุมเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจแพทย์ GP ทีม่ กี ารผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนมาปฏิบตั งิ าน ให้มกี ารประเมินผูป้ ่ วย
ตามแนวทาง ร.พ.กาหนด และให้ consult แพทย์เฉพาะทางไลน์ส่วนตัวได้ รวมถึงให้แพทย์ GP สามารถ consult แพทย์
เฉพาะทางทุกสาขาได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
(3) การทบทวนความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรค:
 เพื่อทบทวนความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรค : ร.พ. ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการ MRA มีการ
ทบทวนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยทุก 3 เดือน รวมถึงมีการทบทวนเวชระเบียนของการ
รักษาโดยผูไ้ ม่ใช่แพทย์ จากการทบวนพบว่า มีความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรค ร้อยละ 98.80
(4) การกาหนดเรื่องการลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคเป็ นเป้ าหมายความปลอดภัยผูป้ ่ วย*:
 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค โรงพยาบาลได้ดาเนินการดังต่อไปนี้ การปฐมนิเทศแพทย์ จบใหม่และ
แพทย์ GPทีห่ มุนเวียนกันมาปฏิบตั งิ านแม้ในช่วงเวลาสัน้ ๆ โดยเน้นปฏิบตั ติ าม CPG ในโรคสาคัญตามที่ ร.พ.กาหนดไว้
การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผูป้ ่ วยให้ครบคลุม มีแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างเหมาะสม และมีการ
รายงานผลการตรวจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา จัดระบบการปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การ
วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 มีระบบการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
65. การประเมินผูป้ ่ วยและการส่ง
ตรวจเพือ่ การวินิจฉัยโรค
66. การวินิจฉัยโรค

Score
3.5

DALI
Gap
L

3.5

L

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
พัฒนาแบบประเมินผูป้ ่ วยให้ครอบคลุมถึง ความชอบ
ส่วนบุคคลในทุกหน่วยบริการ
ทบทวนและจัดทา CPG , CNPG ในโรคทีส่ าคัญของ
หน่วยงาน เพือ่ ปรับปรุงการวินิจฉัยโรค และนาสู่การ
ปฏิบตั ิ รวมถึงการติดตามประเมินผล
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III-3 กำรวำงแผน
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: ความเหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ องค์รวม ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ความสมบูรณ์ของการบันทึกการวางแผนดูแล
ผูป้ ่ วยตัง้ แต่แรกรับและจาหน่ายในเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยใน (ภาพรวมทัง้ หมด)

80%

90.00

89.63

คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล

80%

82.00

74.0

89.00

90.45

87.00

93.93

ปี 2564
89.00

87.42

ii. บริบท:โรงพยาบาลเถินมีการวางแผนดูแลผูป้ ่ วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มี Standing order, CPG ,NCPG, Care map
ในการดูแลผูป้ ่ วย และ ใช้ Progress note ในการสื่อสารแผนการดูแลในทีม รวมถึงให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการดูแล อีกทัง้ มีแนวทางการส่งปรึกษาระหว่างทีมดูแล โดยประสานกับทีมติดตามเยี่ยมบ้าน (HHC) เพื่อดูแล
ต่อเนื่องและประเมินผลการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่บ้าน ทัง้ หมดมีเป้ าหมายที่เพื่อให้การวางแผนดูแลและการวางแผน
จาหน่ายผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ ปลอดภัย
ตัวอย่างโรคทีค่ ุณภาพการวางแผนดูแลมีความสาคัญ :โรคปอดอุดกัน้ เรื้อรัง , โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงหญิงมี
ครรภ์ทม่ี าคลอด
ตัวอย่างโรคที่คุณภาพการวางแผนจาหน่ ายมีความสาคัญ :โรคปอดอุดกัน้ เรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดในสมอง หญิงมีครรภ์ทม่ี าคลอด
iii. กระบวนกำร
เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลตรงกับปัญหาและความต้องการของผูป้ ่ วย ร.พ. ได้ทบทวนอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งทางคลินิก
ทบทวนแนวทางไปปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ่ วย ทบทวน Standing order, CPG ,NCPG, Care map ในโรค DM ,HT ,COPD
,STEMI , Brith Asphysia ,PPH หญิงตัง้ ครรภ์เสีย่ ง ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด แล้วได้ปรับปรุงพัฒนาให้ทนั สมัยเหมาะสม อ้างอิง
หลักฐานเชิงประจักษ์และนาสู่การปฏิบตั ไิ ด้จริง ทาให้บุคลากรมีแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทาให้
ผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลอย่างปลอดภัย
III-3.1 การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย
ตัวอย่ำงโรค (proxy disease)
กำรปฏิ บตั ิ ที่ทำให้เกิ ดคุณภำพของกำรวำงแผนกำรดูแลผู้ป่วย
COPD , DM ,HT
Brith Asphysia , PPH
Standing order/CPG/Care map/CNPG
หญิงคัง้ ครรภ์เสีย่ ง
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
(1) การเชื่อมโยงและประสานแผนการดูแลผูป้ ่ วย:
 เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลตามแผนการดูแลอย่างเหมาะสม ร.พ.ได้กาหนดแนวทางการประสารการดูแลระหว่าง
วิชาชีพ โดยจัดทาแนวทางการส่งปรึกษาระหว่างแพทย์ GP กับแพทย์เฉพาะทางแนวทางส่งปรึกษาข้ามวิชาชีพ
เช่น การส่งปรึกษาแพทย์อายุรกรรมจากทันตแพทย์ การส่งปรึกษาเภสัชกรจากแพทย์เป็ นต้น และมีการ
กาหนดให้ใช้และ Progress note ในการสื่อสารการดูแลในทีม ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลตามแผนการดูแลจาก
ทีมสหสาขาอย่างมีคุณภาพ
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(2) แผนตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการอย่างครบถ้วน:
 เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยอย่างครบถ้วน ร.พ.ได้กาหนดทีมดูแลผูป้ ่ วยใช้ขอ้ มูลจาก
การประเมิน แรกรับซึง่ หมายรวมถึง ความต้องการและความชอบส่วนบุคคลของผู้ป่วยด้วย และข้อมูลจากการประเมินซ้า
แล้วนาปัญหาทีพ่ บ และข้อมูลทีไ่ ด้ มาวางแผนการดูแลเพื่อต่อไป ส่วนวิชาชีพพยาบาลให้ใช้กระบวนการพยาบาลร่วมกับ
หลัก C-3THER เพือ่ ให้การดูแลตอบสนองผูป้ ่ วยอย่างครบถ้วน
(3) การใช้ขอ้ มูลวิชาการเพื่อชีน้ าการวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม (ตัวอย่างโรคทีใ่ ช้ CPG ในการประเมินและ
ประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ):
● เพื่อป้องกัน PPH มีการคัดกรองหญิงตัง้ ครรภ์เสีย่ งสูงต่อการคลอดทีผ่ ดิ ปกติ มีการวางแผนการดูแลตัง้ แต่แรกรับ ใน
ระยะรอคลอด ระยะคลอด หลังคลอด ตาม CPG กรณีพบปัญหาการคลอดไม่กา้ วหน้า มีปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนดทุก
ขัน้ ตอน เสริมสมรรถนะให้บุคลากรในการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ โดยมีการจัดความรูท้ างวิชาการในทุกปี มีผลทาให้อตั ราการ
เกิด PPH ลดลง
(4) การให้ผปู้ ่ วย/ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผน:
● เพื่อให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแล ในหญิงตัง้ ครรภ์ระยะรอคลอด ร.พ.อนุญาตให้สามีเฝ้ าได้ เพื่อมี
ส่วนร่วมในการดูแล ให้กาลังใจ ทาหน้าทีใ่ นบทบาทของความเป็ นพ่อ ทาให้หญิงตัง้ ครรภ์เกิดความอบอุ่นและมีความพึง
พอใจทีส่ ามีอยู่ใกล้ชดิ
(5) แผนการดูแลผูป้ ่ วยระบุเป้ าหมายทีต่ ้องการบรรลุ และบริการทีจ่ ะให้:
 การดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง เป้ าหมายเพือ่ ผูป้ ่ วยเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการ เน้นการฟื้ นฟู
สภาพผูป้ ่ วย จึงได้มกี ารวางแผนการดูแลร่วมกัน การสอนญาติช่วยฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย การทากายภาพบาบัด การนวด
เมื่อผูป้ ่ วยกลับไปพักฟื้ นทีบ่ ้าน มีการประเมินผลการสอน โดยให้ญาติทดลองปฏิบตั ติ ามคาแนะนา ซึง่ ญาติสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ก่อนกลับบ้าน
(6) การสื่อสาร ประสานงาน เพื่อนาแผนไปปฏิบตั ิ เข้าใจบทบาทของผูเ้ กีย่ วข้อง:
 เพื่อผูป้ ่ วยได้รบั การดูแล กาหนดให้ใช้และ Progress note ในการสื่อสารแผนการดูแลในทีม และได้จดั ทาแนวทางการ
ประสานระหว่างทีม เช่น แนวทางการประสานทีมโภชนาการ แนวทางการประสานทีม HHC เป็ นต้น และมีการ
กาหนดบทบาทความรับผิดชอบของทีมดูแลผูป้ ่ วยตามหน้าทีใ่ นวิชาชีพ เพื่อให้แผนการดูแลทีว่ างไว้สามารถปฏิบตั ไิ ด้
บรรลุเป้ าหมายต่อไป
(7) การทบทวนและปรับแผนตามสภาวะหรืออาการของผูป้ ่ วย:
 มีการทบทวน CPG , จัดทา CNPG ในหน่วยงานร่วมกับสหวิชาชีพ ในโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็ นปัญหาสาคัญของพืน้ ที่
ปรับปรุงแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยให้ทนั สมัยอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ มีชดั เจนสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง รวมถึงมีการกาหนด
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพการป้ องกันโรคและการฟื้ นฟูสภาพในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ดว้ ย
III-3.2 การวางแผนจาหน่าย
ตัวอย่ำงโรค (proxy disease)
COPD
มารดาหลังคลอด

กำรปฏิ บตั ิ ที่ทำให้เกิ ดคุณภำพของกำรวำงแผนจำหน่ ำย
สอนการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้ องกัน อาการกาเริบของโรค การให้ความรูเ้ รื่องการใช้
ยาพ่นทีบ่ ้าน สอนการหายใจเมื่อมีอาการเหนื่อยหอบทีบ่ ้าน
สอนการปฏิบตั ติ วั ในหญิงหลังคลอด เรื่องการดูแลแผลฝีเย็บ อาหารของหญิง
หลังคลอดและให้นมบุตร และการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ให้สาเร็จ

(1) การกาหนดแนวทาง ข้อบ่งชี้ และโรคทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายสาคัญสาหรับการวางแผนจาหน่าย (โรคทีว่ างแผนจาหน่ าย
ล่วงหน้า หรือใช้ CareMap เพื่อการวางแผนจาหน่าย):
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●เพื่อการวางแผนจาหน่าย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร.พ.ได้กาหนด โรคสาคัญในการวางแผนการจาหน่ายได้แก่
COPD stroke หญิงหลังคลอด ทารกตัวเหลืองหลังคลอด มีการวางแผนการจาหน่ายโดยใช้หลัก D-METHOD และ
discharge planning รวมถึงใช้ clinical summary ทาให้แผนจาหน่ายมีคุณภาพสามารถอัตราการ re admit ในกลุ่มโรค
ข้างต้น
(2) การพิจารณาความจาเป็ นในการวางแผนจาหน่ ายผูป้ ่ วยแต่ละราย:
● เพื่อให้การวางแผนการจาหน่ ายเหมาะสม : ร.พ. ได้การกาหนดโรคสาคัญในการวางแผนการจาหน่าย เช่น Stroke
สาหรับผูป้ ่ วยทีเ่ จาะคอ รับประทานอาหารเองไม่ได้ ติดเตียง ให้เน้นเรื่องการพลิกตะแคงตัว การฝึกปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจาวัน การทาอาหาร การป้ อนอาหารทางสายยาง การทาแผล การฉีดยาเบาหวาน การดูดเสมหะ เป็ นต้น มีการ
จัดโปรแกรมการให้ความรู้ ให้ครอบครัวหรือผูด้ แู ลฝึกทาเหมือนจริง คล้ายเมื่ออยูบ่ ้าน ภายใต้การกากับดูแลของทีมผูใ้ ห้
การดูแล
(3) การมีส่วนร่วมในการวางแผนจาหน่ าย (แพทย์ พยาบาล วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง ผูป้ ่ วย ครอบครัว ):
● เพื่อให้การวางแผนการจาหน่ ายเหมาะสม เนื่องจากทีผ่ ่านมาพบว่า แผนการจาหน่ ายถูกออกแบบโดยแพทย์ พยาบาล
และวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นส่วนใหญ่ ผูป้ ่ วยและญาติมสี ่วนร่วมน้อย จึงไม่ทราบว่า จะปฏิบตั จิ ริงหรือไม่ จึงเปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ่ วยและญาติ มีส่วนร่วมในการวางแผนการการจาหน่าย มีการทดลองปฏิบตั จิ ริง มีการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ
ร่วมกัน
(4) การประเมินปัญหาของผูป้ ่ วยทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจาหน่าย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนจาหน่ าย:
 ทีมวางแผนการจาหน่ายได้มกี ารการประเมินปัญหาของผูป้ ่ วยทีอ่ าจเกิดขึน้ หลังการจาหน่าย โดยใช้ขอ้ มูลจาก
clinical summary และผลการประเมินจากการฝึกปฏิบตั จิ ริงของผูด้ แู ลขณะ ทีอ่ ยู่ในโรงพยาบาล นาผลการประเมินมาวาง
แผนการจาหน่ายให้ครบถ้วน รัดกุมมเพื่อให้ป้องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลอย่างถูกต้องหลัง
จาหน่ายออกจากโรงพยาบาล และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอันไม่พงึ ประสงค์
(4) การเตรียมผูป้ ่ วยและครอบครัวให้มศี กั ยภาพและความมันใจในการดู
่
แลตนเองหลังจาหน่าย เชื่อมโยงกับแผนการดูแล
ระหว่างอยู่ใน รพ.: เพื่อเพิม่ ศักยภาพการดูแลผูป้ ่ วยแต่ผดู้ แู ล รพ.มีการจัดทาโปรแกรมให้ความรูแ้ ก่ผดู้ แู ล ในผูป้ ่ วย
กลุ่มโรคสาคัญ เช่น stroke โดยมีเนื้อหาครบคลุม เรื่องการพลิกตะแคงตัว ทาอาหาร การป้ อนอาหารทางสายยาง การ
ทาแผล การดูดเสมหะ โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญในแต่ละกิจกรรมเป็ นพีเ่ ลีย้ งในการทดลอง ปฏิบตั เิ มื่ออยู่ใน ร.พ. เป็ นต้น ส่วนใน
กลุ่มผูป้ ่ วยนอก มีการวางแผนการจาหน่ายโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงกลับไปรักษาที่
ร.พ.ส.ต ใกล้บ้าน มีการเตรียมความพร้อมผูป้ ่ วยก่อนการจาหน่ ายโดยจัดทาคู่มอื การดูแลตนเองทีบ่ ้าน เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยได้
ศึกษาเพื่อเพิม่ ความมันใจในการดู
่
แลตนเองต่อไป
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 ผลงานการวางแผนจาหน่ายผู้ Stroke ,COPD
 โปรแกรมการให้ความรูผ้ ดู้ ูแลผูป้ ่ วย Stroke
 คู่มอื การดูแลตนเอง ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
67. การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย
68. การวางแผนจาหน่ าย

Score
3.5

DALI Gap
L

3.5

L

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
การวางแผนการดูแล Covid -19 ในแต่ละระดับความ
รุนแรง
การวางแผนการจาหน่ายผูป้ ่ วยโรค Covid -19 ที่
เชื่อมโยงกับการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา การควบคุม
การแพร่กระจายเชือ้ ในบ้านและชุมชน
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III-4 กำรดูแลผู้ป่วย
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คนเป็ นศูนย์กลาง
ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
จานวนผูป้ ่ วยพลัดตกหกล้ม/ตกเตียง
จานวนผูป้ ่ วยทีเ่ กิดแผลกดทับตัง้ แต่ระดับ 2 ขึน้
ไป
อัตราการปฏิบตั ติ าม CPG ของพยาบาลเวช
ปฏิบตั ิ
ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทีม่ ี HbA1C<7%
ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงคุมโรคได้
(BP <140/90 mmHg)

0
<2:1000
วันนอน
95 %

2
1.17

1
1.08

0
0.17

5
0.16

3
0.21

95.69

95.87

96.55

98.01

98.80

> 40%
> 50%

17.44
52.47

20.07
51.97

20.87
52.79

18.06
47.36

23.18
62.65

ii. บริบท
: โรงพยาบาลเถิน เป็ นโรงพยาบาลชุมชนทุตยิ ภูมริ ะดับกลาง ขนาด 60 เตียง (M2) ปัจจุบนั มีแพทย์เฉพาะทาง 6 สาขา
มีผปู้ ่ วยนอกเฉลีย่ วันละ 566 ครัง้ /วัน ผูป้ ่ วยโรคความดันโรคหิตสูงเป็ นโนคอันดับหนึ่งทีเ่ ข้ารับบริการในแผนกผูป้ ่ วย
นอก รองลงไปคือผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน มีผปู้ ่ วยโรคความดันสูงจานวน 9,945 ราย โรคเบาหวานจานวน 4,183 ราย
ส่วนแผนกผูป้ ่ วยใน มีผปู้ ่ วยใน เฉลีย่ 38 ราย/วัน
iii. กระบวนกำร
III-4.1 การดูแลทัวไป
่
ตัวอย่ำงโรค (proxy disease)
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง

กำรปฏิ บตั ิ ที่ทำให้เกิ ดคุณภำพของกำรดูแลทัวไป
่
มีการคัดกรองกลุ่มเสีย่ งสูงในชุมชน เพื่อค้นหาผูป่วยรายใหม่เพื่อให้เข้าสู่
กระบวนการรักษาได้เร็วทีส่ ุด ผูป้ ่ วยรายใหม่ทพ่ี บได้รบั การคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนแต่เริม่ ทีว่ นิ ิจฉัย ในผูป้ ่ วยเบาหวาน มีการคัดกรอง DR และ
ตรวจ complete foot exam และมีการประเมิน CVD risk และ CKD stage
จากนัน้ ให้การดูแลตามแนวปฎิบตั ิ (CPG) โดยอายุรแพทย์ แพทย์เวชศาตร์
ครอบครัว พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี และพยาบาลเวชปฏิบตั ิ ผูป้ ่ วยได้รบั
บริการการเพื่อลดความเสีย่ งต่อการเกิด CVD CKD และ stroke โดยการปรับ
พฤติกรรมการและการใช้ยาป้ องกัน มีบริการช่วยเลิกบุหรีจ่ ุดเดียวแบบ
เบ็ดเสร็จ ( one stop service)ทีค่ ลินิกโรคเรือ้ รัง จัดทา individual care plan
และการจัดการรายกรณี ในผูป้ ่ วยทีย่ งั ควบคุมโรคไม่ได้ เพื่อให้สามารถควบคุม
โรคได้ตามเป้ าหมาย และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ตี ่อไป

(1) การมอบความรับผิดชอบให้ผทู้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสม การดูแลตามหลักปฏิบตั ซิ ง่ึ เป็ นทีย่ อมรับ:
 เพื่อให้การดูแลผูป้ ่ วยมีความเหมาะสม : เนื่องจากผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ จี านวน
มาก ร.พ.จึงได้แบ่งระดับให้การผู้ดแู ลผูป้ ่ วย ตามระดับความรุนแรงของโรคและความสามารถในการดูแลตนเอง ดังนี้คอื
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนแล้วให้อยู่ในความดูแลอายุแพทย์ ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีย่ งั ควบคุมโรคได้ ให้อยู่ในควา
ดูแลของแพทย์เวชศาตร์ครอบครัว พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณีและนักโภชนการการ และส่วนผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีส่ ามารถ
ควบคุมโรคได้ดอี ยู่ในความดูแลของพยาบาลเวชปฏิบตั ใิ นโรงพยาบาลและ รพ.สต. ส่วนผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทีต่ ้องฉีด
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Insulin จะได้รบั การสอนฉีดโดยเภสัชกรผูเ้ ชีย่ วชาญ
(2) การจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการดูแลทีม่ คี ุณภาพ ปลอดภัย คานึงถึงศักดิศรี
์ เป็ นส่วนตัว สะดวกสบาย ป้องกันอันตราย/
สิง่ รบกวน:
 เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั บริการทีส่ ะดวกสบาย : ร.พ.จัดบริการคลินิกพิเศษ ในโรคต่างๆ ดังนี้ HT clinic , DM clinic,
COPD clinic , Asthma clinic ไว้ทแ่ี ผนกผูป้ ่ วยนอก ส่วน ARV clinic , TB clincic ได้แยกให้บริการอีกตึกหนึ่งเพื่อ เป็ น
ความส่วนตัวแก่ผปู้ ่ วยทัง้ 2 โรค ในส่วนของผูป้ ่ วย covid -19 มี cohort ward 24 เตียงไว้บริการ ส่วนการให้บริการ
ผูป้ ่ วยเด็กนัน้ ได้แยกบริการไปทีช่ นั ้ 2 ของแผนกผูป้ ่ วยนอก มีการจัดบริเวณเป็ นลานให้เด็กเล่น มีของเล่นทีเ่ หมาะสม
และปลอดภัย ผูป้ ่ วยเด็กและผูป้ กครองพึงพอใจ
(3) การจัดการกับภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน:
 เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ได้จดั โปรแกรมการให้
ความรู้ แก่ผปู้ ่ วยเบาหวานรายใหม่ โดยในเนื้อหาครอบคลุมถึงแก้ไขภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น เช่นเมื่อมี
อาการน้าตาลต่าทีบ่ ้าน โปรแกรมการให้ความรูจ้ ดั ผ่าน กิจกรรมห้องเรียนรายใหม่ ทีเ่ ปิ ดบริการทุกวันจันทร์ภาคเช้า จัด
คู่มอื การดูแลตนเองให้ผปู้ ่ วย เพื่อเป็ นเครื่องมือในสนับสนุนการจัดการตนเองทีบ่ ้านได้ ทีผ่ ่านมาพบว่าผูป้ ่ วยเบาหวานที่
มีภาวะน้าตาลต้องมา Admit ในโรงพยาบาลต่ากว่าร้อยละ 5
(4) การตอบสนองความต้องการของครอบครัวในการมีส่วนร่วมดูแลผูป้ ่ วย:
 เพื่อให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการดูแล : ร.พ. ได้ดาเนินการอบรม care giver ในการดูแลผูป่วยเบาหวาน โดย
กลุ่มเป้ าหมาย คัดเลือกมาจากบุคคลในครอบครัวของผูป้ ่ วยเบาหวานทีร่ กั ษาด้วยการฉีด Insulin และเป็ นผูส้ งู อายุ
สายตาไม่ดี ไม่สามารถฉีด Insulin ได้ดว้ ยตนเอง care giver ทีผ่ ่านการอบรมจะได้รบั การสอนฉีด Insulin การจัดการกับ
ปัญหาต่างๆทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยเบาหวานทีฉ่ ีด Insulin หลังการอบรม care giver มีความพึงพอใจร้อยละ 98.77
(5) การแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสานการดูแลผูป้ ่ วยภายในทีมเพื่อความต่อเนื่องในการดูแล:
 เพื่อประสานการดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงกับเครือข่าย ร.พ.ได้กาหนดให้แนวปฏิบตั กิ ารดูแล
ผูป้ ่ วยใน PCU โรงพยาบาล และใน รพ.สต.ในเครือข่าย มีเกณฑ์การ refer in, refer out จากคลินิกเบาหวานกับ รพ.สต.
ในเครือข่าย อย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจน และใช้ระบบ Thai refer เพื่อส่งข้อมูลการดูแลทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลต่อเนื่อง
อย่างเหมาะสมร้อยละ 98.77%
III-4.2 การดูแลและบริการที่มคี วามเสีย่ งสูง
ตัวอย่ำงโรค (proxy disease)
Covid 19
STEMI
Stroke
Sepsis

กำรปฏิ บตั ิ ที่ทำให้เกิ ดคุณภำพของกำรดูแลและบริกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง
ได้รบั การยาต้านไวรัสในเวลาทีเ่ หมาะสม ไม่เกิดภาวการณ์หายใจล้มเหลว

Pul TB

ให้ Admit เพื่อเริม่ ยามราโรงพยาบาล 2 สัปดาห์ และรักษาให้หายโดยระบบ
DOT ผูส้ มั ผัสร่วมบ้านได้รบั การคัดกรอง และ มีการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้
ในชุมชน

เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ Fast Tract ครอบคลุมทัง้ 3 โรค ได้รบั
ยารักษาเร็วภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ป้ องกันการภาวะแทรกซ้อนจากการ
รักษา

(1) การวิเคราะห์และจัดทาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยและบริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง:
ในการดูแลผู้ป่วย sepsis มีการทบทวนพบว่า พร่องในการคัดกรอง และการประเมินซ้า ทาให้ ผู้ป่วยได้รบั การดูแลไม่
ต่อเนื่อง มีอาการทรุดลง มีอาการ shock และพบว่าบุคลากรขาดทักษะในการประเมิณ จึงได้ทาจัดทาแนวทางการ
ประเมินผู้ป่ วย รวมถึง พัฒ นาระบบการดูแล นาเครื่องมือ MEWS มาใช้ การมีการใช้ MEWS ในผู้ป่ วยทุกราย ทาให้
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ผูป้ ่ วย sepsis ได้รบั การดูแลตามมาตรฐาน อัตราการเสียชีวติ ลดลง เป็ นร้อยละ 3.85
(2) การฝึกอบรมการดูแลผูป้ ่ วยในสถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูง และการนามาปฏิบตั ิ:
 ในการดูแลผูป้ ่ วย Covid 19 มีการฝึกอบรมการแพทย์ พยาบาลและผูช้ ่วยเหลือคนไข้ และทีมทีเ่ กีย่ ว้องในการดูแลทุก
ฝ่ าย ในเรื่องการใช้ PPE และ PAPR จัดทาแนวปฏิบตั กิ ารใช้ PPE ในกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งแต่ละระดับต่าง
(3) การทาหัตถการทีม่ คี วามเสีย่ ง:
 ในการดูแลผูป้ ่ วย Covid 19 หัตถการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง คือการใส่ท่อช่วยหายใจ การผ่าตัด และการทาคลอด รพ.ได้
ฝึกซ้อมทีมดูแลผูป้ ่ วย Covid 19 ในใส่ท่อช่วยหายใจ จาลองสถานการณ์การทาคลอด และการผ่าตัด เพื่อให้เกิดทักษะใน
การปฏิบตั ิ
(4) การเฝ้ าระวังการเปลีย่ นแปลงอาการผูป้ ่ วย เพือ่ แก้ไขหรือปรับเปลีย่ นแผนการรักษา:
 เพื่อการเฝ้ าระวังการเปลีย่ นแปลงอาการผูป้ ่ วย กาหนดกลุ่มโรคทีต่ ้องได้รบั การประเมินและเฝ้ าระวังการเปลีย่ นแปลง
คือ ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา SK ,ผูป้ ่ วยผ่าตัด, ผูป้ ่ วย Covid 19 ,ผูป้ ่ วย Stroke ใน14 วันแรก ,และผูป้ ่ วย Pul TB ทีเ่ ริม่ ยาใน 2
สัปดาห์แรก กาหนดเกณฑ์ในการรายงานแพทย์ให้พยาบาล และมีแนวทางการปรึกษาแพทย์เ ฉพาะ เพื่อเพื่อแก้ไขหรือ
ปรับเปลีย่ นแผนการรักษาต่อไป ผลการดาเนินงานพบว่า ผูป้ ่ วย SETMI มีอตั ราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้ SK
เป็ น 0
(5) การตอบสนองและความช่วยเหลือเมื่อผูป้ ่ วยมีอาการทรุดลงหรือเปลีย่ นแปลงเข้าสู่ภาวะวิกฤติ (rapid response
system):
 เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยทีเ่ ข้าสู่ภาวะวิกฤติให้ปลอดภัย ร.พ. มีการพัฒนาแนวทางการเฝ้ าระวังติดตามอาการใน
ผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่มโรคสาคัญ มีการนาเครื่องมือต่างๆ มาใช้ เพื่อการเฝ้ าระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย เช่น เกณฑ์การ
triage ESI เพื่อแบ่งระดับความรุนแรง การใช้ GCS ประเมินผู้ป่วย HI การใช้ patogram ในการประเมินหญิงรอ
คลอด การใช้ APGAR SCORE ประเมินทารกแรกคลอด และผู้ป่วยอาการรุนแรงให้ วัด V/S N/S O2SAT มีใช้
กระบวนการพยาบาลและมีการบึนทึก ผลการดาเนินงานพบว่า ผูป้ ่ วย GCS < 9 คะแนน ใส่ ET Tube 100%
(6) การติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ เพือ่ นามาปรับปรุง:
มีการทบทวนเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ จัดทา RISK PROFILE และ มีการดักจับเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์โดยใช้
CLINICAL RISK รวบถึงได้ทบทวนการเสียชีวติ โดยใช้ trigger tool จากการทบทวนจึงได้ให้หน่วยงานมีการใช้ trigger
mark เพื่อเตือนผูป้ ฏิบตั พิ ฒั นาการใช้ trigger tool ทุกหน่วย ควบคู่การใช้ C3 THER และทาการทบทวนแนวทางการ
ดูแลผูป้ ่ วยในทีมสาขาการพยาบาลและนาเก็บข้อมูลในแต่ละส่วนมาวิเคราะห์และปรับปรุง
เพิม่ ช่องทางในการรายงาน
อุบตั กิ ารณ์ไม่พงึ ประสงค์ภายใน 24 ชม. ตามระดับความรุนแรง
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 อัตราตายในผูป้ ่ วย STEMI in hospital เป็ น 0
 รางวัลชนะเลิศการจัดการโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังระดับเขต ปี 2564
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
69. การดูแลทัวไป
่

70. การดูแลและบริการทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูง

Score

DALI Gap
L

L

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
 พัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยให้มคี วามครอบคลุม
มากขึน้ และเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลจาก
ผูป้ ่ วยและญาติ
 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ดูแลผูป้ ่ วยทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูง ให้มคี วามรูค้ วามชานาญในการดูแลผูป้ ่ วย
ได้อย่างทันท่วงที รวดเร็ว เหมาะสม ทันเหตุการณ์
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ผูป้ ่ วยปลอดภัย
 นา Trigger tool มาใช้ปรับปรุงระบบการดูแล
ผูป้ ่ วยให้ครอบคลุมโรคทีม่ คี วามเสีย่ งของ
โรงพยาบาล
 พัฒนาระบบส่งต่อผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง หรือ
อาการแย่ลง ให้รวดเร็ว เหมาะสม ทันเวลา
III-4.3 ก. กำรระงับควำมรู้สึก
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560
อัตราการเยีย่ มผูป้ ่ วย Elective Case
100%
100
ได้รบั การตรวจเยีย่ มก่อน 1 วัน ก่อน
ให้บริการระงับความรูส้ กึ
อัตราการเยีย่ มผูป้ ่ วยหลังให้บริการระงับ
100%
100
ความรูส้ กึ
อัตราการเกิดปัญหาและภาวะแทรกซ้อน
< 10%
3.2
ขณะให้บริการระงับความรูส้ กึ
อัตราการเกิดปัญหาและภาวะแทรกซ้อน
< 10%
1.5
หลังให้บริการระงับความรูส้ กึ ในห้องพัก
ฟื้ น
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ
< 10%
1.75
ให้บริการวิสญ
ั ญีภายใน 48 ชัวโมง
่
อัตราการงดเลื่อนผ่าตัดเนื่องจากความไม่
< 10%
0
พร้อมของวิสญ
ั ญี
จานวนข้อร้องเรียนของพฤติกรรมบริการ
0
0
ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการของ
>80 %
87.49
วิสญ
ั ญี

ปี 2561
100

ปี 2562
100

ปี 2563
100

ปี 2564
100

100

100

100

100

1.61

1.2

1.5

0

0.65

1.75

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
87.66

0
87.60

0
88.15

0
88.00

ii. บริบท
โรงพยาบาลเถิน เป็ นโรงพยาบาลชุมชนทุตยิ ภูมริ ะดับกลาง ขนาด 60 เตียง(M2) ปัจจุบนั มีแพทย์เฉพาะทาง 6 สาขา คือ
อายุรกรรม สูตนิ รีเวชกรรม และศัลยกรรม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และวิสญ
ั ญีแพทย์ มีการให้บริการระงับ
ความรูส้ กึ ในผูป้ ่ วยทางด้านสูตนิ รีเวช และศัลยกรรมทัวไป
่ โดยการให้บริการระงับความรูส้ กึ ชนิดGA(General
anesthesia)และSB(Spinal anesthesia)แก่ผปู้ ่ วยทีม่ ารับบริการผ่าตัดด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย
ทีร่ ะงับความรูส้ กึ 1 ทีม ประกอบด้วย วิสญ
ั ญีแพทย์ 1 คน วิสญ
ั ญีพยาบาล 3 คน สามารถให้บริการในระดับทุตยิ ภูมิ
แก่ผปู้ ่ วยในเขตบริการเครือข่าย
กลุ่มผูป้ ่ วยใช้บริการระงับความรูส้ กึ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง:
แบ่งผูป้ ่ วยเป็ นประเภทตาม ASA Class (American Society of Anesthesiologists Classification) ซึง่ จัดระดับตัง้ แต่
ASA Class I-V ถ้าเป็ นผูป้ ่ วยฉุกเฉินจัดประเภทตัง้ แต่ ASA Class IE-VE
iii. กระบวนกำร
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ตัวอย่ำงผู้ป่วยที่เสี่ยงสูง
กำรปฏิ บตั ิ ที่ทำให้เกิ ดคุณภำพและควำมปลอดภัยของกำรระงับควำมรู้สึก
ผูป้ ่ วยระบบหัวใจและหลอดเลือด มีระบบการเยีย่ มผูป้ ่ วย มีการตรวจทางห้องปฎิบตั กิ าร EKG X-ray และการ
ประเมินผูป้ ่ วยเกีย่ วกับโรคและปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในขณะให้ยาระงับ
ความรูส้ กึ รายงานการประเมินผูป้ ่ วยให้กบั วิสญ
ั ญีแพทย์ ปรึกษาอายุรแพทย์
ก่อนได้ยาระงับความรูส้ กึ วางแผนการระงับความรูส้ กึ ร่วมกันกับวิสญ
ั ญีแพทย์
Conference Case ก่อนเริม่ ระงับความรูส้ กึ
ผูป้ ่ วยระบบทางเดินหายใจ
มีระบบการเยีย่ มผูป้ ่ วย มีการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร EKG และ CXR ทุกราย
ปรึกษาอายุรแพทย์ในรายทีย่ งั มีภาวะ attact อยู่ ในรายทีค่ วบคุมอาการได้ ให้
พ่นยาขยายหลอดลมก่อนมาระงับความรูส้ กึ อย่างน้อย 30 นาที และผูป้ ่ วย URI
ทีย่ งั มีอาการให้ปรึกษาอายุรแพทย์ หลังจากอายุรแพทย์ได้ประเมินอาการผูป้ ่ วย
ก่อนได้ยาระงับความรูส้ กึ รายงานการประเมินผูป้ ่ วยให้กบั วิสญ
ั ญีแพทย์ วาง
แผนการระงับความรูส้ กึ ร่วมกันกับวิสญ
ั ญีแพทย์ Conference Case ก่อนเริม่
ระงับความรูส้ กึ
ผูป้ ่ วยทีม่ โี รคประจาตัวทีค่ วบคุม มีระบบตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วย มีการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร CXR EKG ตาม
ไม่ได้
guideline ปรึกษาอายุรแพทย์ก่อนเริม่ การระงับความรูส้ กึ วางแผนการระงับ
ความรูส้ กึ ร่วมกับวิสญ
ั ญีแพทย์ Conference Case ก่อนเริม่ ระงับความรูส้ กึ
ผูป้ ่ วยทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดภาวะ
มีระบบการตรวจเยีย่ มและการประเมิน air way ประเมิน mallampatic ถ้าผูป้ ่ วย
difficult intubation
มี mallampatic class 3-4 มีการรายงานวิสญ
ั ญีแพทย์และวิสญ
ั ญีแพทย์มกี าร
ประเมินซ้า และมีการวางแผนร่วมกันในการเตรียมอุปกรณ์ และให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านการใส่ท่อช่วยหายใจ ก่อนเริม่ ระงับความรูส้ กึ
ผูป้ ่ วยผ่าตัดฉุกเฉิน
มีการเตรียมความพร้อมเครื่องมือ ยา อุปกรณ์ บุคลากรทางวิสญ
ั ญีให้พร้อม มี
การประสานงานกับห้องปฏิบตั กิ ารในการเตรียมเลือด ส่วนประกอบของเลือดให้
พร้อมก่อนผ่าตัด พร้อมกับประสานงานจองเตียง ICU เผื่อกรณีถอดท่อช่วย
หายใจไม่ได้
(1) การประเมินความเสีย่ ง การวางแผน การปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ การระงับความรู้สกึ ทีป่ ลอดภัย :
เพื่อการระงับความรูส้ กึ ทีป่ ลอดภัยทีมวิสญ
ั ญีมแี นวทางการดูแลผูป้ ่ วยตามแนวทางของ ACC/AHA guideline 2010
โดยในคนไข้ทม่ี คี วามเสีย่ งเราจะมีการปรึกษาแพทย์ในสหสาขาวิชาชีพอื่น โดยเฉพาะอายุรกรรม มาช่วยกันร่วม
ประเมินผูป้ ่ วยก่อนการได้รบั ความรูส้ กึ ทัง้ ใน Case elective และ emergency หลังจากที่ได้มแี นวทางดักล่าวแล้วทาให้
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การระงับความรูส้ กึ และการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยและลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยมากขึน้
เพื่อความปลอดภัยของผูร้ บั บริการ ป้ องกันความผิดพลาดจากการผ่าตัดผิดคน ผิดชนิดและการดูแลผูร้ บั บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ งานวิสญ
ั ญีจงึ ได้ร่วมกับแพทย์และงานผ่าตัดจัดทา Surgical Safety Checklist หลังการดาเนินงาน
พบว่าไม่พบอุบตั กิ ารณ์ความผิดพลาดจากการผ่าตัดผิดคน ผิดชนิด และภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรูส้ กึ
(2) การเตรียมความพร้อมผูป้ ่ วย การให้ขอ้ มูล และการให้ผปู้ ่ วยมีส่วนร่วมตัดสินใจ:
 เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีความพร้อมทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และให้ผปู้ ่ วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการักษา ทีมวิสญ
ั ญีได้มี
การดาเนินการดังนี้ มีการนาข้อมูลของผลทางห้องปฏิบตั กิ ารและผลตรวจอื่นๆ โรคประจาตัว สภาวะผูป้ ่ วยทีผ่ ดิ ปกติ
และมีความเสีย่ งทีไ่ ด้จากการเยีย่ มมาวางแผนร่วมกันระหว่างทีมวิสญ
ั ญีแพทย์ วิสญ
ั ญีพยาบาล และร่วมกับแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาต่างๆก่อนเริม่ การระงับความรูส้ กึ เพือ่ วางแผนในการระงับความรูส้ กึ และมีการให้ขอ้ มูลทางเลือกกับ
ผูป้ ่ วยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษา และการเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วยและญาติได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธี
ระงับความรูส้ กึ และได้ระบายความรูส้ กึ ขณะเยีย่ มผูป้ ่ วยทาให้การระงับความรูส้ กึ เป็ นไปอย่างราบรื่นไม่มขี อ้ ร้องเรียน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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หรือไม่พงึ พอใจต่อการบริการงานวิสญ
ั ญี
(3) การใช้กระบวนการระงับความรูส้ กึ ทีร่ าบรื่น ปลอดภัย โดยบุคลากรที่มคี ุณวุฒ ิ รวมถึงการฝึกอบรม/ฟื้ นฟูทกั ษะของ
บุคลากรทีท่ าหน้าทีร่ ะงับความรูส้ กึ :
 เพื่อให้กระบวนการให้ยาระงับความรูส้ กึ ราบรื่น ปลอดภัย ทีมวิสญ
ั ญีประกอบด้วย วิสญ
ั ญีแพทย์ วิสญ
ั ญีพยาบาลมีการ
วางแผนการให้ยาระงับความรูส้ กึ ผ่านรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ ในปี พ.ศ.2558-2563 ไม่มวี สิ ญ
ั ญีแพทย์ประจา
โรงพยาบาล ได้มกี ารประสานความช่วยเหลือของวิสญ
ั ญีแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่าย
 วิสญ
ั ญีพยาบาลเข้าอบรมฟื้ นฟูวชิ าการประจาปี อย่างน้อยปี ละ 2 คน และมีการถ่ายทอดความรู้ทไ่ี ด้จากการไปอบรม
ฟื้ นฟูประจาปี แก่บุคคลากรในหน่วย และมีการประชุมเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือใหม่
(4) การเฝ้ าติดตามผูป้ ่ วยระหว่างระงับความรูส้ กึ และพักฟื้ น การแก้ไขภาวะฉุกเฉิน การจาหน่ ายจากบริเวณรอฟื้ น:
 เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีความปลอดภัยระหว่างระงับความรูส้ กึ และรอฟื้ น มีกระบวนการดังนี้ เฝ้ าระวังสัญญาณชีพตลอด
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ความรูส้ กึ ตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยขณะให้การระงับความรูส้ กึ ของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยและแนวทางเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยทุกรายให้ได้รบั การดูแลตามมาตรฐานและเมื่อสังเกตอาการครบ 1 ชัวโมงและ
่
ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจะนาส่งหอผูป้ ่ วยโดยวิสญ
ั ญีพยาบาล ผลลัพธ์ภาวะแทรกซ้อนหลังให้การระงับความรูส้ กึ ใน
ห้องพักฟื้ นลดลง
(5) การปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์ (เครื่องมือ วัสดุ ยา):
 มีการสอบเทียบเครื่องมือเป็ นประจา 2 ครัง้ ต่อปี มีการตรวจสอบความเพียงพอความพร้อมใช้เป็ นประจาทุกวัน ผลลัพธ์
พบว่ายังมีขอ้ จากัด เครื่องเป่ าลมร้อนไม่เพียงพอหากมีผปู้ ่ วยเข้ารับบริการห้องผ่าตัดพร้อมกันมากว่า 1 ห้อง จึงได้
วางแผนจัดซือ้ ในปี ต่อไป
 มีระบบการจัดเก็บและสารองระบบยา มีการตรวจสอบอุณหภูมติ ู้เย็นเป็ นประจา ผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาพบ
อุบตั กิ ารณ์ลมื เก็บยาเข้าในตู้เย็น ทาให้ประสิทธิภาพของยาลดลง จึงมีแนวทางการตรวจสอบซ้าหลังปฏิบตั ไิ ม่พบ
อุบตั กิ ารณ์
การดูแลการใช้ deep sedation
 ปฏิบตั ทิ ผ่ี ่านมาการใช้ Deep Sedation จะใช้วธิ กี าร manual พบว่าการควบคุมยาไม่สม่าเสมอพบอุบตั กิ ารณ์
desaturation จากการทบทวนดังกล่าวจึงมีแนวทางการใช้ Syring pump ในการบริหารยา ร่วมกับให้ออกซิเจนทุกครัง้
พบว่าการควบคุมและบริหารยาเป็ นไปอย่างราบรื่นและยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์ apnea จากการบริหารยาทีไ่ ม่เหมาะสม
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 หลังจากทีเ่ รามีวสิ ญ
ั ญีแพทย์ประจาตัง้ แต่ปี 2563 ได้มกี ารพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยขณะให้บริการระงับความรูส้ กึ
โดยใช้การพัฒนาศักยภาพการระงับความรูส้ กึ แบบ Reginal anesthesia ในการผ่าตัดผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและ
ผูป้ ่ วยทีท่ าการผ่าตัดในตาแหน่งทีต่ ่ากว่าระดับสะดือ
 พบปัญหาผูร้ บั บริการไม่ได้ประเมินภาวะท่อช่วยหายใจยากทุกราย ทาให้ผรู้ บั บริการเสีย่ งต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึน้ จากความไม่พร้อมของทีมและการเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ จึงได้มกี ารทบทวนเพื่อจัดทาแนว
ทางการประเมินภาวะใส่ท่อช่วยหายใจตามแบบ Modified Mallampatic Classification โดยวิสญ
ั ญีแพทย์ ผลลัพธ์การ
ดาเนินงาน พบว่าผูร้ บั บริการได้รบั การประเมินทุกราย และไม่พบอุบตั กิ ารณ์ความไม่พร้อมของทีมและการเตรียม
อุปกรณ์
 จากการตรวจคุณภาพการบันทึกทางเวชระเบียนงานวิสญ
ั ญีพบว่าความสมบรูณ์ของเวชระเบียนยังมีขอ้ ทีไ่ ม่ครอบคลุม
จึงได้มกี ารปรับเปลีย่ นเวชระเบียนโดยไปศึกษาดูงานของโรงพยาบาลแม่ข่ายและได้นามาปรับปรุง ให้สอดคล้องกับหน้า
งานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ และร่วมกันทบทวนข้อมูลทีจ่ าเป็ นในการบันทึกและปรับแบบฟอร์มใหม่ให้สมบรูณ์ จากผลการ
ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางเวชระเบียน ความสมบรูณ์ถูกต้องและสามารถนาข้อมูลนี้มาใช้ในการส่งต่อข้อมูล
เพื่อเฝ้ าระวังและประเมินอาการหลังผ่าตัดของผู้รบั บริการ ผลลัพธ์พบว่าจานวนการผิดพลาดจากการบันทึกเวช
ระเบียนมีแนวโน้มลดลง
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v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
71. การระงับความรูส้ กึ

Score DALI Gap
3.5
L

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
1. พัฒนาระบบการประเมินความเจ็บปวดในผูร้ บั บริการหลัง
ผ่าตัด/ หัตถการ ทีด่ แู ลในห้องพักฟื้ น
2. พัฒนารูปแบบการให้ขอ้ มูลญาติขณะรอหน้าห้องผ่าตัด
3. พัฒนาการจัดทาเอกสารมาตรฐานต่างๆให้เป็ นรูปเล่มและ
ให้ครอบคลุมเนื้องานวิสญ
ั ญี
4. การนาแนวทางการปฏิบตั ิ Deep Sedation ไปใช้กบั
หน่วยงานอื่น ผูป้ ่ วยมีความปลอดภัยไม้กดิ ภาวะแทรกซ้อน
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III-4.3 ข. กำรผ่ำตัด
i. ผลลัพธ์ [รายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐาน IV-2]
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: : เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
อุบตั กิ ารณ์การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิด
0
0
0
0
0
ตาแหน่ง ผิดหัตถการทัง้ หมด/ระดับความ
รุนแรงระดับ E ขึน้ ไป
อัตราการติดเชือ้ แผลผ่าตัด - clean wound <2%
0.48%
0.38% 0.42% 0.44%
clean
อุบตั กิ ารณ์ลมื Gauze Swab ไว้ในแผลผ่าตัด
0
2
0
0
0
ผูป้ ่ วย
ภาวะแทรกซ้อนและภาวะวิกฤติในระยะผ่าตัด/
หลังผ่าตัด

ปี 2564
0

0.32%
0

0

0

0

0

0

0

< 3%

0.65%

0.45%

1.32%

1.55%

0

0

0

0

0

1.42%
0

- การเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัด เช่น เกิด
ภาวะshock จากการเสียเลือด
- อัตราการงด-เลื่อนผ่าตัด
- อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยบาดเจ็บจากการผ่าตัด/
เคลื่อนย้ายและใช้เครื่องมือแพทย์
ii. บริบท
ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเถินให้บริการผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่ ทัง้ ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ในผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มปี ัญหาซับซ้อน ตามอัตภาพของโรงพยาบาลชุมชน 60 เตียง โดยมีแพทย์เฉพาะทาง สูต-ิ นรีเวช ทีส่ ามารถ
ให้การผ่าตัดด้านสูต-ิ นรีเวช และศัลยแพทย์ ( เริม่ ปฏิบตั งิ านปี 2558 )
ปัจจุบนั โรงพยาบาลเถินมีศลั ยแพทย์ 1 ท่าน สูตนิ รีแพทย์ 2 ท่าน และวิสญ
ั ญีแพทย์ 1 ท่าน พยาบาล
ห้องผ่าตัด 4 ท่าน วิสญ
ั ญีพยาบาล 3 ท่าน ผูช้ ว่ ยพยาบาล 2 ท่าน ผูช้ ว่ ยเหลือคนไข้ 3 ท่าน มีหอ้ งผ่าตัดใหญ่ 3 ห้อง( ใช้
จริง 2 ห้อง) และ ห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง ซึง่ ใช้ทาผ่าตัดเล็กและทา Gastro – Colono scopy โดยโรงพยาบาลเถิน ได้รบั
ดูแลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลลูกข่าย 2 ที่ คือ โรงพยาบาลแม่พริก และโรงพยาบาลสบปราบ สถิตกิ ารผ่าตัดในปี งบประมาณ
2563 มีผไู้ ด้รบั การผ่าตัดใหญ่ ทางศัลยกรรม592 ราย ผ่าตัดเล็ก 1,455 ราย มีผไู้ ด้รบั การผ่าตัดใหญ่ ทางสูตนิ รีเวช 206
ราย ผ่าตัดเล็ก 135 ราย สถิติ 5 อันดับแรก C/S 161 ราย Wild Excision 139 ราย Appendectomy 102 ราย
Herniorrhaphy 77 ราย heamorrhoidectomy 55 ราย
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กำรปฏิ บตั ิ ที่ทำให้เกิ ดคุณภำพและควำมปลอดภัยของกำรผ่ำตัด
1.ทีมห้องผ่าตัดมีความพร้อม ประกอบด้วยศัลยแพทย์ วิสญ
ั ญีแพทย์ พยาบาล
2.มีทมี อายุรแพทย์ ให้คาปรึกษา
3.มีเครื่องมือทีม่ าตรฐานรองรับการผ่าตัด
4.มีการเตรียม ICU รองรับผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด กรณีมปี ัญหา
1.ทีมห้องผ่าตัดมีความพร้อม ในการผัด่
2.มีวสิ ญ
ั ญีแพทย์ ทีส่ ามารถให้ยาระงับความรูส้ กึ ป้ องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจาก eclampsia
3.มีทมี อายุรแพทย์ให้คาปรึกษา
4.มีการเตรียม ICU กรณีผปู้ ่ วยมีภาวะแทรกซ้อนทีร่ ุนแรง

(1) การประเมินผูป้ ่ วย การประเมินความเสีย่ ง การวางแผนการผ่าตัด การปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ:
 มีการกาหนดนโยบายการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด case electiveโดยมีPre-op visit สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้รอ้ ยละ 100 ในปี 2563 ร้อยละ 100 ในปี 2564 ( ถึง มิ.ย 64 )
 มีโปรแกรมการ set ผ่าตัด ผ่านระบบ LAN โดยมีขอ้ มูลรายละเอียดของผูป้ ่ วยในการ set ผ่าตัด เช่น ผล Lab การ
NPO ระดับความรูส้ กึ ตัว และระบบการหายใจ เพือ่ ประเมินความเสีย่ ง วางแผนการผ่าตัด และสื่อสารให้ทมี เข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน
 มีระบบการประสานงานระหว่างวิสญ
ั ญีแพทย์ ศัลยแพทย์และพยาบาล Pre-op การจัดลาดับความสาคัญในการ Set
ผ่าตัดฉุกเฉินตามมาตรฐานและข้อตกลงของคณะกรรมการห้องผ่าตัด
(2) การอธิบายข้อมูลให้ผปู้ ่ วย/ครอบครัว และการให้ผู้ป่วยมีสว่ นร่วมตัดสินใจ:
 ศัลยแพทย์อธิบายรายละเอียดการผ่าตัด ความเสีย่ งต่างๆ ให้ผปู้ ่ วยและญาติ มีส่วนร่วมในการตัดสิน ใจ มีเอกสาร ใน
การยินยอมผ่าตัด อธิบายรายละเอียดข้อดี ข้อเสีย ของการผ่าตัด
 ห้องรอผ่าตัด ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการผ่าตัด แนะนาสถานทีแ่ ก่ผปู้ ่ วยและญาติ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลแก่ญาติในกรณีทม่ี ี การ
ผ่าตัดใช้ระยะเวลานาน เพื่อลดความวิตกกังวล
(3) การเตรียมความพร้อมผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด:
 กรณีผ่าตัดทีม่ กี าหนดนัดล่วงหน้า เจ้าหน้าทีใ่ นห้องผ่าตัด ทวนสอบการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและ
จิตใจของผูป้ ่ วยก่อนการผ่าตัดรวมทัง้ อธิบายความเสีย่ งจากการผ่าตัดและโอกาสการติดเชือ้ มีการอธิบายความจาเป็ น
ในแผนการรักษาเพื่อให้ผปู้ ่ วยและญาติร่วมตัดสินใจในการรักษาโดยการผ่าตัดก่อนเซ็นใบยินยอมรับการ รักษาโดย
แพทย์และเจ้าหน้าทีใ่ นห้องผ่าตัดทวนสอบการเซ็นใบยินยอมการผ่าตัดทุกราย
 ในกรณีผ่าตัดฉุกเฉินยังทาได้เฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ตัวอย่างเช่น กรณีผปู้ ่ วยวิกฤติทห่ี อ้ ง
ฉุกเฉินสามารถเตรียมผ่าตัดได้ภายใน 15 นาที
 พบอุบตั กิ ารณ์ทท่ี าให้ต้องงดผ่าตัดเนื่องจากเตรียมผูป้ ่ วยไม่พร้อมเช่น Labไม่พร้อม ผูป้ ่ วยเปลีย่ นใจ ไม่ยอมรับ
การผ่าตัด จากการทบทวนเวชระเบียนของผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งงดหรือเลื่อนผ่าตัดโดยคณะกรรมการห้องผ่าตัด และ PCT
ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง ทาให้เกิดแนวทางในการติดตามตัวชีว้ ดั
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(4) การป้ องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ผิดหัตถการ*:
1. มีมาตรการป้ องกันการผ่าตัดผิดข้าง ผิดคน ผิดตาแหน่ง โดยการวางระบบระบุคน ข้าง ตาแหน่งทีจ่ ะทาการผ่าตัด
ร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาล ผูป้ ่ วยตัง้ แต่ทห่ี อผูป้ ่ วย มีการทาMarking Siteข้างทีจ่ ะผ่าตัด ตรวจสอบซ้าที่ pre op
และ ในห้องผ่าตัด ( patient safety checklist ) ศัลยแพทย์ใช้ surgical marker ทีเ่ ป็ นปากกาmarkบริเวณ อวัยวะทีจ่ ะ
ผ่าตัด(ผูป้ ่ วยและญาติร่วมรับรู)้ ที่ OPD IPD Pre-OP
2. ใช้แบบฟอร์ม Surgical safety check list.
2.1 Sign In การตรวจสอบก่อนการระงับความรูส้ กึ ใช้แบบฟอร์ม (Surgical Safety Checklist)ตรวจสอบความ พร้อม
ของผูป้ ่ วย โดยมีทมี ผ่าตัดประกอบด้วย ศัลยแพทย์ วิสญ
ั ญีแพทย์ พยาบาลวิสญ
ั ญี พยาบาลช่วยทัวไป
่ (Circulating
Nurse) และให้วสิ ญ
ั ญีพยาบาล เป็ นผูท้ วนสอบขาน ชือ่ ผู้ป่วย การระบุตวั ผูป้ ่ วย ประเภทการผ่าตัด ตาแหน่ งทีผ่ ่าตัด
mark site แผนการผ่าตัด การลงนามยินยอม การวินิจฉัย ทีมงานร่วมรับรูพ้ ร้อมกัน (ตามแบบฟอร์ม)
2.2 Time Out การตรวจสอบก่อนลงมีดผ่าตัด เพือ่ ทวนสอบความเรียบร้อยก่อนลงมีดผ่าตัด ศัลยแพทย์เป็ นผูเ้ ริม่
Time out ขาน ชื่อสกุล ชนิดการผ่าตัด ตาแหน่งที่ ผ่าตัด ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์การผ่าตัด ความถูกต้อง
ของsterility indicator โดยมี วิสญ
ั ญี แพทย์ วิสญ
ั ญีพยาบาล และพยาบาลห้องผ่าตัด ร่วมรับฟั งและประเมินตาม ถ้า
ไม่ถูกต้องทบทวนใหม่ พร้อมบันทึก เวลาและลงชื่อผูท้ า Time Out
2.3 Sign Out การสรุปเมื่อจบการผ่าตัด ก่อนศัลยแพทย์เย็บปิ ดแผลผ่าตัด พยาบาลผูช้ ่วยเหลือรอบนอก ( Circulating
Nurse)มีการขานให้ทมี รับทราบ/ยืนยัน ทบทวน procedure ทีท่ าวิสญ
ั ญีแพทย์ พยาบาลวิสญ
ั ญี ทบทวนเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ขณะให้ยาระงับความรูส้ กึ พยาบาลผูช้ ่วยเหลือรอบนอก (Circulating Nurse) ขานนับเครื่องมือ ผ้าซับโลหิต
ก๊อส ของมีคม จานวนชิน้ เนื้อทีจ่ ะส่ง อ่านป้ ายข้างถุง ชื่อสกุล ผูป้ ่ วย อวัยวะทีม่ าของชิน้ เนื้อถูกต้อง สรุปการเสียเลือด
และร่วมกันระบุประเด็นสาคัญของผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งดูแลในห้องพัก ฟื้ นและแนวทางดูแลผูป้ ่ วยต่อไป
มำตรกำรหรือวิ ธีกำรควบคุม
 กรณีทไ่ี ม่ทา Time out ตามแนวปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้ ทางทีมผ่าตัดไม่สามารถเริม่ การผ่าตัดได้
 ในกรณีทพ่ี บอุบตั กิ ารณ์ ทีมผ่าตัดทุกคนทัง้ ศัลยแพทย์ แพทย์วสิ ญ
ั ญี พยาบาลวิสญ
ั ญี ทีมพยาบาลห้องผ่าตัด
รับผิดชอบร่วมกัน โดยการเขียนรายงาน และรายงานอุบตั กิ ารณ์ในส่วนทีต่ วั เองเกีย่ วข้อง
 กรณีทก่ี ารประสานงานมีปัญหาการใช้คาพูดหรือพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมให้รายงานผูบ้ ริหารตามระบบ
 มีขอ้ ตกลงในการเตรียมความพร้อมและการปฏิบตั เิ มื่อเกิดภาวะวิกฤติกบั ผูป้ ่ วยในขณะผ่าตัด ไม่พบปัญหาความ
ผิดพลาดในการดูแลผูป้ ่ วยวิกฤติ
(5) การจัดสิง่ แวดล้อมและระบบงานของห้องผ่าตัดให้มคี วามพร้อม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย (ดู SPA):
 การจัดแบ่งพืน้ ที่ การกาหนดการไหลเวียนและป้ องกันการปนเปื้ อนเป็ นไปตามมาตรฐานในห้องผ่าตัด
 การจัดแบ่งพืน้ ที่ การกาหนดการไหลเวียนและป้ องกันการปนเปื้ อน มีการแยกของปนเปื้ อนโดยใช้กล่อง ใส่
เครื่องมือสกปรก จากผลการ ดาเนินการพบอัตราการติดเชือ้ ทีต่ าแหน่งแผลผ่าตัดสะอาด (Clean wound) ปี 2562
เท่ากับร้อยละ 0.42 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 0.44 ปี 2564 ( มิ.ย 64 ) เท่ากับร้อยละ 0.32
 การทาความสะอาดห้องผ่าตัดและเตียงผ่าตัด การทาความสะอาดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ผ่าตัดและทาให้ปราศจาก เชือ้
ใช้แนวทางของ IC และได้มาตรฐาน
 มีระบบการดูแลจัดลาดับผูป้ ่ วยผ่าตัดโดยแยกตามชนิดของแผลผ่าตัด
 มีการสาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ทุกครัง้ โดยผูแ้ ทนและผูร้ บั ผิดชอบเครื่องมือและอุปกรณ์
 การตรวจนับเครื่องมือและอุปกรณ์ ใช้ระบบ Surgical Safety checklist และมาตรฐานการปฎิบตั ขิ องห้องผ่าตัด
(6) บันทึกการผ่าตัด การใช้ประโยชน์เพื่อการสื่อสารและความต่อเนื่องในการดูแล:
 มีมาตรฐานการบันทึกบันทึกทางการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดโดยได้จดั ทาแบบบันทึกทางการพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาล
ลาปาง และ โรงพยาบาลเกาะคา
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 มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมวิชาการ เช่น การประชุมวิชาการของโรงพยาบาลลาปาง
(7) การดูแลหลังผ่าตัด และการติดตามภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด:
 ประเมินภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดทันที ได้แก่ บาดเจ็บจากการจัดท่า การมีแผลไหม้จากการใช้แผ่นสื่อนาไฟฟ้ า และ
สารเคมี ภาวะสูญเสียโลหิต
 ดูแลสายระบายของเหลวทีอ่ อกจากตัวผูป้ ่ วย ให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้ดี
 มีการส่งต่อข้อมูลทีส่ าคัญในการดูแลต่อเนื่องกับหอผูป้ ่ วยและวิสญ
ั ญีช่วยดูแลร่วมกัน
(8) การเฝ้ าระวังการติดเชือ้ แผลผ่าตัด:
 มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ INDICATOR , สภาพความสมบูรณ์ของวัสดุทใ่ี ช้ห่อหุม้ เครื่องมือ/อุปกรณ์ผ่าตัด และ
การตรวจสอบวันหมดอายุ ทุกครัง้ ก่อนการเปิ ดใช้งาน
 มีการควบคุมอุณหภูมิ และความชืน้ สัมพัทธ์ในห้องเก็บเครื่องมือปราศจากเชือ้ ให้ได้ตามมาตรฐาน (อุณหภูมิ 18- 22 0
c ความชืน้ สัมพัทธ์ 35-70 % )
 การติดตามผลการทดสอบประสิทธิภาพของหม้อนึ่งโดยการเพาะเชือ้ ร่วมกับทีม ICC
 เฝ้ าระวังการปฏิบตั งิ านและ เทคนิคทางห้องผ่าตัดตามมาตรฐานของเจ้าหน้าทีห่ อ้ งผ่าตัด เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้
รับทราบและปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
 การทาความสะอาดห้องผ่าตัดโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น หรือการใช้ม๊อบในการทาความสะอาดเปลีย่ นทุก case
 ทาความสะอาดห้องผ่าตัดตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชือ้
 ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการล้างมือของเจ้าหน้าทีห่ อ้ งผ่าตัด
 มีแนวปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ่ วยติดเชือ้
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 มีการทบทวนแนวปฏิบตั ใิ นการป้ องกันสิง่ แปลกปลอมตกค้างในร่างกายผูป้ ่ วยโดยการประชุม ร่วมกันใน
คณะกรรมการห้องผ่าตัด
 พยาบาลทีมผ่าตัดและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้แนวทางปฏิบตั ใิ นการนับผ้าซับโลหิตและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผ่าตัดโดยนับ 3 ครัง้
ใช้ผา้ ก๊อสทีม่ แี ถบ X- Ray ทุกรายและกรณีนบั ไม่ครบ แพทย์X-Ray เพื่อหาสิง่ ตกค้าง จากการ ปรับปรุงแนวปฏิบตั ไิ ม่
พบสิง่ แปลกปลอมตกค้าง
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
72. การผ่าตัด

Score
3.5

DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
I
 พัฒนาแนวทางการป้ องกันเครื่องมือสูญหายหลัง
ผ่าตัด
 มีการพัฒนาผ่าตัดถุงน้าดีผ่านกล้อง
 มีการพัฒนา ทาหัตถการผ่านกล้อง Gastro-Colono
scopy
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III-4.3 ค. อำหำรและโภชนบำบัด
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: ถูกต้อง เหมาะสม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ผูป้ ่ วยได้รบั อาหารไม่ตรงตามแผนการรักษา
0
0
0
0
13
ผูป้ ่ วยมีอาการอุจจาระร่วง จากการได้รบั อาหาร
0
0
0
0
ของโรงพยาบาล มากกว่า 5 รายในมือ้ อาหาร
0
เดียวกัน
แบบประเมินความพึงพอใจในการบริการ
>80 %
83.59
86.92
65.11 83.46
อาหาร (ภาพรวมดี และ ดีมาก)
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
>90 %
92.45
93.84
15.38 84.61
การตรวจสอบเชือ้ โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร
โดย วิธี SI-2
การตรวจสอบสารปนเปื้ อนในอาหาร
100 %
100
100
90
100
การตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (ระดับดี/ดี
ระดับดี/
ดีมาก
ดีมาก ปรับปรุง ดีมาก
มาก)
ดีมาก

ปี 2564
4
0

88.01
84.62

100
ดีมาก

ii. บริบท
กลุ่มผูป้ ่ วยทีก่ ารดูแลทางโภชนการมีความสาคัญต่อการฟื้ นตัว:
เพื่อเป็ นการสนับสนุนการรักษาทางการแพทย์ ในกระบวนการบริการอาหารต้องใช้หลักการทางด้านโภชนบาบัด
หลักสุขาภิบาลอาหาร และกระบวนการในการบริการอาหารผูป้ ่ วยต้องเน้นย้า ถูกคน ถูกโรค ตรงคาสังแพทย์
่
อันเป็ น
การสนับสนุนให้ผปู้ ่ วยมีภาวะโภชนาการทีด่ ี และสนับสนุนการรักษาทางการแพทย์ ได้แก่
● กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ปี ัญหาทุพโภชนาการ ได้แก่ น้าหนักน้อย BMI น้อย ขาดสารอาหาร น้าหนักตัวเกินมาตรฐาน
และตามแพทย์ขอรับคาปรึกษาเป็ นรายบุคคล
●กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ โี รคประจาตัว และมีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไตวายเรือ้ รัง โรคถุงลมโป่ งพอง
ผูป้ ่ วยติดเตียง ได้แก่ Stroke และ ผูป้ ่ วยทีม่ แี ผลกดทับ
●กลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี ภี าวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ น้ าหนักตัวเกินมาตรฐาน ภาวะเบาหวานขณะ
ตัง้ ครรภ์
รวมไปถึงการให้ความรอบรูด้ า้ นโภชนาการ โภชนบาบัดแก่ผมู้ ารับบริการ และประชาชนทัวไป
่
iii. กระบวนกำร
ตัวอย่ำงโรค (proxy disease)
กำรปฏิ บตั ิ ที่ทำให้เกิ ดคุณภำพของกำรดูแลทำงโภชนำกำร
กรณีผปู้ ่ วยเตรียมเข้าผ่าตัดและ ทบทวนชื่อผูป้ ่ วย อาหาร ให้ตรงกันกับใบเบิกอาหารและ ใบกากับอาหาร หาก
แพทย์ระบุ NPO แต่เจ้าหน้าที่ไม่ พบไม่ตรงกัน หรือ ผูป้ ่ วย/ ญาติแจ้งว่าแพทย์สงั ่ NPO ให้ทบทวนคาสังกั
่ บ
เปลีย่ นแปลงอาหาร
เจ้าหน้าทีป่ ระจาหอผูป้ ่ วยอีกครัง้
(1) การจัดอาหารทีม่ คี ุณค่าทางโภชนาการพืน้ ฐาน ระบบบริการอาหาร การป้ องกันความเสีย่ ง:
เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ไิ ด้พฒ
ั นาระบบการสังอาหาร
่
ใช้โปรแกรม HOSxP ในการสังอาหารผู
่
้ป่วย จะมีใบกากับอาหาร
เพื่อความถูกต้องชัดเจน และลดความเสีย่ งในการบริการอาหารผูป้ ่ วยผิดพลาดได้ รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพลังงาน
ที่ผู้ป่วยควรได้รบั เพื่อจัดทาแนวทางในการจัดอาหารให้มคี ุณ ค่าทางโภชนาการเพียงพอกับความต้องการพื้นฐานของ
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ผูป้ ่ วย โดยใช้หลักสุขาภิบาลอาหารในการควบคุมผูป้ ฏิบตั งิ าน เพื่อป้ องกันความเสีย่ งต่างๆ ในกระบวนการบริการอาหาร
(2) การคัดกรองภาวะโภชนาการ การประเมินอย่างละเอียดเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ การวางแผนและการดูแลทางโภชนาการ/
โภชนบาบัดในกลุ่มผูป้ ่ วยสาคัญ:
 ประเมินภาวะโภชนาการเบื้องต้น (NAF) พร้อมให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคในผูป้ ่ วยเฉพาะโรค โดยใช้หลักเกณฑ์ในการบ่งชี้
ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งประเมินอย่างละเอียดเพื่อนาเข้าสู่กระบวนการวางแผนด้านโภชนบาบัด ตามการรักษาทางการแพทย์
(3) การให้ความรูด้ ้านโภชนาการและโภชนบาบัดแก่ผู้ป่วยและครอบครัว:
● กลุ่มผูป้ ่ วยทีน่ อนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ความรูต้ ามกลุ่มโรคสาคัญ พร้อมประเมินภาวะโภชนาการ
● กลุ่มผูม้ ารับบริการในคลินิก แนะนาสัดส่วนอาหารแลกเปลีย่ นเพื่อให้ผปู้ ่ วยนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
● การออกเยี่ย มบ้า น ประเมินภาวะโภชนาการ สอบถามพฤติกรรมการกินจากผู้ป่ วยและญาติ ประเมินอาหาร
ในตู้กบั ข้าวว่ามีความเหมาะสมกับโรคหรือไม่ พร้อมให้ความรูต้ ามกลุ่มโรคต่างๆ
● การออก PCC สอบถามพฤติกรรมการกินจากผู้ป่วยและญาติ ประเมินติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบปั ญหาที่
แท้จริง และง่ายต่อการแก้ไขปัญหา
(4) บทเรียนเกีย่ วกับสุขาภิบาลอาหารในการผลิต จัดเก็บ ส่งมอบ จัดการของภาชนะและเศษอาหาร:
● การสุขาภิบาลอาหาร
- ผูส้ มั ผัสอาหารได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี ทุกปี ผูส้ มั ผัสอาหารได้รบั การตรวจสุขภาพครบทุกคน คิดเป็ น
ร้อยละ 100
- ผูส้ มั ผัสอาหารมีความรูเ้ รื่อง การล้างมือ 7 ขัน้ ตอน สุขวิทยาส่วนบุคคล โดยผูส้ มั ผัสอาหารสามารถปฏิบตั ไิ ด้
ถูกต้องทุกคน คิดเป็ น ร้อยละ 100
- ตรวจการปนเปื้ อนในอาหาร ด้วยวิธี SI -2 และการตรวจสารปนเปื้ อน 4 กลุ่ม ทุกเดือน
● กำรผลิ ต กาหนดกระบวนการทีเ่ ป็ นข้อปฏิบตั ิ ดังนี้
- การจัดซือ้ ผัก ผลไม้ต้องมีความสด ใหม่ เน้นผัก ผลไม้ทม่ี ตี ามฤดูกาล
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผรู้ บั จ้างเหมาปลูกผักเพื่อนามาประกอบอาหารให้ผปู้ ่ วย
- กระบวนการเตรียม เพื่อสงวนคุณค่าทางโภชนาการ คือ ตัดแต่งส่วนเสีย ลดสารเคมีตกค้างด้วยเบกกิง้ โซดา
ทาการปอกเปลือก (ถ้ามี) หันตามการใช้
่
งาน
- เน้นคัดสรรวัตถุดบิ อินทรีย์ ทัง้ ข้าว ผัก ผลไม้
● การจัดเก็บ ตรวจสอบสภาพภายนอก ดูวนั หมดอายุ และจัดเรียงลาดับตามวันหมดอายุ (First in First out)
● การส่งมอบ การเบิก –จ่ายอาหาร เป็ นไปตามใบกากับ อาหารที่มขี ้อบ่งชี้ของผู้ป่วยแต่ละเตียง โดยหากมี
ผูป้ ่ วยห้องแยก (ติดเชือ้ ) จะจัดอาหารในกล่องชานอ้อยทุกเตียง ทุกมือ้
● การจัดของการภาชนะและเศษอาหาร
- การจัดการของภาชนะ มีแนวทางการปฏิบตั ิ กระบวนการล้างภาชนะและอุปกรณ์ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ส่วนภาชนะผูป้ ่ วยห้องแยก (ติดเชื้อ) ได้มกี ารนาภาชนะชานอ้อยมาใช้บรรจุอาหารให้กบั ผู้ป่วย เพื่อลดการแพร่กระจาย
และลดความเสีย่ งต่อผูบ้ ริการอาหาร
- การจัดการเศษอาหาร มีการคัดแยกขยะ และเศษอาหาร ได้แก่ ขยะเปี ยก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล ส่วนเศษ
อาหารได้ มีก ระบวนการจัด เก็บ ใส่ ถัง ที่มี ฝ าปิ ด มิด ชิด น าไปต้ ม ด้ว ยความร้ อ นเพื่อ ฆ่ า เชื้อ ก่ อ นใช้ เ ลี้ย งสัต ว์เ ลี้ย ง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ซึง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านมีการแต่งกายทีม่ ดิ ชิด คือ สวมหมวกคลุมผม สวมผ้าปิ ดจมูก และสวมถุงมือยาง ขณะปฏิบตั งิ านทุกครัง้
- การกาจัดขยะติดเชือ้ ได้มกี ารนาภาชนะจากชานอ้อยมาใช้กบั ผูป้ ่ วยห้องแยก (ติดเชือ้ ) หลังจากบริการ
อาหารเสร็จ จะเก็บภาชนะดังกล่าวใส่ถุงแดง (ขยะติดเชือ้ ) นาไปทิง้ ทีจ่ ุดพักขยะติดเชือ้ ทีท่ างโรงพยาบาลได้จดั สัดส่วนไว้
ให้
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 การพัฒนาเมนูชสู ุขภาพ และการสร้าง Healthy Careteen ในโรงพยาบาล
 ผลักดันให้ผปู้ ระกอบการรับจ้างเหมาประกอบอาหารผูป้ ่ วย ใช้ว ตั ถุดบิ อินทรีย์
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
73. อาหารและโภชนบาบัด

Score
3.5

DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
L
- นารายการอาหารหมุนเวียน 1-2 เดือน เข้าสู่ตารับเมนู
ชูสุขภาพครบทุกเมนู
- พัฒนาสื่อด้านโภชนาการ โภชนบาบัด ให้ผรู้ บั บริการ
เกิดความรอบรู้

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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III-4.3 ง/จ กำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย/กำรจัดกำรควำมปวด
i. ผลลัพธ์

ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล
ตัวชี้วดั
1.ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการ
อาการต่างๆด้วย strong opioid ในผูป้ ่ วย

เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

มากกว่า
ร้อยละ 40

NA

NA

25.44

30.33

33.35

มากกว่า
ร้อยละ 40

NA

NA

29.59

24.17

16.67

มากกว่า
ร้อยละ

NA

NA

NA

13.69

44.87

ประคับประคองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการ
อาการต่างๆด้วย strong opioid ในผูป้ ่ วย

ประคับประคองอย่างมีคณ
ุ ภาพและได้รบั
การเยีย่ มบ้าน
3ร้อยละของผูป้ ่ วยประคับประคองมีกจิ กรรม
Family meeting และมีการทา Advance Care
Plan (ACP) รวมกับผูป้ ่ วยและครอบครัว

40

ii. บริ บท การดูแลผูป้ ่ วยในระยะสุดท้ายของโรงพยาบาล ให้บริการผูป้ ่ วยทัง้ ผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน และการส่งต่อผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยระยะท้ายไปในชุมชน มีการจัดตัง้ คลินิก OPD palliative บูรณาการแพทย์แผนไทย ทีมดูแลผูป้ ่ วยระยะท้าย
ประกอบด้วยแพทย์แพทย์เวชศาตร์ครอบครัว พยาบาล palliative ผ่านการอบรม 1 เดือน ,พยาบาล และเภสัชกรทีผ่ ่าน
การอบรมระยะสัน้ 5 วัน 6 คน มีผปู้ ่ วยทีข่ น้ึ ทะเบียน palliative ในปี 2564 มีผปู้ ่ วยขึน้ ทะเบียนจานวน 263 ราย

กลุม่ ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายที่ รพ.ให้การดูแล: โรคมะเร็งในระยะแพร่กระจาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมอง
เสือ่ ม ผูส้ งู อายุ > 65 ปี ทีม่ ภี าวะเสือ่ มถอย CKD stage 5 ปฏิเสธการฟอกไต COPD /other advance
pulmonary disease, Heart Failure Advance heart failure ทีม่ กี ารพยากรณ์โรคน้อยกว่าเท่ากับ 6 เดือน
กลุม่ เป้ าหมายในการจัดการความปวด:กลุม่ ผูป้ ่ วยมะเร็ง และกลุม่ ผูป้ ่ วยทุกรายทีม่ อี าการเจ็บปวด
iii. กระบวนกำร
III-4.3 ง. การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
(1) การสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในความต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย :
 มีการประชุมให้ความรู/้ ชีแ้ จงแนวทางระบบบริการ Palliative Care ในทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล และ
เครือข่ายรพ.สต ให้ความรูเ้ บื้องต้นในการดูแลแบบประคับประคอง การใช้ยา บริหารยา การใช้ syringe driver
มีการพัฒนาระบบบริการ เชือ่ มโยงข้อมูลจากทุกจุดบริการ มีการขึน้ ทะเบียนผูป้ ่ วย Palliative รายใหม่ โดยขอ
ความร่วมมือแพทย์ในการวินจิ ฉัย Z 515 ตามแนวทาง ปั จจุบนั มีผปู้ ่ วยทีข่ น้ึ ทะเบียนทัง้ หมด 263 ราย มี

พยาบาลทีผ่ า่ นการอบรมแบบประคับประคอง 1 เดือน 1 คน มีพยาบาลและเภสัชกรทีผ่ า่ นการอบรมระยะสัน้ 5
วัน จานวน 6 คน
(2) บทเรียนเกีย่ วกับการประเมิน/รับรูค้ วามต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย :
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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จากการดาเนินงานพบว่าการประเมิน/รับรูค้ วามต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายยังไม่ครอบคลุม ได้มกี ารทบทวนร่วมกัน
ของทีมงานการประเมิน โดยใช้ PPS scale, pain scaleเป็ นเครื่องมือในการประเมินทางร่างกาย , ประเมินความไม่สุข
สบายต่างๆ และใช้ ESAS ประเมินด้านจิตใจ อารมณ์ ประเมินความต้องการของผูป้ ่ วยและญาติ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย การให้ความช่วยเหลือเท่าทีเ่ ป็ นไปได้ รวมถึงการเตรียมตัว
ของผูป้ ่ วยและญาติในการเผชิญกับความตายอย่างมีศกั ดิ ์ศรี และการตัดสินใจยุตกิ ารรักษาตามลาดับ
(3) การตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยอย่างรอบด้าน (ร่างกาย จิตสังคม อารมณ์ จิตวิญญาณ) และการให้
ผูป้ ่ วย/ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ:
 มีการจัดตัง้ คลินิก OPD palliativeโดยจัดสถานที่ สิง่ แวดล้อม และบรรยากาศในคลินิก มีการใช้เครื่องมือ โดยมี
แบบฟอร์มประเมินผูป้ ่ วยและครอบครัวทีอ่ อกแบบให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ บูรณาการแผนไทยมีการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์
และการดูแลด้วยยาแผนไทยอื่นตามความเชื่อ การทาปรับแบบฟอร์ม ในการทา Living Will เริม่ จัดตัง้ คลินิก ปี
2562 ปัจจุบนั ดาเนินการได้ 1 ปี 8 เดือน จานวนผูร้ บั บริการ 66 ราย แยกเป็ น Case CA 57 ราย คิดเป็ น 86%
ใช้ strong opioid 42 ราย คิดเป็ น 73.68% ของ case CA ใน OPD Palliative Case non-CA 9 ราย คิดเป็ น 14
% ใช้ strong opioid 45 รายคิดเป็ น 68% ของเคสทัง้ หมดใน OPD Palliative เป็ นผูป้ ่ วย CA 42 ราย non – CA
3 รายไม่ใช้ strong opioid 21 ราย ใช้กญ
ั ชา 4 ราย เป็ นกัญชา + morphine 1 ราย
III-4.3 จ. การจัดการความปวด
(1) การคัดกรองและการประเมินความปวด :
 การคัดกรองและการประเมินอาการปวดทีม่ ปี ระสิทธิภาพในโรงพยาบาล การจัดเตรียมยาบรรเทาอาการปวดทีม่ คี วาม
หลากหลายทัง้ ยากลุ่ม NASD Opioid และAdjuvants ทาให้สามารถเลือกใช้ยาที่มคี วามเหมาะสมกับความปวดแต่ละ
ชนิด ซึง่ ผูป้ ่ วยเข้าถึงยาได้มากขึน้
 แพทย์และพยาบาลสามารถประเมินอาการปวดทัง้ ชนิดและระดับความปวดโดยใช้ Pain score แบบตัวเลขและรูปแบบ
Face score ในการประเมินความเจ็บปวด คะแนน 0-10 คะแนน ซึง่ ถ้าคะแนน Pain Score มากกว่า 5 คะแนน จะมี
การใช้ยาระงับปวดให้แก่ผปู้ ่ วยเพือ่ ทุเลาอาการปวดและเพื่อให้เ กิดความสุขสบาย
 ผูป้ ่ วยและญาติได้รบั การสอนวิธปี ระเมินคะแนนความเจ็บปวดตาม pain score สามารประเมินคะแนนปรับใช้ยา
บรรเทาปวดได้อย่างเหมาะสมกับอาการปวดของตน
(2) การแจ้งโอกาสทีจ่ ะเกิดความปวด และการให้ผปู้ ่ วยมีสว่ นร่วมในการเลือกวิธจี ดั การความปวด :
 กาหนดเป้ าหมายการรักษาระยะสัน้ ระยะยาวให้เหมาะสมร่วมกับผูป้ ่ วยเพือ่ ให้ผปู้ ่ วยมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
รักษาตนเองและผูป้ ่ วยจะตระหนักถึงการปฏิบตั ติ วั การดูแลผูป้ ่ วยทีม่ อี าการปวดจะต้องแจ้งเกีย่ วกับ ความแตกต่าง
ของอาการปวดขึน้ อยู่กบั โรค ชนิด ความรุนแรงและกิจกรรมทีท่ าแต่ถ้าเป็ นผูป้ ่ วยกลุ่มมะเร็งระยะสุดท้ายอาการปวด
จะรุนแรง ถ้าผูป้ ่ วยสามารถกลืนและกินยาได้ ผูป้ ่ วยสามารถเลือกยาแก้ปวดชนิดกิน แต่ถ้าไม่สามารถกลืนและกินได้
สามารถเลือกการให้ยา MO บรรเทาปวดชนิดฉีดเข้าทางชัน้ ใต้ผวิ หนังอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องให้ยา Syringe
Driver หากผูป้ ่ วยประสงค์จะกลับบ้าน ญาติสามารถติดต่อรับยาแทนผูป้ ่ วยได้ทาให้การเข้าถึงบริการได้ง่ายขึน้
(3) การจัดการความปวด การเฝ้ าระวังผลข้างเคียง และการจัดการความปวดในผูป้ ่ วยซึง่ รักษาตัวทีบ่ ้าน :
 การบาบัดอาการปวดโดยการใช้ยากลุ่ม Opioid ทีผ่ ปู้ ่ วยนาไปใช้ทบ่ี ้าน สามารถลดอาการปวดได้อย่างดี แต่อาจจะทา
ให้เกิดผลข้างเคียงคืออาการท้องผูกได้ ดังนัน้ ต้องแจ้งผูป้ ่ วยและญาติให้เข้าใจพร้อมทัง้ ให้ยาระบายกินควบคู่กนั ไปเพื่อ
ลดอาการท้องผูก
 ถ้าในกรณีผปู้ ่ วยสามารถกลืนและกินยาได้ จะให้ยาแก้ปวดชนิด MO tab หรือ MO syr แต่ถ้าเมื่อผูป้ ่ วยเข้าสูร่ ะยะใกล้
เสียชีวติ ทีไ่ ม่สามารถกลืนอาการและยาได้ สามารถให้ยา MO บรรเทาปวดชนิดฉีดเข้าทางชัน้ ใต้ผวิ หนังอย่างต่อเนื่อง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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โดยใช้เครื่องให้ยา Syring Driver หากผูป้ ่ วยประสงค์จะกลับบ้าน สามารถยืมเครื่อง Syring Driver กลับไปใช้ต่อเนื่อง
ทีบ่ ้านได้
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการ palliative clinic แบบบูรณาการ
 การพัฒนาระบบการใช้ยา strong opioids เพื่อบาบัดความปวดในผูป้ ่ วยโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
v. แผนกำรพัฒนำ

มำตรฐำน

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี

Score

DALI Gap

74. การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย

3.5

L

การพัฒนาระบบการทา advance care plan

75. การจัดการความปวด

3.5

L

1.การใช้ syringe driver และการให้การช่วยบรรเทา
อาการเจ็บปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ง
2.พัฒนาระบบการประเมินและบาบัดอาการเจ็บปวด
ครอบคลุม ทัง้ องค์กร และมีประสิทธิภาพ

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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III-4.3 ฉ. การฟื้ นฟูสภาพ
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: เหมาะสม ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1.ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองราย
ใหม่ได้รบั การทากายภาพบาบัดและประเมิน BI

100%

100

100

100

100

100

2.ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองมี
คะแนน BI เพิม่ ขึน้ อย่างน้อย 2 คะแนน

≥ 60%

N/A

N/A

82.75

81.77

71.42

3.ร้อยละของผูป้ ่ วย IMC ได้รบั การฟื้ นฟูและ
ติดตามต่อเนื่อง 6 เดือน มีค่า BI เพิม่ ขึน้

≥ 70%

N/A

N/A

82.75

83.48

77.78

4.ร้อยละผูป้ ่ วยโรคระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
ก่อนจาหน่ายมี pain score ≤ 2

≥ 80%

89

90

90

90

91

0%

1

2

2

2

0

5.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทา
กายภาพบาบัด
ii. บริบท

งานกายภาพบาบัดโรงพยาบาลเถิน มีหน้าทีใ่ ห้บริการด้านการตรวจ รักษา ส่งเสริม ป้ องกันและฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วย
และผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวด้วยเครื่องมือและวิธกี ารทางกายภาพบาบัดตามมาตรฐานวิชาชีพโดยเน้นการให้บริการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูร้ บั บริการได้รบั ความปลอดภัย และอานวยความสะดวกในการมารับบริการ
กลุ่มผูป้ ่ วยทีก่ ารฟื้ นฟูสภาพมีความสาคัญต่อการฟื้ นตัว :
- ผู้ป่วยระบบประสำท โดยผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเถินส่วนใหญ่เป็ นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก
ซึง่ เป็ นโรคทีม่ คี วามจาเป็ นต้องได้รบั การฟื้ นฟูสภาพโดยการทากายภาพบาบัดให้รวดเร็วทีส่ ุดตัง้ แต่ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษา
ในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค เช่น กล้ามเนื้อลีบ ข้อติดแข็ง แผลกดทับ เป็ นต้น โดยการให้ การฟื้ นฟู
สภาพจะมีการให้บริการทัง้ ในผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน รวมทัง้ การฟื้ นฟูสภาพโดยการทากายภาพบาบัดให้กบั ผูป้ ่ วยใน
ชุมชนด้วย
- ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ำมเนื้ อ เช่น ผูป้ ่ วยโรคปวดหลังประเภทต่างๆ (low back pain : HNP, Spondylosis,
Spondylolysis, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, sciatica) ผูป้ ่ วยปวดคอ C-spondylosis และกลุ่มอาการทีม่ คี วาม
ผิดปกติจาก soft tissure, Muscle, Tenden, Ligament, joint, spine ในร่างกาย
- ผู้ป่วยระบบทำงเดิ นหำยใจและทรวงอก เช่น Asthma/ COPD จะได้รบั การฟื้ นฟูสภาพปอด (Pulmonary
rehabilitation) ตามกระบวนการ
- ผู้ป่วยที่ได้รบั บำดเจ็บของไขสันหลัง ( Spinal cord injury) ในระยะแรกโดยการให้การฟื้ นฟูสภาพจะมีการให้บริการ
ทัง้ ในผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน รวมทัง้ การฟื้ นฟูสภาพ โดยการทากายภาพบาบัดให้กบั ผูป้ ่ วยในชุมชนด้วย
- ผูส้ งู อายุ
- ผูพ้ กิ าร
- เด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการล่าช้า มีความพิการทางสมอง
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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iii. กระบวนกำร
กำรปฏิ บตั ิ ที่ทำให้เกิ ดคุณภำพของกำรฟื้ นฟูสภำพ

ตัวอย่ำงโรค (proxy disease)
โรคหลอดเลือดสมอง,Spinal
cord injury

แรกรับผูป้ ่ วยจากการ consult ของแพทย์เพื่อทาการฟื้ นฟูสมรรถภาพให้เร็ว
ทีส่ ุด โดยจะทาการตรวจประเมินร่างกาย จัดลาดับปัญหาสาคัญทีต่ ้องรีบรักษา
ฟื้ นฟู ทาการวางแผนการรักษาและกาหนดเป้ าหมายในการรักษาร่วมกับผูป้ ่ วย
และญาติเพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการของผูป้ ่ วยและญาติมากทีส่ ุด และทา
การรักษาฟื้ นฟูสมรรถภาพตามแผนทีว่ างไว้ ในกรณีผู้ป่วยในเมื่อถูกจาหน่าย
จะได้รบั การนัดเป็ นเคส OPD เพื่อทาการฟื้ นฟูต่อเนื่อง แต่ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยไม่
สามารถมาทากายภาพบาบัดตามนัดได้จะติดตามเยีย่ มบ้านร่วมกับทีมเยีย่ ม
บ้านต่อไป มีการประเมิน BI ทุก 3และ 6 เดือนเพื่อดูความก้าวหน้าของการ
รักษาฟื้ นฟูสภาพ

โรคปวดหลัง

แรกรับผูป้ ่ วยจากการ consult ของแพทย์เพื่อลดอาการเจ็บปวดจากโรค โดยจะ
ทาการตรวจประเมินร่างกาย วินิจฉัยอาการ วางแผนการรักษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยจะมีการกาหนดเป้ าหมายในการรักษาร่วมกับผูป้ ่ วยและญาติ
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผลการรักษามากทีส่ ุด มีการประเมิน pain score
หลังการรักษาทุกครัง้ เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผลการรักษา

(1) การประเมินและวางแผนฟื้ นฟูสภาพ:
 เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการรักษาฟื้ นฟูสภาพของผูป้ ่ วยแต่ละรายให้มากทีส่ ุด นักกายภาพบาบัดจะทาการ
ประเมินและวางแผนการรักษาฟื้ นฟูสภาพร่วมกับผูป้ ่ วยและญาติเพื่อกาหนดเป้ าหมายของการรักษาร่วมกัน
เพื่อให้ผปู้ ่ วยและญาติเกิดความพึงพอใจต่อผลการรักษามากทีส่ ุด
(2) การให้บริการฟื้ นฟูสภาพในสถานพยาบาล การช่วยเหลือผูพ้ กิ ารและฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยในชุมชน:
 เพื่อให้การให้บริการฟื้ นฟูสภาพในสถานพยาบาลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานกายภาพบาบัด
ได้จดั ทา Flow Chart และ CPG ของแต่ละโรค เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการให้บริการผูป้ ่ วยร่วมกัน มีการทบทวน
ความเสีย่ งสาคัญของหน่วยงานเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขการทางานให้ดขี น้ึ
 เพื่อให้การช่วยเหลือผูพ้ กิ ารอย่างทัวถึ
่ ง งานกายภาพบาบัดร่วมกับทีม FCT ได้จดั อบรม care giver ในเรื่องของ
การดูแลผูป้ ่ วยผูพ้ กิ ารติดบ้านติดเตียง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผูป้ ่ วยผูพ้ กิ าร รวมถึงการให้บริการตรวจ
ประเมินความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน (BI) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบรับรองความพิการของ
แพทย์ นอกจากนี้ยงั ให้บริการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือทีจ่ าเป็ นสาหรับผูป้ ่ วยผูพ้ ิการ เช่น walker,
wheelchair, tripod cane เป็ นต้น
 เพื่อให้ผปู้ ่ วยในชุมชนได้รบั การฟื้ นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลเถินได้จดั ตัง้ ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพ จานวน
2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฯเด่นแก้ว และศูนย์ฯสะเลียมหวาน สาหรับผูป้ ่ วยทีม่ คี วามลาบากในการเดินทางมา
โรงพยาบาลให้เข้าถึงการบริการได้สะดวกขึน้ โดยมีนักกายภาพบาบัดประจาทีศ่ นู ย์
(3) การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ:
 เพื่อให้เกิดการบริการกายภาพบาบัดแก่ผปู้ ่ วยอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ลดความเสีย่ งสาคัญในการ
ทางาน งานกายภาพบาบัดได้ใช้ CPG ของแต่ละโรคเป็ นแนวทางในการรักษาร่วมกัน นักกายภาพบาบัดทุกคน
ตรวจประเมิน วินิจฉัยอาการ วางแผนการรักษา และให้การรักษาผูป้ ่ วยตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้การดูแลผู้ป่วย
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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อย่างเสมอภาคตามสิทธิของผูป้ ่ วยทีพ่ งึ ได้รบั นอกจากนี้ในช่วงทีเ่ กิดวิกฤติโรคโควิด 19 ระบาด เพื่อคานึงถึง
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยได้จดั ทาแนวทางในการให้บริการผูป้ ่ วยโดยใช้หลัก Social Distancing มีการใช้เตียง
เว้นเตียงและผูป้ ่ วยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครัง้ ทีเ่ ข้ารับบริการ
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
 เนื่องจากจานวนผูป้ ่ วยทีม่ าทากายภาพบาบัดในแต่ละวันมีปริมาณมาก ทาให้เจ้าหน้าทีเ่ กิดความผิดพลาดในการ
รักษา เช่น รักษาผิดเครื่อง ผิดจุด จากเหตุการณ์น้จี งึ ได้จดั ทาแบบบันทึกการตรวจประเมินและการรักษาทาง
กายภาพบาบัดสาหรับผูป้ ่ วยแต่ละรายเก็บไว้ทห่ี น่วยงานเพื่อเวลาผูป้ ่ วยมาตามนัด เจ้าหน้าที่จะได้มขี อ้ มูลการ
รักษาผูป้ ่ วย และมีการทาแนวทางในการให้บริการของหน่วยงานไว้คอื “ต้องถามชื่อผูป้ ่ วยทุกครัง้ ทีท่ าการรักษา”
ถ้าไม่แน่ใจให้เช็คในแบบบันทึกการตรวจประเมินและในบัตรนัดจะต้องเขียนการรักษาของผูป้ ่ วยไว้ดว้ ยเพื่อ
ป้ องกันการผิดพลาดอีกชัน้ จากความผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้นทาให้หน่วยงานได้คดิ นวัตกรรม “บัตรลดผิด” เพื่อช่วย
ป้ องกันการรักษาผิดพลาดขึน้ โดยจะแจกบัตรชื่อการรักษาแต่ละชนิดให้ผปู้ ่ วยตามแผนการรักษา เพื่อให้
เจ้าหน้าทีด่ วู ่าผูป้ ่ วยรายนี้รกั ษาด้วยเครื่องมือไหนบ้าง จากการใช้งานพบว่าความผิดพลาดในการรักษาผูป้ ่ วยผิด
เครื่อง ผิดจุด ลดลง ร้อยละ 98
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
76. การฟื้ นฟูสภาพ

Score
3

DALI Gap

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี

L

1.พัฒนาระบบการดูแลและติดตามผูป้ ่ วย Intermediate
Care (IMC)
2.ประเมินและปรับปรุงกระบวนการฟื้ นฟูสภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

III-4.3 ช. กำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: เหมาะสม ปลอดภัย ประสิทธิผล องค์รวม ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย
ปี 2560
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1.ร้อยละของผูป้ ่ วย DM และ /หรือ HT
≥ 80% 47.76%
70.43% 75.69% 62.79% 63.45%
ทีไ่ ด้รบั การค้นหาและคัดกรองโรคไตเรือ้ รัง
2.ผูป้ ่ วย CKD ทีม่ ารับบริการ
BP < 140/90 mmHg
3.ผูป้ ่ วย CKD มีอตั ราการลดลงของ
eGFR < 5 ml/min/1.73 m2/yr.
4.ผูป้ ่ วย CKD (เฉพาะทีม่ เี บาหวานร่วม)ทีม่ า
รับบริการโรงพยาบาลได้รบั การตรวจHbA1C
และมีค่าผลการตรวจตัง้ แต่ 6.5% ถึง 7.5%

> 80%

69.35%

68.07%

66.25%

65.82%

66.27%

≥ 65%

53.31%

48.24%

54.95%

63.06%

75.48%

> 40%

16.15%

11.42%

20.14%

20.18%

20.25%

ii. บริบท
: โรงพยาบาลเถิน เป็ นโรงพยาบาลชุมชนทุตยิ ภูมริ ะดับกลาง ขนาด 60 เตียง (M2) มีผปู้ ่ วยนอกเฉลีย่ วันละ 566 ครัง้ /วัน
คลินิกโรคไตเรือ้ รัง โรงพยาบาลเถินมีผปู้ ่ วยทีข่ ้นึ ทะเบียนจานวน 1,278คน ซึง่ แบ่งเป็ น ระยะที่ 1 จานวน 137 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.72 ระยะที่ 2 จานวน: 284คนคิดเป็ นร้อยละ22.22 ระยะที่ 3 : จานวน562คน คิดเป็ นร้อยละ43.97ระยะที่
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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4 จานวน: 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.37 และระยะที่ 5: จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.71และยังมีผปู้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การ
บาบัดทดแทนไตด้วยวิธกี ารล้างไตทางช่องท้อง จานวน 34 คน ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 20 คน และปลูกถ่ายไต
3 คน ซึง่ ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังระยะที่ 1 - 3a จะรับการรักษาทีค่ ลินิก NCD ส่วนระยะที่ 3b – 5 จะรับการรักษาและติดตาม
ในตลินิกโรคไตเรือ้ รัง โดยได้รบั การตรวจรักษาจากอายุรแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น นักโภชนาการ มาให้
ความรูเ้ รื่องอาหารเฉพาะโรค จากข้อมูลเหล่านี้หากผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังได้รบั การดูแล และรักษาทีไ่ ม่เหมาะสมจะทาให้มี
ผูป้ ่ วยจะต้องรับการรักษาด้วยวิธกี ารบาบัดทดแทนไตซึง่ ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความไม่สุขสบาย เป็ นภาระให้กบั
ครอบครัวและสังคม และอาจสูญเสียชีวติ ได้ในทีส่ ุด ซึ่งการป้ องกันหรือชะลอการเสื่อมของไตทีด่ ที ส่ี ุดคือสามารถควบคุม
BP < 140/90 mmHg , HbA1C อยู่ระหว่าง 6.5 - 7.5% เป็ นต้น
iii. กระบวนกำร
(1) การปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้มาตรฐาน:
 เพื่อให้การค้นหาและคัดกรองโรคไตเรือ้ รัง ของผูป้ ่ วย DM และ /หรือ HT ครอบคลุมและได้มาตรฐานตามเกณฑ์
จึงมีการจัดทาแนวทางการคัดกรองและรักษาผูป้ ่ วยในแต่ละ ระยะของโรค จัดอบรมวิชาการให้กบั เจ้าหน้าที่ รพ
สต. มีการประชุมร่วมกันระหว่าง อายุรแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาล รพสต. เจ้าหน้าทีท่ าง
ห้องปฏิบตั กิ าร พยาบาล NCD และพยาบาลผูร้ บั ผิดชอบคลินิกโรคไตเรือ้ รัง มีการจัดทา Pop – up วันทีแ่ ละ
ค่าการตรวจ Serum Cr. และ eGFR ล่าสุด ทาให้รอ้ ยละของผูป้ ่ วย DM และ /หรือ HT ได้รบั การค้นหาและคัด
กรองโรคไตเรือ้ รัง มีแนวโน้มดีขน้ึ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ ในปี 60 – 64 พบว่า 47.76%, 70.43% , 75.69% , 62.79% และ
63.45% ตามลาดับ
 เพื่อให้ผปู้ ่ วย CKD ทีม่ ารับบริการ ,มีค่าระดับ BP < 140/90 mmHg จึงมีการให้คาแนะนาในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมในด้านต่างๆ เช่น การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย การทา HBPM การให้ยาลดความดัน
โลหิตตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยปรับขนาดยา ตามระยะของค่า eGFR ,และมีการเฝ้ าระวัง
และติดตามการปรับขนาดยาทีอ่ าจมีผลต่อการทางานชองไต โดยเภสัชกร จากการเก็บข้อมูลตัง้ แต่ปี 60 -ปี 64
พบว่าผูป้ ่ วย CKD มีระดับ BP < 140/90 mmHg มีแนวโน้มเริม่ ดีขน้ึ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ คือ 69.35% , 68.07%,
66.25%,65.82% และ 66.27% ตามลาดับ
 เพื่อให้ผปู้ ่ วย CKD สามารถชะลอการเสื่อมของไตได้โดยมีอตั ราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73 m2/yr.
โดยมีการจัดตัง้ คลินิกชะลอไตเสื่อมขึน้ เมื่อปี 2560 จนถึงปัจจุบนั โดยวันพฤหัสบดีเป็ นผูป้ ่ วย CKD Stage 4
และวันศุกร์เป็ นผูป้ ่ วย CKD Stage 5 มีการจัดกิจกรรมในคลินิก ประกอบด้วย การให้คาแนะนาในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การบริโภคอาหาร การใช้ยาที่เป็ นอันตรายต่อไต การออกกาลังกาย การส่งต่อผูป้ ่ วย
เพื่อพบอายุรแพทย์โรคไต การเตรียมตัวก่อนการบาบัดทดแทนไต และ การรักษาแบบ Palliative care รวมถึง
การติดตามกรณีขาดนัด ทางโทรศัพท์ และติดตามผ่าน มอค. เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาดูแลต่อเนื่อง และมี
การเฝ้ าระวังและติดตามการปรับขนาดยาทีอ่ าจมีผลต่อการทางานของไต โดยเภสัชกร ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ในปี 60 –
64 คือ 53.31% ,48.24% ,,54.95% , 63.06% และ 75.48% ตามลาดับ
 เพื่อให้ผปู้ ่ วย CKD (เฉพาะทีม่ เี บาหวานร่วม)ทีม่ ารับบริการโรงพยาบาลได้รบั การตรวจ HbA1C และมีค่าผลการ
ตรวจตัง้ แต่ 6.5% ถึง 7.5% ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยมีระดับ FPG ≥ 140 mg% หรือ มีผล HbA1C ≥ 7.5% จะมีการ
ให้คาแนะนาและประเมินพฤติกรรมเสีย่ งในการรับประทานอาหารโดยนักโภชนาการ ปรับแผนการรักษาตามค่า
eGFR , FPG , HbA1C ของแต่ละราย มีการตรวจ SMBG ในกลุ่มทีใ่ ช้ยาฉีดอินซุลนิ แต่ไม่สามารถควบคุม
FPG ได้ และมีการเฝ้ าระวังและติดตามการปรับขนาดยาทีอ่ าจมีผลต่อการทางานชองไต โดยเภสัชกร ผลลัพธ์
ทีไ่ ด้ในปี 60 – 64 ได้ดงั นี้คอื 16.15% 11.42% ,20.14% 20.18%. และ 20.25% ตามลาดับ
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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 ผูป้ ่ วย CKD สามารถชะลอไตเสื่อมได้โดยมีอตั ราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73 m2/yr.
เป้ าหมาย ≥ 65% ได้ผลลัพธ์ = 75.48%
 จัดทาแนวทางการคัดกรองและแนวทางการรักษา
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v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
77.การดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง
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Score DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
1.เฝ้ าระวังเชิงรุกในเรื่องการค้นหาและคัดกรองในผูป้ ่ วย
3.5
L
DM , HT และผูป้ ่ วยทีม่ ปี ัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคไตเรือ้ รัง
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ได้รบั การวินิจฉัย และ
รักษาได้ทนั ถ่วงที และเพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะไตวาย
เฉียบพลัน
2.ส่งต่อผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังเมื่อมีขอ้ บ่งชีท้ ต่ี อ้ งได้รบั การ
บาบัดทดแทนไต พบอายุรแพทย์โรคไต เพือ่ ลดอัตราการ
เสียชีวติ และลดภาวะฉุกเฉินทีต่ ้องได้รบั การฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม
3. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการดูแลผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง
และผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การบาบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่องปรับ
แนวทางการคัดกรองและรักษาให้ได้ตามมาตรฐาน
4. เป็ นศูนย์รองรับการบาบัดทดแทนไต (การล้างไตทาง
หน้าท้อง) และสามารถวางสายล้างไตได้เอง และได้ตาม
มาตรฐาน
5.ออกเยีย่ มบ้านร่วมกับทีม FCT ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีร่ กั ษา
แบบ Palliative Care และกลุ่มผูป้ ่ วย CAPD
6. จัดตัง้ หน่วย HD ปี 2565

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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III-5 กำรให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผ้ปู ่ วย/ครอบครัว
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: เหมาะสม ประสิทธิผล ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย
อัตราการ Re visit ที่ ER ภายใน 48
< 2%
ชัวโมง
่
อัตราการ Readmit ในผูป้ ่ วย COPD
<30%
ภายใน 28 วัน
อัตราผูป้ ่ วย DM ทีม่ รี ะดับ HbA1C<7%
>40%
อัตราผูป้ ่ วยโรคHT ทีม่ ี BP
>50%
<140/90mmHg
อัตราการติดเชือ้ แผลผ่าตัด (clean
<2%
wound)

ปี 2560
1.16

ปี 2561
0.61

51.86

20.62

17.73
52.47

18.50
51.97

0.48%

0.38%

ปี 2562
0.82
30.48
20.87
52.79
0.42%

ปี 2563
0.89
32.68
18.06
47.36
0.44%

ปี 2564
0.14
32.84
23.18
62.65

0.32%

ii. บริบท

โรงพยาบาลเถินมีนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพในการดูแลผูป้ ่ วยตัง้ แต่แรกรับจนถึงการจาหน่ายผูป้ ่ วยออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้
ผูป้ ่ วยและญาติสามารถดูแลตนเองได้ โดยทุกหน่วยงานมีการให้ขอ้ มูลการเจ็บป่ วยทีส่ าคัญรวมถึงการปฏิบตั ติ นเพื่อให้หายจากโรคทีเ่ ป็ น
สามารถอยู่กบั โรคทีเ่ ป็ นอยู่ได้ โดยมีการดูแลตนเอง การปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้องในผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคเรือ้ รัง รวมถึงการฟื้ นฟูสภาพทีต่ ้อ งให้ผปู้ ่ ว
และญาติสามารถปฏิบตั ไิ ด้ต่อเนื่องทีบ่ ้าน โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ ผูป้ ่ วยและญาติในการวางแผนการดูแลผูป้ ่ ว ยร่วมกันก่อน
จาหน่ายผูป้ ่ วยกลับบ้าน ทีมงานให้คาปรึกษาและงานเยีย่ มบ้าน มุ่งเน้นบริการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภาวะสุขภาพแก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว โด
พัฒนาขีดความสามารถของผูป้ ่ วยและญาติ ให้มสี ่วนร่วมในการวางแผนการพยาบาลร่วมกับทีมสุขภาพ เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยและญาติยอมรับและ
ส่วนร่วมในการดูแลตัวเอง เพือ่ นาไปปฏิบตั ติ นหลังจาหน่าย และเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากบุคลากรทีมสุขภาพ
ตัวอย่างโรคทีค่ ุณภาพการให้ขอ้ มูลและเสริมพลังมีความสาคัญ : ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
โรค COPD เด็กโรคอ้วน หญิงหลังคลอดทีเ่ ลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัด ผูเ้ สพติดบุหรี่
ลักษณะประชากร/ผูร้ บั บริการทีม่ ผี ลต่อการให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง: กลุ่มผูส้ งู อายุ ผูป้ ่ วยไร้ญาติ , ผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ
,ผูพ้ กิ ารทางสายตา , ผูป้ ่ วยโรคทางจิตเวช
iii. กระบวนกำร
ตัวอย่ำงโรค (proxy disease)
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
โรค COPD
เด็กโรคอ้วน
หญิงหลังคลอดทีเ่ ลีย้ ง ลูกด้วยนมแม่
ผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัด
ผูเ้ สพติดบุหรี่

กำรปฏิ บตั ิ ที่ทำให้เกิ ดคุณภำพของกำรให้ข้อมูลและเสริมพลัง
ดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดตัง้ ชมรมผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นผูท้ ส่ี ามารถควบคุมโรคได้
ดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นผูท้ ส่ี ามารถ
ควบคุมโรคได้
ดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ การฝึกทักษะการใช้ยาพ่น
การแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ปู้ กครองกลุ่มเด็กโรคอ้วน
มี รร.พ่อแม่ในหญิงตัง้ ครรภ์และหลังคลอด ,การจัดตัง้ ชมรมผูเ้ ลีย้ งลูกด้วย
นมแม่
การจัดการความเจ็บปวดหลังผ่าตัด การกระตุ้น Early embulation
ให้กาลังใจ การติดตามอย่างต่อเนื่อง และการฝึกทักษะเพื่อป้ องกันการ
กลับไปเสพซ้า
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(1) การประเมิน การวางแผนและกาหนดกิจกรรมการเรียนรู:้
การช่วยเลิกบุหรีจ่ ุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จในคลินิก NCD ตอบสนองความต้องการผูท้ ต่ี ้องการเลิกบุหรี่ แต่ไม่อยากไปรับบริการทีค่ ลินิกเ
บุหรีท่ อ่ี ยู่อกี ตึกหนึ่งและไม่อยากรอนาน จึงได้ดาเนินงานการช่วยเลิกบุหรีจ่ ุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จในคลินิก NCD ซึง่ ทีมดูแลทีค่ ลินิก
NCD จะมีการประเมินความรุนแรงของการเสพติดบุหรี่ มีการให้คาแนะนาแบบสัน้ (brief advice) และการเชื่อมโยงสาเหตุของอากา
ต่างๆทีพ่ บในโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง เป็ นรายบุคคล รวมถึง มีการส่งต่อการดูแลการติดตามผูป้ ่ วยให้ศนู ย์บริการเลิกบุหรีแ่ ห่งชาติ ทาง
ระบบยูรเี ฟอร์(U-refer) โดยเจ้าหน้าทีข่ องศูนย์บริการเลิกบุหรีแ่ ห่งชาติ มีการติดตามผูป้ ่ วยหลังบาบัด ด้วยการโทรศัพท์ตดิ ตามเป็ น
ระยะๆ ซึง่ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพบริการเพื่อช่วยการเลิกบุหรี่ ทาให้ผปู้ ่ วยเสพติดบุหรี่ สามารถเลิกบุหรีส่ าเร็จได้ ร้อยละ 78.59 ใน
2564
(2) การให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ น การสร้างการเรียนรู้ เพือ่ การดูแลตนเองและพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม:
เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยมีพฤติกรรมสุขภาพ ทีเ่ หมาะสม: ร.พ. ได้กาหนดให้ มีการให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ น แก่ผปู้ ่ วยและญาติตงั ้ แต่แรกรับจนถึงจาหน่า
โดยแพทย์ให้ขอ้ มูลการวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา ทางเลือกในการรักษา และผูป้ ่ วยและญาติมสี ่วนร่วมเลือกแผนการรักษา ทีม
พยาบาลผูด้ แู ลผูป้ ่ วย จะให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมและทวนซ้าในเรื่องประวัตกิ ารเจ็บป่ วยปัจจุบนั โรคร่วมของผูป้ ่ วย และการดูแลตนเองต่อท่
บ้าน เพื่อให้ผปู้ ่ วยดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม เช่น ผูป้ ่ วยต้องเข้ารับการผ่าตัด C/S ผูป้ ่ วยจะได้รบั การเตรียมความพร้อมก่อนการ
ผ่าตัด ในด้านการเตรียมร่างกาย การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ รวมถึงการประเมินและการจัดการความเจ็บปวดหลังผ่าตัด พบว่า
ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากการผ่าตัด ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และไม่เกิดแผลติดเชือ้ จากการผ่ าตัด เป็ นต้น
(3)การให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์ จิตใจ และคาปรึกษา:
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์ จิตใจ หากพบผูป้ ่ วยมีปัญหาภาวะทางอารมณ์ จะดาเนินการคัดกรองผูม้ ปี ัญหาด้านสุขภาพจิต และ
ปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการรักษา ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีม่ ารับบริการ จะมีการประเมินภาวะซึมเศร้าทุกราย ด้วย เครื่องมือ ประเม
2Q และ 9Q เพื่อประเมินความรุนแรงของโรคซึมเศร้าเพื่อให้การรักษาได้ทนั ที และในผูป้ ่ วยที่ Admit การอนุญาตให้ผปู้ ่ วยสามารถ ท
สิง่ ทีเ่ ป็ นความชอบส่วนบุคคลในระหว่างนอนรักษาในโรงพยาบาล ได้ยกเว้นพฤติกรรมทีอ่ าจรบกวนหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
ผูป้ ่ วยคนอื่น
(4)การร่วมกันกาหนดแผนการดูแลผูป้ ่ วยโดยทีมผูใ้ ห้บริการกับผูป้ ่ วย/ครอบครัว:

เพื่อให้ผปู้ ่ วย/ครอบครัวได้ร่วมกันกาหนดแผนการดูแล ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายทีต่ ้องใช้ O2 Home therapy ทีมผูด้ แู ลจะ
ข้อมูลความจาเป็ นในการดูแลผูป้ ่ วย ตัง้ แต่การเตรียมอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น การเบิกใช้ การฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยให้แก่ญาติ /ผูด้ แู ลจนสามา
ดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องทีบ่ ้านได้ การประสานการดูแลต่อเนื่องจากผูน้ าชุมชน ประสานรพสต.ใกล้บ้านในการดูแลรักษา การรับยาต่อ ก
วางแผนการเยีย่ มบ้าน
การประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยและครอบครัว รวมถึงการส่งข้อมูลการเยีย่ มบ้านก
โรงพยาบาล ผลการประเมินรพสต. สามารถดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างต่อเนื่อง
(5)การจัดกิจกรรมเสริมพลัง/เสริมทักษะให้แก่ผปู้ ่ วย/ครอบครัว ให้มคี วามสามารถในการดูแลตนเอง:

เพื่อเสริมพลังในผูป้ ่ วยโรคผูป้ ่ วยเบาหวาน หากสามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดใี นทุกๆvisit จะมีการเสริมพลังโดยการให้รางวัล
การประกาศรายชื่อและรับรางวัลในวันเบาหวานโลกของทุกปี และจะได้รบั การยกย่องให้เป็ นบุคคลต้นแบบในการปรับพฤติกรรมเพื่อก
ควบคุมโรค รวมถึงมีการจัดตัง้ ชมรมผูป้ ่ วยเบาหวาน เพื่อแลกเปลีน่ เรียนรูก้ ารดูแลตนเอง ให้กาลังใจซึง่ กันและกัน
(6) การประเมินผลกระบวนการเรียนรูแ้ ละเสริมพลัง:
ในการดูแลผูป้ ่ วยโรค HT มีการสอนให้ทา HBPM จากการประเมินพบว่าผูป้ ่ วยโรค HT ทีใ่ ห้ทา HBPM มีผลการควบคุมBP
ได้ดขี น้ึ บางรายแพทย์สามารถลดยาลง จึงให้ผปู้ ่ วยโรค HT กลุ่มทีย่ งั ไม่สามารถควบคุมโรคได้ทา HBPM ทุกราย
ผลการดาเนินงานพบว่า อัตราผูป้ ่ วยโรค HT ทีม่ ี BP <140/90mmHg ได้เกินเป้ าหมายทีก่ าหนด เป้ าหมายคือ
>ร้อยละ 50
ผลงานในปี 2564 คือร้อยละ 62.65
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
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ผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการ การช่วยเลิกบุหรีจ่ ุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จในคลินิก NCD โรงพยาบาลเถิน
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
77. การให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง

Score
3.5

DALI Gap
L

ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี

ขยายบริการ การช่วยเลิกบุหรีจ่ ุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จไปในแผนก OPD
ทัวไป
่ เพื่อให้ผเู้ สพติดบุหรีไ่ ด้เข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรีไ่ ด้ง่ายขึน้

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
SAR 2020

138

รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2020) รพ.

FM-ACD-046-02
Date: 14/01/2563

III-6 กำรดูแลต่อเนื่ อง
i. ผลลัพธ์
ประเด็นสำคัญที่ควรรำยงำน: เหมาะสม ประสิทธิผล องค์รวม ต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั
เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2661 ปี 2562 ปี 2563
ร้อยละของผูป้ ่ วยทีร่ บั ส่งต่อจากหน่วยงานอื่น
90
100
100
100
90
ได้รบั การดูแลต่อเนื่อง
ร้อยละของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การดูแลต่อเนื่อง
90
100
100
100
90
ร้อยละของการตอบกลับข้อมูลคืนหน่วยงาน
80
100
100
80
70

ปี 2564
90
90
80

ii. บริบท
ระดับการให้บริการ : โรงพยาบาลเถินจังหวัดลาปาง เป็ นโรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมขิ นาดกลาง ขนาด 60 เตียง
มีหน่วย COC ทาหน้าทีจ่ ดั ระบบการดูแลต่อเนื่อง โดยมีการจาแนกผูป้ ่ วยออกเป็ นกลุ่มๆ ตามความเร่งด่วนและความ
จาเป็ นในการรับการดูแลต่อเนื่อง และมีการจัดทีมดูแลให้เหมาะสมกับระดับความต้องการการดูแลของผูป้ ่ วย ผู้ป่วย
บางรายต้องมีการดูแลต่อเนื่องจากทีมสหสาขาวิชาชีพ บางรายต้องการการดูแลต่อเนื่องเฉพาะสาขา มีการส่งต่อ
ข้อมูลผูป้ ่ วยเพือ่ การดูแลต่อเนื่องด้วยโปรแกรม Thai COC และ ระบบ Thai refer มีการตอบกลับการดูแลต่อเนื่อง
ให้แก่หน่วยงานทีส่ ่งผูป้ ่ วยมาให้ทราบถึงผลของการดูแลทีเ่ กิดขึน้ กับผูป้ ่ วย
ลักษณะหน่วยบริการในเครือข่าย: โรงพยาบาลเถิน เป็ นเครือข่ายของโรงพยาบาลลาปาง และโรงพยาบาลเกาะคา และ
เป็ นแม่ข่ายของโรงพยาบาลในโซนใต้ของจังหวัดลาปาง และมีโรงพยาบาลขนาดเล็กในความดูแลคือ โรงพยาบาลแม่
พริก และโรงพยาบาลสบปราบ และมี ร.พ.ส.ต. เครือข่ายในความดูแลจานวน 18 แห่ง ผูป้ ่ วยทีเ่ กินศักยภาพการ
ดูแล จะส่งต่อไปโรงพยาบาลเกาะคาและโรงพยาบาลลาปาง และรับส่งต่อผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาลแม่พริก และ
โรงพยาบาลสบปราบ และมี ร.พ.ส.ต. ทัง้ 18 แห่ง โรงพยาบาลจึงได้จดั ทาแนวทางการส่งต่อร่วมกับโรงพยาบาลใน
เครือข่าย เพื่อให้ผไู้ ด้รบั การดูแลต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบ
ตัวอย่างโรคทีก่ ารดูแลต่อเนื่องมีความสาคัญต่อประสิทธิผลในการรักษาและคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย:
iii. กระบวนกำร
ตัวอย่ำงโรค (proxy disease)
กำรปฏิ บตั ิ ที่ทำให้เกิ ดคุณภำพของกำรดูแลต่อเนื่ อง
กลุ่มผูป้ ่ วยเรือ้ รัง NCD
มีการเชื่อมโยงข้อมูลการรักษา และระบบการ consult จากทีมดูแลในพืน้ ที่
กับทีมดูแลในคลินิก
การดูแลระบบ DOT ทีบ่ ้านจนครบ และการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ใน
ผูป้ ่ วยวัณโรค
ชุมชน
ผูส้ งู อายุตดิ บ้านติดเตียงและอยู่ การจัดหา care giver ,จิตอาสาดูแลผูส้ งู อายุ ,การประสานกับหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูส้ งู อายุ
บ้านคนเดียว

(1) การระบุกลุ่มผูป้ ่ วยสาคัญทีต่ ้องใช้ขนั ้ ตอนจาหน่ายและการส่งต่อผูป้ ่ วยเป็ นกรณีพเิ ศษ:
 การส่งต่อ กลุ่ม Fast track: STEMI, Stroke, Sepsis, HI และ การจาหน่ายผูป้ ่ วย stroke ทีเ่ จาะคอ , ผูป้ ่ วยวัณโรค
หลังเริม่ ยา 2 สัปดาห์ทโ่ี รงพยาบาลให้ DOT ต่อทีบ่ ้าน
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(2) การดูแลขณะส่งต่อ บุคลากร การสื่อสาร:
 เพื่อให้ผปู้ ่ วยทีเ่ กินศักยภาพ มีความปลอดภัย ร.พ. ได้จดั ทาแนวปฏิบตั กิ ารดูแลเบื้องต้น และจัดทาแนวปฏิบตั กิ ารส่ง
ต่อผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพสูงกว่า มีการกาหนดระดับและจานวนบุคคลกร รวมถึงทรัพยากรต้องทีใ่ ช้ ตาม
ความรุนแรงเร่งด่วน และตามความจาเป็ นของผูป้ ่ วย มีการประสานงานก่อนส่งต่อ นาระบบ tela medicine มาใช้ จาก
การดาเนินงานพบว่า ผูป้ ่ วยมีไม่สามารถให้การรักษาได้เกินศักยภาพของ รพ.เถิน เกิดความปลอดภัยระหว่างการส่งต่อ
คิดเป็ นร้อยละ 99.89
(3) ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทใ่ี ช้ในการส่งต่อ:
 มีขอ้ จากัดเรื่องยานพาหนะในการนาส่งต่อบางคัน ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานรถพยาบาล ได้ทบทวนและ การปรับปรุง
แก้ไขให้เป็ นไปตามมาตรฐาน มีผรู้ บั ผิดชอบงานตรวจสอบความพร้อมใช้ทุกเวร และ มีการบริการจัดการรถอย่าง
เหมาะสมโดย มอบหมายให้หวั หน้าเวร ER เป็ นผูบ้ ริการจัดการรถส่งต่อในแต่ละเวร
(5) ระบบนัดหมายเพื่อการรักษาต่อเนื่อง ระบบช่วยเหลือและให้คาปรึกษาหลังจาหน่ าย:
● เนื่องจากระบบนัดเดิมไม่ได้ยดึ ผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง พบปัญหาว่าผูป้ ่ วยบางรายต้อ งทางานต่างจังหวัด บางราย
เป็ นผูส้ งู อายุซง่ึ บางครัง้ บุตรหลานทางานไม่มเี วลามาตามนัด จึงได้มกี ารจัดรูปแบบการนัดหมายใหม่ โดยให้ผู้ป่วยเป็ น
ศูนย์กลาง ผูป้ ่ วยสามารถโทรศัพท์สายตรงกับคลินิกโรคเรือ้ รังเพื่อขอการนัดหมายได้ทนั ที จากการเปลี่ยนรูปแบบการนัด
หมายรับบริการ พบว่าผูป้ ่ วยมีอตั ราการมาตามนัดเป็ นตามเป้ า เป้ าหมายคือ > ร้อยละ 95 ผลงานในปี 2564 คือ ร้อยละ
95.59
(6) ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นๆ เพื่อความต่อเนื่องในการติดตามดูแลผูป้ ่ วย (รวมทัง้ การพัฒนาศักยภาพ
แก่หน่วยบริการทีใ่ ห้การดูแลต่อเนื่อง) และบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ:
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเถิน และสาธาณสุขอาเภอเถินเป็ นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับสุขภาพอาเภอ (พชอ.)
มีนายอาเภอเป็ นประธาน มีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพระดับอาเภอขึ้นในปี 2554 ถึงปั จจุบนั รวม 5 ครัง้ ประเด็นของโรค
NCD มีการขับเคลื่อนตัง้ แต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั นโยบายระดับอาเภอ สอดคล้องกับปั ญหาในระดับหมู่บ้านและตาบล
ทุกหมู่บ้านทุกตาบลขานรับและร่วมขับเคลื่อนงานอย่างเป็ นระบบ เกิดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรคเรื้องรังขึ้น
โดยใช้งบประมาณจาก กสต. มากมายหลายโครงการ ซึง่ เป็ นโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกันการเกิดโรค การคัดกรอง
โรค การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ การจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
การดูแลกลุ่มป่ วย กระทังถึ
่ งการดูแลกลุ่มป่ วยระยะสุดท้ายอย่างครอบคลุม
(6) การสื่อสารข้อมูลของผูป้ ่ วยแก่หน่วยบริการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ การดูแลต่อเนื่อง:
●กลุ่มผูป้ ่ วยเรือ้ รัง ทีจ่ าเป็ นต้องดูแลต่อเนื่อง จะมีข้อมูลประจาตัวผู้ป่วยลงในสมุดประจาตัว เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง เพื่อสื่อสารส่งต่อการดูแลกับ ร.พ.ส.ต. มีระบบการ consult เช่น ทางLine กลุ่ม ทางโทรศัพท์และ ส่วนการส่ง
ต่อผูป้ ่ วยไปพบแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลเกาะคาและโรงพยาบาลลาปาง มีการสื่อสารผ่านช่องทาง Line กลุ่มและ
ส่วนตัว ใช้โปรแกรม Thai refer เพื่อประสานการส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วย
(7) การทบทวนการบันทึกเวชระเบียนเพื่อการดูแลต่อเนื่อง:
 การลงบันทึกในprogress note และแบบบันทึกสหสาขาวิชาชีพ มีการบันทึกเวชระเบียนในเรื่องการรักษาอย่างละเอียด
โดยแพทย์และมีการประเมินคุณภาพการบันทึก ระเบียนโดยคณะกรรมการเวชระเบียนและคณะกรรมการประกัน
คุณภาพทางการพยาบาล
(8) การติดตามผลการดูแลต่อเนื่องและนาผลการติดตามมาใช้วางแผน/ปรับปรุงบริการ:
● มีการติดตามการดูแลผูป้ ่ วยโรค NCD ทีร่ กั ษาใน ร.พ.ส.ต. โดยพยาบาลเวชปฏิบตั ิ พบว่าพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
มีอตั ราการปฏิบตั ติ าม CPG ร้อยละ 98.80 แต่ได้รบั ข้อมูลสะท้อนกลับจากพยาบาลเวชปฏิบตั ใิ น ร.พ.ส.ต. เรื่องการ
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ได้รบั การตอบกลับการ consult ล่าช้า จึงได้พฒ
ั นาระบบการ consult โดยมีการตอบกลับการ consult ทาง Line กลุ่ม
จึงให้ผปู้ ่ วยทีด่ แู ลต่อเนื่องที่ ร.พ.ส.ต. ได้รบั การดูแลอย่างเหมะสม
รวดเร็วขึน้
iv. ผลกำรพัฒนำที่โดดเด่นและภำคภูมิใจ
รางวัลชนะเลิศอาเภอจัดการสุขภาพ ระดับเขต ปี 2560
v. แผนกำรพัฒนำ
มำตรฐำน
78. การดูแลต่อเนื่อง

Score
3.5

DALI Gap
ประเด็นพัฒนำใน 1-2 ปี
พัฒนาระบบ IMC
L
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ตอนที่ IV ผลกำรดำเนิ นกำร

นาเสนอข้อมูลตัวชีว้ ดั สาคัญในตาราง อธิบายการเปลีย่ นแปลงของผลลัพธ์ (จากความพยายามในการพัฒนา
หรือจากสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป) โดยอาจใช้ run chart หรือ control chart ทีม่ คี าอธิบายประกอบ (annotation)
ตามข้อมูลปฏิบตั งิ านให้ได้มากทีส่ ุด
กรณีมาตรฐานสาคัญจาเป็ นต่อความปลอดภัยตามประกาศทีค่ ณะกรรมการกาหนด จะมีตวั อย่างผลการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ในข้อ 85 -90 และความปลอดภัยของบุคคลากรในด้านกาลังคนข้อ 94
ซึง่ โรงพยาบาลสามารถปรับรายละเอียดของการดาเนินงานตามบริบท
IV-1 ผลด้ำนกำรดูแลสุขภำพ

(1) ตัวชี้วดั สำคัญด้ำนกำรดูแลผู้ป่วย
80 ผลกำรดูแลผู้ป่วยโดยรวม (กำรเสียชีวิต กำรส่งต่อ กำรกลับมำรักษำหรือกำรนอน รพ.ซำ้ ) ที่สะท้อนคุณภำพ
กำรดูแลรักษำ
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

การเสียชีวติ ทีห่ อ้ งฉุกเฉิน

2

2

3

5

2

การเสียชีวติ ในหอผูป้ ่ วย

38

50

75

59

41

-Refer In

1,103

1,627

2,510

2,322

1,295

-Refer Out

5,592

5,974

6,617

6,543

4,692

-Refer Back

281

392

505

518

1,124

1.การเสียชีวติ

2. ผูป้ ่ วยที่ Refer

3. การกลับมารักษาซ้า
-อัตราการ Re-visit ที่ ER ภายใน 48 ชม.
โดยไม่ได้วางแผน

<2%

1.16

0.61

0.82

0.89

0.14

-อัตราการ Re-admit ภายใน 28 วันผูป้ ่ วย
COPD

<30%

51.86

20.62

30.48

32.68

32.84

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ER
80
60
40
20
0

75
38
2

50
2

ER

59
41
5

3

WARD

2

ทบทวนผูป้ ่ วยทีเ่ สียชีวติ ทีห่ อ้ งอุบตั เิ หตุฉุกเฉินปี 2562 มี
ผูป้ ่ วยเสียชีวติ จานวน 3 ราย ส่วนใหญ่พบว่าเป็ นผูป้ ่ วยทีม่ ี
โรคประจาตัว HT c^ Cirrhosis, AWS c^ Epilepsy ผูป้ ่ วย
มาด้วยอาการและสัญญาณชีพทีผ่ ดิ ปกติและเป็ นระดับ
Resuscitate ทุกราย มาถึงที่ ER ใส่ ETT และ CPR แล้ว
Dead จึงได้เน้นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ ระบบ EMS/
ความรูถ้ งึ โรค/อาการฉุ กเฉินทีต่ ้องรีบมารพ
และการใช้
หมายเลข 1669 แก่ประชาชนรวมถึงกลุ่มเสีย่ งโรคสาคัญ
ในปี 2563 มีจานวนผูเ้ สียชีวติ ใน ER จานวน 5 ราย เป็ น
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ผูป้ ่ วย Sepsis, UGIB, Cardiac Arrest ท้ง5ราย ญาติ NR
ในบางรายญาติพามาเอง ,เป็ นผูส้ งู อายุ จึงพามาเมื่อมี
อาการมากแล้ว บางรายกูช้ พี ตาบลนาส่งขาดการประสาน
หรือประสานกับโรงพยาบาลเมื่อใกล้ถงึ แล้ว เนื่องจากขาด
ความรูใ้ นการประเมินผูป้ ่ วย จึงได้จดั อบรมฟื้ นฟูความรูท้ มี
กูช้ พี ทุกปี เนื่องจากมีกชู้ พี ใหม่ๆทีย่ งั ขาดความรู้ ในห้อง
ฉุกเฉิน ไดมีการพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ี
สาคัญเพื่อใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยวิกฤต
โดยมีVDO
Laryngoscope, ,มีเครื่อง Ventilator ประจา ER และเพื่อ
รองรับผูป้ ่ วยในสถานการณ์ covid -19 ในปี นอกจากนี้ยงั
ได้มกี ารพัฒนาศักยภาพของพยาบาลทุกคนในหน่วยให้มี
ความรูใ้ นเรื่อง ACLS โดยมีการส่งอบรมในเรื่องดังกล่าว มี
การจัดระบบการเรียกอัตรากาลังสารองมาช่วยกรณีฉุกเฉิน
ในปี 2564 มีจานวนผูเ้ สียชีวติ ใน ER จานวน 2 ราย
Dx Pneumonia c- Respiratory Failure (Revisit) ,
Stroke (NR) ทัง้ 2 รายญาตินาส่งโรงพยาบาลเองโดยที่
ผูป้ ่ วยอยู่ในระยะวิกฤต
จึงมีการเพิม่ ช่องการการ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มา
ขึน้
มีการอบรมฟื้ นฟูความรูเ้ จ้าหน้าทีใ่ นเรื่อง Advance
CPR ทุกปี
จากการทบทวนสาเหตุการตายในหอผูป้ ่ วยใน ปี 25612564 พบว่าสาเหตุการตายมากกว่า 75% เกิดจาก
โรคมะเร็งระยะสุดท้าย ดังนัน้ ทางทีมจึงได้พฒ
ั นาระบบการ
ดูแลผูป้ ่ วยระยะ
สุดท้ายของชีวติ ซึง่ ประกอบด้วยหลายกิจกรรม ได้แก่ การ
ประเมินความต้องการของผูป้ ่ วยและญาติ การจัดการ
อาการปวด และอาการรบกวนระบบอื่น ๆ การดูแลด้านจิต
วิญญาณ การให้การประคับประคองทางโภชนศาสตร์ การ
ดูแลด้านจิตใจ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั พบสาเหตุการตายที่
สาคัญทีส่ อดคล้องกับบริบทในการดูแลผูป้ ่ วยคือ ภาวะการ
หายใจล้มเหลว (สัมพันธ์กบั การดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดลมอุด
กัน้ เรือ้ รังทีม่ เี ป็ นจานวนมาก) ภาวะหัวใจล้มเหลวและหัวใจ
หยุดเต้นเฉียบพลัน (มีผปู้ ่ วยโรคหัวใจเข้ารับการรักษามาก
ขึน้ ) และภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือด และภาวะเลือดออกใน
ทางเดินอาหาร ดังนัน้ ทีมจึงพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วย
Sepsis และ warning sign โดยใช้ MEWS มาประเมิน
ผูป้ ่ วย เพือ่ เฝ้ าระวังในผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งและสามารถจัดการ
ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อไป
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ข้อมูล/ตัวชี้วดั
สถิติกำรรับ ส่งต่อผู้ป่วย

ส่งต่อจำแนกตำมเหตุผล ปี 2564

เหตุผลกำรส่งต่อไปรักษำ

จำนวนผู้ป่วย Refer

In

ผลกำรดำเนิ นงำน

โรงพยาบาลเถินเป็ นโรงพยาบาลทุตยิ ภูมริ ะดับกลาง มี
แพทย์เฉพาะทาง 6 สาขา สาขา
อายุรกรรม
ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูต-ิ นรีเวชกรรม วิสญ
ั ญี
และเวชศาสตร์ครอบครัว รับส่งต่อจากรพ.สต.ในเขต
รับผิดชอบ 18 แห่ง โรงพยาบาลแม่พริก และ
โรงพยาบาลสบปราบ
โดยมีศนู ย์ส่งต่อทาหน้าที่
ประสานงานเกีย่ วกับ Refer out refer in โดยส่งต่อ
ผูป้ ่ วยผ่านระบบ Thai refer มีช่องทางการ consult
ผ่านทางโทรศัพท์ และ LINE โดยจัดกลุ่ม Consult
แพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา มีการจัดคู่มอื การส่ง
ต่อตามแนวทาง CPG แต่ละสาขาโดยกาหนดเกณฑ์
การรับผูป้ ่ วย
4 สาขาหลัก และรวบรวมผลการ
ดาเนินงาน วิเคราะห์หาโอกาสพัฒนาทุกเดือน ข้อมูล
การ refer out ในปี 2562 2563 2564 สถานพยาบาลที่
รับ refer out หลัก คือ โรงพยาบาลลาปาง จานวน
ผูป้ ่ วย 5734 ,5434 . และ 3383... เหตุผลการส่งต่อ 3
อันดับแรกได้แก่ ไปตามนัด, ขาดแพทย์เฉพาะทาง
และ เพื่อวินิจฉัย/รักษาได้ถูกต้อง
นอกจากนี้
โรงพยาบาลเถินสามารถ refer ผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาล
เกาะคาซึง่ มีรพ.เกาะคา มีแพทย์เฉพาะทาง และ
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า เช่น แพทย์
ศัลยกรรมกระดูก ,แพทย์หคู อจมูก,สามารถตรวจเครื่อง
พิเศษทาได้แก่เอกซเรย์คอมพิวเตอร์,อัลตราซาวด์
เป็ นต้น
ข้อมูลการ Refer In จากโรงพยาบาลลูกข่าย และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 18 แห่ง ปี 2562 2563
2564 จานวนผูป้ ่ วย 2510, 2322, 1295 ราย
ตามลาดับ ตามศักยภาพของลูกข่าย และนโยบายของ
สสจ. ลาปาง และในปี 2563และ2564 เกิดภาวะโรค
ระบาดCOVID 19 ทาให้การrefer in ลดลงตามลาดับ
ตามสถานการณ์ทเี กิดขึน้
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ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราการ Re visit ที่ ER ภายใน 48 ชม.โดยไม่ได้วางแผน

จากการทบทวนผู้ป่วยที่ Re-visit ที่ ER ภายใน 48
ชม.โดยไม่ได้วางแผน ส่วนใหญ่เป็ นเคส Dyspepsia ที่มา
ด้วยอาการ และวินิจฉัย ที่รุนแรงขึ้น หลัง revisit เปลี่ยน
การวินิ จฉัย เป็ น Ac. Appendicitis และ Bowel
obstruction และยัง มี เคส diarrhea และ Abdominal
pain revisit ภายใน 8 ชัวโมง
่
จากการบันทึกทางการ
พยาบาลพบว่าไม่มกี ารบันทึก pain score หรือ ประเมิน
ซ้ า ก่ อ นกลับ บ้ า น แต่ มีก ารลงบัน ทึก การตรวจร่ า งกาย
ครบถ้วน จึงได้กาหนดให้มกี ารใช้ pain score ในการ
ประเมินผู้ป่วยทัง้ แรก รับจนถึงจาหน่ าย และมีการบันทึก
อย่ า งครบถ้ ว น รวมถึ ง การบัน ทึก การตรวจร่ า งอย่ า ง
ครบถ้วน ถ้ากรณีมกี าร re-visit ในเวรดึกรายงานแพทย์
เพื่อพิจารณาให้ Admit ผูป้ ่ วย
ปี 2564 อัตราการ Re visit ที่ ER ภายใน 48 ชม.โดย
ไม่ได้วางแผน ลดลงจาก 0.89 เป็ น 0.14

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราการ Re admit ภายใน 28 วัน ในผูป้ ่ วย COPD

จากการทบทวนสาเหตุ ท่ที าให้เ กิด Exacerbation
ผู้ป่ วยขาดความรู้เ กี่ย วกับ การดูแ ลตนเองเมื่อ มีอ าการ
กาเริบ พ่นยาไม่ถูกต้อง พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการสูด
ดมฝุ่น ควันไฟจากกิจกรรมดารงชีวติ องค์กรแพทย์และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพจึงมีการปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มี
ภาวะ Exacerbation ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละปรับพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มที่ปัญหา
โดยการมีส่วนร่วมของญาติ ตรวจสอบเทคนิคการพ่นยาที่
ถู ก วิธีโ ดยเภสัช กรมีนักกายภาพบ าบัด สอนการฝึ กการ
หายใจ (Breathing Exercise ) การออกกาลังกายประเมิน
สมรรถภาพปอด
แผนพัฒนาปี 2563 พัฒนาศักยภาพผูป้ ่ วยในเรือ่ ง
เทคนิคการใช้ยาพ่นโดยมีรปู ภาพเป็ นสื่อการสอน ในราย
กลุ่มในวันที่มคี ลินิกบริการ มีการประเมินพร้อมทัง้ สาธิต
ย้อนกลับในรายเดียว และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีใ่ น
รพ.และเครือข่ายรพ.สต.อย่างต่อเนื่อง จากการทบทวน
Readmit ผูป้ ่ วย COPD พบว่าผูป้ ่ วยที่ Readmit บ่อยๆ
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ได้แก่กลุ่มผูป้ ่ วย COPD Stage 3-4และผูป้ ่ วยทีม่ โี รคร่วม
เช่น CA Lung, IHD ผูป้ ่ วยเคยมีประวัติ On ET tube มา
ก่อน ทีต่ ้องส่งกลับมารับการฉีดยา Antibiotic ต่อ รวมทัง้
กลุ่มผูป้ ่ วยต้องได้รบั ยา Steroid ทีส่ ่งผลทาให้ต้องเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลและ ร้อยละ66.15 ทีต่ ้องพึง่ พา
ออกซิเจนทีบ่ ้าน องค์กรแพทย์จงึ มีการปรับแนวทางการ
ดูแลผูป้ ่ วย จัดทาแผนจาหน่ายผูป้ ่ วย COPD ปรับปรุง
กระบวนการทา Discharge plan โดยร่วมวางแผนการ
รักษากับตึกผูป้ ่ วยใน ประเมินสภาวะสุขภาพของผูป้ ่ วย
แต่ละรายทีจ่ าเป็ นต้องพึง่ พาOxygen therapyเพื่อค้นหา
ส่วนขาดและช่วยประสานทีมสหวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลผูป้ ่ วยรวมทัง้ มีการประสานงานกับ case
manager-COPD ในการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยและ มีการ
จัดระบบการดูแลต่อเนื่องทีบ่ ้านโดยทีม COC สนับสนุน
อุปกรณ์ทางการแพทย์กรณีผปู้ ่ วยทีต่ ้อง On Oxygen
Home therapy และการติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยกลุ่มดังกล่าว
ในชุมชน
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81 ผลด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

-ร้อยละผูป้ ่ วย Stroke รายใหม่ท่ี Onset to
door time < 60 นาที

>50%

20.76

22.78

44.96

36.95

28.07

-ระยะเวลาตัง้ แต่ onset จนถึงรพ.ของผูป้ ่ วย
STEMI< 2 ชัวโมง
่

>50%

72.41

66.60

52.94

60

88.88

< 90 นาที

89.40

84.52

84.48

84.33

75.24

-ระยะเวลาในการรับบริการที่ OPD
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ร้อยละผูป้ ่ วย strokeรายใหม่ท่ี Onset to door time<60นาที
(เป้ าหมาย>50%)

แนวโน้มของผูป้ ่ วยทีม่ าโรงพยาบาลหลังจากมี
อาการมีจานวนเพิม่ ขึน้ พบว่าในปี 2558 มี 20.76%
ส่วนในปี 2559 มีจานวนผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น
stroke มีจานวน79ราย พบว่ามาทันเวลา18ราย คิดเป็ น
22.78% แต่ยงั ไม่ถงึ เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ซง่ึ สาเหตุหลัก
เกิดจากประชาชนขาดความรูแ้ ละความตระหนักเกีย่ วกับ
โรค บางรายไม่มญ
ี าติมาส่งหรือเกิดอาการตอนกลางคืน
ทาให้มาโรงพยาบาลล่าช้า ทีมสหวิชาชีพได้ร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง จัดทาระบบstroke alert
EMS ประชาสัมพันธ์1669 ให้ความรูเ้ กีย่ วกับอาการ
FAST และความสาคัญของการมาโรงพยาบาลเร็วใน
กลุ่มเสีย่ งและชุมชน และในคลินิก NCD มีการคัดกรอง
CVD risk ในผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งเพือ่ พิจารณาให้Antiplatelet
ปี 2562 มีการปรับปรุงแนวทางเริม่ ตัง้ แต่การคัดกรองและ
การประเมิน การวินิจฉัยการดูแลรักษารวมถึงการส่งต่อ
ผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาลลาปางและการส่งผูป้ ่ วยรับการ
รักษาต่อที่ รพ.สต. การติดตามเยีย่ มบ้าน พัฒนาระบบ
ติดตามผูป้ ่ วยขาดนัด รณรงค์เกีย่ วกับstroke
awareness และ stroke alert EMS
ประชาสัมพันธ์ 1669 ทัง้ ในโรงพยาบาลและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2564 มีการพัฒนาเพิม่ ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข่าวสารได้มาก
ขึน้ โดยประชาสัมพันธ์ เรื่องหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน1669
เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ระยะเวลาตัง้ แต่ Onset จนถึงรพ. ของผูป้ ่ วย STEMI
<2ชัวโมง
่ (เป้ าหมาย>50%)

ระยะเวลาตัง้ แต่ Onset จนถึงรพ. ของผู้ป่ว ย
STEMI
<2ชั ว่ โมง มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น จากมี ก าร
กระบวนการปรับ ปรุ ง การประชาสัม พัน ธ์ ก ารบริก าร
การแพทย์ฉุกเฉิ น หากเกิดการเจ็บ ป่ วยด้ว ยอุ บ ัติเ หตุ /
ฉุ กเฉิ น หรือ มีอ าการป่ วยหนัก ที่บ้าน สามารถเรีย กใช้
บริการ EMS 1669 ซึง่ มีเครือข่ายรถพยาบาลของ อปท.ไว้
คอยบริการครบทัง้ 8 ต าบล สามารถออกรับผู้ป่ วย ณ
จุดเกิดเหตุหรือที่บ้านได้อย่างรวดเร็ว แต่ยงั พบว่าผู้ป่วย
ในพื้นที่ มาถึงโรงพยาบาลล่าช้าเลยเวลา golden period
สาเหตุเ พราะไม่เรียกใช้บริการ 1669 เนื่องจากเป็ นกลุ่ม
ผู้ สู ง อายุ ท่ี อ ยู่ บ้ า นคนเดีย ว ไม่ มีผู้ ดู แ ลเพื่ อ แก้ ปั ญ หา
ดัง กล่า ว จึง ได้มีก ารประสานกับ เครือ ข่ ายดูแ ลในระดับ
หมู่บ้านและชุมชน คือ อสม.และหมอครอบครัวในพื้นที่
กาหนดแนวทางการเฝ้ าระวังร่วมกัน เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้
เข้าถึงบริการและมาถึงโรงพยาบาลได้รวดเร็วขึ้น รวมถึง
มีการสื่อสารบริการ 1669 ผ่านวิทยุชุมชน ผ่านผู้นาชุมชน
ทางหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน และการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ผู้มาใช้บ ริการที่โรงพยาบาลเถินอย่างต่ อ เนื่อ ง เพื่อ การ
เข้าถึงบริการ 1669 ได้เพิม่ มากขึ้น สาหรับผู้ป่วยที่ถูกส่ง
ต่อมาจากโรงพยาบาล ร.พ.แม่พริก ร.พ.สบปราบ และ รพ
สต. ในเครือ ข่าย จะมีการประสานแจ้ง ข้อ มูลก่อ นนาส่ ง
ผู้ป่ วยมา เพื่อ ให้การดูแลต่ อ เนื่อ งอย่า งไร้ร อยต่ อ ส่ ว น
ผูป้ ่ วยทีเ่ กินศักยภาพในการดูแลจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาล
เกาะคาและโรงพยาบาลลาปาง ผ่านระบบ Thai refer มี
ประสานข้อมูลก่อนการส่งต่อ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยสูงสุด
ปี 2564 ระยะเวลาตัง้ แต่ Onset จนถึง รพ. ของผู้ป่ วย
STEMI < 2 ชัวโมง
่ คิดเป็ นร้อยละ 88.88
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ข้อมูล/ตัวชี้วดั
ระยะเวลาในการรับบริการที่ OPD

ผลกำรดำเนิ นงำน
เพื่อให้บรรลุความต้องการและคาดหวังของ
ผูร้ บั บริการ ได้มกี ารนาข้อมูลความต้องการและความ
คาดหวังของผูร้ บั บริการ ทีร่ วบรวม จาก website
โรงพยาบาลเถิน , face book โรงพยาบาลเถิน และตู้
รับความคิดเห็นและ ช่องทางอื่นๆมาวิเคราะห์ทุก 3
เดือน มีการปรับระบบบริการขึน้ เป็ นระยะๆ ทีแ่ ผนก
ผูป้ ่ วยนอกพบว่ามีปัญหารอนาน จึงมีการปรับระบบ
การให้บริการ เป็ น smart OPD , smart Q ซึง่ ถูก
พัฒนาขึน้ เพื่อตอบสนองเสียงสะท้อนจากผูร้ บั บริการว่า
รอนาน ไม่เรียกรับบริการตามคิว เสียงเรียกชื่อจาก
เจ้าหน้าทีเ่ บาไม่ได้ยนิ ระบบ smart Queue มี
จอแสดงผล แสดงชื่อและเรียกซักประวัตติ ามคิว ด้วย
ระบบcomputer อัตโนมัติ ทาผูใ้ ห้ผรู้ บั บริการทีย่ งั ไม่ถงึ
คิว สามารถรอด้านนอกอาคารผูป้ ่ วยนอก ในบริเวณที่
จัดไว้ให้ได้ โดยไม่ต้องกังวลเมื่อถึงลาดับของตนเองว่า
จะไม่ได้ยนิ การเรียกชื่อ ระบบ smart OPD smart
Queue ทาให้ลดการแออัดและลดระยะเวลารอคอย
เฉลีย่ เหลือ 75.24 นาที ส่งผลให้ผรู้ บั บริการพึงพอใจใน
บริการเพิม่ ขึน้ เป็ น 85.84%
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82 ผลด้ำนควำมต่อเนื่ องในกำรดูแล
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

-ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองได้รบั
การฟื้ นฟูทางกายภาพ

>80%

100

100

100

100

100

90

100

100

100

90

90

-ร้อยละของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การดูแลต่อเนื่อง

ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองได้รบั การฟื้ นฟูทาง
กายภาพ (เป้ าหมาย>80%)

ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองได้รบั การฟื้ นฟูทาง
กายภาพอย่างครอบคลุม มีการประเมิน Barthel ADL
Index ) ให้กบั ผูป้ ่ วยทุกรายเพื่อประเมินความก้าวหน้าใน
การดูแลตนเองและการเคลื่อนไหวของผูป้ ่ วย และมีนกั
กายภาพบาบัดออกให้บริการทีร่ พ.สต.จานวน2แห่งโดย
ให้บริการสัปดาห์ละ2วัน เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การฟื้ นฟู
อย่างต่อเนื่อง ปี 2562 มีการดูแลร่วมกับทีมเครือข่าย
ชุมชนและพัฒนาศักยภาพของทีมดูแลสุขภาพในชุมชน
ฝึกอบรมญาติหรือcaregiver ในการดูแลต่อเนื่องทีบ่ ้าน
โดยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ปี 2563 ทีมสหวิชาชีพออก
เยีย่ มบ้านเพือ่ ประเมินประสิทธิภาพในการฟื้ นฟูผปู้ ่ วย
และเพิม่ พัฒนาศักยภาพในการดูแลฟื้ นฟูผปู้ ่ วยของญาติ
และผูด้ แู ล

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ร้อยละของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การดูแลต่อเนื่อง

เนื่องจากในปี 2563 มีการปรับโปรแกรมการรายงาน
ผลการติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วย ปัญหาพบว่าโปรแกรมยัง
พัฒนาไม่สมบูรณ์ ทาให้การเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผล
ให้รอ้ ยละของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การดูแลต่อเนื่องลดลงจากปี
2562 ซึง่ ทางสสจ.รับทราบปัญหาและกาลังพัฒนาระบบ
การลงข้อมูลต่อไป เป็ น โปรแกรม COC lampang link
2020
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83 ผลด้ำนกระบวนกำรและผลลัพธ์ในกำรดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญ (สะท้อนมิตคิ ุณภาพ appropriateness และ
effectiveness
ตัวชี้วดั
อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด

เป้ ำหมำย
<27:

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
48.10

36.78

36.64

13.5

32.32

แสนปชก.
อัตราตายผูป้ ่ วย Sepsis

<30%

6.24

6.89

14.44

36.11

3.85

ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อน DR

<5%

2.57

1.37

1.28

1.16

1.06

ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต

<10%

7.30

5.65

5.64

5.08

4.61

ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานถูกตัดเท้า

<1%

0.70

0

0

0

0

<130/100

211.30

92.18

115.27

93.37

91.75

35.1

38

34

21

30.12

อัตราการกาเริบเฉียบพลันผูป้ ่ วย COPD

ผูป้ ่ วย COPD
อัตราการติดเชือ้ ในช่องท้องของผูป้ ่ วยล้าง
ไตในช่องท้อง

1episode:
<24
pt-month

อัตราการควบคุมความดันโลหิต <
140/90 mmHg

>50%

52.47

51.97

52.79

47.36

62.65

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตใน
ผูป้ ่ วย HT

<20%

32.14

25.25

13.27

10.79

15.63

อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองใน
ผูป้ ่ วย HT

<2%

0.38

0.32

0.28

0.28

0.25

อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจใน
ผูป้ ่ วย HT

<5%

0.05

0.68

0.31

0.28

0.18

อัตราตายของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง

<7%

3.98

2.86

0.78

1.69

2.86

ร้อยละความสาเร็จของการส่งต่อผูป้ ่ วย
Stroke Fast Track ภายใน 30 นาที
(Door to refer time)

>80%

100

100

100

100

100

จานวนการเสียชีวติ จาก Severe Head
Injury (ในโรงพยาบาลและหลังส่งต่อ)

0

36

11

15

5

1

<50:

29.97

19.80

89.75

15.24

0

246.37

102.30

264.17

93.14

135.48

อัตราป่ วยโรคไข้เลือดออก

แสนปชก.
อัตราป่ วยโรคมือเท้าปาก

<50:
แสนปชก.
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ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน
จากการทบทวนอัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ในปี
2561-2563 พบว่ามีอตั ราการตายทีล่ ดลงพบว่า มีการคัด
กรองกลุ่มเสีย่ งโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใช้โปรแกรม
TCVRS (Thai CVD risk score) ทาให้ผปู้ ่ วยทีม่ คี วาม
เสีย่ งในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับปานกลาง
ขึน้ ไป ได้รบั คาแนะนาในการป้ องกันตนเอง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคหัวใจ รวมถึงมีการคัดกรองกลุ่มเสีย่ งตัง้ แต่
อายุ 35 ปี ขน้ึ ไป เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักในการดูแล
ตนเอง เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจ ทาให้มอี ตั ราการ
ตายของโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราตายผูป้ ่ วยติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquried น้อยกว่าร้อยละ30

จากการทบทวนอัตราตายผูป้ ่ วยติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquried พบว่ามีแนวโน้มที่
ลดลง จากปี 2562 เนื่องจากมีการคัดกรองทีร่ วดเร็ว
(qSOFA) และมีการนาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย sepsis
มาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย รวมถึงมีการนาโปรแกรม sepnet
มาใช้ในการวิเคราะห์การดูแลผูป้ ่ วย โดยกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ี
SOFA score ≥4 มีการรายงานอายุรแพทย์เพื่อให้ผปู้ ่ วย
ได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชดิ ในหอผูป้ ่ วย ICU รวมถึงการ
พัฒนาระบบยาเพื่อให้สามารถเข้าถึงยา antibiotic อย่าง
รวดเร็ว ผูป้ ่ วยปลอดภัย ทาให้แนวโน้มอัตราการเสียชีวติ
ในผูป้ ่ วยติดเชือ้ ในกระแสเลือดลดลง
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ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน
โรงพยาบาลเถินจึงกาหนดให้ผปู้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยเป็ น
DM ได้รบั การคัดกรอง DR แต่แรกเมื่อวินิจฉัย เนื่องจาก
คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลเถินมีเครื่องตรวจ Fundus
Camera
เป็ นของตนเอง และมีเจ้าหน้าที่ ทีผ่ ่านการ
อบรมการตรวจคัดกรอง DR ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ซึ่งหาก
พบความผิดปกติเพียงเล็กน้อยจะมีการส่งต่อพบจักษุ
แพทย์ทโ่ี รงพยาบาลลาปางทันที เพื่อรับการรักษาและการ
ดูแลอย่างถูกต้องโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญต่อไป ทาให้ผปู้ ่ วย
เบาหวานอาเภอเถินมีภาวะแทรกซ้อน DR ค่อนข้างน้อย
ไม่เกินเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ พัฒนาปี ใน 2562 พัฒนา
ระบบบริการผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน DR จะ
ได้รบั การจัดการรายกรณีเพื่อให้สามารถควบคุมดับน้ าตาล
ได้ตามเป้ าหมาย ไม่ให้ภาวะ DR เพิม่ ระดับความรุนแรง
ขึน้ และในปี 2363 มีการพัฒนาระบบการให้การปรึกษา
โดยจักษุแพทย์โดยใช้ Group line ทาให้ผปู้ ่ วยเบาหวานที่
มีความผิดปกติทางตาเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาได้อย่าง
รวดเร็วลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ ุนแรงและอันตรายลง
ได้ ปี 2564 ร้อยละของการเกิด DR ลดลงเป็ น 1.06

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนทางไต

การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานและ
การวินิจฉัยนัน้ เดิมใช้ค่า Serum Cr คานวณ e GRF
stageตามสูตร CKD EPI และจัดแบ่งผูเ้ ป็ น CKD stage IV ในปี 2560 ได้มกี ารทบทวน แนวทางการวินิจฉัย คือ
การเพิม่ การตรวจ Urine micro alb. ในผู้ป่วยเบาหวาน
เพื่อให้การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตและการวินิจฉัย
ได้ถูกต้อ งแม่นยาเพิม่ มากขึ้น รวมถึงการจัดคลินิกชะลอ
ไตเสื่อมขึ้น (CKD clinic) เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบตั ิตวั
ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มี ค่า e GFR ตัง้ แต่ stage III
เป็ นต้ น ไป ท าให้ ส ามาร ถลดผู้ ป่ วยเ บาหวานที่ มี
ภาวะแทรกซ้อ นทางไตลงได้ การพัฒ นาคุ ณ ภาพในปี
2563 คลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD clinic) ขยายการดูแล
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่มภี าวะแทรกซ้อนทางไต ในทุกๆ stage
โดยบูรณาการร่วมกันกับคลินิกเบาหวาน และให้การดูแล
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงการ ขยายการเปิ ด คลินิก
ชะลอไตเสื่อม (CKD clinic) ในรพสต.เครือข่าย ปี 2564
ร้อ ยละของผู้ป่ วยเบาหวานที่มีภ าวะแทรกซ้อ นทางไต
เท่ากับ 4.61

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2020) รพ.
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกตัดเท้า

ผลกำรดำเนิ นงำน
ผูป้ ่ วยเบาหวานมีโอกาสสูญเสียเท้ามากกว่าคนปกติ
25 เท่าจากภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดและ
เส้นประสาททีเ่ ท้า ปี 2556 โรงพยาบาลเถิน ได้เปิ ด
ดาเนินการคลินิกสุขภาพเท้าเบาหวานเพื่อคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ ท้าและขาในผูป้ ่ วยเบาหวาน และมีการ
แก้ไขปัญหาตามระดับความเสีย่ งมากจะเกิดแผลทีเ่ ท้า อัน
เป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้ผปู้ ่ วยเบาหวานต้องตัดเท้า
ดังนัน้ ผูป้ ่ วยเบาหวานทีเ่ ท้าอยู่ในกลุ่ม High risk จะได้รบั
การดูแลและตรวจเท้าอย่างละเอียดทุก 3 เดือน และได้รบั
รองเท้าพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดแผลเท้า
การพัฒนาต่อเนื่องในปี 2563 ใช้การแพทย์แผนไทยร่วม
ในการดูแลเท้าผูป้ ่ วยเบาหวาน ในกลุ่มทีม่ อี าการเท้าชา มี
การนวดเท้ากระตุ้นการรับรูข้ องเส้นประสาททีเ่ ท้า และ
กระตุ้นการไหลเวียนเลือดของเท้า เพื่อเพิม่ คุณภาพการ
ดูแลเท้าผูป้ ่ วยเบาหวานให้ดยี งิ่ ขึน้ ทาให้ อัตราการถูกตัด
เท้าในผูป้ ่ วยเบาหวานลดลงตามลาดับและเป็ น 0 รายในปี
2561-2564

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราการเกิดหอบกาเริบเฉียบพลันในผูป้ ่ วย COPD

จากการทบทวนสาเหตุทท่ี าให้เกิด Exacerbation
ผูป้ ่ วยขาดความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลตนเองเมื่อมีอาการ
กาเริบ พ่นยาไม่ถูกต้อง พฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการสูด
ดมฝุ่น ควันไฟจากกิจกรรมดารงชีวติ องค์กรแพทย์และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพจึงมีการปรับแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยทีม่ ี
ภาวะ Exacerbation ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละปรับพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มทีป่ ัญหา
โดยการมีส่วนร่วมของญาติ ตรวจสอบเทคนิคการพ่นยาที่
ถูกวิธโี ดยเภสัชกรมีนกั กายภาพบาบัดสอนการฝึกการ
หายใจ (Breathing Exercise ) การออกกาลังกายประเมิน
สมรรถภาพปอด
ปี 2563 พัฒนาศักยภาพผูป้ ่ วยในเรือ่ งเทคนิคการใช้
ยาพ่นโดยมีรปู ภาพเป็ นสื่อการสอน ในรายกลุ่มในวันทีม่ ี
คลินิกบริการ มีการประเมินพร้อมทัง้ สาธิตย้อนกลับในราย
เดียว และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีใ่ นรพ.และเครือข่าย
รพ.สต.อย่างต่อเนื่อง ปี 2564 อัตราการเกิดหอบกาเริบ
เฉียบพลันในผูป้ ่ วย COPD เท่ากับ 91.75

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ข้อมูล / ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราการติดเชือ้ เยื่อบุช่องท้องในผูป้ ่ วย

อัตราการติดเชือ้ เยื่อบุช่องท้อง (Peritonitis Rate จาก
เกณฑ์ 1episodes : >24 patient / month ) พบรายงาน
การติดเชือ้ ในปี 2561 1episodes : 38 patient /month (
หมายถึง ในเวลา 38 เดือน จะมีผปู้ ่ วยติดเชือ้ 1 คน) และ
ในปี 2562 พบการติดเชือ้ 1episodes :34 patient / month
( หมายถึง ในเวลา 34 เดือน จะมีผปู้ ่ วยติดเชือ้ 1 คน)
และในปี 2563 (ต.ค 62-มี.ค 63) พบว่า 1episodes : 21
patient / month พบว่าระยะเวลาทีผ่ ปู้ ่ วยจะมีการติดเชือ้
น้อยลง เนื่องจาก ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารติดเชือ้ เยือ่ บุช่องท้องส่วน
ใหญ่จะเป็ นผูส้ งู อายุ มีอายุตงั ้ แต่ 65 ปี ขน้ึ ไป และเป็ นผู้
เปลีย่ นน้ายาเอง ซึง่ มักมีปัญหาในด้านการมองเห็นลดลง
หลงลืม ความอยากอาหารลดลง มีปัญหาเรื่องเศรษฐานะ
และส่วนใหญ่ผทู้ พ่ี บการติดเชือ้ ในช่องท้องจะเป็ นบุคคล
เดิม และมักเป็ นผูท้ ม่ี ภี าวะอัลบูมนิ ในเลือดต่าอยู่เสมอ จึง
ส่งผลทาให้เกิดภาวะติดเชือ้ ในเยื่อบุช่องท้องได้ง่าย ทีมสห
วิชาชีพจึงได้ทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยร่วมกัน โดยทุกครัง้ ที่
มีการติดเชือ้ จะมีการ review technique, Re-Training
ให้กบั ผูป้ ่ วยและ Care giver โดย PD Nurse ตาม
โปรแกรม Training และ มีตดิ ตามในขณะทีผ่ ปู้ ่ วย Admit
และมีการติดตามเยีย่ มบ้านหลังจากผูป้ ่ วยจาหน่ายกลับ
บ้าน ร่วมกับทีม COC และให้สุขศึกษาคาแนะนาในเรื่อง
การป้ องกันการการติดเชือ้ ในเยื่อบุช่องท้องซ้า ในด้าน
โภชนาการ จะแนะนาเมนูไข่ขาวเพื่อกระตุ้นความอยาก
อาหาร และลดความเบื่อหน่ายในการบริโภคไข่ขาว และมี
การนัดติดตามผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง ทุก 1เดือน หรือตาม
ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ของแต่ละคน ปี 2563 จะมีการ
ติดตามเยีย่ มบ้าน ทุกรายอย่าง น้อย ปี ละ 2 ครัง้ review
technique และการ re-training ทุกราย 1 ครัง้ /ปี และทุก
ครัง้ ทีผ่ ปู้ ่ วยมีการติดเชือ้ ในเยื่อบุช่องท้อง พัฒนาทีมผูด้ แู ล
ผูป้ ่ วยต่อเนื่องทีบ่ ้าน ปี 2564 อัตราการติดเชือ้ เยื่อบุชอ่ ง
ท้องในผูป้ ่ วยเท่ากับ 30.12

ล้างไตทางช่องท้อง
(เป้ าหมาย 1 Episode > 24 patient / month)

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ข้อมูล / ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราการควบคุมความดันโลหิตผูป้ ่ วย HT ทีม่ รี ะดับ
BP<140/90mmhg

ในปี 2558 คลินิกโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลเถิน มี
ผูป้ ่ วยทีส่ ามารถควบคุมระดับ BP ได้ต่ากว่าเป้ าหมาย
จากการทบพบว่าผูป้ ่ วยยังขาดความรูใ้ นการดูแลตนเองให้
เหมาะสมกับโรค และยังขาดความตระหนักถึง
ภาวะแทรกซ้อนทีร่ ุนแรงและอันตราย ดังนัน้ จึงได้มกี าร
สนับสนุนผูป้ ่ วยให้มคี วามรูใ้ นการดูแลตนเองทีถ่ ูกต้องโดย
จัดห้องเรียนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพขึน้ ที่
โรงพยาบาลเถิน ให้บริการกลุ่มผูป้ ่ วยทีย่ งั ไม่สามารถ
ควบคุมระดับBPได้ โดยมีการให้ความรูเ้ รื่อง DASH Diet
การใช้ SKT สมาธิในการช่วยลดความดัน อาการเตือน
ของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีอ่ นั ตรายทีต่ ้องมาพบแพทย์
ทันที พบว่าผูป้ ่ วยสามารถควบคุมระดับ BP ได้ดขี น้ึ ได้
ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด ในปี 2563 มีการสนับสนุนการ
ทา HBPM ให้ผปู้ ่ วยใช้การวัดความดันทีเ่ ป็ นเครื่องมือใน
การดูแลตนเอง เพื่อการประเมินผลการดูแลตนเอง โดยมี
การสนับสนุนเครื่องวัดความดันให้แก่ผปู้ ่ วยจานวน 1
เครื่อง/หมู่บ้านเพื่อให้ผปู้ ่ วยหมุนเวียนในการทาHBPM
และเพื่อการควบคุมระดับBP ได้อย่างยังยื
่ น ปี 2564 ร้อย
ละการควบคุมความดันโลหิตผูป้ ่ วย HT ทีม่ รี ะดับ
BP<140/90mmhg เท่ากับ 62.65

ข้อมูล / ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตรำกำรเกิ ด Stroke และ MI ในผู้ป่วยโรค HT

ในปี 2558 ได้นาเครื่องมือการประเมินโอกาสเสีย่ งต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด คือโปรแกรม Thai CVD risk เข้า
มาประเมินโอกาสเสีย่ ง และจัดกลุ่ม ผูป้ ่ วย HT ออกเป็ น
ความเสีย่ งต่า เสีย่ งปานกลาง เสีย่ งสูง และเสีย่ งสูงมากและ
กลุ่มเสีย่ งสูงอันตราย และมีแนวทางการจัดการในแต่ละ
กลุ่มซึง่ มีความเข้มข้นในการจัดการทีแ่ ตกต่างกันไป เพื่อ
ลดความเสีย่ งต่อการเกิด โรค Strokeและ MI ให้น้อยทีส่ ุด
ในกลุ่มทีเ่ สีย่ งสูงมากและเสีย่ งสูงอันตราย จะได้รบั ยาเพื่อ
ป้ องกันการเกิดโรค Strokeและ MI และกาจัดพฤติกรรม
เสีย่ งต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ จึงทาให้ผปู้ ่ วย HT เกิด
Strokeและ MI ได้ต่ากว่าเกณฑ์ ในปี 2563 การเพิม่
คุณภาพการเฝ้ าระวังการเกิดโรค Strokeและ MI ในกลุ่ม
เสีย่ งสูงมากและสูงอันตราย โดยมีการเฝ้ าระวังโดย โดยอ
สม และ มอค. ประจาหมู่บ้าน ทีท่ ราบถึงอาการเตือนที่
สาคัญทีต่ ้องมาโรงพยาบาลทันทีเมื่อมีอาการเกิดขึน้

2
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1
0.5
0

0.68
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2020) รพ.
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน
การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผูป้ ่ วย HT
และการวินิจฉัยนัน้ เดิมใช้ค่า Serum Cr คานวณ e GRF
stageตามสูตร CKD EPI และจัดแบ่งผูเ้ ป็ น CKD stage IV ทาให้ผู้HT ได้รบั การวินิจฉัยว่ามีภาวะแทรกซ้อนทางไต
เพิม่ สูงขึน้ เรื่อยๆ เกินเกณฑ์ ทีก่ าหนด ในปี 2560 ได้มกี าร
ทบทวน แนวทางการวินิจฉัย คือการเพิม่ การตรวจ UA / U
alb. ในผูป้ ่ วยHT เพื่อให้การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทาง
ไตและการวินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยาเพิม่ มากขึน้ รวมถึง
การจัดคลินิกชะลอไตเสื่อมขึน้ (CKD clinic) เพือ่ ให้ความรู้
ในการปฏิบตั ติ วั ในกลุ่มผูป้ ่ วยHT ทีม่ ี ค่า e GFR ตัง้ แต่
stage III เป็ นต้นไป ทาให้สามารถลดผูป้ ่ วย HT ทีม่ ี
ภาวะแทรกซ้อนทางไตลงได้ ในปี 2562 คลินิกชะลอไต
เสื่อม (CKD clinic) ขยายการดูแลHT ทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน
ทางไต ในทุกๆ stage โดยบูรณาการร่วมกันกับคลินิก HT
และให้การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงการ ขยาย
การเปิ ด คลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD clinic) ในรพสต.
เครือข่าย มีการดาเนินงานหมู่บ้านลดเค็ม โรงเรียนลด
เค็ม และโรงพยาบาลลดเค็ม มีเครื่องมือ salt meter ในการ
ตรวจวัดความเค็มในอาหารทีผ่ ปู้ ่ วยรับประทาน ในทุก
หลังคาเรือน ทาให้ผปู้ ่ วยสามารถปรับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองได้อย่างเหมาะสม ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางไตในผูป้ ่ วย HT
ปี 2560 -2564 เท่ากับ 32.14,25.25,13.27,10.79 และ
15.63

ข้อมูล / ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราตายของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง(เป้ าหมาย <7%)

สาเหตุการตายของผูป้ ่ วยstroke เหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
ภาวะแทรกซ้อน เช่น pneumonia , sepsis จาก UTI หรือ
Infected Bedsore ซึง่ หลังจากผูป้ ่ วยได้รบั การส่งกลับเพื่อ
มารักษาต่อจะได้รบั การดูแลในระยะ Intermediate care
ในช่วง 6เดือนเพื่อช่วยฟื้ นฟูสภาพ ลดความพิการ และมี
การเตรียมความพร้อมของผูด้ แู ลต่อเนื่องทีบ่ ้านรวมถึง
ความพร้อมของบ้านและมีศนู ย์ให้ยมื อุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั ผูป้ ่ วย
เพื่อดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลด
ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ได้ มีการออกเยีย่ มบ้านร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพเพื่อประเมินผูป้ ่ วย มีการพัฒนาศักยภาพ
ของทีมดูแลสุขภาพในชุมชน ฝึกอบรมญาติ ในการดูแล
ต่อเนื่องทีบ่ ้านโดยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ในปี 2563 มี
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ทีมสหวิชาชีพออกเยีย่ มบ้านเพื่อประเมินปัญหาของผูป้ ่ ว ย
และประเมินญาติเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลผูป้ ่ วย
และให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและอาการผิดปกติทต่ี ้องพา
ผูป้ ่ วยมาโรงพยาบาล

ข้อมูล/ตัวชีว้ ดั

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละความสาเร็จของการส่งต่อผูป้ ่ วย stroke fast track
ภายใน 30 นาที (Door to refer time

จากการดาเนินงานผูป้ ่ วย stroke fast track ได้รบั การ
ส่งต่อภายใน 30นาที ซึง่ มีแนวทางการประเมินในการใช้
FAST ถ้าเป็ นผูป้ ่ วยstroke fast track จะมี standing
orderสาหรับแพทย์ เพิม่ ความรวดเร็วในการทาหัตถการ
ของพยาบาล แพทย์จะประเมิน NIHSS score เพื่อ
ปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลศูนย์ลาปาง
ซึง่ ขณะเดียวกันมีการเตรียมทีมส่งต่อและข้อมูลส่งต่อ
ประสานงานกับโรงพยาบาลศูนย์ลาปาง เพือ่ รองรับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง

(เป้ าหมาย>80%)

พัฒนาแนวทางการคัดกรองและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื่องเกีย่ วกับการคัดกรองเพื่อการวินิจฉัยที่
รวดเร็ว รณรงค์ให้ประชาชนมีความรูแ้ ละตระหนักถึง
อาการทีค่ วรรีบมาโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ปี
2563 พัฒนาและเพิม่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงการเกิดโรค ความรูเ้ กีย่ วกับโรค
และการป้ องกันความเสีย่ งทีท่ าให้เกิดโรค และทบทวน
แนวทาง การดูแลรักษาโรคของแพทย์และพยาบาล
รวมถึงการพัฒนาระบบส่งต่อให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ xu
2560-2564 สามารถส่งต่อผูป้ ่ วย stroke fast track
ภายใน 30 นาทีได้ ร้อยละ 100
ข้อมูล / ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราการเสียชีวติ จาก Severe Head Injury

ข้อมูลรายงานปี 2562 พบว่ามีการเสียชีวติ จาก Severe
Head Injury 15 ราย มีการทบทวนการดูแลผูบ้ าดเจ็บที่
ศีรษะ ทีไ่ ม่ได้รบั การดูแลตามมาตรฐาน ATLS พบว่า
ผูเ้ สียชีวติ ได้รบั บาดเจ็บทีร่ ุนแรงทีศ่ รี ษะ เมาสุรา ไม่สวม
หมวกนิรภัย และนาส่งโดยทีมของกูภ้ ยั (EMR) ขาดทักษะ
ความชานาญในการดูแลผูบ้ าดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ และมี
การประเมินสภาพไม่ครอบคลุม จึงจัดการอบรมฟื้ นฟู
ความรู้ และทักษะในการดูแล ณ จุดเกิดเหตุ การ
เคลื่อนย้ายทีถ่ ูกวิธี มีการจัดซือ้ เครื่องอัลตร้าซาวด์ไว้ใน

(ในโรงพยาบาลและหลังส่งต่อ) (เป้ าหมาย 0)
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ER ให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยได้ทนั ที พัฒนาระบบการส่งต่อ
ทัง้ ทีจ่ ุดเกิดเหตุและการดูแลขณะนาส่งโรงพยาบาลลาปาง
เพื่อให้ผบู้ าดเจ็บปลอดภัย ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลข และมีการรณรงค์ใน
สถานศึกษาในเรื่องการขับขีป่ ลอดภัย ผลลัพธ์ปี 2564
อัตราการเสียชีวติ จาก Severe Head Injury ลดลงจาก
ร้อยละ 5 เป็ นร้อยละ 1
ลดลงกว่าเดิม

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราป่ วยโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเป็ นโรคทีม่ อี ตั ราป่ วยสูงของอาเภอเถิน
จากกราฟ อัตราป่ วยมีแนวโน้มลดลง และเพิม่ สูงขึน้ ในปี
2558 เนื่องจากเกิดการระบาดใหญ่ในประเทศ คาดการณ์
จังหวัดลาปางเป็ นจังหวัดหนึ่งทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการ
ระบาด และจานวนผูป้ ่ วยนอกฤดูกาลระบาด จะมีจานวน
มากกว่าค่ามัธยฐาน จึงได้เห็นความสาคัญดังกล่าวจึงได้
ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานอื่นๆ ได้กาหนดแนวทาง
และวิธกี ารทางานดังนี้คอื ควบคุมตัง้ แต่ระยะก่อนเกิดการ
ระบาด ระยะระบาด ระยะหลังการระบาด ออกสารวจ
ลูกน้ายุงลาย เพื่อหาค่าHI BI และCI นามาวิเคราะห์หา
ดัชนีความชุกของลูกน้ายุงลาย ร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับ
ภาคีเครือข่าย จัดการประชุมนาเสนอข้อมูล สถานการณ์
ระบาดทุกอาทิตย์ให้รบั ทราบและหาแนวทางวิธกี ารแก้ไข
ให้มคี ุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ร่วมกันทาBig
Cleaning Day ในทุกหมู่บ้าน มีการสุ่มสารวจแหล่งเพาะ
พันธ์ลกู น้ายุงลาย , จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้
ความรูเ้ รื่องไข้เลือดออก ใส่ทรายอะเบท พ่นหมอกควันทัง้
ในโรงเรียน ศูนย์เด็ก ศาสนสถาน สถานทีส่ าธารณะ และ
ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยตามแนวทางการดูแลรักษา จาก
การดาเนินดังกล่าวทาให้การระบาดของโรคไข้เลือดออก
อาเภอเถินลดลง มีจานวนผูป้ ่ วยน้อยอยู่ในอันดับที1่ 2 ของ
จังหวัด อัตราป่ วยลดลงในปี 59 -63 คือ
121.09,29.97,19.80,89.75 และ25.39 ตามลาดับ ร้อยละ
การควบคุมโรคไม่เกิด2 Gen เพิม่ ขึน้ ในปี 60 -64 คือ
68.1,72.73 ,100,96และ100 ตามลาดับ

(<50:แสนประชากร)
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ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน
โรคมือเท้าปาก เป็ นโรคเฝ้ าระวังทางระบาด
วิทยาทีส่ าคัญของอาเภอเถิน ด้านการป้ องกันและควบคุม
โรค ทาได้ค่อนข้างลาบาก เนื่องจากองค์ประกอบทัง้ ด้าน
Host ด้านการป้ องกันตนเองค่อนข้างยากเนื่องจากพบได้
บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ากว่า 5 ปี จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางระบาดวิทยาย้อนหลัง
ยังพบมีการ
ระบาดของโรคมือเท้าปากเพิม่ ขึน้
จึงมีการปรับการ
ดาเนินการดังนี้ ทบทวนแนวทางการดาเนินงานป้ องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคตัง้ แต่พบผูป้ ่ วย
และ
วางแผนการรักษา
การป้ องกันการติดต่อของโรคใน
สถานศึกษาและชุมชนที่มกี ารระบาด จัดทาช่องทางแจ้ง
พืน้ ทีเ่ พื่อควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ,ในระหว่าง
การระบาด มีการเฝ้ าระวังสถานการณ์โรค แจ้งข้อมูล
สะท้อนกลับให้ชุมชนรับทราบ เพื่อให้เกิดความตระหนักใน
การดูแล
และควบคุมการเพิม่ การระบาดของโรค, ใช้
มาตรการการป้ องกันและแพร่เชือ้ แบบ
Contact
Precaution และ Droplet Precaution เพื่อเป็ นการป้องกัน
การแพร่เชือ้ สู่บุคคลอื่น จากการปรับเปลีย่ นการ
ดาเนินงาน การเฝ้ าระวัง ป้ องกันควบคุมโรค มือเท้าปาก
ตัง้ แต่ก่อนฤดูระบาด
โดยประสานความร่วมมืออย่าง
เข้มข้นในชุมชนทุกภาคส่วน ติดตามประเมินผลเป็ นระยะ
พบว่าปี 61 -64 มีอตั ราป่ วย 102.3, 264.17, 93.14 และ
135.48 ตามลาดับ ไม่พบการเสียชีวติ หรือการเจ็บป่ วย
รุนแรงทีต่ ้องเข้ารับการรักษาใน รพ.
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2020) รพ.
84 ผลด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพในกำรดูแลผู้ป่วย
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ คี ่า HbA1C<7%

>40%

17.44

20.07

20.87

18.06

23.18

อัตราความสาเร็จการรักษา TB

>85%

70

73.50

83

63.30

72.15

ร้อยละของผูป้ ่ วยทีม่ อี ตั ราการลดลงของ
eGFR<4ml/min/1.73m2/ปี

>65%

53.34

50.25

53.85

44.90

77.75

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ คี ่า HbA1C<7

จากข้อมูลพบว่า อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ ี HbA1C<7% ยัง
ไม่ถงึ เป้ าหมาย 40% จากการทบทวนพบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
การควบคุมระดับน้าตาลสะสม คือ พฤติกรรมในการดูแล
ตนเองของผูป้ ่ วยไม่เหมาะสม ขาดทักษะในการจัดการตนเอง
ไม่มี Healthy Literacy ปี 2558 จึงนากระบวนการ SelfManagement Support มาช่วยเหลือผูป้ ่ วย ต่อมาปี 2561
เพิม่ การใช้กระบวนการ Motivation Interviewing เพื่อให้
ผูป้ ่ วยมีการปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมกับโรคและคง
พฤติกรรมทีด่ ไี ว้ได้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนางาน มีการ
จัดบริการ Un control DM Clinic ทัง้ ในโรงพยาบาลและรพ
สต.เครือข่าย ให้บริการแบบ Intensive care ซึง่ ป่ วยจะ
ได้รบั การวางแผนการดูแลเป็ นรายบุคคลตามปัญหาและ
ความต้องการของผูป้ ่ วย
โดยให้การดูแลโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพโดยมี Case Manager และ Mini case Manager
เป็ นผูป้ ระสานการดูแล รวมถึงการส่งต่อการดูแลให้ COC
เพื่อการดูแลต่อเนื่อง ทีบ่ ้านและชุมชน เพื่อการควบคุมโรค
ได้อย่างยังยื
่ นต่อไป และในปี 2563 มีการเพิม่ ระบบการ
สนับสนุนการจัดการตนเองในผูป้ ่ วยเบาหวานโดยการทา
SMBG และมีระบบการส่งยาให้ทบ่ี ้านในช่วงของการป้ องกัน
และควบคุมการระบาดของโรค Covid -19 การให้บริการ
ปรึกษาทางไลน์ @ และ FB massage เพื่อให้ผปู้ ่ วย
เบาหวานเข้าถึงการสนับสนุนการจัดการตนเองได้
หลากหลายช่องทางและ สะดวก รวดเร็วและยังยื
่ น

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2020) รพ.
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราความสาเร็จการรักษา TB

มีระบบการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนโดยใช้ mobile
x-ray และการประสานงานผ่าน TB Co ระดับอาเภอทัง้ 2
ท่าน แยกโซนการรักษาทีช่ ดั เจนโดยจัดตัง้ TB clinic แยก
จาก OPD ทัวไปมี
่ การวางแผนการรักษา ติดตามต่อเนื่อง
กับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้ Admit เพื่อเริม่ ยา
ในโรงพยาบาล 2 สัปดาห์ และรักษาให้หายโดยระบบ
DOT ผูส้ มั ผัสร่วมบ้านได้รบั การคัดกรอง และ มีการ
ป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ในชุมชน มีระบบการติดตาม
ผลเลือดผูป้ ่ วยในระยะการรักษาช่วงเข้มข้น 1เดือนแรก
เพื่อเฝ้ าระวัง drug induce hepatitis มีเจ้าหน้าที่ TB co &
TB clinic กากับดูแลตัง้ แต่ระบบการคัดกรอง ประสานงาน
ส่งต่อมารักษาและการติดตามต่อเนื่องในชุมชน โดยเน้น
การดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
เน้นผูป้ ่ วยและญาติเป็ น
ศูนย์กลางให้มสี ่วนร่วมในการวางแผนการรักษา ใช้ระบบ
โปรแกรม TBCM online/โปรแกรม NTIP อัฟเดตข้อมูล
เป็ นปัจจุบนั ใช้ระบบ line group ในการติดต่อประสานงาน
ในการรักษา ใช้ระบบการติดตาม DOT โดยเจ้าหน้าที่ รพ.
สต.และ อสม.

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ร้อยละของผูป้ ่ วย CKD ทีม่ อี ตั ราการลดลงของ
eGFR < 5 ml/min/1.73m2/yr
(เป้ าหมาย > 65 % )

ร้อยละของผูป้ ่ วย CKD ทีม่ อี ตั ราการลดลงของ eGFR
< 5 ml/min/1.73m2/yr. เป้ าหมาย > 65 % โดยผูป้ ่ วย
CKD 3 จะเริม่ เข้าคลินิกชะลอไตเสื่อม โดยบูรณาการเข้า
กับงาน NCD เน้นในเรื่องการปฏิบตั บิ ตั ติ วั เพื่อชะลอไต
เสื่อม และป้ องกันไม่ให้เข้าสู่การบาบัดทดแทนไตอย่าง
รวดเร็ว และในผูป้ ่ วย CKD 4- 5 จะมีการดูแลและให้
คาปรึกษาในเรื่องการบาบัดทดแทนไต และมีการส่งต่อเพื่อ
พบอายุรแพทย์โรคไต ตามระบบ ผูป้ ่ วย CKD 5 ทีเ่ ข้ารับ
การรักษาในคลินิกชะลอไตเสื่อมในโรงพยาบาลเถินมี
จานวนทัง้ หมด 98 ราย และได้รบั การบาบัดทดแทนไต
ด้วยวิธกี ารล้างไตทางช่องท้องในหน่วยไตเทียม รพ.เถิน (
CAPD Unit )มีจานวน 28 ราย และฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม ใน รพ. ลาปาง จานวน 18 ราย และได้รบั การ
ปลูกถ่ายไตจานวน 2 ราย และจากผลการดาเนินงาน
ของคลินิกชะลอไตเสื่อมในปี 2560 ,2561 , 2562 , 2564
สามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ โดยมีอตั ราการลดลง
ของ eGFR <5 ml/min/1.73m2/yr ได้ ร้อยละ 53.31 ,
50.25 , 54.95 , 44.95 และ 65 ตามลาดับ
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SAR 2020) รพ.
85 ผลด้ำนควำมปลอดภัยในกำรดูแลผู้ป่วยผ่ำตัด (S)
ตัวชี้วดั
ผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ที่ส่งผล
กระทบกับผูป้ ่ วยความรุนแรงระดับ E ขึน้ ไป*
อัตราการติดเชือ้ แผลผ่าตัด

เป้ ำหมำย ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

0

0

0

0

0

0

<2%

0.48

0.38

0.42

0.44

0.32

ข้อมูล/ตัวชี้วดั
ผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตาแหน่ง ทีส่ ่งผลกระทบกับผูป้ ่ วย
ความรุนแรงระดับ E ขึน้ ไป

ผลกำรดำเนิ นงำน
มีมาตรการการป้ องกันการผ่าตัดผิดข้าง ผิดคน ผิด
ตาแหน่งโดยมีวางระบบ ระบุคน ข้าง ตาแหน่งทีจ่ ะทาการ
ผ่าตัด ร่วมกันระหว่างระหว่างแพทย์ พยาบาล ผูป้ ่ วยตัง้ แต่
ทีห่ อผูป้ ่ วย มีการทาMarking Siteข้างทีจ่ ะผ่าตัด ตรวจสอบ
ซ้าที่ pre op และ ในห้องผ่าตัด ( patient safety checklist )
ศัลยแพทย์ใช้ surgical marker ทีเ่ ป็ นปากกาmarkบริเวณ
อวัยวะทีจ่ ะผ่าตัด(ผูป้ ่ วยและญาติร่วมรับรู)้ ที่ OPD IPD
Pre-OP ใช้แบบฟอร์ม Surgical safety check list. มีการ
Sign In การตรวจสอบก่อนการระงับความรูส้ กึ ใช้
แบบฟอร์ม (Surgical Safety Checklist)ตรวจสอบความ
พร้อมของผูป้ ่ วย โดยมีทมี ผ่าตัดประกอบด้วย ศัลยแพทย์
วิสญ
ั ญีแพทย์ พยาบาลวิสญ
ั ญี พยาบาลช่วยทัวไป
่
(Circulating Nurse) และให้วสิ ญ
ั ญีพยาบาล เป็ นผูท้ วนสอบ
ขาน ชื่อผูป้ ่ วย การระบุตวั ผูป้ ่ วย ,ประเภทการผ่าตัด,
ตาแหน่งทีผ่ ่าตัด, mark site , แผนการผ่าตัด, การลงนาม
ยินยอม การวินิจฉัย ทีมงานร่วมรับรูพ้ ร้อมกัน (ตาม
แบบฟอร์ม) มีกระบวนการ Time Out การตรวจสอบก่อน
ลงมีดผ่าตัด เพื่อทวนสอบความเรียบร้อยก่อนลงมีดผ่าตัด
ศัลยแพทย์เป็ นผูเ้ ริม่ Time out ขาน ชื่อสกุล ชนิดการผ่าตัด
ตาแหน่งที่ ผ่าตัด ความพร้อมของเครือ่ งมืออุปกรณ์การ
ผ่าตัด ความถูกต้องของsterility indicator โดยมี วิสญ
ั ญี
แพทย์ วิสญ
ั ญีพยาบาล และพยาบาลห้องผ่าตัด ร่วมรับฟั ง
และประเมินตาม ถ้าไม่ถูกต้องทบทวนใหม่ พร้อมบันทึก
เวลาและลงชื่อผูท้ า Time Out มีการ Sign Out การสรุป
เมื่อจบการผ่าตัด ก่อนศัลยแพทย์เย็บปิ ดแผลผ่าตัด
พยาบาลผูช้ ่วยเหลือรอบนอก ( Circulating Nurse)มีการ
ขานให้ทมี รับทราบ/ยืนยัน ทบทวน procedure ทีท่ าวิสญ
ั ญี
แพทย์ พยาบาลวิสญ
ั ญี ทบทวนเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ขณะให้
ยาระงับความรูส้ กึ พยาบาลผูช้ ่วยเหลือรอบนอก
(Circulating Nurse) ขานนับเครื่องมือ ,ผ้าซับโลหิต ก๊อส,
ของมีคม, จานวนชิน้ เนื้อทีจ่ ะส่ง ,อ่านป้ ายข้างถุง, ชื่อสกุล
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ข้อมูล/ตัวชี้วดั
อัตรำกำรติ ดเชื้อแผลผ่ำตัด

FM-ACD-046-02
Date: 14/01/2563
ผูป้ ่ วย, อวัยวะทีม่ าของชิน้ เนื้อถูกต้อง, สรุปการเสียเลือด
และร่วมกันระบุ ประเด็นสาคัญของผูป้ ่ วยทีต่ ้องดูแลใน
ห้องพัก ฟื้ นและแนวทางดูแลผูป้ ่ วยต่อไป
ผลกำรดำเนิ นงำน
อัตราการติดเชือ้ แผลผ่าตัด ปี 2560-2563 มีอตั รา 0.48
,0.38,0.42,0.44
มีการปรับปรุงการปฏิบตั ติ ามแนว
ทางการดูแลผูป้ ่ วยติดเชือ้ มีการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของ INDICATOR , สภาพความสมบูรณ์ของวัสดุทใ่ี ช้
ห่อหุม้ เครื่องมือ/อุปกรณ์ผ่าตัด
และการตรวจสอบวัน
หมดอายุ ทุกครัง้ ก่อนการเปิ ดใช้งาน
มีการควบคุม
อุณหภูมิ
และความชืน้ สัมพัทธ์ในห้องเก็บเครือ่ งมือ
ปราศจากเชือ้ ให้ได้ตามมาตรฐาน (อุณหภูมิ 18- 22 0 c
ความชืน้ สัมพัทธ์ 35-70 % ) การติดตามผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของหม้อนึ่งโดยการเพาะเชือ้ ร่วมกับทีม ICC
เฝ้ าระวังการปฏิบตั งิ านและ เทคนิคทางห้องผ่าตัดตาม
มาตรฐานของเจ้าหน้าทีห่ อ้ งผ่าตัด เจ้าหน้าทีท่ ุกระดับให้
รับทราบและปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การทาความสะอาด
ห้องผ่าตัดโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น หรือการใช้ ม๊อบในการทา
ความสะอาดเปลีย่ นทุก case ทาความสะอาดห้องผ่าตัด
ตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชือ้
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการล้างมือของ
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งผ่าตัด ผลลัพธ์ ปี 2564 อัตราการติดเชือ้
แผล
ผ่าตัดเท่ากับ 0.32
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86 ผลด้ำนควำมปลอดภัยในกำรควบคุมและป้ องกันกำรติ ดเชื้อ (I)
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

อัตราการติดเชือ้ ในรพ. (health careassociated infections) ต่อ 1,000 วันนอน*

 0.5 /พันวันนอน

0.49

0.50

1.06

0.56

0.63

อัตราการติดเชือ้ VAP/1,000 Vent. Days*

0/พันวันคา

NA

-

2.45

0

0

อัตราการติดเชือ้ CAUTI/1,000 Cath.
Days*

 0.80 /พันวันคา

1.74

1.7

2.25

1.82

0.9

อัตราการติดเชือ้ CLABSI/1,000 Cath.
Days*

0/พันวันคา

NA

NA

NA

1(ราย)

0

0%

0.34

0.83

0.47

0.17

0.39

-อัตราการติดเชือ้ ดือ้ ยาในโรงพยาบาล

 1:1000

NA

0.73

1.02

0.47

0.13

-อัตราการติดเชือ้ จากการให้สารน้าทาง
หลอดเลือดดา

0 ครัง้ /พันวันคา

0.35

0.40

0.24

0.09

0.16

0%

0

0

1.97

0

1.06

-อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุจากของมีคมและถูก
สารคัดหลังกระเด็
่
นเข้าสู่ร่างกายจากการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่

0 ราย

6

5

7

6

4

-อัตราการล้างมือถูกต้องตามขัน้ ตอน

>80%

82.5

65.2

68.5

86.5

88

-อัตราการติดเชือ้ ทีแ่ ผลสะอาด

-อัตราการติดเชือ้ ทีแ่ ผลฝีเย็บ

ปี 2563 ปี 2564

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตรำกำรติ ดเชื้อในโรงพยำบำล

จากกราฟตัง้ แต่ปี 2559 มีอตั ราการติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ จากการ
เพิม่ ขยายของโรงพยาบาลและการรับผูป้ ่ วยกลับมารักษาต่อ
จากรพ.ลาปาง โดยการติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นปัญหาคือ CA-UTI,การ
ติดเชือ้ ดือ้ ยา ,VAP, Phlebitis และ แผลฝีเย็บ มีกจิ กรรมการ
พัฒนาดังนี้ มีการทบทวนประสิทธิภาพระบบการเฝ้ าระวังใน
หน่วยงาน มีการเฝ้ าระวังในผูป้ ่ วยทุกรายทาให้มกี ารรายงาน
การติดเชือ้ เพิม่
มีการทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยคาสายสวน
ปัสสาวะพบแนวทางการใส่สายสวนและการดูแลขณะคาสาย
สวนไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน มีการปรับใช้ประเมินการ
ปฏิบตั ใิ นผูป้ ่ วยทีค่ าสายสวนทุกราย มีกจิ กรรมการพัฒนา
คุณภาพเพื่อลดการเกิด VAP ในICU ปี 62พบ 2.45% ปี 63
–ไม่พบการเกิด VAP พบอัตราการเกิดฝีเย็บติดเชือ้ เพิม่ ขึน้
วิเคราะห์สาเหตุจากการมีนักศึกษาฝึกงาน และวัสดุเย็บแผล
ทีเ่ ปลีย่ นจากเดิม
มีการทา CQI ป้ องกันการติดเชือ้ เชือ้
ดือ้ ยา โดยใช้มาตรการ Contact precaution และStrict
contact precaution ในกลุ่มติดเชือ้ ดือ้ ยา CRE VRE และมี
การเฝ้ าติดตามผลเพาะเชือ้ ของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล พบมี
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การติดเชือ้ บริเวณทีใ่ ห้สารน้า ปี 62 0.24/พันวันคา จึงมี
ระบบการติดตามประเมินการให้สารน้าทุกเวรโดย
Mednurse การกาหนดวันครบเปลีย่ นชุดอุปกรณ์การให้ IV
นิเทศติดตามโดยเวรตรวจการ

87 ผลระบบบริหำรจัดกำรด้ำนยำ และด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำ/เลือด (M)
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

ปี
2560

0

5

6

8

5

4

อัตรา Prescribing error : OPD (ต่อ 1000 ใบสังยา)*
่

<3.00

10.29

8.94

6.87

2.62

3.53

อัตรา Transcribing error: OPD (ต่อ 1000 ใบสังยา)
่
*

<0.02

0.19

0.08

0.03

0.02

0.00

อัตรา Pre-dispensing error: :OPD (ต่อ 1000 ใบสัง่
ยา) *

<15.00

20.01

11.50

20.47

12.26

17.86

อัตรา Dispensing : OPD (ต่อ 1000 ใบสังยา)*
่

<0.20

0.18

0.23

0.21

0.26

0.13

อัตรา Administration: OPD (ต่อ 1000 ใบสังยา)
่ *

<0.02

0.04

0.01

0.01

0.02

0.03

อัตรา Prescribing error : IPD (ต่อ 1000 ใบสังยา)*
่

<10.00

23.64

23.11

19.52

14.93

13.84

อัตรา Transcribing error: IPD (ต่อ 1000 ใบสังยา)
่ *

<1.500

5.31

3.54

3.31

1.79

1.60

Medication error with harms (level E up)*

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตรา Pre-dispensing error: : IPD (ต่อ 1000 ใบสัง่
ยา) *

<3.00

5.68

6.64

5.10

3.41

3.26

อัตรา Dispensing : IPD (ต่อ 1000 ใบสังยา)*
่

<5.00

1.11

1.86

7.30

9.09

10.12

อัตรา Administration: IPD (ต่อ 1000 ใบสังยา)
่ *

<2.50

5.86

5.29

5.19

3.90

2.92

จานวนการให้เลือด ผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด*

0

0

0

0

0

0

*ตัวอย่างผลด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสาคัญจาเป็ น ตอบตามบริบทองค์กร
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ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน
ADE ทีพ่ บบ่อยในช่วงปี 2560-ปัจจุบนั ส่วนใหญ่เกีย่ วกับ
ยา KCl ซึง่ ป็ น high alert drug ทีท่ าให้เกิด hyperkalemia
ได้ง่ายหากมีการให้ ยาขยายหลอดลมแล้วทาเกิดภาวะ
hypokalemia ชัวคราว
่
หากมีการให้ยา KCl มีโอกาสที่
serum K จะสูงขึน้ ได้ง่ายโดยเฉพาะในผูป้ ่ วยโรคไต
ทีมงานได้ประสานงานกับทีม PCT และองค์การแพทย์ให้
คานึงถึงความเสีย่ งดังกล่าวในการใช้ยา จนสามารถลด
อุบตั กิ ารณ์ลงได้ในระดับหนึ่ง ADE อีกชนิดหนึ่งทีพ่ บบ่อย
ในช่วงปี 2562 คือเรื่อง Extravasation ของยา
Noradrenaline จนทาให้เกิด tissue necrosis ในผูป้ ่ วย
หลายราย ในระยะแรกพบว่าเกิดจากปัจจัยของทีป่ ่ วยที่
NR แต่ขอใช้ยากระตุ้นหัวใจ (ผูป้ ่ วย/ญาติได้รบั ข้อมูลใน
การตัดสินใจที่ไม่เพียงพอ) เมื่อผูป้ ่ วยมีความดันโลหิตต่า
และใช้ยาหดหลอดเลือดทีม่ คี วามเข้มข้นสูงเกินไปเป็ น
ระยะเวลาหลายวัน ทาให้ขาดเลือดไปเลีย้ งเนื้อเยือ่ ส่วน
ต่างๆและเมื่อมีการรัวของยาออกนอกหลอดเลื
่
อด ทีม่ กี าร
ตรวจจับได้ล่าช้า และการแก้ไขที่ไม่เหมาะสมทาให้เกิด
ปัญหารุนแรงกับผูป้ ่ วย ดังนัน้ เพือ่ แก้ไขปัยหาดังกล่าว ทีม
ระบบยาได้ปรับปรุงระบบให้ยา Noradrenaline โดยงดการ
ใช้ความเข้มข้น 8mg/100ml การ round IV ของพยาบาล
และการแก้ไขภาวะ extravasation ทีถ่ ูกต้อง และประสาน
ทีม palliative care ในการทา family meeting เพื่อลดการ
NR but full medication ทาให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ การเกิด
tissue necrosis ลดลงเนื่องจากยามีความเข้มข้นไม่สูง
เกินไป การตรวจจับและการแก้ไขทีร่ วดเร็วขึน้

ข้อมูล /ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราการให้เลือดผิดหมู่/ผิดคน

ไม่พบการให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ห้องปฏิบตั กิ ารงาน
ธนาคารเลือดได้เฝ้ าระวังและออกแบบระบบการตรวจสอบ
ก่อนการให้เลือด เช่น การตรวจสอบหมู่เลือดซ้าในผูป้ ่ วย
รับเลือดทุกราย ใช้ระบบ LIS สาหรับบันทึกข้อมูลและ
ประวัตกิ ารให้เลือดของผูป้ ่ วย ทาให้สามารถทราบประวัติ
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เลือดทุกราย มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนจ่าย
เลือด กระติกแยกสีสาหรับหอผูป้ ่ วยแต่ละตึก
ประสานงานกับหอผูป้ ่ วยเพือ่ ประเมินผลและเฝ้ าระวังใน
การป้ องกันความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านเพื่อการพัฒนา

( เป้ าหมาย 0 ราย )
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คุณภาพต่อไป

88 ผลด้ำนควำมปลอดภัยในกระบวนกำรดูแลผู้ป่วย (P)
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

ปี
2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน (diagnostic
error)*

0

0

0

0

0

0

ร้อยละของการเกิดการระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดพลาด*

0

0

0

0

0

0

ข้อมูล /ตัวชี้วดั
ร้อยละการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน (diagnostic error)
ร้อยละของการเกิดการระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดพลาด

ผลกำรดำเนิ นงำน
 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค
โรงพยาบาลได้
ดาเนินการดังต่อไปนี้ การปฐมนิเทศแพทย์ จบใหม่
และแพทย์ GPทีห่ มุนเวียนกันมาปฏิบตั งิ านแม้ใน
ช่วงเวลาสัน้ ๆ โดยเน้นปฏิบตั ติ าม CPG ในโรคสาคัญ
ตามที่ ร.พ.กาหนดไว้ การพัฒนาเครื่องมือในการ
ประเมินผูป้ ่ วยให้ครบคลุม มีแนวทางการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารอย่างเหมาะสม และมีการรายงานผล
การตรวจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา จัดระบบ
การปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยได้รบั
การวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 เพื่อป้องกันบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยตัวผูป้ ่ วยผิดพลาด รพ.ได้
นา
เหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ในปี 60 มาทบทวน และได้
ปรับปรุงทาแนวปฏิบตั กิ ารบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยตัวผูป้ ่ วยทีม่ อี ยู่
เดิม ให้มคี วามสมบูรณ์ รัดกุม และเหมาะสมกับ
บริบทของมากขึน้ มีการถ่ายทอดแนวปฏิบตั ทิ ่ี
ปรับปรุงใหม่ สู่เจ้าหน้าทีใ่ นทุกหน่วยงาน และทุก
ระดับ เน้นย้าการปฏิบตั ติ ามแนวทางอย่างเคร่งครัด
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มีการสุ่มสารวจการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีโ่ ดย
หัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วย รวมถึงมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผรู้ บั บริการให้ทราบถึงความจาเป็ น
ในการตรวจสอบตัวตนโดยละเอียด โดยผูร้ บั บริการจะ
ได้รบั การตรวจสอบตัวตนในทุกขึน้ ตอนบริการ ตัง้ แต่
แรกรับจนถึงจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล จากการ
ดาเนินงานตัง้ แต่ปี 2561เป็ นต้นมา ไม่พบเหตุการณ์
การบ่งชีผ้ ปู้ ่ วยผิดพลาดจนได้รบั อันตรายร้ายแรง
เกิดขึน้ ในโรงพยาบาลเถิน

89 ผลด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้ line/tube/catheter และตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิ บตั ิ กำร (L)
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละของการรายงานผล Lab หรือ Patho
คลาดเคลื่อน*

0 ครัง้

0.10%

0.10%

0

1

1

ข้อมูล /ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ร้อยละของการรายงานผล Lab หรือ Patho คลาดเคลื่อน

ห้องปฏิบตั กิ ารมีการตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์
และรายงานผลในระบบ LIS ทีเ่ ชื่อมต่อกับระบบ HIS ของ
โรงพยาบาล ซึง่ ผูใ้ ช้ขอ้ มูลสามารถดูผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารผ่านระบบ HIS โรงพยาบาลได้ ตามลาดับ
การเข้าถึงข้อมูลผูป้ ่ วย และได้กาหนดค่าวิกฤติโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานตามหนังสืออ้างอิงการตรวจทางพยาธิ
วิทยาคลินิกร่วมกับการกาหนดค่าวิกฤติโดยองค์กรแพทย์
รพ.เถิน โดย จนท. Lab แจ้งเตือนเมื่อพบค่าวิกฤติโดย
เจ้าหน้าทีท่ ต่ี รวจพบทันที
ห้องปฏิบตั กิ ารได้ธารงคุณภาพตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ อย่างต่อเนื่อง ได้มกี ารทบทวนค่าวิกฤติ
และแนวทางการรายงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ พบว่าการ
รายงานค่าวิกฤติตามระยะเวลาทีก่ าหนด ภายใน 2 นาที
มีแนวโน้มดีขน้ึ ในช่วงปี 2556 -2557 ได้มกี ารรายงาน
ผลทางโทรศัพท์แล้วบันทึกในสมุดบันทึก พบว่า การ
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รายงานค่าวิกฤติไม่เป็ นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดและ
บันทึกในเอกสารไม่ครบถ้วน ในปี 2558 จนถึงปัจจุบนั ได้
นาใช้ระบบสารสนเทศ LIS ในการบันทึกรายงานค่าวิกฤติ
โดยกาหนดให้มกี ารแจ้งเตือนกรณีทม่ี ผี ลการตรวจทีเ่ ป็ น
ค่าวิกฤติ และกาหนดให้ผรู้ ายรายงานผลเป็ นผูแ้ จ้งรายงาน
ค่าวิกฤติทนั ที และผูต้ รวจสอบผลตรวจสอบอีกครัง้ เพื่อ
ป้ องกันการลืมรายงานค่าวิกฤติ ห้องปฏิบตั กิ ารจึงสามารถ
รายงานค่าวิกฤติและบันทึกในระบบ LIS ทุกรายตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด แต่จากการทบทวนยังพบว่าหอผูป้ ่ วย
ลืมบันทึกค่าวิกฤติ
จึงได้ทบทวนกับพยาบาลเพิม่ สมุด
บันทึกการรายงานแพทย์ในหอผูป้ ่ วย
เพื่อป้องกัน
เจ้าหน้าทีล่ มื ทาให้
สามารถรายงานค่าวิกฤติให้แพทย์
ทราบครบทุกราย

90 ผลด้ำนควำมปลอดภัยในกำรดูแลภำวะฉุกเฉิ น (E)
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละของการคัดแยก undertriage ที่ ER*

<5%

N/A

N/A

2.04

4.17

2.78

ร้อยละของการคัดแยก overtriage ที่ ER*

<15%

N/A

N/A

10.20

10.42

11.11

อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรก
เกิด

25:1000
การเกิดมี
ชีพ

5.95

23.46

17.49

21.39

28.99

อัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด (PPH)

<5%

2.10

1.18

1.47

2.91

2.92

ข้อมูล /ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน
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เพื่อความปลอดภัยของผูร้ บั บริการ ในสถานการณ์ปกติ
โรงพยาบาล ให้พยาบาลวิชาชีพทีค่ วามชานาญ ทาหน้าที่
การคัดแยก(triage) ผูป้ ่ วยตัง้ แต่แรกรับทันทีเ่ มื่อเดินทาง
มาถึงโรงพยาบาล พยาบาลใช้เกณฑ์การคัดแยกผูป้ ่ วยเข้า
ห้องฉุกเฉินทีจ่ ดั ทาขึน้ โดยทีม PCT ส่วนในสถานการณ์
เมื่อมีอุบตั เิ หตุหมู่เกิดขึน้ จะทีมออกรับผูป้ ่ วยโดยมีแพทย์
ร่วมทาหน้าทีก่ ารคัดแยก (triage) ณ จุดเกิดเหตุ ก่อน
นาส่ง รพ.ตามความรุนแรงเร่งด่วนของผูป้ ่ วย ห้อง ER จัด
Danger Zone vital sign ไว้รองรับ พยาบาล ER ผ่าน
อบรมเรื่องการ Triage และมีการทบทวนปัญหาทีพ่ บ
นามาปรับ/ปรับปรุงเกณฑ์ คัดแยก (triage) เป็ นระยะๆ
โดยอ้างอิงจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเป็ นหลัก และ
เหมาะสมบริบทของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของ
ผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ จากผลการดาเนินงานพบว่ามี
undertriage ร้อยละ 2.78 และ over triage 11.11 ซึง่ ถือว่า
เป็ นตามเป้ าหมาย
ข้อมูล /ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด

แนวโน้มการเกิดภาวะBirth asphyxia ลดลงจากปี 2561
พบในการผ่าตัดคลอดมากกว่าการคลอดปกติ สาเหตุจาก
ทารกร้อยละ 40 ได้แก่ Fetal distress ,Thick meconium ,
หัวใจพิการแต่กาเนิด ,คลอดก่อนกาหนด จากการคลอด
ร้อยละ30 ได้แก่ คลอดติดไหล่ , ทารกได้sedative drug
นานจากการผ่าคลอดนาน จากมารดาร้อยละ 30 ได้แก่
มารดามีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่น GDM , CHT
การผ่าตัดคลอดยังใช้วธิ กี ารดมยาสลบเนื่องจากไม่มวี สิ ญ
ั ญี
แพทย์ จึงจัดเตรียมทีมและอุปกรณ์ช่วยชีวติ ทารกแรกเกิด
ให้เพียงพอพร้อมใช้ มีการซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึก
ทักษะในการช่วยฟื้ นคืนชีพทารกแรกเกิดแก่เจ้าหน้าที่หอ้ ง
คลอดและหน่วยงานทีเ่ ป็ นอัตรากาลังสารอง ในเดือน
กรกฎาคม 2563 จะมีวสิ ญ
ั ญีแพทย์มาประจาทีร่ พ.เถิน การ
ค้นหาหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี าจากทีอ่ ่นื โดยอสม.และรพ.สต.
จัดระบบให้คาปรึกษาและนัดคิวตรวจผ่านทางโทรศัพท์หรือ
ทางไลน์หอ้ งคลอดเพื่อส่งพบสูตแิ พทย์ประเมินความเสีย่ ง
และวางแผนการคลอด การใช้Individual care plan ในการ
ดูแลหญิงตัง้ ครรภ์เสีย่ งในทุกระดับสถานบริการ การส่งต่อ
ข้อมูลให้มอค.ทีร่ บั ผิดชอบติดตามเยีย่ ม เน้นการนับลูกดิน้
และอาการผิดปกติทต่ี ้องพบแพทย์ เพิม่ ช่องทางการ
เข้าถึงบริการและข้อมูลสุขภาพให้กบั ผูร้ บั บริการเพื่อ
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ปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านทางLine official account

ข้อมูล /ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราการเกิดภาวะPPH

ภาวะตกเลือดหลังคลอดมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ สาเหตุส่วนใหญ่
จากมดลูกหดรัดตัวไม่ดรี อ้ ยละ 50 การเย็บแผลไม่ถงึ ก้น
แผลในรายทีช่ ่องทางคลอดฉีกขาดมากร้อยละ20 รกติด
แน่นล้วงรกร้อยละ30 ปี 2562 มีภาวะตกเลือดหลังคลอด
รุนแรงต้องผ่าตัดมดลูกฉุกเฉิน 1 รายจากรกฝังตัวแน่นใน
มดลูก มีการซักประวัตไิ ม่ครบถ้วน และไม่มกี ารประเมิน
ความเสีย่ งซ้าเมื่อมาคลอด ทราบข้อมูลจากญาติภายหลัง
ว่าเคยตกเลือดในครรภ์ก่อน จึงมีการนิเทศการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานโดยหัวหน้างานและสูตแิ พทย์
การเชื่อมโยง
ข้อมูลการดูแลกับรพ.สต.และรพช.เครือข่าย ในการเฝ้ า
ระวังและติดตามดูแลหญิงตัง้ ครรภ์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้
individual care plan มีการตรวจHct เมื่อมาคลอดทุกราย
และเตรียมเลือดไว้ในรายทีม่ ภี าวะซีด กรณีตรวจดูแผลฝี
เย็บฉีกขาดมากหรือลึก ให้รายงานสูตแิ พทย์มาช่วยเย็บ
ซ่อมแผล การสวนปัสสาวะก่อนทาคลอด ก่อนย้ายออก
จากห้องคลอดและหลังคลอด 2 ชัวโมงหากมารดาหลั
่
ง
คลอดปัสสาวะเองไม่ได้ให้สวนปัสสาวะพร้อมตรวจดูแผลฝี
เย็บและระดับมดลูก
การทาคลอดใช้ถุงตวงเลือดเพื่อ
ประเมิน Blood loss ทุกราย เตรียมPPH Box ให้พร้อมใช้
ซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินการช่วยฟื้ นคืนชีพมารดาและการ
เตรียมผ่าตัดฉุกเฉิน การฝึกทักษะการทา Condom
Balloon tamponade มีวธิ ผี สมยา Naradol เพื่อความ
รวดเร็วในการช่วยเหลือ
การให้ขอ้ มูลและความรู้
ผูร้ บั บริการและญาติถงึ อันตรายจากภาวะตกเลือด การให้
ข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อเจ้าหน้าทีแ่ ละการดูแลตนเองเพื่อป้องกัน
ภาวะตกเลือดหลังคลอด

(2)ตัวชี้วดั สำคัญด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
91 ผลด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพของผู้รบั บริกำร
ตัวชี้วดั
โรงพยาบาลผ่านการประเมินการพัฒนา
อนามัยสิง่ แวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green
& Clean Hospital

เป้ ำหมำย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ระดับคุณภาพ ระดับพืน้ ระดับพืน้
ฐาน
ฐาน

ระดับ
คุณภาพ

ระดับ
คุณภา
พ

ระดับ
คุณภาพ
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โรงครัวผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย

ผ่านเกณฑ์

ดี

ดี

ดีมาก

ดีเด่น

ดีเด่น

โรงพยาบาลผ่านการประเมินการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green&Clean Hospital ระดับดีมาก Plus และ
โรงครัวผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยระดับดีมาก บรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้ รพ.ได้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1) Garbage การจัดการมูลฝอยทุกประเภท มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวง มีการคัดแยกถูกต้องโดย
ใช้หลัก 5R จัดทารถเข็นมูลฝอยติดเชือ้ ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี
2) Rest room ส้วมผ่านการประเมิน HAS มีการนาน้ าหมักชีวภาพมาใช้เพื่อลดการใช้สารเคมี ลดการอุดตันของ
สุขภัณฑ์
3) Energy มีมาตรการประหยัดพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร มีการติดตัง้ ไฟแสงสว่างจากSolar
cell บริเวณห้องน้าผูร้ บั บริการและไฟส่องสว่างถนนรอบโรงพยาบาล
4) Environment จัดสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
5) Nutrition สถานประกอบอาหารได้ตามมาตรฐาน มีซุ้มจาหน่ ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากวิสาหกิจชุมชนแม่มอก
สร้างเครือข่ายพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชน

92 ผลด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในชุมชน
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละของผูป้ ่ วยDM รายใหม่จาก Pre
DM

<2.4%

2.37

3.48

3.63

3.59

3.35

ร้อยละของผูป้ ่ วยHT รายใหม่จาก Pre HT

<10%

5.57

8.87

4.86

11.20

6.90

อัตราป่ วยโรคอุจจาระร่วง

<1000:

995.96 1003.63

2419.94

1303.02

867.25

5

5

5

แสนปชก
ความสาเร็จในการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพอาเภอ (ตามแนวทาง UC CARE)

ข้อมูล /ตัวชี้วดั

ระดับ4ขึน้ ไป

3

5

ผลกำรดำเนิ นงำน
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อัตรำผู้ป่วย DM รำยใหม่ จำก Pre DM

ผูป้ ่ วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสีย่ งเบาหวานมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ และเกินเป้ าหมายที่กาหนดคือ ไม่เกิน
ร้อยละ 2.4 จากการทบทวนพบว่า ประชากรกลุ่มเสีย่ ง
โรคเบาหวาน ยังไม่ตระหนักในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ยังไม่เข้าใจถึงการ นา 3อ.2 ส. มาลดความเสีย่ งต่อการเกิด
โรค ดังนัน้ จึงคปสอ.เถินจึงได้นาปัญหานี้เข้าสู่
คณะกรรมการ พชอ.เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย
อาเภอเถินอาเภอสุขภาพดี มีการปรับพฤติกรรมลดเลีย่ ง
ลดโรค โดยนา 3อ.2 ส. ลงสู่การปฏิบตั ใิ นชุมชนอย่าง
แท้จริง และให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม อปท. ร่วมให้การ
สนับสนุน มีการปรับสิง่ แวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสีย่ งในชุมชน การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน เพื่อป้ องกันการเกิดผูป้ ่ วย
เบาหวานรายใหม่ของอาเภอเถิน อย่างจริงจังและเข้มข้น
ต่อ ในปี 2563อัตราป่ วยผูป้ ่ วย DM รายใหม่จาก pre DM
มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตรำผู้ป่วย HT รำยใหม่จำก Pre HT

ผูป้ ่ วย HT รายใหม่ จากกลุ่มเสีย่ งมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
เรื่อยๆ แม้ยงั ไม่เกิดเป้ าหมายก็ตาม จากการทบทวนพบว่า
ประชากรกลุ่มเสีย่ ง HT ยังไม่ตระหนักในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม ยังไม่เข้าใจการ นา 3อ.2 ส. มาลดความเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรค ดังนัน้ คปสอ.เถินจึงได้นาปัญหานี้เข้าสู่
คณะกรรมการ
พชอ.เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย
อาเภอเถินอาเภอสุขภาพดี มีการปรับพฤติกรรมลดเลีย่ ง
ลดโรค โดยนา 3อ.2 ส. ลงสู่การปฏิบตั ใิ นชุมชนอย่าง
แท้จริง และให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม อปท. และมีการใช้
เครื่องมือ การตรวจวัดความเค็มในอาหาร (salt miter)
โดยให้ อสม.ดาเนินการตรวจวัดความเค็มในอาหาร ในทุก
หลังคาเรือน รวมถึงการให้ความรูใ้ นหลังคาเรือนในความ
รับผิดชอบ
มีการติดตามติดตามการปรับพฤติกรรม
สุขภาพของกลุ่มเสีย่ งในชุมชนเป็ นระยะๆ การสนับสนุ น
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน
เพื่อป้ องกันการเกิดผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูงรายใหม่ของอาเภอเถิน อย่างจริงจังและ
เข้มข้นต่อไป

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน
3 ปี ที่ ผ่ า นมาจะพบว่ า ยั ง มี อ ั ต ราป่ วยเกิ น ค่ า
มาตรฐาน สูงทีส่ ุดพบในปี 2559 และมีแนวโน้มลดลงในปี
2560-2561 แต่ ในปี 2560 ยัง เกินค่าเป้ าหมาย ปั จจัยที่มี
ผลต่อแนวโน้มการเพิม่ ขึ้นในปี 2559 สาเหตุหลักที่ทาให้
เกิดโรคอุจจาระร่วงพบว่าเกิดจากการรับ ประทานอาหาร
ปรุงเสร็จทิ้งไว้นาน เป็ นอาหารที่ปรุงเองในบ้าน เช่นแกง
ผัก แกงเห็ด ไม่พบมีเหตุการณ์ทท่ี าให้เกิดอุจจาระร่วงเป็ น
กลุ่มก้อนและไม่พบในกลุ่มที่ทานอาหารปรุงสุกๆดิบๆ ได้
ดาเนินงานเน้นเรื่องสุขศึกษาในชุมชนโดยผ่านทางรพ.สต.
และอสม.ในพืน้ ทีใ่ ห้แก่ผบู้ ริโภค ทาให้อตั ราป่ วยมีแนวโน้ม
ลดลง ปี 2561 พบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้ อยโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูร้อน แผนพัฒนาปี 2563 เน้นเรื่องพฤติกรรมส่ว น
บุคคล การให้สุขศึกษาอย่างต่อเนื่อง รณรงค์ตามความชุก
เน้นรณรงค์กนิ ร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

บริหารจัดการด้านสุขภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ ์
การ
ความสาเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับอาเภอ
บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ ได้ทางาน
( ตามแนวทาง UC CARE)
UCCARE ระดับ 4
5
4
3
5 ร่วมกันโดย Core team ทีเ่ ป็ นคณะกรรมการประสานงาน
ระดับอาเภอ
( คปสอ.) มีการทางานร่วมกัน มีภาคี
ขึน้ ไป
เครือข่าย
เป็ นผูข้ บั เคลื่อนและหนุนเสริมการทางานทัง้
ความสาเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับอาเภอ ระดับอาเภอและระดับพืน้ ที่ CUP เถิน เพื่อพัฒนาประเด็น
( ตามแนวทาง UCCARE)
สุขภาพร่วมทีส่ าคัญ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาโรคเรือ้ รัง การ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก การดูแลผูส้ งู อายุ การดูแลแม่และ
เด็ก การจัดการสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น มีการออกติดตาม
นิเทศงานและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั และ
ประเด็นสมัชชาสุขภาพ โดยมีการควบคุมกากับรายไตร
มาสผ่านการประชุม คปสอ. DHS กานันผูใ้ หญ่บ้าน/
หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต. และการประชุมวิชาการฯ
โดยผูร้ บั ผิดชอบรายประเด็นจะรายงานความก้าวหน้า
ความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค มีการวิเคราะห์ และสนับสนุน
การดาเนินงานในแต่ละประเด็นปัญหาของแต่ละพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่
บรรลุเป้ าหมายให้ผบู้ ริหารรับทราบ มีการถอดบทเรียนการ
ทางาน และจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดาเนินงานของแต่
ละพืน้ ที่ ผลการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้อาเภอเถิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินตาบลจัดการสุขภาพ และเป็ น 1 ใน
2 อาเภอ ของจังหวัดลาปางทีไ่ ด้นาร่องในการขับเคลื่อน
ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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การดาเนินงาน พชอ. เป็ นการผลักดันวาระสมัชชาสุขภาพ
อาเภอเถินเข้าสู่วาระ พชอ. ให้มกี ารขับเคลื่อนจนเป็ น
นโยบายสาธารณะของอาเภอเถินต่อไป

IV –2 ผลด้ำนกำรมุ่งเน้ นผู้ป่วย และผู้รบั ผลงำนอื่น (มิตคิ นเป็ นศูนย์กลาง)
93 ผลด้ำนควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ควำมผูกพัน ของผู้ป่วย/ผู้รบั ผลงำนอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการผูป้ ่ วยนอก

>80%

87.04

86.74

ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยใน

>80%

84.15

ความพึงพอใจของห้องคลอด

>80%

82.50

ข้อมูล/ตัวชี้วดั
ความพึงพอใจผูป้ ่ วยใน ห้องคลอด และผูป้ ่ วยนอก
เป้ าหมาย > 80 %

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

87.60

85

86.15

86.09

86.33

82.20

85.93

85.60

83.50

83.24

85.86

ผลกำรดำเนิ นงำน
แนวโน้มความพึงพอใจของผูป้ ่ วยนอกเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆซึง่
เป็ นผลจากการพัฒนาระบบการออกตรวจของแพทย์ คือมี
แพทย์ทวไปที
ั ่ อ่ อกตรวจ OPD เพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังมีการ
จัดระบบ round ward ให้เช้าขึน้ ก่อนออกตรวจ OPD ทาให้
ออกตรวจได้เร็วขึน้ ในกรณีทแ่ี พทย์มผี ปู้ ่ วยทีต่ ้องตรวจ
รักษาผูป้ ่ วยในจานวนมาก จะมีการจัดระบบให้แพทย์ท่าน
อื่นออกตรวจแทนไปก่อน เพื่อให้หอ้ งตรวจ OPD ไม่ขาด
แพทย์ นอกจากนี้พยาบาล OPD จะมีการติดตามแพทย์
เมื่อพบว่ามีการออกตรวจช้ากว่าปกติและชีแ้ จงให้ผปู้ ่ วยที่
รอตรวจได้รบั ทราบ ส่วนแนวโน้มความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
ในและห้องคลอดมีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากจานวน
ผูร้ บั บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ และมีความถี่ในการประเมินความพึง
พอใจเกือบทุกราย ทาให้ได้ขอ้ มูลทีใ่ กล้เคียงความจริงมาก
ขึน้ เรื่อยๆซึง่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยและผูร้ บั บริการให้มาก
ขึน้ กว่าในปัจจุบนั

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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IV-3 ผลด้ำนกำลังคน
94 ผลด้ำนกำลังคน (IV-3)
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละของบุคลากรทีต่ ดิ เชือ้ จากการทางาน*

0

0

0

0

0

0

ร้อยละของเจ้าหน้าทีป่ ่ วยเป็ นโรคเรือ้ รัง

<10%

16.89

16.44

12.10

11.11

12.75

ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร

>85%

81.06

82.09

81.80

75.99

77.45

ร้อยละของหน่วยงานทีม่ บี ุคลากรเพียงพอกับ
ภาระงาน 20 หน่วยงาน

100%

90

95.24

87.50

70

60

90-110%

112.12

78.99

124.42

119.18

93.39

สมรรถนะในการปฏิบตั ติ ามแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย 6 โรค

>80%

82.89

93.20

93.57

93.35

93.14

สมรรถนะในการปฏิบตั กิ ารสวมใส่ชุด PPE

>80%

NA

NA

NA

96.61

100

BMI บุคลากร < 25 kg/m2

>80%

70.78

68.39

70.12

74.36

87.74

อัตรากาลังเทียบกับภาระงานของกลุ่มการ
พยาบาล

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน
อุบตั กิ ารณ์การเจ็บป่ วยจากการทางานของบุคลากร ได้มี
การเฝ้ าระวังจากกรณีเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุจากเข็มตาและ
สารคัดหลังกระเด็
่
น ติดตามจากผลLab ของบุคลากรตาม
แนวทาง Aniti -HIV , HBs Ag ,Anti-HCV ไม่พบการติด
เชือ้ จากการคัดกรองวัณโรคในบุคลากรจากการติดตามอาการ
เจ็บป่ วย และCXR ประจาปี ไม่พบการป่ วยโรควัณโรค และ
จากการระบาดของโรคCOVID-19 ระลอก3-4 โรงพยาบาลเถิน
มีการเฝ้ าระวังในกลุ่มเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านและการสุ่ม swab
RT-PCR ไม่พบการป่ วยด้วยโรค COVID-19

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ร้อยละของเจ้าหน้าทีป่ ่ วยเป็ นโรคเรือ้ รัง

ผลวิเคราะห์สภาวะสุขภาพปี 60-64 แบ่งผลการตรวจ
สุขภาพออกเป็ น 3 กลุ่ม คือปกติ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ใน
กลุ่มอายุ >35ปี จากกลุ่มทีม่ ภี าวะเสีย่ งโรค กลับเป็ นกลุ่ม
ปกติมคี วามรูแ้ ละเข้าใจทีจ่ ะป้ องกันไม่ให้เกิดโรคเรือ้ รัง

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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โดยมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
,กลุ่มBMI >25 ลดลงในกลุ่ม <35 ปี จากการ ทีม่ ภี าระงาน
เพิม่ ขึน้ ,เดินระหว่างตึกไกลขึน้
,กลุ่มเสีย่ งHT,DM มี
แนวโน้มลดลงในกลุ่มอายุ >35 ปี จากการมีความรูแ้ ละ
กลัวเป็ นโรค ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้านอาหาร กลุ่มเสีย่ ง
DLP มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในกลุ่มอายุ >35ปี จากภาระงานที่
เพิม่ ขึน้ การรับประทานอาหารเร็วขึน้ การรับประทาน
อาหารกลุ่มแป้ งและน้ าหวานเพิม่ ขึน้
ขาดการออกกาลัง
กาย การอยู่เวรบ่าย-ดึกกลุม่ โรคHT, DM, DLP มีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะ HT จากภาระงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ,การอยู่เวร
บ่าย-ดึก กิจกรรมทีไ่ ด้จดั ทาไป คือ การให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
โรคNCDโดยทีมคลินิก NCD นักโภชนาการเรื่องการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้านการบริโภค อาหาร,เผยแพร่
ความรูใ้ นช่องทางต่างๆ ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์
กลุ่มไลน์รอบรัว้ โรงพยาบาล,เสียงตามสายสนับสนุนการ
จาหน่ายอาหารทีส่ ่งเสริมสุขภาพทีร่ า้ นค้าของโรงพยาบาล
ได้แก่ อาหารพืน้ เมือง ผลไม้สด ผักปลอดสารพิษ
สิง่ ทีจ่ ะดาเนินการต่อ การวิเคราะห์ แต่ละหน่วยงาน,แต่ละ
บุคคล เพื่อจัดกิจกรรมได้เหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ,กิจกรรม
การออกกาลังกายร่วมกัน
จัดกิจกรรมการผ่อนคลาย
ความเครียดและผ่อนคลายความปวดตึงกล้ามเนื้อโดย
แพทย์แผน ไทยร่วมกับกายภาพบาบัด
ผลการดาเนินงาน ในปี 2560 – 2564 มีอตั ราป่ วยทีล่ ดลง
เหลือร้อยละ 12.11 , 11.11 และ 12.75 ตามลาดับ

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร

ความพึงพอใจและความผูกพัน ปี 59-63 มีแนวโน้มเพิม่
มากขึน้ กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ คือ กลุ่มลูกจ้างฯเพิม่
รายได้นอกเหนือจากเงินเดือน โดยจัดกลุ่มเงินออมทรัพย์
ภายในองค์กร เงินกูจ้ ากธนาคาร เช่น ธนาคารอิสลาม
ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้
ให้กบั กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างฯ จัดสรรอัตรากาลังเพิม่
ให้กบั พยาบาลและผูช้ ่วยพยาบาล,ใช้อตั รากาลังร่วมกันใน
การปฏิบตั ใิ นหน่วยงานทีต่ ้องการอัตรากาลังสารอง,
สนับสนุนความก้าวหน้าในงาน การเข้ารับฟั งวิชาการ,การ
อบรมระยะสัน้ 4 เดือน,ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นความ
เสีย่ ง ได้แก่ ซ่อมแซมตึกทีม่ ปี ัญหาน้ารัวซึ
่ ม,ติดตัง้ ความ
สว่างเพิม่ ,จัดทาโรงรถจอดให้กบั บุคลากร,จัดซือ้ เครื่องมือ
แพทย์ให้กบั หน่วยงาน ได้แก่ Infusion pump,monitor

(เป้ าหมาย >80%)

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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NIBP,Oxygen sat ,จัดทาตึกติดเชือ้ และจุดสาหรับแยก
ผูป้ ่ วยกลุ่ม ARI
แผนพัฒนาปี 2563 จัดทาแผน ในการปรับปรุง
โครงสร้างตึกตามปัญหาแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ น้ารัวซึ
่ ม,
การนาระบบคิวมาใช้ในแผนกผูป้ ่ วยนอก,ห้องยา,จัดสรร
บุคลากรเพิม่ คือ พยาบาล,ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ เพื่อเป็ น
อัตรากาลังปฏิบตั งิ านในตึกติดเชือ้ ,ส่งเข้ารับการอบรมระยะ
สัน้ คือ พยาบาลดูแลผูป้ ่ วยฟอกไตทางหน้าท้อง ,การดูแล
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจ

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ร้อยละของหน่วยงานทีม่ บี ุคลากรเพียงพอกับภาระงาน 20
หน่วย (เป้ าหมาย 100%)

บุคลากรเพียงพอกับภาระงาน 20 หน่วยงานในปี 60-64
ทีผ่ ่านมา พบว่า แต่ละหน่วยงานมีการโยกย้าย ลาออก
และรับเพิม่ ในอัตราส่วนเท่ากัน ทาให้ การปฏิบตั งิ าน
เหมาะสม ได้แก่ แพทย์ขาด 2 คน ได้เพิม่ 2 คน,ทันตก
รรมขาด1 คน ได้เพิม่ 1 คน ,พนักงานขับรถขาด 1คน
ได้เพิม่ 1 คน
ปี 2563 การจัดสรรอัตรากาลังเพิม่ ในส่วนองค์กร
พยาบาล เพือ่ เป็ นอัตรากาลังในการปฏิบตั งิ านในตึกติดเชือ้
ปี 2564 ร้อยละของหน่วยงานทีม่ บี ุคลากรเพียงพอกับ
ภาระงาน 20 หน่วยเท่ากับ 60

ข้อมูล/ตัวชี้วดั
อัตรำกำลังเทียบกับภำระงำนของกลุ่มกำรพยำบำล
ปี 2560-2564

ผลกำรดำเนิ นงำน
เพื่อ แก้ปั ญ หาเรื่อ งอัต รากาลัง ไม่เ หมาะสมกับ ภาระ
งาน มี 2 หน่วยงานคือ ORกับ LR คนมากกว่างานแต่
ถ้าลดจานวนคนอาจทาให้ผรู้ บั บริการไม่ปลอดภัย ทุก
หน่ ว ยจัดทาแผนกรณีคนขาด ลา หรือ มีภ าวะวิกฤติ
เช่นมี CPR หรือ เกิดอุบ ัติเ หตุ กลุ่มชน หรือ ในช่ว ง
เวลาเร่ ง ด่ ว นมีจ านวนผู้ร ับ บริก ารจานวนมากจึง ได้
ดาเนินการปฏิบ ัติต ามแผนอัตรากาลัง สารองโดยขอ

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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อัตรากาลังจากหน่วยงานอื่นตามทีก่ าหนดไว้ ส่วนช่วง
มีผปู้ ่ วยสงสัยหรือเป็ นCovid ต้องจัดบุคลากรพยาบาล
จากทุ กหน่ ว ยมาท าหน้ า ที่ดูแลผู้ป่ วยที่ Wardติดเชื้อ
และทุกคนก่อ นปฏิบ ัติงานต้องได้รบั การฟื้ นฟู ทกั ษะ
เน้นการถอดชุดPPE ผลลัพธ์ทาให้มีบุคลากรพร้อ ม
ให้บริการได้ทุกหน่ วยเพียงพอคามที่กาหนดได้ กรณี
เกินอัตรากาลัง ขอรพช.แม่พ ริกและสบปราบมาช่ว ย
ส่งผลให้อตั รากาลังเพียงพอ

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

สมรรถนะในกำรปฏิ บตั ิ ตำมแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วย 6
โรค

สมรรถนะในการปฏิบตั ติ ามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย โรค
ตัง้ แต่ปี59-63 มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ พบว่า ในกลุ่มโรค MI และ
Sepsis บุคลากรทีป่ ระจาการใหม่ ยังขาดความรูแ้ ละทักษะ
ในการปฏิบตั ทิ ด่ี ี ได้จดั วิชาการเรื่อง sepsis และ MI ให้กบั
บุคลากรทางการพยาบาล โดยอายุรแพทย์ นา Mew score
มาใช้ในการประเมินและทบทวนแนวทาง
เพื่อปรับเป็ น
แนวทางใหม่ให้เป็ นปัจจุบนั
แผนพัฒนาปี 2563 - 2564 เดือน กพ-พค 63 เกิดโรค
ระบาดcovid19 พบว่า บุคลากรขาดความรูแ้ ละการปฏิบตั ิ
ตัวเพือ่ ป้ องกันการติดเชือ้ กิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการ คือ การ
จัดวิชาการโดย ทีม IC,จัดทาแนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล
รักษาผูป้ ่ วยระบบทางเดินหายใจและ covid 19 , การ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทช่ี ่วยในการป้ องกัน ,จัดเตรียม
สถานทีส่ าหรับการตรวจรักษากลุ่มโรค ARI,PUI,TB

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ร้อยละค่าBMI ของบุคลากร < 25 kg/m2

ผลตรวจสุขภาพประจาปี 59-64 พบว่า BMI <25 มี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ กิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการ คือ สนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมการออกกาลังกายกับชุมชม,การออกกาลัง
กายกับครอบครัว,สนับสนุนการจาหน่ ายอาหารพืน้ เมือง
และเพื่อสุขภาพทีร่ า้ นค้าโรงพยาบาลและการจาหน่าย
อาหารกลางวันเพื่อสุขภาพภายใต้การกากับดูแลของนัก
โภชนาการ

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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แผนพัฒนำปี 2564 จัดทาแผนปรับปรุงสถานทีอ่ อกกาลัง
กายให้กบั บุคลากร ,แผนการจัดซือ้ อุปกรณ์สาหรับออก
กาลังกาย
กิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้านสุขภาพ

 สมรรถนะในการปฏิบตั กิ ารสวมใส่ชุด PPE
พบเหตุการณ์การไม่ปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามแนวทาง เช่นบุคลากรบางหน่วยงาน ถอดชุด PPE ไม่ถูกต้องเสีย่ งต่อการ
ติดเชือ้ โรค covid และอาจแพร่กระจายเชือ้ สู่ผอู้ ่นื จึงได้มกี ารทบทวนร่วมทีมสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจงึ
มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีใ่ ห้มที กั ษะทีจ่ าเป็ นในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง โดยการฝึกทักษะการใส่และ
ถอดชุด PPE .และแจกชุดให้ทุกคนได้ฝึกซ้อมใส่และถอดบ่อยๆ มีการประเมินรายบุคคลทุกหน่วย ให้หวั หน้าหน่วยงาน
หรือ ICN ประจาหน่วยกากับติดตามทุกครัง้ ทีต่ ้องใส่ชดุ PPE.ในการให้บริการทาหัตถการต่างๆผลการประเมินครัง้ ที่ 1
ร้อยละ 96.91 ครัง้ ที่ 2 ร้อยละ 100

IV-4 ผลด้ำนกำรนำ
95 ผลด้ำนกำรนำ (IV-4)
ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละของตัวชีว้ ดั แผนกลยุทธ์ทผ่ี ่านเกณฑ์
ตามเป้ าหมาย

>80%

62.16

72.88

80

80

70

ร้อยละความสาเร็จของโครงการทีไ่ ด้ดาเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์

>80%

100

94.74

92.50

97

80

IV-4 ผลด้ำนกำรนำ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ร้อยละการบรรลุผลตามเป้ าหมายของตัวชีว้ ดั ระดับองค์กร

ปี 2561 โรงพยาบาลเถินมี 4 ยุทธศาสตร์ มีตวั ชีว้ ดั เพื่อ
ติดตามทัง้ หมด 80 ตัวชีว้ ดั เป็ นตัวชีว้ ดั ระดับองค์กร 59
ตัวชีว้ ดั บรรลุเป้ าหมายคิดเป็ นร้อยละ 72.88 ส่วนหนึ่ง
เกิดจากกระบวนการตรวจคัดกรองมีขนั ้ ตอนเพิม่ ขึน้ เพื่อ
ค้นหาความผิดปกติในกลุ่มโรคสาคัญ จึงมีการปรับตัวชีว้ ดั
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ให้มคี ่าเป้ าหมายสูงขึน้ เพื่อความท้าทายในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาสุขภาพ5กลุ่มวัย ตัวชีว้ ดั ผ่าน
เกณฑ์รอ้ ยละ 70.83 ตัวชีว้ ดั ทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์ทพ่ี ฒ
ั นา
ต่อเนื่องได้แก่ ร้อยละหญิงตัง้ ครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผูป้ ่ วยโรคเบา
หวานและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละของผูป้ ่ วย
โรคเบาหวานได้รบั บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ
ของระยะเวลาตัง้ แต่มอี าการจนมาถึงโรงพยาบาลในผูป้ ่ วย
Stroke ภายใน 90 นาที และกลุ่มโรคติดเชือ้ สาคัญ โรควัณ
โรค
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาระบบบริการทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน
และปลอดภัย พบตัวชีว้ ดั ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 67.86 ตัวชีว้ ดั
ทีพ่ ฒ
ั นาต่อเนื่องได้แก่ พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
และเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ, ระบบบริการสุขภาพ
สาขา 19สาขาเน้นSepsis , Stroke, STEMI, COPD และ
ระบบบริการใน 4 สาขาหลัก การพัฒนาระบบส่งต่อและ
การป้ องกันความเสีย่ งด้านการเฝ้ าระวังและป้ องกันการ
แพร่กระจายเชือ้
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรทีม่ ี
ประสิทธิภาพ อัตรากาลังทีเ่ หมาะสม มีความสุข พบ
ตัวชีว้ ดั ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 66.67 ตัวชีว้ ดั ทีท่ าได้ในระดับดี
ได้แก่ ผลงานวิจยั R2R นวัตกรรม ทีน่ าเสนอในเวที
มากกว่า20 เรื่องต่อปี สถานการณ์การเงินระดับวิกฤติไม่
เกินระดับ 6 ค่า I/E Ratio มากกว่าร้อยละ 1 ปี 2561
พบว่า ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 74.75. ดัชนี
ความสุขคนทางาน (Happy Work Life Index) ส่วนหนึ่ง
พบว่าบุคลากรโรงพยาบาลมีระดับความพึงพอใจต่ากว่า
เกณฑ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ สนับสนุน
การจัดบริการ พบตัวชีว้ ดั ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 80.95
ตัวชีว้ ดั ทีส่ าคัญใช้ตดิ ตาม ได้แก่ การพัฒนาระบบข้อมูล
ของโรงพยาบาล การบริหารการเงินการคลัง ตัวชีว้ ดั ใน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ร้อยละควำมสำเร็จของโครงกำรที่ได้ดำเนิ นกำรตำม
แผนกลยุทธ์

ทีค่ วบคุมได้คอื ระยะเวลาในการอนุมตั แิ ผนล่าช้าปี 2561
ผ่านมาได้ดาเนินการตามโครงการแต่ยงั มีปัจจัยทีไ่ ม่
สามารถทาให้บางกิจกรรมในโครงการไม่ได้ดาเนินการจึง
ได้นาไปใส่ไว้ในแผนปี ถดั ไป โครงการทีใ่ ช้งบประมาณ
หมวดสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้ องกันโรคระดับพืน้ ที่
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(PPA) มีการเปลีย่ นแปลงโดยมีการกาหนดปัญหามาจาก
ระดับเขตทาให้โครงการทีจ่ ดั ทาไว้ได้รบั อนุมตั แิ ต่ทาไม่ทนั
เนื่องจากประชากรกลุ่มเป้ าหมายไม่ได้มาตรวจตามนัด
ประกอบกับมีระยะเวลาจากัด ตัวชีว้ ดั บางรายการสามารถ
บรรลุดว้ ยกิจกรรมการดาเนินงานตามปกติ จึงไม่ได้
ดาเนินการตามแผน
โครงการทีไ่ ด้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ปี
2563 ตามประเด็น 4 ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาปี 2563 เริม่
จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2562 ให้
คณะกรรมการ คปสอ.พิจารณา ส่งแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่
อนุมตั จิ าก สสจ. เดือนตุลาคม 2562 ส่วนแผนประจา
สามารถดาเนินการต่อเนื่อง และสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
มีแนวทางการอนุมตั แิ ผนทีช่ ดั เจนขึน้ มีการควบคุมกากับ
ติดตามทุกไตรมาส มีการนิเทศติดตามแผนโดย
ผูร้ บั ผิดชอบงานยุทธศาสตร์, กรรมการบริหารโรงพยาบาล
และคณะกรรมการ คปสอ.
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IV-5 ผลด้ำนประสิ ทธิ ผลของกระบวนกำรทำงำนสำคัญ
96 ผลด้ำนประสิ ทธิ ผลของกระบวนกำรทำงำนสำคัญ เช่น IM, BCM, Supply chain,RM, ENV
ตัวชี้วดั
ร้อยละ ของ AE ทีไ่ ด้รบั การทบทวน RCA

เป้ ำหมำย

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

>80%

92.30

77.80

72.70

85.30

80.00

<5

5

6

8

5

4

อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก

>80%

80.02

82.30

84.60

85

87

อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผูป้ ่ วยใน

>80%

88.50

89.63

89

87

89

< 2 ครัง้ /ปี

0

1

1

0

0

CMI

>0.8

0.78

0.79

0.96

1.03

1.44

ร้อยละตัวชีว้ ดั ตามเกณฑ์มาตรฐานน้าทิง้ จากระบบ
บาบัดน้าเสียผ่านเกณฑ์

100%

100

100

100

100

100

เครื่องมือแพทย์สาคัญได้รบั การรับรอง

>90%

95

95

92.54

93.91

NA

ความครบถ้วนของการควบคุมคุณภาพ IQC

>80%

97

98

95

98

98

อัตราการรายงานค่าวิกฤติในเวลาทีก่ าหนด

>90%

99.7

100

100

100

100

อัตราการทา EQA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้า

<3%

1.95

1.85

1.78

0.92

0.48

สอบสวนกรณีเข้าข่ายหรือวินิจฉัยโรค COVID-19
ทันเวลา

100%

N/A

N/A

N/A

100

100

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SRRT

ระดับดี

ไม่ได้
ประเมิน

ระดับดี

อุบตั กิ ารณ์ ADE ต่อปี

Unplanned Information systems down time

อัตราความทันเวลาในการขอใช้เลือดฉุกเฉินภายใน
15 นาที

N/A พืน้ ฐาน พืน้ ฐาน

IV-5 ผลด้ำนประสิ ทธิ ผลของกระบวนกำรทำงำนสำคัญ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ร้อยละของ AE ที่ได้รบั กำรทบทวน RCA

จากปัญหาการค้นหาความเสีย่ งทางคลินิกระดับ E-I และ
การทบทวน RCA ทีค่ ่อนข้างต่าเพียง 18 ครัง้ /ทบทวนร้อย
ละ 72.2 ในปี 2559 ทาให้ทมี บริหารความเสีย่ ง ร่วมกับทีม
นาและหน่วยงานต่างๆ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
ค้นหาความเสีย่ งทางคลินิกและการทบทวน เช่น การ
ทบทวนเวชระเบียน การทา RM round ของพยาบาลตรวจ
การณ์ การทบทวนข้างเตียงผูป้ ่ วยของทีมสหวิชาชีพ เป็ น
ต้น ทาให้สามารถค้นหาจานวนความเสีย่ งทางคลินิกระดับ
E-I /ร้อยละของการทบทวน RCA
เพิม่ ขึน้ เป็ น

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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92.30,77.80,72.70,85.30 และ 80.00 2560, 2561,
2562, 2563,2564 ตามลาดับ และนาผลจากการทบทวน
ไปวางระบบป้ องกันความเสีย่ งได้อย่างปลอดภัยมากยิง่ ขึน้
เช่น การใช้ surgical checklist ป้ องกันการเศษวัสดุ
อุปกรณ์ตกค้างในแผลผ่าตัด การป้ องกันเหตุการณ์อนั ไม่
พึงประสงค์ดา้ นยา การป้ องกัน Ventilator-associated
pneumonia
การป้ องกันการวินิจฉัยภาวะไส้ตงิ่ อักเสบ
คลาดเคลื่อน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการดูแลผูป้ ่ วย
Myocardial infarction การป้ องกันภาวะ birth asphyxia
เป็ นต้น
ผลกำรดำเนิ นงำน
ในส่วนของปัญหาความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา หรือ
Administration error พบความคลาดเคลื่อนในหอผูป้ ่ วย
รวมมากทีส่ ุดเนื่องจากปริมาณผูป้ ่ วยและการใช้ยาทีม่ าก
แต่พยาบาลผูบ้ ริหารยามีการผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันไป
ในแต่ละวัน/เวร ทาให้ขาดความชานาญในการบริหารยาแก่
ผูป้ ่ วย ทีมระบบยาได้ประสานงานกับกลุ่มงานการพยาบาล
เห็นควรให้มกี ารจัด พยาบาลทีท่ าหน้าทีบ่ ริหารยาแก่
ผูป้ ่ วยโดยเฉพาะหรือ Medication nurse ในแต่ละวัน/เวร
มีการตรวจสอบ Medication Administration Record ซ้า
ระหว่างพยาบาล inchart และเภสัชกรประจาหอผูป้ ่ วยใน
เวรเช้า และการตรวจสอบ Medication Administration
Record กับคาสังใช้
่ ยาของแพทย์ในแฟ้ มเวชระเบียนผูป้ ่ วย
ในเวรดึก ส่งผลให้การบริหารยาให้แก่ผปู้ ่ วยมีความถูกต้อง
ปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ ดังจะเห็นแนวโน้มความคลาดเคลื่อน
ทางยาทีล่ ดลงจากกราฟ

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน

การบันทึกทางเวชระเบียน มีการตรวจสอบผลการ
บันทึก และวิเคราะห์ประเด็นทีไ่ ม่ได้บนั ทึกแก่ผเู้ กีย่ วข้อง
ทราบ มีการ audit chart ทุก3 เดือน แจ้งผลในการ
ประชุมองค์กรแพทย์ และองค์กรพยาบาล พร้อมแนวทาง
ในการบันทึกเวชระเบียนให้สมบูรณ์ รวมถึงการสื่อสารให้
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การบันทึกข้อมูลมี
คุณภาพครบ ถ้วนและถูกต้อง
การบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยในสามารถบันทึกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละของการบันทึกเกินร้อยละ 80 และใน
ส่วนของเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกในส่วนของ patient profile
ทีเ่ คยขาดความสมบูรณ์บางส่วนได้พฒ
ั นาจนมี
ประสิทธิภาพเกินร้อยละ 80 แล้ว เป้ าหมายร้อยละการ
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บันทึกทางเวชระเบียนต้องเกินร้อยละ 80 และทุกส่วนต้อง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ทางทีมงาน MRA ได้คนื ข้อมูลแก่
ผูเ้ กีย่ วข้องเป็ นโอกาสพัฒนาต่อไป แผนการพัฒนา
ต่อเนื่อง
- การคืนข้อมูลผลการบันทึกเวชระเบียนทัง้ ผูป้ ่ วยนอก
และผูป้ ่ วยใน อย่างสม่าเสมอแก่องค์กรแพทย์ องค์กร
พยาบาล และบุคลากรอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
- การทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกเวช
ระเบียนอย่างครบถ้วน สามารถแสดงถึงคุณภาพในการ
บันทึก การสื่อสารการดูแลผูป้ ่ วยของทีมสหสาขา เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ ในการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

จานวนของระบบคอมพิวเตอร์ล่มโดยมิได้คาดหมาย

ปัจจัยทีท่ าให้ระบบเครือข่ายล่ม หรือใช้งานไม่ได้
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ที่ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายใน 1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หากเกิด
เหตุขดั ข้องเปิ ดไม่ตดิ อุปกรณ์ภายในเสียหายหรือชารุด
ทาให้ระบบฐานข้อมูลล่มใช้งานไม่ได้ แนวทางการแก้ไขคือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารองซึง่ ทางานควบคู่ไปกับ
เครื่องแม่ข่ายหลัก โดยมีระบบบันทึกข้อมูลเข้าสู่เครื่องแม่
ข่ายทัง้ สองแบบ Real Time หากเกิดปัญหากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักก็สามารถสลับมาใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารองได้ทนั ที 2. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ หากชารุดหรือขัดข้อง สามารถเปลีย่ นได้ทนั ที
โดยจัดซือ้ อุปกรณ์สารองไว้ใช้ในเวลาทีจ่ าเป็ น 3. อุปกรณ์
สารองไฟฟ้ า (UPS) ทาการตรวจเช็คทุกๆ เดือน และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ าได้
สองแหล่งพร้อมกัน หากแหล่งไหนขัดข้องจ่ายไฟฟ้ าไม่ได้
ก็จะสลับมาใช้ไฟฟ้ าจากอีกแหล่งโดยอัตโนมัติ

เป้ าหมายเกิดขึน้ น้อยกว่า 2 ครัง้ / ปี

ปี

ปัจจัยภายนอก 1. ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้
แผ่นดินไหว น้าท่วม มีระบบป้ องกันคือ จัดทาห้องสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายสารอง ให้อยู่ต่างอาคาร ไม่รวมอยู่ทเ่ี ดียวกัน 2. การ
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โจมตีจากภายนอก หรือการระบาดของไวรัส การแก้ไขคือ
ติดตัง้ อุปกรณ์ Fire Wall เพื่อป้องกันการโจมตีจากไวรัส
เข้าสู่ระบบเครือข่าย และติดตัง้ โปรแกรมป้ องกันไวรัส
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย
อุบตั กิ ารณ์
ระบบ IT ล่ม ในปี 2561-62 เกิด 1 ครัง้ เกิด จากการ
ปรับเปลีย่ นกระแสไฟฟ้ าของอาคารใหม่ 6 ชัน้ ภายหลัง
จากทีใ่ ช้งานอาคารไปแล้ว แก้ไขปั ญหาโดยเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้ าจากอาคารข้างเคียงมาใช้ชวคราว
ั่
แผนการพัฒนาต่อเนื่องคือ เพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องแม่
ข่ายให้รองรับจานวนข้อมูลทีเ่ พิม่ มากขึน้ จัดหาระบบ
ป้ องกันการโจมตีจากภายนอกหรือภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และระบบสารองข้อมูลทีด่ ยี งิ่ ขึน้
ปี 2564 ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์ระบบ IT ล่ม

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

Case mix index (CMI)

Case mix index (CMI) ค่าน้าหนักสัมพัทธ์เฉลีย่ ของ
ผูป้ ่ วยในทัง้ หมด จากการวิเคราะห์ค่า CMI ปี 25582561 พบว่ายังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (เกณฑ์รพ. M2
=0.8)แต่มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี เนื่องจาก มีแพทย์เฉพาะ
ทาง 4 สาขาคืออายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม และ
สูตนิ รีเวชกรรม ทาให้รบั ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามซับซ้อนของโรค
เพิม่ มากขึน้ ในปี 2561 มีการเปิ ดให้บริการแผนก ICU
ทาให้ศกั ยภาพในการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยโรค
เพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนาคุณภาพในการ
บันทึกเวชระเบียนผูป้ ่ วยในสามารถบันทึกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละของการบันทึกเกินร้อยละ 80 และใน
ส่วนของเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกในส่วนของ patient profile
ทีเ่ คยขาดความสมบูรณ์บางส่วนได้พฒ
ั นาจนมี
ประสิทธิภาพเกินร้อยละ 80 แล้ว เป้ าหมายร้อยละการ
บันทึกทางเวชระเบียนต้องเกินร้อยละ 80 และทุกส่วนต้อง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ทางทีมงาน MRA ได้คนื ข้อมูลแก่
ผูเ้ กีย่ วข้อง
ปี 2562 – 2564 ค่า CMI สูงกว่าเกณฑ์เป้ าหมาย มาจาก
การปรับแผนธุรกิจของโรงพยาบาลทาให้ผรู้ บั บริการเพิม่
มากขึน้ โรงพยาบาลมีรายได้เพิม่ มากขึน้ นอกจากนัน้ ยังมี
การพัฒนาคุณภาพในการบันทึกและการตรวจสอบทางเวช
ระเบียนทาให้มกี ารเรียกเก็บเงินได้มากขึน้
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ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

ร้อยละตัวชีว้ ดั ตามเกณฑ์มาตรฐานน้าทิง้ จากระบบบาบัดน้า
ร้อยละตัวชีว้ ดั ตามเกณฑ์มาตรฐานน้าทิง้ จากระบบ
เสียผ่านเกณฑ์
บาบัดน้าเสียผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับดีตามเกณฑ์
มาตรฐานน้าทิง้ ในปี 2558 มีค่าตะกอนหนักสูงผิดปกติ
เล็กน้อย วิเคราะห์ปัญหาของระบบบาบัด พบสาเหตุคอื
เครื่องเติมอากาศของระบบเกิดการชารุด จึงดาเนินการ
ซ่อมบารุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และกาหนดให้มี
การเฝ้ าระวัง ตรวจความผิดปกติของระบบและตรวจสอบ
ครุภณ
ั ฑ์ ทดสอบความผิดปกติ การชารุด หมดสภาพ การ
ดัดแปลง ต่อเนื่องสม่าเสมอ ผูร้ บั ผิดชอบดูแลระบบบาบัด
น้าเสีย ดาเนินการรายงานค่า ลงแบบบันทึกประจาวัน
รายงานต่อหัวหน้าทีม ปี 2559-ปัจจุบนั ผลการส่งทดสอบ
น้าบาบัด พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกพารามิเตอร์
ในปี 2562-64 นาน้าจากระบบทีผ่ ่านการบาบัดแล้วมา
ใช้ประโยชน์ในการดับเพลิงตามแนวกันไฟช่วงหน้าแล้ง
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง วางแผนการขยายระบบบาบัด
น้าเสียเพื่อรองรับการการยกระดับโรงพยาบาลระดับทุตยิ
ภูมิ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

เครื่องมือแพทย์ทส่ี าคัญได้รบั การรับรอง

โรงพยาบาลเถินได้จดั ทาแผนการสอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์ ปี ละ 1 ครัง้ เพือ่ ความพร้อมใช้ และ
เครื่องมือได้มาตรฐาน ทีจ่ ะนามาใช้กบั ผูป้ ่ วย และได้
ดาเนินการจัดหาเครื่องมือให้เพียงพอ โดยใช้งบค่าเสื่อม
ทุกปี โดยการจัดหาเครื่องมือทีส่ าคัญโดยเฉพาะเครื่องมือ
ช่วยชีวติ สาหรับปี 2558-2562 ได้ดาเนินการสอบเทียบ
และบารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ทัง้ ของโรงพยาบาล และ
รพสต.18 แห่ง ทุกปี โดยได้รบั การสนับสนุนจากสานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ และสอบเทียบ
จากบริษทั เอกชนในกรณีทส่ี านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ ไม่สามารถสอบเทียบได้ เช่น
เครื่องด้านงานชันสูตร เป็ นต้น ในปี 2563-2564 ทีย่ งั ไม่ได้
มีการสอบเทียบเครื่องมือเนื่องจากสานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ ไม่สามารถออกให้บริการ
สอบเทียบเครื่องมือได้เนื่องจาก
มีการระบาดของโรค
COVID -19 จึงได้ทาแผนการสอบเทียบเครื่องมือส่งให้
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่
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ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราทา EQA ผ่านมาตรฐาน

จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมา ค่าเป้ าหมายตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ EQA >2.50
ถือว่าผ่านเกณฑ์ ทีมห้องปฏิบตั กิ ารเทคนิคการแพทย์ได้
ปรับเกณฑ์ EQA > 3.0 ให้ถอื ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จาก
การดาเนินงานทีผ่ ่านมา EQA ทัง้ 6 สาขาได้คะแนน >3.0
ทุกสาขา คิดเป็ นร้อยละ 100 นอกจากนัน้ ห้องปฏิบตั กิ าร
โรงพยาบาลเถินได้เข้าร่วมทดสอบความชานาญด้านต่างๆ
ทีน่ อกเหนือจากกรมวิทยาศาสตร์เช่น ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์เชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริ
ราช ซึง่ ผลการควบคุมคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100
% ทุกรายการตรวจ อย่างไรก็ตามห้องปฏิบตั กิ ารมีการ
ติดตามผลการควบคุมคุณคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หากพบ
กรณีผลการควบคุมคุณภาพรายการตรวจไม่ตรงค่า
เป้ าหมายทีมห้องปฏิบตั กิ าร ได้นาข้อมูลมาทบทวน หา
แนวทางแก้ไขปัญหา และเฝ้ าระวังในการปฏิบตั งิ านเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพต่อไป

( เป้ าหมาย 100 %)

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน
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อัตราความครบถ้วนของ IQC
( เป้ าหมาย 80 %)

ห้องปฏิบตั กิ ารเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลเถินได้
ดาเนินการควบคุณภาพ IQC ภายในยังไม่ครอบคลุมทุก
รายการทดสอบ 100 % เนื่องจาก Control material บาง
ตัวหายาก และมีราคาแพงเช่น Troponin I ซึง่ ทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหาโดย ประสานบริษทั ทีไ่ ด้รบั
ประมูลการจัดซือ้ ร่วมระดับจังหวัดดาเนินการจัดหาและทา
การควบคุมภาพ อย่างน้อย 2 เดือน/ครัง้

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราการรายงานค่าวิกฤติในระยะเวลาทีก่ าหนด
ไม่เกิน 2 นาที

การรายงานค่าวิกฤติตามระยะเวลาทีก่ าหนดมี
แนวโน้มดีขน้ึ ในช่วงปี 2556 -2557 ได้มกี ารรายงานผล
ทางโทรศัพท์แล้วบันทึกในสมุดบันทึก พบว่า การรายงาน
ค่าวิกฤติไม่เป็ นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดและบันทึกใน
เอกสารไม่ครบถ้วน ในปี 2558 ได้เริม่ ใช้ระบบสารสนเทศ
LIS ในการบันทึกรายงานค่าวิกฤติ โดยกาหนดให้มกี าร
แจ้งเตือนกรณีทม่ี ผี ลการตรวจทีเ่ ป็ นค่าวิกฤติ
ห้องปฏิบตั กิ ารจึงสามารถรายงานค่าวิกฤติและบันทึกใน
ระบบ LIS ทุกรายตามระยะเวลาทีก่ าหนด แต่จากการ
ทบทวนยังพบว่าหอผูป้ ่ วยลืมบันทึกค่าวิกฤติ และลืม
รายงานแพทย์จงึ ได้ทบทวนเพิม่ สมุดบันทึกการายงาน
แพทย์ทาให้ลดการรายงานค่าวิกฤติล่าช้าได้

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน
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ความทันเวลาของการขอใช้เลือดฉุกเฉิน
( เป้ าหมาย ภายใน 15 นาที ครบ100 %)

ห้องปฏิบตั กิ ารธนาคารเลือดสามารถตอบสนองในการขอ
ใช้เลือดในกรณีฉุกเฉิน (Incomplete cross match)ภายใน
15 นาทีได้ตามเป้ าหมาย โดย ในปี 2560 มีการขอใช้เลือด
ในกรณีฉุกเฉิน จานวน 3 รายและ ปี 2561 จานวน 4 ราย
ปี 2562 จานวน 5 ราย ปี 2563 จานวน 1 ราย จากการ
ทบทวนและประเมินระบบการขอให้เลือดยังพบปัญหาการ
บันทึกข้อมูลในใบขอเลือด ขาดลายเซ็นของ พยาบาลผู้
เจาะเลือด แพทย์ผขู้ อ ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบตั งิ านจึงทบทวนและทาแนวทางการขอใช้เลือดร่วม
ทีมสหวิชาชีพ ในปี 2561 จนถึงปัจจุบนั มีความครบถ้วน
ของข้อมูลในใบนาส่งและหลอดเลือดทุกราย

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน

อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้า (Repeat Film)

อัตราการถ่ายภาพรังสีซ้า (Repeat Film) กาหนดเป้ าหมาย
ให้น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี โดยแนวโน้มสูงทีส่ ุดแต่ไม่เกิน
เป้ าหมาย คือปี พ.ศ.2560 อยู่ทร่ี อ้ ยละ1.95 เนื่องจากปี
พ.ศ.2560 มีโครงการคัดกรองผูป้ ่ วยวัณโรค 100 % ทาให้
ปริมาณงานเพิม่ มากขึน้ และเป็ นผูป้ ่ วยสูงอายุ ทาให้มี
ปัญหาในการสื่อสาร ส่วนใหญ่สาเหตุมาจาก การขยับตัว
หลังจากจัดท่าผูป้ ่ วย (Patient motion) และปัญหาเครื่อง
ล้างฟิ ลม์ (CR Reader) เกิดขัดข้องขณะสแกนภาพ
ดาเนินการโดยเปลีย่ นเครื่องล้างฟิ ลม์ จากชนิด CR
(Computed Radiography) เป็ น DR (Digital
Radiography) ภายในปี 2562 และมีการประเมินเจ้าหน้าที่
ประจาทุกปี โดยหัวหน้าหน่วยงานรังสีวทิ ยา
ผลการดาเนินงาน ในปี 2562 -2564 อัตราการถ่ายภาพ
รังสีซ้ามีแนวโน้มลดลงเป็ นร้อยละ 1.78,0.92 และ 0.48
ตามลาดับ

สอบสวนกรณีเข้าข่ายหรือวินิจฉัยโรค COVID-19 ทันเวลา
 มาตรการจาเป็ นในการนามาใช้ ประกอบไปด้วยมาตรการเชิงนโยบายบายทีใ่ ช้พน้ื ทีใ่ นการจัดการของโรคโควิด-19
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แบ่งตามสีการควบคุมกากับ สีแดงเข้ม เป็ นพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเป็ นพืน้ ทีค่ วบคุมควบคุมสูงสุด สีสม้
เป็ นพืน้ ทีค่ วบคุม สีเหลืองเป็ นพืน้ ทีเ่ ฝ้ าระวังสูง โดยใช้อานาจกฎหมาย พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ และความร่วมมือของ
ชุมชนเป็ นหลัก ทัง้ นี้มาตรการการดูแลผูป้ ่ วยได้มุ่งเน้นให้ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด เช่น การ DOT และ การปฏิบตั ติ วั ตาม
แนวทางในผูป้ ่ วยวัณโรค เป็ นต้น กรณีได้รบั แจ้งจากทีม SAT ทีม JIT จะตรวจสอบ ยืนยันการวินิจฉัย แบ่งหน้าทีก่ าร
สอบสวนผูป้ ่ วย และสอบสวนในชุมชน ค้นหากลุ่มสงสัย นาข้อมูลวิเคราะห์ สรุปรายงานส่งตามระบบ ตามเวลาที่
กาหนด และส่งข้อมูลให้ทมี ชุมชนดาเนินการตามแนวทางแต่ละโรคต่อไป
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SRRT
ทีม SRRT อาเภอเถินกาหนด สมรรถนะ 3 ข้อ คือ Detect Report และ Response โดยแบ่งหน้าทีใ่ นบทบาทของ ทีม
SAT และทีม JIT อย่างชัดเจน มี Flow ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การจัดทาทะเบียนประสานงาน และทาแผนทีเ่ พื่อ
จัดทา Mapping Point ในทุกพืน้ ที่ ทัง้ นี้ได้แบ่งโซนปฏิบตั ติ งิ านเป็ น 4 โซนตามภูมทิ ศั น์และขนาดพืน้ ที่กาหนด
ขอบเขตชัดเจน และมีการประเมินทีม SRRT ระดับตาบล และระดับอาเภอ ทัง้ นี้ในปี 2563 ไม่ได้รบั การประเมินเนื่อง
ด้วยสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 แต่ประเมินตนเองอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน SRRT ซึง่ ในปี 2565 จะมี
การประเมินมาตรฐาน SAT / JIT ต่อไป

IV–6 ผลด้ำนกำรเงิน
97 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงิน (IV-6)
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ตัวชี้วดั

เป้ ำหมำย

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

>1.5 เท่า

0.98

1.18

1.34

2.01

2.17

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

>1.0 เท่า

0.85

1.41

1.21

1.79

1.96

อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่า

>0.8 เท่า

0.61

1.22

0.81

1.56

1.63

ข้อมูล/ตัวชี้วดั

ผลกำรดำเนิ นงำน
อัตรำสภำพคล่องทำงกำรเงิน
สภาพคล่ อ งทางการเงิน ในปี 2562-2564 มี
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน(Current Ratio)อยู่ในช่วง 1.34, 2.01
และ 2.17 ตามลาดับ(≥1.5เท่า)ในปี 2556–2557 สินทรัพย์
หมุนเวียนที่ประกอบด้ว ยเงินสดลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือ มี
มากกว่าหนี้ระยะสัน้ ทาให้มีสภาพคล่องตัว ในการชาระหนี้
เพิม่ มากขึ้นในแต่ละปี สาหรับอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
(Quick Ratio) อยู่ในช่วง 1.21, 1.79 และ 1.96 ตามลาดับ
(≥1.0 เท่ า ) แสดงถึง สิน ทรัพ ย์ห มุน เวีย นที่ได้ห ัก สิน ค้า
คงเหลื อ (ยาคงเหลื อ วั ส ดุ ก ารแพทย์ ค งเหลื อ วั ส ดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทนั ตกรรม วัสดุเภสัชกรรม และ
วัสดุอ่นื ๆ ) ซึ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มคี วามคล่องตัวใน
การเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้ต่ าสุ ดออก มีอตั ราที่เพิม่ มากขึ้นใน
แต่ ล ะปี ท าให้มีส ภาพคล่ อ งในการช าระหนี้ ม ากขึ้น ส่ ว น
อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(Cash Ratio)
อยู่ในช่วง 0.81, 1.56 และ 1.63 ตามลาดับ(≥0.8 เท่า)แสดง
ถึง เงิน สดมากกว่ า หนี้ ส ิน ระยะสัน้ ท าให้ มีส ภาพคล่ อ ง
สามารถชาระหนี้ได้และมีอตั ราทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในแต่ละปี
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