รายงานความก้าวหน้ าของแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะสรพ. ของโรงพยาบาลปากพนัง
มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ตอนที่ I ภาพรวมของการบริ หารองค์กร
I-1 การนา
ผูน้ ำสูงสุด/
1. ควรส่งเสริมให้ 1.แผนอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร
ทีมนำ
ทีมนำเพิม่
จัดทำแผนยุทธศำสตร์
1. กำรชีน้ ำองค์กร บทบำทกำร
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง
โดยผูน้ ำระดับสูง
สือ่ สำร สร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรม
2. กำรสือ่ สำร สร้ำง ควำมเข้ำใจ
ควำมปลอดภัย ให้แก่บุคลำกร
ควำมผูกพันโดย
เป้ ำหมำย ทิศทำง โรงพยำบำล
ผูน้ ำ
และจุดเน้นของ
2.ผูบ้ ริหำรประกำศนโยบำย
3. กำรสร้ำง
องค์กรให้ผปู้ ฏิบตั ิ คุณภำพ ของโรงพยำบำลผ่ำน
สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ ทุกระดับเข้ำใจ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำร
กำรพัฒนำ
รวมทัง้ วัฒนธรรม ทีมนำ ประชุมประจำเดือน
4.ระบบกำกับดูแล ควำมปลอดภัย
เจ้ำหน้ำทีร่ พ. เว็บไซด์ เฟส
กิจกำร กำรประเมิน เพื่อให้นำมำ
บุค ไลน์กลุ่ม ของรพ.
ผูน้ ำ/ระบบกำรนำ ปรับปรุงให้เป็ น 2.องค์กรแพทย์ มีขอ้ กำหนด
รูปธรรมชัดเจน
ให้มแี พทย์ ทันตแพทย์ เข้ำ
และพัฒนำระบบ ร่วมทบทวนในทุกทีมคุณภำพ
กำรสือ่ สำรทีม่ ี

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

อยู่ระหว่ำงจัดทำแผน มีกำรอบรมเชิง
โรงพยำบำล ให้
ปฏิบตั กิ ำรปี ละ 1 ครัง้
เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศำสตร์ พชอ.
และเครือข่ำยสุขภำพ
อำเภอปำกพนัง
(ประชุมจัดทำแผนใน
วันที่ 6 พ.ย. 63)

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

-ร้อยละของหน่วยงำน /
ทีป่ ฏิบตั งิ ำนได้บรรลุ
เป้ ำหมำยตำมตัวชีว้ ดั ที่
กำหนด
-ร้อยละกำรดำเนินงำน
ตำมแผนงำนประจำปี
-ร้อยละกำรใช้
งบประมำณตำมแผน
กลยุทธ์
-ร้อยละของกำรจัดทำ
แผนปฏิบตั งิ ำน
ประจำปี ครอบคลุม
ร้อยละ 100
-ร้อยละของตัวชีว้ ดั ของ
โรงพยำบำลทีส่ ำคัญ
ผ่ำนเกณฑ์

ปี 63

ปี 64

/

ปี 65

/

ผู้รบั ผิดชอบ

ทีมนำ
คณะกรรมกำ
รบริหำร งำน
ยุทธศำสตร์

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภำพมำก
ขึน้
2. ทบทวน
ประเมินผลกำร
พัฒนำคุณภำพใน
ภำพรวมและกำร
มีสว่ นร่วมของ
แพทย์ในกำร
พัฒนำคุณภำพที่
ผ่ำนมำ เพื่อ
1. หำปั จจัยทีม่ ี
ผลกระทบ/
อุปสรรคต่อกำร
ขับเคลื่อนกำร
พัฒนำคุณภำพใน
ภำพรวม รวมทัง้
กำรพัฒนำทำง
คลินิก

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
โดยเฉพำะทีมดูแลผูป้ ่ วย
(PCT)
จำกกำรทบทวน พบว่ำ
ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบ/อุปสรรค
ต่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
คุณภำพ ได้แก่ กำรหมุนเวียน
แพทย์ทุกเดือน ทำให้มี
ปั ญหำกำรสือ่ สำรระเบียบ
ปฏิบตั ขิ อ้ กำหนดต่ำงๆของ
โรงพยำบำล รพ.จึงมีระบบ
กำรปฐมนิเทศแพทย์ใหม่ใน
กำรประชุมองค์กรแพทย์ทุก
เดือน มีระบบกำรสือ่ สำรผ่ำน
ไลน์กลุ่ม
2.ปั จจัยแห่งควำมสำเร็จและ
ยังยื
่ นของกระบวนกำร
คุณภำพ รพ.ปำกพนัง ได้มี
กำรเตรียมทีมคุณภำพชุดใหม่

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ปั จจัยแห่ง
ควำมสำเร็จทีจ่ ะ
ทำให้เกิดกำร
พัฒนำก้ำวหน้ำละ
ยังยื
่ น และนำมำสู่
กำรทบทวนหำ
โอกำสพัฒนำ
รวมทัง้ ปรับปรุง
โครงสร้ำงกำร
พัฒนำคุณภำพให้
สำมำรถ
ขับเคลื่อนและ
ประสำนควำม
ร่วมมือในทุกภำค
ส่วนเพื่อกำร
ขับเคลื่อนกำร
พัฒนำไปสู่
เป้ ำหมำยที่
ต้องกำร

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
สำหรับกำรเตรียมพร้อม
หัวหน้ำฝ่ ำยหัวหน้ำงำน
เกษียณอำยุรำชกำร มีระบบพี่
เลีย้ งคุณภำพ คนรุ่นใหม่
เรียนรูง้ ำน กิจกรรมหัวหน้ำพำ
ทำคุณภำพ กิจกรรมทบทวน
ของทีมนำแต่ละทีมตำม
ตำรำงเวลำ

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
2. นำผลจำกข้อ 1
มำวำงแผนกำร
พัฒนำ รวมทัง้
วำงระบบกำกับ
ติดตำม และ
ประเมินผลกำร
พัฒนำใน
ภำพรวมและกำร
พัฒนำทำงคลินิก
อย่ำงเป็ นระบบ
เพื่อหำโอกำส
พัฒนำ และนำมำ
สูก่ ำรพัฒนำ/
ปรับปรุง
กระบวนกำร
ดำเนินงำนกำร
พัฒนำ ตลอดทัง้
ให้กำรสนับสนุน
อย่ำงใกล้ชดิ

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
มีระบบกำรติดตำมตัวชีว้ ดั
สำคัญของโรงพยำบำล โดย
งำนยุทธศำสตร์โรงพยำบำล
และหัวหน้ำงำน รำยเดือน
รำยไตรมำส และรำยปี
นำเสนอเข้ำคณะกรรมกำร
บริหำรโรงพยำบำล และ
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซด์
โรงพยำบำล

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63
/

ปี 64
/

ปี 65
/

ผู้รบั ผิดชอบ
งำนยุธ
ศำสตร์และ
ทีมนำ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
เพื่อให้กำร
ขับเคลื่อนกำร
พัฒนำทัวทั
่ ง้
องค์กร
พัฒนำระบบกำร
ติดตำมผ่ำนกำร
ติดตำมตัวชีว้ ดั
รำยเดือน รำยไตร
มำส โดยทีมนำ
และ
กรรมกำรบริหำร
3. ทีมนำควร
ทบทวนกำรเลือก
KPI ตอน 4 และ
กำรใช้ประโยชน์
จำกกำรวิเครำะห์
ข้อมูล

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ทีมนำได้ทบทวนตัวชีว้ ดั ตอน
4 เพื่อให้ครอบคลุมโรคทีเ่ ป็ น
ปั ญหำสำคัญของหน่วยงำน
และระบบงำนสำคัญ เพื่อให้
บรรลุวสิ ยั ทัศน์โรงพยำบำล

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำร

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

/

ปี 64

/

ปี 65

/

ผู้รบั ผิดชอบ

ทีมนำ
คณะกรรมกำ
รบริหำร งำน
ยุทธศำสตร์

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

I-2 การบริ หารเชิ งกลยุทธ์/
7. กระบวนกำร
ทีมนำควร
จัดทำกลยุทธ์และ ทบทวนกำร
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล กำหนด
8. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของ
เชิงกลยุทธ์ท่ี
แผนกลยุทธ์ให้
ตอบสนองควำมท้ำ สอดคล้องกับ
ทำยครอบคลุม
ควำมได้เรียบ
คุณภำพ ควำม
ควำมท้ำทำย และ
ปลอดภัย กำรสร้ำง โอกำสทีว่ เิ ครำะห์
เสริมสุขภำพ
สรุปผลไว้
9. กำรจัดทำ
ทบทวนกำร
แผนปฏิบตั กิ ำร
กำหนดตัวชีว้ ดั ที่
กำรถ่ำยทอดสูก่ ำร ใช้ตดิ ตำมให้
ปฏิบตั ิ และกำร
สอดคล้องกับ
จัดสรรทรัพยำกร
วัตถุประสงค์ มี
10. กำรกำหนด
กำรสือ่ สำรสร้ำง
ตัวชีว้ ดั และใช้ใน ควำมเข้ำใจและ
นำลงสูก่ ำรปฏิบตั ิ

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

1.จัดประชุมทีมนำ ในกำร
ทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยกำร
วิเครำะห์ SWOT analysis ให้
ครอบคลุมปั จจัยทีส่ ำคัญทีม่ ี
ผลต่อควำมสำเร็จขององค์กร
2.จัดทำกำรทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์ของโรงพยำบำล
เพื่อกำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำให้สอดคล้องกับบริบท
ของโรงพยำบำล
3.กำหนดให้ทุกฝ่ ำยมีตวั ชีว้ ดั
เชิงกลยุทธ์ของโรงพยำบำล
ทุกหน่วยงำน และให้มกี ำร
ถ่ำยทอดตัวชีว้ ดั เชิงกลยุทธ์
รำยบุคคล โดยมีกำรเก็บ
รวบรวมตัวชีว้ ดั ทีง่ ำนแผน
ยุทธศำสตร์ และมีกำรรำยงำน
ผูบ้ ริหำรทุก 3 เดือน

1.หน่วยงำนมีกำรจัด
ประชุมทีมนำ และทีม
หัวหน้ำฝ่ ำย หัวหน้ำ
งำน เพื่อทบทวน
แผลกลยุทธ์ โดยเริม่
ตัง้ แต่กำรช่วยกัน
วิเครำะห์องค์กร จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกำส
อุปสรรค ซึง่ จำกกำร
วิเครำะห์องค์กำร
ต้องเน้น ไปทำง
กลยุทธ์เชิงรับ
2.โรงพยำบำลมีระบบ
กำกับติดตำมตัวชีว้ ดั
โดยหัวหน้ำฝ่ ำยในแต่
ละงำนมีงำนมีหน้ำที่
กำกับละติดตำม
ผลงำน มีกำรรำยงำน

1.นำตัวชีว้ ดั ของ
ปี งบประมำณ 63 มำ
ทบทวน มีกำรให้
รำงวัลชมเชย
หน่วยงำนทีส่ ำมำรถทำ
ผลงำนผ่ำนเกณฑ์ ดี
เยีย่ ม เพื่อสร้ำง
แรงจูงใจในกำรทำ
ผลงำนตัวชีว้ ดั

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

1.ทีมนำมีกำรประชุม
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
ปี 2563 มีกำรประชุม
ทีมนำ เพื่อวทบทวน
แผนยุทธศำสตร์

2.หน่วยงำนกำหนด
ตัวชีว้ ดั เชิงกลยุทธ์ของ
รพ. ร้อยละ 100
3.บุคลลำกรทุกคนรับรู้
และเข้ำใจวิสยั ทัศน์และ
เข็มมุ่งของโรงพยำบำล
100%

ปี 63

/

ปี 64

/

ปี 65

/

ผู้รบั ผิดชอบ

ทีมนำ
คณะกรรมกำ
รบริหำร งำน
ยุทธศำสตร์

มาตรฐาน
กำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

ในหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง มีกำร
ติดตำม
ดำเนินกำรตำม
แผนอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อบรรลุ
เป้ ำหมำยที่
กำหนดไว้
I-3 การมุ่งเน้ นผู้ป่วย/ผู้รบั ผลงาน
11. กำรรับฟั ง/
เรียนรูค้ วำม
ต้องกำรและควำม
คำดหวังของ
ผูร้ บั บริกำรแต่ละ
กลุ่ม
12. กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ และ
ควำมผูกพัน

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
4.จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ 100%
เพื่อสือ่ สำรแผนยุทธศำสตร์
และตัวชีว้ ดั ของโรงพยำบำล
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

ผลงำนต่อผูบ้ ริหำร
ทุกๆ3 เดือน

/

/

/

ทีมนำ HRD

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

I-4 การวัด วิ เคราะห์ และการจัดการความรู้
16. กำรวัดผลกำร 1. ทีมนำควร
1.มีกำรประชุมร่วมกับทีมนำ
ดำเนินกำร
ส่งเสริมให้ทมี ทุก ในกำรคัดเลือกตัวชีว้ ดั เพื่อ
17. กำรวิเครำะห์ ระดับและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
ข้อมูล กำรทบทวน หน่วยงำน
องค์กร โดยพิจำรณำตัง้ แต่
ผลกำรดำเนินกำร ทบทวนกำรวัดผล ตัวชีว้ ดั ระดับหน่วยงำน ทีมนำ
และนำไปใช้
งำน ตัง้ แต่กำร
ระบบ และระดับโรงพยำบำล
ปรับปรุง
คัดเลือกตัวชีว้ ดั
ให้สอดคล้องไปในทิศทำง
ให้สอดคล้อง กับ เดียวกัน

1.พัฒนำระบบกำร
เก็บตัวชีว้ ดั เข้ำระบบ
สำรสนเทศ เพื่อง่ำย
ต่อกำรติดตำม
วิเครำะห์ และ
ประมวลผลข้อมูล
2.ติดตำมตัวชีว้ ดั
ทุกๆ 1 เดือนและ 3

1.ถ่ำยทอดควำมสำเร็จ
ของตัวชีว้ ดั และชื่นชม
ผ่ำนช่องทำงกำร
สือ่ สำรต่ำงๆ เช่น เวป
ไซต์, ไลน์ และบอร์ด
ข้อมูลข่ำวสำร
2.จัดตัง้ คณะกรรมกำร
กำกับติดตำมตัวชีว้ ดั

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

13. กำรใช้ขอ้ มูล
เพื่อกำหนดบริกำร
และกำรอำนวย
ควำมสะดวก
14. กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ และ
จัดกำรคำร้องเรียน
15. กำรคุม้ ครอง
สิทธิผปู้ ่ วย

ทีมนำ/กลุ่มงำน/
หน่วยงำน มีตวั ชีว้ ดั ที่
สอดคล้องกับประเด็น
คุณภำพ ร้อยละ 100

/

/

/

ทีม
สำรสนเทศ

มาตรฐาน
18. คุณภำพของ
ข้อมูล และ
สำรสนเทศ
19. กำรจัดกำร
ระบบสำรสนเทศ
20. ควำมรูข้ อง
องค์กร

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
เป้ ำหมำยทีจ่ ะเป็ น
โรงพยำบำล
คุณภำพ อีกทัง้
ควรครอบคลุม
โรคพืน้ ฐำนของ
โรงพยำบำลซึง่ มำ
จำกข้อมูลและกำร
วิเครำะห์ปัญหำที่
พบ และปรับปรุง
ระบบ จัดเก็บ
ข้อมูลให้ถูกต้อง
น่ำเชื่อถือ และ
นำมำวิเครำะห์ผล
กำรดำเนินงำน
จำกข้อมูลทีม่ อี ยู่
ในเชิงลึก เพื่อให้
ทรำบปั ญหำที่
แท้จริง จัดลำดับ
ควำมสำคัญ

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

2.มีกำรวิเครำะห์ และติดตำม
ตัวชีว้ ดั ทีส่ ำคัญทุก 1 เดือน
และตัวชีว้ ดั อื่นๆ ทุก3 เดือน
เพื่อรำยงำนต่อผูบ้ ริหำร

เดือน เพื่อรำยงำนต่อ
ผูบ้ ริหำรและนำ
ตัวชีว้ ดั ทีไ่ ม่ผ่ำน
เกณฑ์มำทบทวนและ
ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์
ในกำร ดำเนินงำน

โดยมีตวั แทนทุก
หน่วยงำน ทีช่ ่วยกำกับ
ติดตำมตัวชีว้ ดั ของแต่
ละฝ่ ำย

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ปั ญหำ นำไปสู่
กำรตัดสินใจ
วำงแผน
ดำเนินกำร และ
ปรับปรุงผลงำน
รวมทัง้ ทีมควรใช้
ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบใน
กำรกระตุน้ ให้เกิด
กำรพัฒนำมำกขึน้
โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ ผลลัพธ์ในกำร
ดูแลผูป้ ่ วย
2. กำรทบทวน
และประเมินผล
งำนโรงพยำบำล
แล้วนำสิง่ ทีไ่ ด้
จำกกำรทบทวน
นัน้ มำจัดลำดับ

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

2.ประชุมคณะกรรมกำร IM
ทบทวนระบบกำรจัดกำร
ตัวชีว้ ดั เพื่อกำรประเมินผล
งำนของโรงพยำบำล

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

1.นำเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำร โรงพยำบำล
ทุก 6 เดือน เพื่อ
ทรำบข้อมูล และผล

1.มีกำรมอบเกียรติบตั ร
หน่วยงำนทีม่ ี
กระบวนกำรทีด่ ดี ำ้ น
กำรจัดกำรตัวชีว้ ดั

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

1.มีกำรประชุมนำเสนอ
2 ครัง้ ต่อปี
ปี 2563 มีกำรประชุม
คณะกรรมกำร IM เพื่อ
ทบทวนระบบจัดกำร
ตัวชีว้ ดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ควำมสำคัญ เพื่อ
นำไปสูก่ ำร
ปรับปรุงพัฒนำ
ระบบงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง

ความก้าวหน้ า
จากการทบทวน
เพิ่ มเติ ม
1.จัดระบบกำรรักษำควำมลับ
1. ระบบ
สำรสนเทศ และ ของผูป้ ่ วยใน กรณีผปู้ ่ วย
เวชระเบียนควร OSCC ให้มปี ระสิทธิภำพ
ทบทวนระบบกำร

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

กำรดำเนินงำนตำม
ตัวชีว้ ดั
2.นำผลกำรวิเครำะห์
มำจัดลำดับ
ควำมสำคัญในกำร
ปรับปรุง
กระบวนกำร
ดำเนินงำน กำรใช้
ทรัพยำกร ในกำร
พัฒนำระบบงำนที่
สำคัญ

1.จัดทำ WI ของกำร
รักษำควำมลับของ
ผูป้ ่ วยใน กรณีผปู้ ่ วย
OSCC

1.จัดประชุมให้ควำมรู้ 1.กำรร้องเรียนจำก
แก่บุคลำกรเกีย่ วกับ
ผูป้ ่ วยเกีย่ วกับจรรน
ควำมรับผิดชอบในกำร บรรณวิชำชีพ(กำร
รักษำควำมลับ วิธกี ำร

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ให้บริกำรผูป้ ่ วยใน
กรณีทม่ี คี วำม
ละเอียดอ่อนต่อ
กำรถูกละเมิด
ร่วมกับทีมดูแล
ผูป้ ่ วย กำหนด
แนวทำงกำร
รักษำควำม
ปลอดภัย และ
ควำมลับของ
ข้อมูล พร้อมทัง้
จัดทำแนวทำง
ปฏิบตั ิ
2. กำรจัดกำร
ควำมรู้ ควร
รวบรวมควำมรูท้ ่ี
ได้จำกบุคคล
(tacit) และควำมรู้
ทำงวิชำกำร

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565
จัดกำรเมื่อมีกำรขอให้
เปิ ดเผยข้อมูลซึง่ เป็ น
กำรละเมิดกำรรักษำ
ควำมลับ

1.กำรรวบรวมควำมรูท้ ส่ี ำคัญ
กำหนดให้มี คลังควำมรูข้ อง
โรงพยำบำล ในรูปแบบ ของ
ไฟล์โดยพัฒนำกำรจัดเก็บชุด
ควำมรูอ้ ย่ำง เป็ นหมวดหมู่
ค้นหำง่ำย และเป็ นปั จจุบนั

1.จัดรวบรวมคลัง
ควำมรูข้ อง รพ. ใน
รูปแบบ ของ ไฟล์
โดยพัฒนำกำร
จัดเก็บชุด ควำมรู้
อย่ำงเป็ นหมวดหมู่

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั
รักษำควำมลับผูป้ ่ วย)
เป็ นศูนย์
ผลลัพธ์ปี 2563 เป็ น 0

1.สร้ำงแรงจูงใจในกำร 1. มีเรื่องเล่ำ R2R
ทำ R2R ,CQI
,CQI อย่ำงน้อย
นวัตกรรม เรื่องเล่ำ
หน่วยงำนละ 2 เรื่อง
อย่ำงต่อเนื่อง โดย จัด
ประกวด กำรให้เกียรติ
บัตร

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

(explicit) ที่
เพื่อ กำรนำไปใช้ในกำรพัฒนำ
องค์กรได้จดั กำร ระบบกำรดูแลผูป้ ่ วยได้งำ่ ย
แลกเปลีย่ นใน
ยิง่ ขึน้
องค์กร เช่น
งำนวิจยั ทำง
คลินิก CQI, R2R
นำมำรวบรวมให้
ข้อมูลมีควำม
พร้อมใช้ สำมำรถ
นำไปขยำยให้เกิด
กำรเรียนรู้
ออกแบบ
ระบบงำนใน
องค์กร เพื่อให้
เกิดประโยชน์ใน
กำรจัดบริกำรและ
กำรดูแลผูป้ ่ วยได้
อย่ำงเหมำะสม
ต่อไป

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563
ค้น หำง่ำย และเป็ น
ปั จจุบนั เพื่อกำร
นำไปใช้ในกำรพัฒนำ
ระบบ กำรดูแลผูป้ ่ วย
ได้งำ่ ยขึน้

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

I-5 การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
21. ขีด
1.ขีด
ควำมสำมำรถและ ควำมสำมำรถและ
ควำมเพียงพอ
ควำมเพียงพอ
22. สุขภำพและ
จำกทีโ่ รงพยำบำล
ควำมปลอดภัยของ ได้มกี ำรวิเครำะห์
กำลังคน
ควำมเพียงพอ
23. กำรสร้ำงเสริม ของอัตรำกำลังใน
สุขภำพของ
กำรปฏิบตั งิ ำน
กำลังคน
แล้วนัน้ ควร
24.ควำมผูกพันและ กำหนดแนวทำง
ผลกำรปฏิบตั งิ ำน ในกำรสรรหำที่
ระบบกำรจัดกำรผล ชัดเจน โดยให้
กำรปฏิบตั งิ ำน
ครอบคลุม
25. กำรพัฒนำ
บุคลำกรทีใ่ ห้กำร
กำลังคน และผูน้ ำ ดูแลผูป้ ่ วย
โดยตรงและ
บุคลำกรในสำย
สนับสนุน เพื่อให้

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ทีมคณะกรรมกำรบริหำรและ
ทีม HRD รพ.ปำกพนัง ได้
ทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกร
ให้เป็ นไปตำม เข็มมุ่ง service
plan โรคทีเ่ ป็ นจุดเน้น และ
ควำมต้องกำรของโรงพยำบำล
ในวันที2่ ธันวำคม 2562

ผูท้ ย่ี ่นื แสดงควำม
จำนงลำศึกษำ
ฝึกอบรมตำม
service plan และ
ควำมต้องกำรของ
โรงพยำบำลมีดงั นี้
1.สำขำบริบำลเภสัช
กรรมสำหรับผูป้ ่ วย
โรคไต
2.สำขำบริบำลเภสัช
กรรมสำหรับผูป้ ่ วย
โรคทำงจิตเวช
3.กำรพยำบำลเวช
ปฏิบตั กิ ำรบำบัด
ทดแทนไต(กำรฟอก
เลือดด้วยเครื่องไต
เทียม)

ทีมคณะกรรมกำร
บริหำรและทีม HRD
รพ.ปำกพนัง ได้
ทบทวนแผนพัฒนำ
บุคลำกรตำมเข็มมุ่ง
service plan โรคที่
เป็ นจุดเน้น และควำม
ต้องกำรของ
โรงพยำบำล อย่ำง
ต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 62

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

มีผทู้ ไ่ี ด้รบั กำรศึกษำ
/
ตำมทีแ่ สดงควำมจำนง
4 สำขำได้ศกึ ษำต่อ
ตำมแผน 2 สำขำ คิด
เป็ น 50 %

ปี 63

ปี 64

/

ปี 65

/

ผู้รบั ผิดชอบ

ทีม HRD

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
สำมำรถ
ปฏิบตั งิ ำนได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2.กำรพัฒนำ
กำลังคน ควร
ส่งเสริมให้มกี ำร
ค้นหำ training
need ทีม่ ำจำก
ควำมเสีย่ งในกำร
ปฏิบตั งิ ำน ผล
กำรทบทวน
กระบวนกำรดูแล
ผูป้ ่ วย กำรนิเทศ
ทำงกำรพยำบำล
เป็ นต้น นำมำ
จัดทำแผนกำร
อบรมทีต่ รง
ประเด็น เพื่อให้

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

4.กำรพยำบำลเวช
ปฏิบตั ฉิ ุกเฉิน

กำรฝึก training need ในปี
2563 ทีไ่ ด้จำกกำรนิเทศ
ทำงกำรพยำบำลและจำกกำร
ค้นหำควำมเสีย่ ง
1.กำรทบทวนกำรใช้ SOS
score ในผูป้ ่ วยวิกฤตเพื่อให้
ครอบคลุมตำมประเภทของ
ผูป้ ่ วยตัง้ แต่แรกรับจนถึง
จำหน่ำย
2. ทบทวนกำรใช้ pain score
ในผูป้ ่ วยทีม่ ำด้วยอำกำรปวด
ทุกรำย
3.กำรบันทึกทำงกำรพยำบำล
ตำมมำตรฐำน

-กิจกรรมนิเทศ
นิเทศติดตำมทุก 1
ทำงกำรพยำบำล
เดือน
นิเทศทุกเดือนโดย
หัวหน้ำงำน
-Internal survey โดย
คณะกรรมกำรฝ่ ำย
กำรพยำบำลปี ละ 1
ครัง้

ร้อยละของกำรปฏิบตั ิ
ตำมแผนกำรนิเทศ
ทำงกำร ร้อยละ 100

/

/

/

ทีม HRD

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
เกิดควำม
ปลอดภัยและลด
เหตุกำรณ์ทไ่ี ม่พงึ
ประสงค์ในกำร
ปฏิบตั งิ ำน
3. ควรส่งเสริม
กำรนำข้อมูลกำร
ประเมินควำมพึง
พอใจและควำม
ผูกพันมำ
วิเครำะห์ควำม
เหมำะสมในกำร
ใช้ประโยชน์ตำม
บริบทขององค์กร
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
จะนำไปปรับ
ควำมผูกพันของ
บุคลำกร

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

กำรจ่ำยเงินตอบแทนล่วงเวลำ
, เงินพิเศษ ออกตรงเวลำ ทุก
เดือน จนท. มีขวัญและ
กำลังใจในกำรทำงำน รวมทัง้
มีควำมรักองค์กร ช่วยกัน
ขับเคลื่อนงำน

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

มีกำรประเมิน
happinometerเพื่อใช้ จัดทำแผนงำน
วัดควำมสุขของ
โครงกำร OD กำรจัด
คนทำงำนในองค์กร กีฬำสัมพันธ์
ได้ทุกกลุ่มงำน และ
สำมำรถทรำบค่ำ
คะแนนเฉลีย่ ควำมสุข
ของตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึง่ พบว่ำ
Happy money มี
คะแนนต่ำสุด
รองลงมำคือ Happy
relaxed

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

-อัตรำควำมผำสุกของ
บุคลำกร
(Happinometer) >
ร้อยละ70
-อัตรำกำรลำออกของ
เจ้ำหน้ำที่ < ร้อยละ 3

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

เจ้ำหน้ำทีใ่ นองค์กร
ลำออก 3 รำย คิด
เป็ นร้อยละ 1.33 ในปี
2563
4. ระบบพัฒนำ
จนท.ทีเ่ ข้ำรับกำรอบรม เมื่อ -มีกำรกำกับติดตำม
และเรียนรูส้ ำหรับ กลับมำได้นำควำมรูท้ ไ่ี ด้จำก ประเมินผลลัพธ์จำก
ผูน้ ำ ควรติดตำม กำรประชุมมำถ่ำยทอดให้
กำรประชุม นอกจำก
ประเมินผลลัพธ์ บุคลำกรในหน่วยงำนรับทรำบ กำรเขียนรำยงำนกำร
จำกกำรส่ง
ในส่วนหัวหน้ำงำนคุณภำพ
ประชุม, กำรถ่ำยทอด
บุคลำกรไปอบรม เมื่อกลับมำจำกกำรประชุมได้ ให้บุคลำกรรับทรำบ
ทีไ่ ด้วำงแนวทำง นำสิง่ ทีไ่ ด้จำกกำรประชุมมำ แล้ว มีกำรติดตำมผู้
ไว้ให้ครอบคลุม ถ่ำยทอดให้ผปู้ ฏิบตั ริ บั ทรำบ ปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัด
ทัง้ ระดับผูน้ ำและ รวมทัง้ ถ่ำยทอดสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ เพื่อตอบสนอง
ผูป้ ฏิบตั งิ ำน เพื่อ จำกกำรประชุมให้ทมี คุณภำพ นโยบำยขององค์กร
ค้นหำโอกำส
หัวหน้ำงำน หัวหน้ำฝ่ ำย
พัฒนำในกำร
ทรำบ
เรียนรูท้ จ่ี ะ
ตอบสนองเป้ ำ
หมำยขององค์กร

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

1.บุคลำกรผ่ำนกำร
ประเมินspecific
competency
2.บุคลำกรเข้ำอบรม
ตำมแผน

3วิสญ
ั ญีผ่ำนกำรอบรม
ปี ละ 1 ครัง้

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
5. ควรพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำร
อัตรำกำลัง
บุคลำกรโดย
ประเมินกำร
มอบหมำยงำน
ตำมหน้ำทีท่ ่ี
รับผิดชอบ
ติดตำมผลลัพธ์
ควำมเสีย่ งที่
เกิดขึน้ โดย
คำนึงถึงมำตรฐำน
วิชำชีพ
โดยเฉพำะใน
หน่วยงำนทีต่ อ้ ง
ดูแลผูป้ ่ วยเสีย่ งสูง
เพื่อให้เกิดควำม
ปลอดภัยทัง้

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
1.บุคลำกรใน 3 หน่วยงำน
ผ่ำนกำรทดสอบสมรรถนะที่
จำเป็ น 100 %
2.หัวหน้ำเวร ER ผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตรเวชปฏิบตั ิ
ฉุกเฉิน 2 คน (40%)

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

1.ประเมินสมรรถนะ
เฉพำะของบุคลำกร 3
หน่วยงำนต่อเนื่องทุก
ปี
2.แผนพัฒนำ
บุคลำกร อบรม
หลักสูตรเวชปฏิบตั ิ
3.วิสญ
ั ญีพยำบำล
ฉุกเฉิน ปี ละ 1 คน
ผ่ำนกำรอบรมฟื้ นฟูวสิ ญ
ั ญี
ตัง้ แต่ปี 2564-2568
พยำบำลทุกปี คิดเป็ น 100 % 3.แผนพัฒนำ
บุคลำกรอบรมฟื้ นฟู
4.มีระบบกำรจัดอัตรำกำลัง
วิสญ
ั ญีพยำบำลอย่ำง
สำรองทัง้ 3 หน่วยงำน
น้อย ปี ละ 1 ครัง้

5. มีระบบปรึกษำแพทย์
เฉพำะทำง
6.มีขอ้ ตกลงในองค์กรแพทย์

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

. แผนอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร
อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำ
จัดทำแผนยุทธศำสตร์
แผนกำรพัฒนำใน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง
ปี งบประมำณ 2564
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรม
ควำมปลอดภัย ให้แก่บุคลำกร
โรงพยำบำล
-ทีมประสำนงำนคุณภำพ
โรงพยำบำลวำงแผนลงเยีย่ ม
หน้ำงำนเป็ นพีเ่ ลีย้ งหน่วยงำน
ในกำรเรียนรูก้ ำรทำงำนผ่ำน
กำรนำ3P มำปรับใช้
-จัดกิจกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพโรงพยำบำล นำเสนอ
CQI ประจำปี

กิจกรรมนำเสนอ
ผลงำนคุณภำพ CQI ,
R2R และนวตกรรม
ประจำปี

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

ผูร้ บั บริกำรและ
ผูป้ ฏิบตั งิ ำน
I-6 การปฏิ บตั ิ การ
26. กำรออกแบบ
บริกำรและ
กระบวนกำรทำงำน
กำรจัดกำรและ
ปรับปรุง
กระบวนกำรทำงำน
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
27. กำรจัดกำรห่วง
โซ่อุปทำน
28. กำรจัดกำร
นวัตกรรม
29. กำรจัดกำรด้ำน
กำรเรียนกำรสอน
ทำงคลินิก

1. ควรส่งเสริมให้
ทุกระดับทำควำม
เข้ำใจในคุณค่ำ
เป้ ำหมำยของงำน
ระบบงำน และ
เรียนรูก้ ำรนำ 3P
มำปรับใช้ให้
เหมำะสม และ
เรียนรูใ้ นกำรหำ
โอกำสพัฒนำ
คุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง

มีเรื่องเล่ำ R2R ,CQI
อย่ำงน้อย หน่วยงำน
ละ 2 เรื่อง
ปี 2563 12 เรื่อง

/

/

/

ทีมนำ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

30. ควำมพร้อม
2. ควรส่งเสริมให้
สำหรับภำวะฉุกเฉิน มีกำรทบทวน
และภัยพิบตั ติ ่ำง ๆ ควำมสำมำรถ
เฉพำะองค์กร
โดยเฉพำะกำร
เป็ นโรงพยำบำล
ระดับ M2 โดย
ประเมินจำก
ข้อมูลพืน้ ฐำนของ
โรงพยำบำล และ
ควำมสำมำรถ
จัดบริกำรเองโดย
ไม่ตอ้ งพึง่ พิง
เครือข่ำย จะทำให้
กำรดำเนินงำนได้
อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ
และควร
สอดคล้องกับ

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

ทีมนำและทีมคุณภำพ ประชุม อยู่ระหว่ำงกำร
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ เข็ม ดำเนินกำร
มุ่ง และ core competency
ของโรงพยำบำล ทีก่ ำหนดไว้
เดิมว่ำ ทำงำนแบบมีสว่ นร่วม
โดยภำคีเครือข่ำย ให้พจิ ำรณำ
กำรจัดบริกำรเองทีไ่ ม่ต้อง
พึง่ พิงเครือข่ำย

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
แนวทำง
โรงพยำบำล
คุณภำพ ตำม
แผนยุทธศำสตร์
ทีต่ งั ้ ไว้ ผูน้ ำ
ระดับสูงควร
ส่งเสริมให้นำ
ข้อมูลทัง้
Hospital base
และ Customer
base มำวิเครำะห์
หำควำมคำดหวัง
ของผูร้ บั บริกำร
ตัง้ เป้ ำหมำยของ
กำรปรับ
กระบวนกำร
ทำงำนให้ชดั เจน
(Purpose)
รวมถึงกำหนด

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ตัวชีว้ ดั เพื่อใช้
กำกับติดตำม
สะท้อนผลลัพธ์
ควำมก้ำวหน้ำ
ของกระบวนกำร
(Performance)
ให้เกิดกำรพัฒนำ
ได้อย่ำงต่อเนื่อง
3. ควรทบทวน
ภำวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบตั ทิ ่ี
โรงพยำบำลมี
โอกำสเผชิญให้
ครอบคลุม ซ้อม
อย่ำงสม่ำเสมอ
และประเมิน
ประสิทธิภำพของ
แผนทีจ่ ดั ทำไว้

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
3.ทีมนำและคณะกรรมำรEOC
โรงพยำบำล ได้ทบทวนภำวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบตั ทิ ่ี
โรงพยำบำลเผชิญ ครอบคลุม
ถึง ภัยจำกพำยุ ปั ญหำลิฟต์
ติด โรคระบำดไวรัส โคโรนำ
-19 มีกำรจัดทำคำสัง่
มอบหมำยงำนผูร้ บั ผิดชอบ
และมีกำรซ้อมแผนในปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565
-ดำเนินกำรซ้อมแผน
เหตุฉุกเฉินปี ละครัง้

-ได้ดำเนินกำรซ้อม
แผนกรณีลฟิ ต์คำ้ ง
-ซ้อมแผนอัคคีภยั
-ซ้อมแผนรับผุป้ ่ วย
หรือผูส้ งสัยติดเชือ้
ไวรัสโคโรน่ำ –19
ตัง้ แต่กำรรับแจ้งเหตุ
ออกรับเหตุ และ
นำส่งเข้ำรับกำรรักษำ
ในโรงพยำบำลพร้อม
ทัง้ มีแนวทำงปฏิบตั ิ -วำงระบบควำม
-ซ้อมแผนอุบตั เิ หตุ ปลอดภัยแก่ผใู้ ช้เรือ
หมู่ทำงน้ำ
ข้ำมฟำก อบรมกำร
ช่วยฟื้ นคืนชีพขัน้
พืน้ ฐำนแก่พนักงำนขับ
เรือและผูช้ ่วย

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ตอนที่ II ระบบงานสาคัญของโรงพยาบาล
II-1 การบริ หารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
II-1.1 ภาพรวม
1.ภาพรวมการ -ทบทวนกำรบริหำรควำม
การพัฒนา
พัฒนาคุณภาพ เสีย่ งในคณะกรรมกำรบริหำร
ควรส่งเสริมให้ทมี ควำมเสีย่ งซึง่ มีตวั แทนจำกทุก
คุณภาพ
นำทำงคลินิกและ หน่วยงำนเป็ นผูจ้ ดั กำรควำม
31. ระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ ทีมนำเฉพำะด้ำน เสีย่ งในหน่วยงำน
-กำหนดให้หน่วยงำนทบทวน
ทุกทีมมอง
กำรประสำนงำน
และบูรณำกำร กำร ภำพรวมในกำร ควำมเสีย่ งในแต่ละหน่วยงำน
พัฒนำ ทำควำม
ทำงำนเป็ นทีม
เข้ำใจในบทบำท
32. กำรประเมิน
ในกำรวำง
ตนเองและจัดทำ
แผนพัฒนำคุณภำพ นโยบำย
เป้ ำหมำย ตัวชีว้ ดั
33. กำรทบทวน
กำรให้บริกำรและ และกำรกำกับ
ติดตำม รวมทัง้
กำรดูแลผูป้ ่ วย
ศึกษำเป้ ำหมำย -กำหนด trigger ในกำรค้นเวช
34. กำรพัฒนำ
ของมำตรฐำนที่ ระเบียนมำทบทวนเพื่อหำ AE
คุณภำพกำรดูแล
เกีย่ วข้อง นำมำสู่
ผูป้ ่ วย

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

-ทบทวนแนวทำงกำร -ให้ควำมรูเ้ กีย่ วกับ
บริหำรควำมเสีย่ ง
ระบบบริหำรควำมเสีย่ ง
และปรับปรุงคู่มอื
ในทีป่ ระชุม
ประจำเดือนของ
โรงพยำบำล
-หน่วยงำนทบทวน -ทุกหน่วยงำนจัด
อุบตั กิ ำรณ์พร้อมทัง้ ประชุมทบทวน
บันทึกในโปรแกรม
กระบวนกำรรักษำและ
National Reporting ควำมเสีย่ งใน
and Learning
หน่วยงำน ทุกเดือน
System
หรือทุกครัง้ ทีเ่ กิด
อุบตั กิ ำรณ์ระดับ G H I
ก่อนทบทวนในทีมPCT
-คกก ควำมเสีย่ ง
กำหนด Trigger 15

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

-จำนวนอุบตั กิ ำรณ์
เพิม่ ขึน้

ลดลง
40%

-ร้อยละของหน่วยงำน
ทบทวนอุบตั กิ ำรณ์

92%

-ทบทวน Risk register -ร้อยละของหน่วยงำน
ระดับโรงพยำบำล ทุก จัดทำ Risk
3 เดือน
Register

92%

ปี 64

/

ปี 65

/

ผู้รบั ผิดชอบ

ทีมนำ ทีม
RM

มาตรฐาน
35. ระบบบริหำร
ควำมเสีย่ งและ
ควำมปลอดภัย
36. กระบวนกำร
บริหำรควำมเสีย่ ง
37. กำรเรียนรูจ้ ำก
อุบตั กิ ำรณ์

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
กำรวิเครำะห์
ช่องว่ำงระหว่ำง
สถำนกำรณ์จริง
กับมำตรฐำน และ
วำงแผนพัฒนำให้
สอดคล้องกับ
บริบท และ
ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ
กำรพัฒนำอย่ำง
สม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

และนำเข้ำทบทวนในทีม PCT ตัวในกำรหำเวช
เพื่อพัฒนำเชิงระบบ
ระเบียนมำทบทวน

-นำอุบตั กิ ำรณ์และกำรแก้ไข
เชิงระบบมำทำ Risk register
ระดับหน่วยงำนและระดับ
โรงพยำบำล
-ทำ risk matrix จัดลำดับ
ควำมสำคัญของควำมเสีย่ ง
เสนอในกรรมกำรบริหำรและ
ทีมทีเ่ กีย่ วข้องทุก 3 เดือน/
จัดทำ Risk register ระดับ
โรงพยำบำล
-มีกำรวิเครำะห์หำสำเหตุของ
2. ระบบบริ หาร รำกในอุบตั กิ ำรณ์รุนแรง
ความเสี่ยง ควร (ระดับ G-I และ Harm ระดับ
Eขึน้ ไป) และแก้ไขเชิงระบบ
พัฒนำระบบ
บริหำรควำมเสีย่ ง ร่วมกับทีมPCT
เพิม่ ควำมเข้ำใจ

-หน่วยงำนนำ
อุบตั กิ ำรณ์และ
แนวทำงมำจัดทำ
Risk Register

-ทุกหน่วยงำนจัดทำ
Risk Register

-อุบตั กิ ำรณ์รุนแรง G-I 100%
ได้รบั กำรแก้ไขทันเวลำ

-วิเครำะห์หำสำเหตุ
-บุคลำกรผูป้ ฏิบตั งิ ำน 95.45
ของรำกในอุบตั กิ ำรณ์ หน้ำงำนได้รบั กำรอบม %
รุนแรง (ระดับ G-I และ กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
Harm ระดับ Eขึน้ ไป)
และแก้ไขเชิงระบบ

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ควำมสำคัญกับ
บุคลำกรในกำร
บ่งชีค้ วำมเสีย่ งทัง้
ทำงคลินิกและ
ทัวไป
่ และเพิม่
กลไกกำรค้นหำ
ควำมเสีย่ งทัง้ เชิง
รุกและเชิงรับ
คัดเลือกเวช
ระเบียนมำ
ทบทวนเพื่อ
ค้นหำ AE มำใช้
ประโยชน์ในกำร
พัฒนำรวมทัง้
ดำเนินกำรตำม
รอย กำรตรวจ
เยีย่ มหน้ำงำนต่ำง
ๆ นำข้อมูลควำม
เสีย่ ง อุบตั กิ ำรณ์

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

-ให้ควำมรูเ้ รื่องกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งแก่บุคลำกรระดับผู้
ปฏิบตั หิ น้ำงำน (ปี 62 จัด
อบรมในกลุ่มผูบ้ ริหำร)

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ร่วมกับทีม PCT ทุก
รำย
-จัดอบรมเรื่องกำร
บริหำรควำมเสีย่ งแก่
บุคลำกรระดับผูป้ ฏิบตั ิ
หน้ำงำน

-อุบตั กิ ำรณ์ควำม
รุนแรง G-I ได้รบั กำร
ทบทวนเบือ้ งต้นใน
หน่วยงำนแต่ไม่ได้รบั
กำรทบทวนเชิงระบบ
ภำยใน 7 วันทุกรำย

-อุบตั กิ ำรณ์ระดับ G-I 100%
วิเครำะห์หำสำเหตุและ
แก้ไขเชิงระบบ

-จนท ผูป้ ฏิบตั หิ น้ำงำน 0
ได้รบั กำรอบรม

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
เข้ำสูร่ ะบบและ
นำไปสูก่ ำร
วิเครำะห์ เรียนรู้
ข้อมูลควำมเสีย่ ง
เพื่อแก้ปัญหำเชิง
ระบบ สำหรับ
อุบตั กิ ำรณ์เข้ำสู่
ระบบและนำไปสู่
กำรวิเครำะห์
เรียนรูข้ อ้ มูลควำม
เสีย่ งของ
โรงพยำบำล เพื่อ
แก้ปัญหำเชิง
ระบบ สำหรับ
อุบตั กิ ำรณ์ควำม
รุนแรงสูง ควร
วิเครำะห์สำเหตุท่ี
แท้จริง และนำมำ
พัฒนำกำร

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

-ร้อยละอุบตั กิ ำรณ์ G-I 59%
ได้รบั กำรทบทวน
ทันเวลำ

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ออกแบบระบบที่
รัดกุม เพื่อ
ป้ องกันกำรเกิด
อุบตั กิ ำรณ์ซ้ำ
รวมทัง้ ส่งเสริมให้
นำ Risk register
มำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร
ควำมเสีย่ ง
3. 3. คุณภำพกำร
ดูแลผูป้ ่ วย ทีมนำ
ทำงคลินิกควร
กำหนดกลุ่ม
ประชำกรทำง
คลินิก (clinical
population) ให้
ครอบคลุม และ
สอดคล้องกับ
บริบท วิสยั ทัศน์

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ขององค์กร
เพื่อให้กำรดูแล
ผูป้ ่ วยได้อย่ำง
เหมำะสม และ
ตรงกับปั ญหำของ
พืน้ ทีโ่ ดยใช้ขอ้ มูล
ทีม่ อี ยู่มำร่วมใน
กำรพิจำรณำ
เลือกกลุ่มโรค
เรือ้ รัง เช่น DM,
HT กลุ่มโรค
acute disease
ต่ำงๆ ทีต่ อ้ ง
เตรียมพร้อมกับ
ภำวะฉุกเฉินของ
โรค เช่น AMl,
stroke, sepsis
กำหนดตัวชีว้ ดั ที่
เหมำะสมในกำร

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ติดตำมผล กำร
ดูแลผูป้ ่ วยได้ เช่น
ทบทวนผูป้ ่ วยทีม่ ี
กำรเสียชีวติ ทัง้
ก่อนถึง
โรงพยำบำล และ
ทัง้ ที่ refer ต่อ
และเสียชีวติ เพื่อ
พัฒนำกำร refer
ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ควรทบทวนกำร
ดูแลให้เป็ นไป
ตำมมำตรฐำนและ
สร้ำง CPG อย่ำง
เหมำะสมกับ
บริบทของ
โรงพยำบำล

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

II-2 การกากับดูแลด้านวิ ชาชีพ
38. ระบบบริหำร
1. ระบบบริหำร
กำรพยำบำล
กำรพยำบำล :
39. ปฏิบตั กิ ำรทำง ควรวำงแผนเรื่อง
พยำบำล
กำลังคนพิจำรณำ
40. องค์กรแพทย์ ภำระงำน รวมทัง้
พัฒนำ ควำมรู้
ควำมสำมำรถของ
พยำบำล
กระบวนกำรคิด
เชิงบวกให้ชดั เพื่อ
รองรับกำร
จัดบริกำร เรียนรู้
ปั ญหำ มำพัฒนำ
ระบบบริหำรกำร
พยำบำลให้มี
ประสิทธิภำพมำก
ขึน้ รวมทัง้
พัฒนำกำร

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

1.วิเครำะห์ผลิตภำพ
(Productivity) ในกำรทำงำน
ของทุกหน่วยงำน

-ผลิตภำพ
-วิเครำะห์ผลิตภำพ
(Productivity) ในกำร (Productivity) ในกำร
ทำงำน ปี 63 ของแต่ ทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ละหน่วยงำนเป็ นดังนี้
OPD = 142.5
ER = 125.0
Ward หญิง =
194.10
Ward ชำย = 167.41
Ward เด็ก = 104.65
LR = 137.5
OR = 31.68

-ร้อยละของหน่วยงำน
มีผลิตภำพ
(Productivity) ในกำร
ทำงำนอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน 90-110

/

/

/

-องค์กร
พยำบำล

2.กำหนดแนวทำงกำรเฝ้ ำ
ระวังผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ ง เช่น
Hypoglycemia ร่วมกับทีม

-ปรับปรุง CPG กำร
เฝ้ ำระวังผูป้ ่ วย
Hypoglycemia โดย
กำหนดให้ Record

-ร้อยละของกำรปฏิบตั ิ
ตำม CPG รำยโรค

/

/

/

-องค์กร
พยำบำล

-ติดตำมกำรใช้ CPG
อย่ำงต่อเนื่อง

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ปฏิบตั กิ ำร
พยำบำลในกำร
ดูแลผูป้ ่ วยกลุ่ม
เสีย่ ง วิเครำะห์
ข้อมูลทำงคลินิก
ของผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
และตัดสินใจ
จัดกำร เฝ้ ำระวัง
ผูป้ ่ วยได้
เหมำะสม
พัฒนำกำรบันทึก
ทำงกำรพยำบำล
ให้ทนั เวลำ
สะท้อนกำรใช้
กระบวนกำร
พยำบำลและหำ
โอกำสพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

PCT รวมทัง้ โรคอื่น ๆ ทีม่ ี
ภำวะวิกฤต

Vital signs q 1 hr x
4 ครัง้
q hr x 2 ครัง้ Until
stable หลังจำกนัน้ q
4 hr
-ผูป้ ่ วย Sepsis และ
โรคอื่นๆ ทีม่ ภี ำวะ
วิกฤต เฝ้ ำระวังตำม
SOS Score

3.กำรนิเทศทำงกำรพยำบำล
-ทุกเดือนโดยหัวหน้ำงำน
-Internal survey ปี ละ
1 ครัง้ โดยคณะกรรมกำร
บริหำรกลุ่มงำนกำรพยำบำล

-จำกกำรนิเทศ
-กำรนิเทศทำงกำร
ทำงกำรพยำบำล ได้ พยำบำล
จัดทำ Training need
ดังนี้
1.กำรบันทึกทำงกำร
พยำบำลตำม
มำตรฐำน
2.กำรประเมินผูป้ ่ วย
โดยใช้ SOS Score

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

-ร้อยละกำรนิเทศ
ทำงกำรพยำบำลตำม
แผน
-กำรใช้กระบวนกำร
พยำบำลและกำร
บันทึกทำงกำร
พยำบำลมีคะแนน
มำกกว่ำร้อยละ 80

ปี 63

ปี 64

ปี 65

/

/

/

ผู้รบั ผิดชอบ

-องค์กร
พยำบำล

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

4.ประเมินสมรรถนะบุคลำกร
ทำงกำรพยำบำล

3.กำรประเมิน Pain
Score ในผูป้ ่ วยทีม่ ำ
ด้วยอำกำรปวด

5.จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
ตำม Service Plan
-ปี งบประมำณ 2563 แผน
ฝึกอบรมเฉพำะทำง 4-6 เดือน
3 สำขำประกอบด้วย
1) สำขำกำรพยำบำลเวช
ปฏิบตั กิ ำรบำบัดทดแทนไต
(กำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม) 1 คน
2) สำขำกำรพยำบำลเวช
ปฏิบตั ฉิ ุกเฉิน 1 คน
3) สำขำกำรพยำบำลเวช
ปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ (กำรรักษำโรค
เบือ้ งต้น) 1 คน

-บุคลำกรทำงกำร
พยำบำลมีสมรรถนะ
ตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ร้อยละ 100

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

-ประเมินสมรรถนะ
บุคลำกรทำงกำร
พยำบำล

-ปี 2563 บุคลำกร
-กำรทำแผนพัฒนำ
ทำงกำรพยำบำล
บุคลำกรตำม Service
ได้รบั กำรฝึกอบรม
Plan
เฉพำะทำง 4-6 เดือน
ตำม Service Plan 2
สำขำ ดังนี้
1) สำขำกำรพยำบำล
เวชปฏิบตั ฉิ ุกเฉิน 1
คน

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

-บุคลำกรทำงกำร
พยำบำลมีสมรรถนะ
ตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด
มำกกว่ำร้อยละ 85

/

/

/

-ร้อยละของบุคลำกร
ทำงกำรพยำบำลได้รบั
กำรฝึกอบรมตำม
Service Plan ตำม
แผน

/

/

/

ผู้รบั ผิดชอบ

-องค์กร
พยำบำล

-องค์กร
พยำบำล

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

2) สำขำกำรพยำบำล
เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ (กำร
รักษำโรคเบือ้ งต้น)
1 คน
2. องค์กรแพทย์ 1.มีนโยบำยให้แพทย์และทันต 1.แพทย์/ทันตแพทย์
ควรส่งเสริมให้
แพทย์มสี ว่ นร่วมเป็ นกรรมกำร มีสว่ นร่วมในงำน
แพทย์ในองค์กร คุณภำพทุกทีม
คุณภำพ
ร่วมวำงแผนและ 2.แพทย์เฉพำะทำงเข้ำร่วม
แนวทำง
ทบทวนในทีมดูแลผูป้ ่ วยทุก
ตอบสนอง
วันพฤหัสบดี นำผลจำกกำร
ยุทธศำสตร์อย่ำง ทบทวนมำปรับปรุง CPG
ยังยื
่ น และเน้นให้ พัฒนำระบบกำรดูแลผูป้ ่ วย
แพทย์และทันต 3.เลขำนุกำรองค์กรแพทย์เป็ น
แพทย์มสี ว่ นร่วม ประธำนกรรมกำรสำรสนเทศ
ทบทวนเวช
และเวชระเบียน
ระเบียนทำง
4.มีกำรทบทวนงำนคุณภำพ
คลินิก และใช้
ในทีป่ ระชุมองค์กรแพทย์ทุก
CPG อย่ำง
เดือน
เหมำะสม เพื่อ

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

/

ปี 64

/

ปี 65

/

ผู้รบั ผิดชอบ

MSO

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

สร้ำงกำรเรียนรู้
และพัฒนำระบบ
กำรดูแลผูป้ ่ วยให้
ดีขน้ึ และมีสว่ น
ร่วมในระบบงำน
สำคัญต่ำงๆ เพื่อ
เพิม่ กำรสือ่ สำร
ระหว่ำงทีมต่ำง ๆ
กำรทบทวน
เหตุกำรณ์ทไ่ี ม่พงึ
ประสงค์
II-1.2 ข. คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
ทีมนำทำงคลินิก
ควรกำหนดกลุ่ม
ประชำกรทำง
คลินิก (Clinical
population) ให้
ครอบคลุมและ

ทีม RM/
ทีม PCT

1. กำหนดกลุ่มโรคตำมเข็มมุ่ง
ของรพ. ได้แก่ DM, HT,
ACS, stroke, DHF และ
กำหนดเพิม่ ได้แก่ sepsis,
PPH

ตัวชีว้ ดั DM
1. ร้อยละของ
ประชำกรอำยุ 35 ปี
ขึน้ ไปทีไ่ ด้รบั กำรคัด
กรองเบำหวำน
73.53

1. ทบทวนกลุ่มโรค
สำคัญให้สอดคล้องกับ
บริบทและเข็มมุ่งของ
องค์กร
2. ทบทวนกำรดูแล
กลุ่มโรคทีก่ ำหนด

ตัวชีว้ ดั DM
/
1. ร้อยละของประชำกร
อำยุ 35 ปี ขึน้ ไปที่
ได้รบั กำรคัดกรอง
เบำหวำน > ร้อยละ 90

/

/

ทีม PCT

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
สอดคล้องกับ
บริบท วิสยั ทัศน์
องค์กร เพื่อให้
สำมำรถให้กำร
ดูแลผูป้ ่ วยได้
อย่ำงเหมำะสม
และตรงกับปั ญหำ
ในพืน้ ที่ โดยใช้
ข้อมูลทีม่ อี ยู่
มำร่วมในกำร
พิจำรณำ เลือก
กลุ่มโรคเรือ้ รัง
เช่น DM , HT
กลุ่มโรค Acute
disease ต่ำง ๆที่
ต้องเตรียมพร้อม
กับภำวะฉุกเฉิน
ของโรค เช่น AMI
, STOKE

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
2. กำหนดตัวชีว้ ดั ตำมกลุ่ม
โรคทีก่ ำหนด
3. ทบทวนกำรดูแลกลุ่มโรคที่
กำหนดรวมทัง้ ทบทวนผูป้ ่ วย
ทีม่ กี ำรเสียชีวติ ก่อนถึง
โรงพยำบำล และที่ refer ต่อ
4. ติดตำมกำรใช้ CPG รำย
โรคทีก่ ำหนด
5. ทบทวน/ปรับปรุง CPG

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

2. ร้อยละของผูป้ ่ วย 3. ติดตำมตัวชีว้ ดั
เบำหวำนทีค่ วบคุม 4. ติดตำมกำรใช้ CPG
ระดับน้ำตำลในเลือด
ได้ดี 27.09
3. ร้อยละของกำรเกิด
ภำวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันในผูป้ ่ วย
เบำหวำน 1.42
4. ร้อยละของผูป้ ่ วย
เบำหวำนทีไ่ ด้รบั กำร
ตรวจภำวะแทรกซ้อน
ทำงตำ 51.77
5. อัตรำผูป้ ่ วย DM
ได้รบั กำรตรวจ
ภำวะแทรกซ้อนทำง
ไต
ร้อยละ 46.39
6. ร้อยละของผูป้ ่ วย
เบำหวำนทีไ่ ด้รบั กำร

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั
2. ร้อยละของผูป้ ่ วย
เบำหวำนทีค่ วบคุม
ระดับน้ำตำลในเลือดได้
ดี ≥ ร้อยละ 40
3. ร้อยละของกำรเกิด
ภำวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันในผูป้ ่ วย
เบำหวำน
≤ ร้อยละ 2
4. ร้อยละของผูป้ ่ วย
เบำหวำนทีไ่ ด้รบั กำร
ตรวจภำวะแทรกซ้อน
ทำงตำ > ร้อยละ 60
5. อัตรำผูป้ ่ วย DM
ได้รบั กำรตรวจ
ภำวะแทรกซ้อนทำงไต
> ร้อยละ60
6. ร้อยละของผูป้ ่ วย
เบำหวำนทีไ่ ด้รบั กำร

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
.SEPSIS กำหนด
ตัวชีว้ ดั ที่
เหมำะสมในกำร
ติดตำมผลกำร
ดูแลผูป้ ่ วยได้ เช่น
ทบทวนผูป้ ่ วยทีม่ ี
กำรเสียชีวติ ทัง้
ก่อนถึง รพ. ทัง้ ที่
เข้ำมำทีห่ อ้ ง
ฉุกเฉิน และทัง้ ที่
Refer ต่อและ
เสียชีวติ เพื่อ
พัฒนำในกำร
Refer ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ควรทบทวนกำร
ดูแลให้เป็ นไป
ตำมมำตรฐำนและ
สร้ำง CPG อย่ำง

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ตรวจภำวะแทรกซ้อน
ทำงเท้ำ 55.17

ตรวจภำวะแทรกซ้อน
ทำงเท้ำ > ร้อยละ 60

ตัวชีว้ ดั HT
1. ร้อยละของ
ประชำกรอำยุ 35 ปี
ขึน้ ไปทีไ่ ด้รบั กำรคัด
กรองควำมดันโลหิต
สูง 72.32
2. ร้อยละของผูป้ ่ วย
ควำมดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับควำม
ดันโลหิตได้ดี 53.73
3. อัตรำกลุ่มสงสัย
ป่ วยควำมดันโลหิต
สูงในเขตรับผิดชอบ
ได้รบั กำรวัดควำมดัน
โลหิตทีบ่ ำ้ น 82.4

ตัวชีว้ ดั HT
1. ร้อยละของประชำกร
อำยุ 35 ปี ขึน้ ไปที่
ได้รบั กำรคัดกรอง
ควำมดันโลหิตสูง >
ร้อยละ 90
2. ร้อยละของผูป้ ่ วย
ควำมดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับควำมดัน
โลหิตได้ดี ≥ ร้อยละ
50
3. อัตรำกลุ่มสงสัยป่ วย
ควำมดันโลหิตสูงใน
เขตรับผิดชอบได้รบั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
เหมำะสมกับ
บริบทของ
โรงพยำบำล

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

4. ผูป้ ่ วย HT ทีเ่ กิด
Stroke ร้อยละ 0.69

ตัวชีว้ ดั ACS
1. ร้อยละ STEMI
ได้รบั SK/ CAG±PCI
ร้อยละ 83.3
2. อัตรำ refer in 30 - feedback ข้อมูลไป
min (รำยทีไ่ ม่ให้SK) ยังระดับจังหวัดและรพ.
ร้อยละ 5
แม่ขำ่ ย
(เนื่องจำกทุก Case
ต้องปรึกษำแพทย์
เฉพำะทำง CCU รพ.
แม่ขำ่ ยทำงไลน์ ทำ
ให้อตั รำ refer in 30
min มีน้อย)
3. Onset to door in
2 ชม. ร้อยละ 75

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั
กำรวัดควำมดันโลหิตที่
บ้ำน ≥ ร้อยละ 30
4. ผูป้ ่ วย HT ทีเ่ กิด
Stroke < ร้อยละ 2
ตัวชีว้ ดั ACS
1. ร้อยละ STEMI
ได้รบั SK/ CAG±PCI
> ร้อยละ 70
2. อัตรำ refer in 30
min (รำยทีไ่ ม่ให้SK)
ร้อยละ 50
3. Onset to door in 2
ชม. ร้อยละ 100
4. อัตรำกำรเสียชีวติ
< ร้อยละ 10

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

4. อัตรำกำรเสียชีวติ
ร้อยละ 11.1

ตัวชีว้ ดั stroke
1. Onset to door ≤
3 ชม. ร้อยละ 31.4
- ปรับลดเวลำ Door to
2. Door to refer
ภำยใน 30 นำที ใน refer ภำยใน 20 นำที
ในผูป้ ่ วย fast track
ผูป้ ่ วย fast track
ร้อยละ 100
3. อัตรำผูป้ ่ วยได้รบั
กำรดูแลตำมแนวทำง
ร้อยละ 100
ตัวชีว้ ดั DHF
1. อัตรำกำรเกิดภำวะ
ช็อก 0

ตัวชีว้ ดั stroke
1. Onset to door ≤ 3
ชม. ร้อยละ 100
2. Door to refer
ภำยใน 30 นำที ใน
ผูป้ ่ วย fast track ร้อย
ละ 100
3. อัตรำผูป้ ่ วยได้รบั
กำรดูแลตำมแนวทำง
ร้อยละ 100
ตัวชีว้ ดั DHF
1. อัตรำกำรเกิดภำวะ
ช็อก < ร้อยละ 10

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

2. อัตรำกำรเกิดภำวะ
น้ำเกิน 0
3. อัตรำตำย ร้อยละ
0

2. อัตรำกำรเกิดภำวะ
น้ำเกิน < ร้อยละ 10
3. อัตรำตำย < ร้อยละ
1

ตัวชีว้ ดั sepsis
1. อัตรำตำยด้วย
ภำวะ
ติดเชือ้ ในกระแสเลือด
แบบรุนแรง ร้อยละ 0
2. อัตรำกำรเจำะ
H/C ก่อนให้ ATB
ร้อยละ 100
3. อัตรำกำรได้รบั
ATB ภำยใน 1 ชม.
หลังกำรวินิจฉัย ร้อย
ละ 98
4. อัตรำกำรได้รบั IV
Fluid 30 ml/kg

ตัวชีว้ ดั sepsis
1. อัตรำตำยด้วยภำวะ
ติดเชือ้ ใน
กระแสเลือดแบบ
รุนแรง ≤ ร้อยละ 30
2. อัตรำกำรเจำะ H/C
ก่อนให้ ATB ≥ร้อยละ
90
3. อัตรำกำรได้รบั ATB
ภำยใน 1 ชม. หลังกำร
วินิจฉัย ≥ ร้อยละ
90
4. อัตรำกำรได้รบั IV
Fluid 30 ml/kg ภำยใน

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

ควรพัฒนำระบบ
กำรส่งต่อใน
ภำพรวมให้เป็ น
ระบบ และควร
ทบทวนกลุ่ม
ผูป้ ่ วย refer-in ,
refer -out เพรำะ
ต้องรับ refer จำก

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ระบบกำรส่งต่อ
1. กำรจัดอัตรำกำลังพยำบำล
น ำส่ ง และพนั ก งำนขับ รถจะ
จัด เป็ นเวรผลัด 8 ชม. และมี
อัตรำกำลังสำรอง
- พยำบำลน ำส่ ง ต้ องมี
ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์ ใ น ก ำ ร
ปฏิบตั งิ ำนอย่ำงน้อย 1 ปี

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ภำยใน 1 ชม. แรก
โดย
ไม่มขี อ้ ห้ำม ร้อยละ
91

1 ชม. แรกโดยไม่มขี อ้
ห้ำม ร้อยละ≥90

ตัวชีว้ ดั PPH
อัตรำกำรตกเลือด
หลังคลอด ร้อยละ
2.73

ตัวชีว้ ดั PPH
1. อัตรำกำรตกเลือด
หลังคลอด < ร้อยละ 5

- อั ต ร ำ ผู้ ป่ ว ย ที่ มี พัฒนำระบบกำรส่งต่อ
ภำวะแทรกซ้ อ นที่
ป้ องกันได้ในระหว่ำง
นำส่ง ร้อยละ 0.05

ปี 63

/

ปี 64

/

ปี 65

/

ผู้รบั ผิดชอบ

ทีม PCT

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ทีอ่ ่นื และหำ
โอกำสพัฒนำ

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

- พนั กงำนขับ รถผ่ ำ นกำร
อบรมพนั กงำนขับ รถฉุ ก เฉิ น
ปี ละ 1 ครัง้
2. ยำนพำหนะ จัดให้พร้อมใช้
ในกำรส่ ง ต่ อ ตำมมำตรฐำน
สพฉ. ได้ แ ก่ มี ร ะบบ GPS
ติดตำมรถ ขับรถด้วยควำมเร็ว
ไม่เกิน 80 กม./ชม. กล้องหน้ำ
รถ ฯลฯ
3. อุ ป กรณ์ เ วชภั ณ ฑ์ ใ นรถ
น ำส่ ง มีก ำรตรวจเช็ค ทุ ก เวร
โดยพยำบำล
4. มีแนวทำงปฏิบตั กิ ำร.
ดู แ ลผู้ ป่ วยก่ อ นและระหว่ ำ ง
นำส่ง
5. มี ร ะบบให้ ค ำปรึ ก ษำใน
ระหว่ำงส่งต่อผูป้ ่ วย
จำกกำรทบทวนกลุ่ม - ให้เจ้ำหน้ำทีร่ พ.สต.
ทบทวนกลุ่มผูป้ ่ วย refer-in
ผูป้ ่ วย refer-in ทีส่ ง่
เจำะเลือดผูป้ ่ วยทีร่ พ.
ต่อมำจำกรพ.สต.

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

- ระยะเวลำรอคอยของ
ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีส่ ง่

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

1. ทบทวนตัง้ แต่เดือนตุลำคม
2562-มิถุนำยน 2563
2. นำเสนอผลกำรทบทวนเข้ำ
ในกำรประชุมคปสอ.
2. กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิ
refer-in ในเครือข่ำย
3. ประชุมชีแ้ จงในเครือข่ำย
4. ติดตำมประเมินผล

เครือข่ำย มีทงั ้ หมด
260 รำย พบว่ำ 3
อันดับแรก ได้แก่
1) ผูป้ ่ วยกลุ่ม
โรคเบำหวำน ควำม
ดันโลหิตสูงทีส่ ง่ มำ
เจำะเลือดประจำปี
จำนวน 190 รำย
2) คัดกรองเบำหวำน
ควำมดันโลหิตสูงที่
สงสัยป่ วยส่งพบ
แพทย์ 16 รำย
3) คัดกรองภำวะเด็ก
ซีดจำนวน 5 รำย
และปั ญหำอื่น ๆ 49
รำย

สต.ก่อนส่งต่อผูป้ ่ วยมำ
ทีร่ พ.ปำกพนัง
- นัดผูป้ ่ วยพบแพทย์
ช่วงบ่ำยเพื่อลดควำม
แออัด
- แผนจัดแพทย์ออก
ตรวจทีร่ พ.สต.เดือนละ
1ครัง้ /รพ.สต.
- ให้เจ้ำหน้ำทีร่ พ.สต.
ประเมินแผล หำก
รักษำทีร่ พ.สต.แล้ว 3
วันแผลไม่ดขี น้ึ ให้
ปรึกษำแพทย์หอ้ ง
อุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉินทำง
โทรศัพท์/กลุ่มไลน์

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั
ต่อมำรพ.ปำกพนัง
ลดลง
- จำนวนผูป้ ่ วยแผลติด
เชือ้ ลดลง
- จำนวนผูป้ ่ วยแผลติด
เชือ้ ทีส่ ง่ ต่อจำกรพ.สต.
มำนอนรักษำทีร่ พ.ปำก
พนังลดลง

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

II-3 สิ่ งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
1.ทีม ENV
41. ความ
ร่วมกับทีม IC
ปลอดภัยและ
และทีมนำควร
สวัสดิ ภาพของ
สำรวจกำรจัด
โครงสร้างและ
สิ่ งแวดล้อมทาง พืน้ ทีก่ ำร
ปฏิบตั งิ ำน กำร
กายภาพ การ
ไหลเวียนงำน ใน
จัดการกับวัสดุ
หน่วยงำนทีม่ ี
และของเสีย
ควำมเสีย่ งต่อกำร
อันตราย
ปนเปื้ อนและกำร
42. การจัดการกับ
แพร่กระจำยเชือ้
ภาวะฉุกเฉิ น และ
เช่น งำนห้อง
การป้ องกัน
คลอด งำนห้อง
อัคคีภยั
ผ่ำตัด หน่วยจ่ำย
43. ระบบการ
กลำง เป็ นต้น
บริ หารเครื่องมือ และจัดทำ
และ
แนวทำงในกำร
สาธารณูปโภค
ปรับปรุง

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

-แยกโซน เขตสะอำด เขตกึง่
สะอำด เขตปนเปื้ อน
-กำหนดเส้นทำงของวัสดุ
สิง่ ของสะอำด และสิง่ ของ
ปนเปื้ อน
-แยกห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ ทีใ่ ช้แล้ว
ระยะยำว
มีกำรวำงแผนปรับห้องใน
อำคำรผูป้ ่ วยนอก 5 ชัน้ โดยมี
กำรแยกห้องชัดเจน

-ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ในเดือน กุมภำพันธ์
2563

-มีกำรจัดทำแผน
โครงสร้ำงอำคำรตึก
ผูป้ ่ วย 5 ชัน้ ซึง่ อยู่
ระหว่ำงขัน้ ตอน
ประกวดรำคำของ
งำนพัสดุ หำผูร้ บั จ้ำง
รำยใหม่ ซึง่ ได้
2.คณะกรรมกำร ENV ร่วมกับ ประกำศให้ย่นื เสนอ
ทีมนำ นำข้อมูลควำมเสีย่ งที่ รำคำในวันที่ 5 พย.
ได้จำกกำรรำยงำนอุบตั กิ ำรณ์ 63 พิจำรณำผล
ของทีมRM และกำรสำรวจ
9 พย.63
หน้ำงำน มำลำดับควำมสำคัญ
พบว่ำ

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

/

ปี 64

/

ปี 65

/

ผู้รบั ผิดชอบ

ทีม ENV
ทีม IC
ทีมนำ

มาตรฐาน
44. สิ่ งแวดล้อม
เพื่อการสร้าง
เสริ มสุขภาพ
45. การ

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
โครงสร้ำงในระยะ
สัน้ และระยะยำว
2. ทีม ENV ควร
ติดตำมวิเครำะห์
ภำพรวม
สถำนกำรณ์ควำม
เสีย่ งด้ำน
สิง่ แวดล้อมและ
ควำมปลอดภัย
เพื่อประเมิน
สถำนกำรณ์ และ
นำมำจัดลำดับ
ควำมสำคัญกำร
ทำแผนบริหำร
ควำมเสีย่ ง
เพื่อให้เกิดระบบ
กำรติดตำมได้
อย่ำงต่อเนื่อง

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
2.1อุบตั กิ ำรณ์ลฟิ ต์คำ้ งในปี
2561-2562 จำนวน 7 ครัง้ จึง
ได้มกี ำรวำงระบบ
-กำหนดผูร้ บั ผิดชอบดูแล
-กำรตรวจสอบลิฟต์ประจำวัน
-กำรจ้ำงบริษทั ดูแลระบบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ทช่ี ำรุด -มี
ระบบบำรุงรักษำตำมระยะที่
กำหนด
-มีกำรซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี
ลิฟต์คำ้ ง
2.2 อุบตั กิ ำรณ์ทรัพย์สนิ
ผูป้ ่ วยสูญหำย
-ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดเพิม่
-กำหนดเวลำเปิ ดปิ ดประตู
ทำงเข้ำออก รพ.
-กำหนดให้ยำมปฏิบตั งิ ำน
ประจำจุด มีกำรตรวจสอบ
พืน้ ทีใ่ นโรงพยำบำล

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

2.1อุบตั กิ ำรณ์ลฟิ ต์
ค้ำงปี 2563 มี 1 ครัง้
จำกสำเหตุของระบบ
ไฟฟ้ ำขัดข้อง

อุบตั กิ ำรณ์ควำมไม่
พร้อมใช้ของลิฟต์
เป็ น 0

ไม่มที รัพย์สนิ สูญหำย

อุบตั กิ ำรณ์ของหำย
เป็ น 0

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
และมี
ประสิทธิภำพ
3. ควรวำงระบบ
กำรจัดกำรกับ
วัสดุ และของเสีย
อันตรำย ที่
ประกอบด้วยกำร
กำหนดรำยกำร
กำรเก็บรักษำ
กำรใช้ กำร
ทำลำยทีถ่ ูกวิธี
และกำรแก้พษิ
เบือ้ งต้น จำกกำร
สัมผัส พร้อมทัง้
สือ่ สำรสร้ำงควำม
เข้ำใจให้กบั
หน่วยงำน
4. ควรทบทวน
แผนบริหำร

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

-แจ้ง เบอร์โทรศัพท์ยำม
ตำรวจ ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
-ประชำสัมพันธ์ผปู้ ่ วยและ
ญำติ ให้ดแู ลทรัพย์สนิ ของมี
ค่ำของตนเอง
3.คณะกรรมกำร ENV และ
คณะกรรมกำร IC ได้จดั ทำ
ระเบียบปฏิบตั กิ ำรจัดกำรวัสดุ
ของเสียอันตรำย จัดทำ
บัญชีวสั ดุ ของเสียอันตรำย
ของโรงพยำบำล แยกบริเวณ
จัดเก็บเป็ นสัดส่วน แยก
เฉพำะ จัดทำคู่มอื กำรใช้ กำร
ทำลำย กำรแก้พษิ
4.ทบทวนแผนบริหำร
เครื่องมือในคณะกรรมกำร
เครื่องมือแพทย์ของ
โรงพยำบำล ให้ครอบคลุม

2.2 ไม่พบอุบตั กิ ำรณ์
ทรัพย์สนิ ผูป้ ่ วยสูญ
หำยในปี 2563

3.มีระเบียบปฏิบตั ิ
คู่มอื กำรจัดกำรวัสดุ
ของเสีย อันตรำย

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั
-ร้อยละของเครื่องมือที่
ได้รบั กำรสอบเทียบ

- แผนอบรมเจ้ำหน้ำที่
พนักงำนทำควำม
สะอำด โรงพยำบำล
เรื่องกำรใช้ กำรแก้พษิ
กำรทำลำย วัสดุ ของ
เสียอันตรำย
ปี งบประมำณ 2564

-ทำแผนสอบเทียบ
เครื่องมือ เป็ นประจำ
ทุกปี

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
เครื่องมือ กำร
วิเครำะห์ ควำม
เพียงพอ กำร
เตรียมควำม
พร้อมใช้ กำร
บำรุงรักษำเชิง
ป้ องกัน วงรอบ
ของกำรสอบ
เทียบทีเ่ หมำะสม
ไม่เกินกำหนด
5. ควรทบทวน
แนวทำงในกำร
สำรองก๊ำซทำง
กำรแพทย์ ทัง้
ระบบออกซิเจน
เหลว และ
pipeline ให้มี
ควำมต่อเนื่อง
พร้อมใช้งำน

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
ควำมเพียงพอ ควำมพร้อมใช้
กำรบำรุงรักษำ
-กำหนดกำรสอบเทียบ
เครื่องมือปี ละ 1 ครัง้ ในเดือน
กรกฎำคม ของทุกปี โดยให้
ครอบคลุมเครื่องมือทีจ่ ำเป็ น
ต้อสอบเทียบทุกรำยกำรใน
ภำพเครือข่ำย
5.มีแนวทำงกำรสำรองกำซ
ทำงกำรแพทย์
-ระบบระบบสัญญำณเตือน
อัตโนมัตกิ รณีปริมำณ
ออกซิเจนเหลวถึงระดับ
minimum stock
-มีระบบถังออกซิเจนสำรอง
กรณีระบบ pipeline ขัดข้อง
-กำหนดผูร้ บั ผิดชอบกำซทำง
กำรแพทย์ ออกซิเจนเหลว

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

4.ปี งบประมำณ
2563 ไม่ได้
ดำเนินกำรสอบเทียบ
เครื่องมือ เนื่องจำก
ติดสถำนกำรณ์โรค
ระบำดไวรัส โควิด 19 จึงมีกำร
ปรับเปลีย่ นแผนกำร
สอบเทียบเครื่องมือ
เป็ นไตรมำสแรกของ
ปี งบประมำณ 2564
5.ไม่พบอุบตั กิ ำรณ์
กำซทำงกำรแพทย์
ออกซิเจนเหลว ขำด
สต็อก

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ผลกำรทบทวน
1.1 กำรติดเชือ้ ใน
กระแสเลือด
- ในกลุ่มผูใ้ หญ่
พบว่ำเป็ นเพศหญิง
ร้อยละ21.25 ติดเชือ้
ในระบบ
Genitourinary
system ร้อยละ 29.6
โรคทีพ่ บคือ UTI เชือ้
ทีพ่ บส่วนใหญ่ คือ

1. นิเทศ/กำกับให้
ปฏิบตั ติ ำมหลัก
Standard precaution
และcontact
precautions อย่ำง
เคร่งครัด
2. ทบทวนกำรดูแล
ผูป้ ่ วยติดเชือ้ ในกระแส
เลือดในกลุ่มผูใ้ หญ่/
ทำรกแรกเกิด/กำรติด
เชือ้ ปอดอักเสบ/กำรติด

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

และระบบกำรตรวจสอบ
ประจำวัน

II-4 การป้ องกันและควบ คุมการติ ดเชื้อ
46. ระบบป้ องกัน การป้ องกันและ 1. ทบทวนและออกแบบระบบ
และควบคุมกำรติด ควบคุมการติ ด กำรป้ องกันกำรติดเชือ้ ใน
เชือ้ (Infection
เชื้อ ควรพัฒนำ กระแสเลือดในกลุ่มผูใ้ หญ่/
Prevention &
ระบบกำรป้ องกัน ทำรกแรกเกิด/กำรติดเชือ้ ปอด
Control-IPC)
และควบคุมกำร อักเสบ/กำรติดเชือ้ ดือ้ ยำทัง้
47. กำรเฝ้ ำระวัง
ผูป้ ่ วยในโรงพยำบำลและ
ติดเชือ้ ดังนี้
และควบคุมกำรติด 1.ทบทวนกำร
ผูป้ ่ วยทีร่ บั ย้ำยมำจำก
เชือ้
โรงพยำบำลอื่น
ออกแบบระบบ
48. กำรป้ องกันกำร กำรกำหนด
2. สือ่ สำรข้อมูลจำกกำร
ติดเชือ้ ทัวไป
่
ทบทวนแก่เจ้ำหน้ำที่ ผูป้ ่ วย
จุดเน้น โดย
และญำติ ให้ปฏิบตั ติ ำมหลัก
วิเครำะห์บริบท

/

/

/

ทีม IC

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

49. กำรป้ องกันกำร โรงพยำบำล
ติดเชือ้ ในกลุ่ม
พิจำรณำโรคทีม่ ี
เฉพำะ
กำรติดเชือ้ ใน
โรงพยำบำลให้
ครอบคลุม เช่น
ผูป้ ่ วยปอดอักเสบ
กำรเกิดภำวะติด
เชือ้ ในกระแส
เลือด กำรเกิดเชือ้
ดือ้ ยำ กำรรับย้ำย
ผูป้ ่ วยมำจำก
โรงพยำบำล
มหำรำช
นครศรีธรรมรำช
กำรแพร่ระบำด
ของโรค มำ
กำหนดจุดเน้น
และเป้ ำหมำยให้
ชัดเจนขึน้

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
Standard precaution และ
contact precautions อย่ำง
เคร่งครัด
3. สือ่ สำรวิธปี ฏิบตั ใิ นทุก
หน่วยงำน
4. ติดตำมประเมินผล

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

E.Coli ร้อยละ 29.7
ซึง่ เป็ นเชือ้ ทีเ่ ป็ น
Common pathogen
ในระบบ
Genitourinary
system
- ทำรกแรกเกิด ไม่
พบกำรติดเชือ้ ใน
กระแสเลือด
1.2 กำรติดเชือ้ ปอด
อักเสบ พบ HAP 1
รำย ซึง่ เกิดหลังจำก
ผูป้ ่ วยนอน
โรงพยำบำล 4 วัน
(ไม่ได้สง่ Sputum
G/S, C/S)

เชือ้ ดือ้ ยำทัง้ ผูป้ ่ วยใน
โรงพยำบำลและผูป้ ่ วย
ทีร่ บั ย้ำยมำจำก
โรงพยำบำลอื่น

1.3 กำรติดเชือ้ ดือ้ ยำ
พบเชือ้ ดือ้ ยำในระบบ

3. ติดตำมกำรปฏิบตั ิ
ตำมหลัก Standard
precaution และ
contact precautions
ในหน่วยงำน

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

Genitourinary
system คือ E.coli
(ESBL) ร้อยละ8.1
2.ทบทวนกำรติด
เชือ้ ทีผ่ ่ำนมำ
เรียนรูป้ ั จจัยทีท่ ำ
ให้โรคติดเชือ้ ต่ำง
ๆ กำรใช้ควำมรู้
เชิงวิชำกำรมำ
ประยุกต์ใช้อย่ำง
เหมำะสม ระบบ
กำรทำให้
ปรำศจำกเชือ้
กำรบรรจุหบี ห่อ
กำรจัดเก็บใน
พืน้ ทีท่ เ่ี หมำะสม
กำรตรวจสอบ
คุณภำพ อำยุกำร

1. ทบทวนกำรติดเชือ้ ทุก 3
เดือน
2. นิเทศติดตำมหน้ำงำน
3. กำกับกำรปฏิบตั งิ ำนให้
ปฏิบตั ติ ำมหลัก Standard
precaution และcontact
precautions อย่ำงเคร่งครัด

อัตรำกำรติดเชือ้ ใน
โรงพยำบำล
0.04:1000 วันนอน
จำกกำรตำมรอยหน้ำ
งำนจริง พบว่ำ กำร
นำกระบอกทำ
ควำมชืน้ (Oxygen
humidifier) มำใช้ซ้ำ
นัน้ ไม่ได้รบั กำรทำให้
ปรำศจำกเชือ้ ก่อนใช้
และกำรจัดเก็บ Set
พ่นยำและสำย
Oxygen ไม่ได้จดั เก็บ
ให้มดิ ชิด ทำให้เสีย่ ง

1. นิเทศ/กำกับให้
อัตรำกำรติดเชือ้ ใน
ปฏิบตั ติ ำมหลัก
โรงพยำบำล น้อยกว่ำ
Standard precaution 2:1000วันนอน
และcontact
precautions อย่ำง
เคร่งครัด
1.1 จัดเก็บ Set พ่นยำ
และสำย Oxygen ให้
มิดชิดหลังกำรใช้ทุก
ครัง้
1.2 เปลีย่ น Set พ่นยำ
อย่ำงน้อยวันละครัง้
1.3 ทำควำมสะอำด
สำย nasal cannula

/

/

/

ทีม IC

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ใช้งำนเพื่อมันใจ
่
ว่ำอุปกรณ์ ของที่
ปรำศจำกเชือ้ นัน้
ๆ ยังคงคุณภำพ
ในทุกมิติ

3.วำงระบบกำร
ติดตำมกำรปฏิบตั ิ
ในมำตรกำร/
นโยบำยทีส่ ำคัญ
เช่น กำรแยก
ผูป้ ่ วย รับรูป้ ั ญหำ
อุปสรรค เกีย่ วกับ
กำรป้ องกันและ
ควบคุมกำรติด
เชือ้ เพื่อนำมำ
พัฒนำมำตรกำร

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

ต่อกำรปนเปื้ อนเชือ้
โรค

- ปรับระบบกำรรองรับและ
แยกผูป้ ่ วยตัง้ แต่จุดแรกที่
ผูป้ ่ วยเข้ำรับบริกำรจนถึง
จำหน่ำย (ครอบคลุมจนถึง
ชุมชน)
- IC Round/Grand Round

และ O2 mask ด้วย
70% Alcohol ทุกวัน
1.4 เปลีย่ นกระบอกทำ
ควำมชืน้ (Oxygen
humidifier) เป็ นชนิด
Single use with
sterile water
- ปรับจุดพ่นยำที่ ER - ติดตำมระบบกำร
- อัตรำกำรแยกผูป้ ่ วย
- จัดคลินิก ARI แยก รองรับและแยกผูป้ ่ วย ไม่ถูกต้อง
เฉพำะ
- จัดจุดแยกตรวจ
ผูป้ ่ วยสงสัยวัณโรค

ปี 63

- กำรแยกผูป้ ่ วย บำง -IC Round/Grand
ช่วงเวลำไม่ได้ตำม
Round
มำตรฐำนเนื่องจำกมี
ผูป้ ่ วยเข้ำรับบริกำร
จำนวนมำก

-IC Round ทุก 3
เดือน

/

/

/

ทีม IC

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

กำรป้ องกันที่
เหมำะสม

II-5 ระบบเวชระเบียน
ทบทวนกำร
ความสมบูรณ์
บันทึกเวช
ของการบันทึก
ระเบียน จำกกำร
ประเมินควำม
สมบูรณ์ของเวช
ระเบียน ทีพ่ บว่ำ
PROGRESS
NOTE ค่อนข้ำง
ต่ำ

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

- อัตรำกำรล้ำงมือ 7
ขัน้ ตอน ร้อยละ 86.7

1. จัดให้มกี ำรปฐมนิเทศน์
แพทย์ใหม่
2.จัดแบบฟอร์มในใบ order .
ให้มี S O A P ให้ชดั เจน

1.ปรับฟอร์ม doctor
order และ Process
note sheet โดยจะมี
2 แบบ คือ
-แบบเดิม ใช้สำหรับ
LR+NB เพิม่ ในส่วน
วันที่ และเวลำ ในทุก
ช่อง พร้อมทัง้ ปรับ
ตรำยำงใหม่ ให้
ครอบคลุม S O A P
และลงนำมชื่อแพทย์
(2 ชุด)

1.จัดกำรประชุมชีแ้ จง
เกณฑ์กำรตรวจสอบ
เวชระเบียนให้แก่
เจ้ำหน้ำทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
ของโรงพยำบำล ปี ละ
1 ครัง้

1.อัตรำควำมสมบูรณ์
ของเวชระเบียนผูป้ ่ วย
นอก >80%
ปี 2563 ร้อยละ 88.28
2.อัตรำควำมสมบูรณ์
ของเวชระเบียนผูป้ ่ วย
ใน >80%
ปี 2563 ร้อยละ 72.43

/

/

/

ทีม IM
เวชระเบียน

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

-แบบที่ 2 จะใช้กบั
IPD ทัวไป
่ ปรับให้มี
วันทีแ่ ละเวลำ ในทุก
ช่อง
50. ระบบบริหำร
เวชระเบียน
51. กำรทบทวน
และควำมสมบูรณ์
ของกำรบันทึก

1. ควรส่งเสริม
กำรทบทวนกำร
ออกแบบเวช
ระเบียน กำรลด
ควำมซ้ำซ้อน
ร่วมกันระหว่ำง
ทีมสหสำขำ
วิชำชีพ เพื่อให้
เกิดกำรสือ่ สำร
ข้อมูลผูป้ ่ วยที่
จำเป็ นต่อกำรวำง
แผนกำรรักษำ
2. ควรทบทวน
เวชระเบียนให้มี

1.จัดกำรประชุมทีม
สำรสนเทศและเวชระเบียน
เพื่อออกแบบระบบ
2.ให้ควำมรูใ้ นสำรสนเทศแก่
เจ้ำหน้ำทีเ่ รื่องกำรดึงข้อมูล
รำยงำน

2.นำผลจำกกำรทบทวนเวช
ระเบียน มำวิเครำะห์คะแนน
เพื่อปรับปรุง แจ้งงำนที่
เกีย่ วข้อง และมีกำรทบทวน
ซ้ำในรอบ 3 เดือน เน้นส่วนที่

1.มีกำรปรับเปลีย่ น
ระบบกำรบันทึก
ข้อมูล ใน
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้
สือ่ สำรเข้ำใจกันได้
ทุกหน่วยงำน เช่น
ผูป้ ่ วย ER เปลีย่ น
จำกกำรเขียนเป็ นคีย์
ลง computer
2.ปรับปรุงระบบงำน
เพื่อให้ลดควำม
ผิดพลำดในงำนเวช
ระเบียน เช่น

1.ดำเนินวำงแผน/
ออกแบบระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อ
ตอบสนองตำมควำม
ต้องกำร ของแต่ละ
ฝ่ ำย/งำนเพื่อลดควำม
ซ้ำซ้อนใน กำรบันทึก
ข้อมูล
2.จัดกำรประชุมชีแ้ จง
เกณฑ์กำรตรวจสอบ
เวชระเบียนให้แก่
เจ้ำหน้ำทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง

/

/

/

ทีม IM
เวชระเบียน

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ข้อมูลทีม่ คี วำม
สมบูรณ์ และ
เพียงพอในกำร
สือ่ สำรเพื่อให้
สำมำรถดูแล
ผูป้ ่ วยต่อเนื่องทัง้
ทีเ่ ป็ นผูป้ ่ วยใน
และผูป้ ่ วยนอก
เพื่อให้ทมี
สำมำรถทบทวน
เคสจำกเวช
ระเบียน และ
นำไปวิเครำะห์ถงึ
กลุ่มโรคสำคัญที่
ต้องติดตำมแก้ไข
ได้อย่ำงเหมำะสม
เช่น กลุ่มผูป้ ่ วยที่
เสียชีวติ กลุ่ม
ผูป้ ่ วยทีร่ กั ษำแล้ว

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
ได้คะแนนน้อย เช่น ผูป้ ่ วย
นอก Patient’s Profile ร้อย
ละ 86.43 เกณฑ์ขอ้ ที่ 4 ได้
ร้อยละ 22.50 เป็ นข้อมูลกำร
แพ้ยำ เดิมระบุเพียง “ไม่มี
ประวัตกิ ำรแพ้ยำ”ปั จจุบนั ต้อง
ระบุ“ไม่มปี ระวัตกิ ำรแพ้ยำ
และสำรอื่นๆ”

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

1.ให้งำน IT ปรับปรุง ของโรงพยำบำล ปี ละ
form report design 1 ครัง้
กรณีไม่ มีป ระวัติกำร
แพ้ หรือ อำหำรทะเล
เป็ น “ไม่มปี ระวัตกิ ำร
แพ้ยำ และสำรอื่นๆ”
และท ำชุ ด ค ำสัง่ ใน
กำรค้ น หำผู้ ป่ วยที่ มี
ประวัติกำรแพ้อำหำร
ทะเล, แพ้ กุ้ ง , แพ้ ปู
ฯลฯ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ข้อมูล

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

1. ประชุมทีม PTC ทบทวน
และ ปรับปรุงแนวทำงกำร
ดำเนินงำนระบบกำรส่งยำเสพ
ติดคืนทีห่ อ้ งยำและกำกับกำร
ใช้
2. ปรับปรุงระเบียบปฏิบตั กิ ำร
ดำเนินงำนโดยให้หน่วยสำรอง
ยำนำแบบ ยส.๕ ทีก่ รอก
ข้อมูลครบถ้วน พร้อมสำเนำ
Doctor Order Sheet/ใบสังยำ
่
Ampule เปล่ำของยำทีจ่ ะเบิก
และน้ำยำทีเ่ หลือโดยบรรจุใน
syringe

1.หน่วยสำรองยำ ส่ง
ยำเสพติดคืนทีห่ อ้ ง
ยำปฏิบตั ติ ำม
ระเบียบปฏิบตั ใิ หม่
ร้อยละ 100

1. กำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิ
ตำมระเบียบปฏิบตั ิ
ระบบกำรเบิกจ่ำยยำ
เสพติดคืนทีห่ อ้ งยำที่
วำงไว้

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

อำกำรแย่ลง กลุ่ม
ผูป้ ่ วยทีเ่ กิด
ภำวะแทรกซ้อน

II-6 ระบบการจัดการด้านยา
52.กำรกำกับดูแล ระบบการ
กำรจัดกำรด้ำนยำ จัดการด้านยา
53. สิง่ แวดล้ออม
ควรทบทวนระบบ
สนับสนุน กำร
กำรส่งยำเสพติด
จัดหำและเก็บรักษำ คืนทีห่ อ้ งยำและ
ยำ
กำกับกำรใช้
54. กำรสังใช้
่ ยำ
และถ่ำยทอดคำสัง่
55. กำรทบทวน
คำสัง่ เตรียม เขียน
ฉลำก จัดจ่ำยและ
ส่งมอบยำ

หน่วยสำรองยำ ส่งยำ
เสพติดคืนทีห่ อ้ งยำ
ปฏิบตั ติ ำมระเบียบ
ปฏิบตั ใิ หม่รอ้ ยละ 100

100

PTC

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

56. กำรบริหำรยำ
และติดตำมผล

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

1.ร้อยละของผูป้ ่ วยที่
ได้รบั กำรสังใช้
่ ยำเดิม
ภำยใน 24 ชั ่วโมง
เท่ำกับ 92
2.ร้อยละของผูป้ ่ วยที่
ได้รบั ยำเดิมทันมือ้
แรกเท่ำกับ 88
3.ร้อยละของผูป้ ่ วย
เรือ้ รังทีไ่ ด้ทำ
medication

1. กำกับ ติดตำม และ
ประเมินกำรปฏิบตั ติ ำม
ระเบียบปฏิบตั ิ
medication
reconciliation ทีว่ ำงไว้

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

3. เพิม่ ระบบทำลำยซำกยำ
เสพติดทีใ่ ช้แล้ว และกรณีทม่ี ี
ยำเหลือ พยำบำลประจำ
หน่วยสำรองยำจะต้องลงชื่อ
รับรองกำรทำลำยยำทิง้ อย่ำง
น้อย 1 คน

ส่งเสริมให้มกี ำร
ติดตำมกำรใช้
Med
Reconciliation
อย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้สำมำรถ
ตัดสินใจทำง
คลินิกได้อย่ำง
เหมำะสม

1.ประชุมทีม PTC ทบทวน
และ ปรับปรุงแนวทำงกำร
ดำเนินงำน medication
reconciliation
2. ปรับปรุงระเบียบปฏิบตั กิ ำร
ดำเนินงำน medication
Reconciliation ให้มกี ำรซัก
ประวัตกิ ำรกินยำโรคประจำตัว
มือ้ ล่ำสุด last dose taken
โดยพยำบำล
3. จัดทำแบบฟอร์ม
Medication reconciliation ให้

1.ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั กำรสัง่
ใช้ยำเดิมภำยใน 24
ชั ่วโมง มำกกว่ำร้อยละ
95
2.ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยำเดิม
ทันมือ้ แรกมำกกว่ำร้อย
ละ 90
3.ผูป้ ่ วยเรือ้ รังทีน่ อน
โรงพยำบำลได้ทำ
medication

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

สำมำรถพิมพ์ได้จำกโปรแกรม Reconciliation
HOS-XP
เท่ำกับ 94
4 จัดทำระเบียบปฏิบตั ิ
Medication reconciliation
ผูป้ ่ วยนอก ให้คลอบคลุมทุก
คลินิก
5. ติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินงำน
1.รณรงค์กำรเก็บ medication
ควรส่งเสริมให้มี error ในทุกกระบวนกำร
กำรติดตำมและ 2.ทบทวน medication error
เก็บข้อมูล
ในแต่ละกระบวนกำรร่วมกัน
Medication error ระหว่ำงสหวิชำชีพโดย
อย่ำงต่อเนื่อง
คณะกรรมกำร PTC
และใช้ขอ้ มูลใน
3.จัดทำแนวทำงร่วมกัน เพื่อ
กำรสร้ำงกำร
ลด medication error
เรียนรูร้ ่วมกัน
ดังกล่ำว
เพื่อลดควำมเสีย่ ง

หน่วยงำนมีกำรลง
บันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล
medication error
โดยใช้โปรแกรม
ควำมเสีย่ ง 100%

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั
reconciliationมำกกว่ำ
ร้อยละ 95
4 ผูป้ ่ วยนอกโรคเรือ้ รัง
ได้ทำ medication
reconciliationมำกกว่ำ
ร้อยละ 95
5. ผูป้ ่ วยได้รบั กำร
สอบถำมข้อมูล last
dose taken 100 %

1. กำกับ ติดตำม และ
ประเมินกำรปฏิบตั ติ ำม
ระเบียบปฏิบตั ิ
Medication error ที่
วำงไว้
2 .กำกับ ติดตำมกำร
ลงบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผลโดยใช้

1.เม.ย..-มิ.ย. 2563 มี
กำรลงบันทึกข้อมูล
และประมวลผล
medication error โดย
ใช้โปรแกรมควำมเสีย่ ง
100%
2. Dispensing error
ผูป้ ่ วยนอก

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ต่ำง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ทัง้ Prescribing
error
,Dispensing
error ,
Administration
error

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
4. ค้นหำ dispensing error
และ administration error เชิง
รุก โดยกำรสุม่ chart
5. ค้นหำ dispensing error
ผูป้ ่ วยนอก เชิงรุก โดยกำรสุม่
ทำ post dispensing error

1.สุม่ กำรจัดเตรียมยำ ก่อน
กำรบริหำรยำ
ทบทวนกำร
2.ปรับปรุงฉลำกยำฉีดให้มี
คัดลอกคำสัง่
ข้อมูลกำรเตรียมยำ และตัวทำ
จัดเตรียม จัดจ่ำย ละลำยทีเ่ หมำะสม
ยำ ทัง้ ผูป้ ่ วยใน
3. จัดทำคู่มอื กำรบริหำรยำฉีด
และผูป้ ่ วยนอก
ให้แต่ละหน่วยบริกำร
เพื่อลดโอกำสกำร 4.จัดทำคู่มอื กำรเตรียมยำและ
จัดเตรียมยำ
สำรน้ำ
ซ้ำซ้อนและเกิด 5. อบรมฟื้ นฟูทกั ษะ กำร
ควำมเสีย่ งจำก
ติดตำมกำรใช้ยำควำมเสีย่ งสูง
กำรจัดยำของ
และกำรเตรียมยำ small dose

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565
โปรแกรมควำมเสีย่ ง
100%

1. กำกับ ติดตำม และ
ประเมินกำรปฏิบตั ติ ำม
ระเบียบปฏิบตั กิ ำร
คัดลอกคำสัง่ จัดเตรียม
จัดจ่ำยยำทัง้ ผูป้ ่ วยใน
และผูป้ ่ วยนอก ทีว่ ำง
ไว้

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั
เม.ย.63 พบ 0.81
ครัง้ /1000 ใบสังยำ
่
พ.ค.2563 พบ 0.82
ครัง้ /1000 ใบสังยำ
่
มิ.ย.2563 พบ 0.28
ครัง้ /1000 ใบสังยำ
่

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผูป้ ่ วยใน ควรมี
5.สอบทวนทักษะกำรเตรียม
เภสัชกรเข้ำ
ยำเฉพำะยำ HAD และยำ
มำร่วมดูแลในทุก small dose
ขัน้ ตอน และ
จำเป็ นต้องเข้ำถึง
ข้อมูลของผูป้ ่ วย
ก่อน เพื่อสำมำรถ
ให้คำแนะนำอย่ำง
เหมำะสมในกำร
บริหำรยำ และ
เป็ นไปตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ

ข้อเสนอแนะของ
สมำคมเภสัช
กรรมโรงพยำบำล

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

1. จัดทำระเบียบปฏิบตั กิ ำร
สำรองยำโดยมีมำตรฐำนกำร
ปฏิบตั เิ ดียวกันทุกจุดตัง้ แต่
คลังยำใหญ่ จนถึงหน่วยคลัง
ยำย่อยจุดต่ำงๆ รวมถึงแพทย์
แผนไทย และใช้แนวทำง
มำตรฐำนMODULE ยำ
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
กำรกำหนดป้ ำยสีสญ
ั ลักษณ์
กำรกำหนดปริมำณขัน้ สูง ขัน้
2.ระบบ alarm
ต่ำ ในกำรจัดเก็บยำ
ตูเ้ ย็นเก็บยำทีม่ ี 2. ติดตัง้ ระบบ alarm ตูเ้ ย็น
มูลค่ำสูงทุกตัว ใน เก็บยำทีม่ มี ลู ค่ำสูงทุกตัว ใน
คลังยำ
คลังยำ ห้องจ่ำยยำผูป้ ่ วยนอก
3.ระบบยำฉุกเฉิน ห้องจ่ำยยำผูป้ ่ วยใน
ยำ stat ยำด่วน 3. จัดทำระเบียบปฏิบตั ิ ระบบ
4.คู่มอื ยำ
ยำฉุกเฉิน ยำ stat ยำด่วน
multiple dose
4. จัดทำคู่มอื ยำ multiple
dose พร้อมใช้ในจุดสำรองยำ

หน่วยจัดเก็บยำคลัง
ยำย่อยทุกจุด มี
มำตรฐำนเดียวกันทัง้
รพ.

มีระบบกำรนิเทศ
ติดตำมระบบคลังยำ
ย่อย โดยทีม PTC ทุก
3 เดือน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
1.ระบบสำรองยำ
ทีเ่ ป็ นมำตรฐำน
เดียวกันทุกจุด
รวมถึงแพทย์แผน
ไทย

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั
ร้อยละหน่วยสำรองยำ
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน

ติดตัง้ ระบบ alarm
ระบบไลน์กลุ่มติดตำม จำนวนครัง้ ของค่ำ
ตูเ้ ย็น ทีส่ ำคัญและมี อุณหภูมติ เู้ ย็นกรณ๊ทม่ี ี อุณหภูมทิ ไ่ี ม่ย่ใู น
มูลค่ำกำรจัดเก็บยำ ปั ญหำ
เกณฑ์มำตรฐำน
และเวชภัณฑ์สงู
จำนวน 9 จุด คลังยำ
4 ตัว ห้องยำผูป้ ่ วย
นอก 1 ตัว ห้องยำ
ผูป้ ่ วยใน 1 ตัว

ปี 63
100

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
พร้อมใช้ใน
จุดสำรองยำ
5. ควำมคงตัวยำ
ฉีดหลังผสม
พร้อมใช้ทจ่ี ุด
เตรียมยำ
6. Standard time
บนฉลำกยำ
7. ระบบ IT
สนับสนุนข้อมูลยำ
กำรจ่ำยยำ
8. ข้อมูลอ้ำงอิงยำ
ฉุกเฉิน กำรใช้
ระบบทดแทน
9. วงรอบกำร
บริหำรยำ ควบคู่
กับระบบมือ้
อำหำรของ
โรงพยำบำล

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

5. จัดทำคู่มอื ควำมคงตัวยำ
ฉีดหลังผสม ให้พร้อมใช้ทจ่ี ุด
เตรียมยำ
6. ระบุ Standard time บน
ฉลำกยำ

ห้องปฏิบตั กิ ำร 2 ตัว
โรงครัว 1 ตัว

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
10.ห้องให้
คำปรึกษำเป็ น
สัดส่วน สำมำรถ
ใช้งำนได้ตลอด
24 ชั ่วโมงทีห่ อ้ ง
ยำเปิ ดทำกำร
และคุม้ ครองสิทธิ
ผูป้ ่ วย
11.เพิม่ ตัวชีว้ ดั ที่
บ่งบอก
Adherence
เพื่อให้ครอบคลุม
เป้ ำหมำยระบบยำ
12.ปรับระดับกำร
ทบทวน ME กำร
เฝ้ ำระวังควำม
รุนแรงทีไ่ วต่อกำร
แก้ปัญหำ กำร
พัฒนำระบบงำน

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

ห้องให้คำปรึกษำยังใช้ร่วมกับ
กำรเงิน แต่แยกเป็ นสัดส่วน

เพิม่ ตัวชีว้ ดั สำคัญของ ระบบ
ยำ คือ ADHERENCE ยำใน
ผูป้ ่ วย ARV

คณะกรรมกำรPTC ปรับระดับ
กำรเฝ้ ำระวัง ME ให้ทบทวน
ตัง้ แต่ระดับ D ขึน้ ไป

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565
มีแผนแยกห้องให้
คำปรึกษำเป็ นสัดส่วน

กำลังดำเนินกำร

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
13.ระบบ Cold
chain system
กำรขนส่งยำ รพ.
สต. หน่วยเบิกที่
ควบคุมอุณหภูมิ
ได้มำตรฐำน
ตลอดระยะเวลำ
ขนส่ง
14.จัดทำคู่มอื
ขนำดยำในเด็ก
ร่วมกับกุมำร
แพทย์ โดยเฉพำะ
ยำฉุกเฉิน
15.ทบทวนกำร
ระบุเวลำในกำรสัง่
ยำของแพทย์ ใน
โรคทีเ่ ป็ นจุดเน้น
ของรพ. คือ
sepsis STEMI

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระบบกำรขนส่งยำ รพ.สต.
โดยรถส่งยำจำกโรงพยำบำล
ตำมกำหนดวันนัดคลีนิกโรค
เรือ้ รัง พร้อมกำรออก
ให้บริกำรเภสัชกรรม เดือนละ
1 ครัง้

ดำเนินกำรขนส่งยำ
จำกแม่ขำ่ ยไปยัง รพ.
สต.ตัง้ แต่เดือน
มกรำคม 2563

พัฒนำระบบกำรขนส่ง
วัคซีนให้สมั พันธ์กบั
กำรให้บริกำรวัคซีนใน
คลีนิก WCC

แผนกำรจัดทำคู่มอื กำรใช้ยำ อยู่ระหว่ำงกำร
ในเด็ก กำรใช้ยำฉุกเฉินในเด็ก ดำเนินกำร

คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและ อยู่ระหว่ำงกำร
กำรบำบัด ทบทวนกำรเขียน ดำเนินกำร
คำสังกำรใช้
่
ยำ กำรรับคำสัง่
ของพยำบำลและเภสัชกร โดย
ให้ระบุช่อื สกุล ทีร่ ะบุตวั ผูร้ บั

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั
ยำเสือ่ มสภำพจำกกำร
ขนส่ง

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
stroke เพื่อเก็บ
ข้อมูล door to
drug ทบทวน
เวลำทีเ่ หมำะสม
ในกำรให้ยำผูป้ ่ วย
16.ระบบกำร
จัดทำป้ ำย กำรจัด
วำงยำLASA
HAD ทีเ่ ป็ นระบบ
เดียวกันทัง้ รพ.
ตัง้ แต่คลังยำ
จนถึงจุดสำรองยำ
หน่วยงำน

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

คำสังได้
่ ชดั เจน กำรับคำสัง่
ยำทีเ่ ป็ นจุดเน้นของรพ.ทีต่ อ้ ง
ระบุเวลำทีช่ ดั เจนในกำรรับ
คำสัง่ ได้แก่ SEPSIS และ
stroke ยำ stat

จัดทำแนวทำงกำรสำรองยำที่ คลังยำย่อยทุก
เป็ นมำตรฐำนเดียวกันทุกคลัง หน่วยงำนเป็ น
ยำย่อย กำรจัดเก็บ ป้ ำยชื่อมี มำตรฐำนเดียวกัน
เดียวกันเป็ นระบบ กำร
กำหนดปริมำณขัน้ สูง ขัน้ ต่ำ
ทีค่ วรสตอค กำรจัดเก็บยำ
กลุ่มเสีย่ งสูง LASA

-คลังยำทุกจุดผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน
-ไม่พบยำและเวชภัณฑ์
เสือ่ มสภำพ
-ไม่พบยำและเวชภัณฑ์
หมดอำยุ
-อัตรำสำรองยำ
-รำยกำรยำขำดสตอค

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

II-7 กำรตรวจทดสอบประกอบกำรวินิจฉัยโรค และบริกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
58. บริกำร
ห้องปฏิบตั กิ ำร
*ห้องปฏิบตั กิ ำรมีกำรนำระบบ
ห้องปฏิบตั กิ ำรทำง ทำงกำรแพทย์
กำรรำยงำนค่ำวิกฤติบนั ทึกใน
กำรแพทย์/พยำธิ
ควรติดตำม
ระบบ LIS พร้อมกับกำร
วิทยำคลินิก
ประสิทธิภำพกำร รำยงำนผลทำงห้องปฏิบตั กิ ำร
59. ธนำคำรเลือด
รำยงำนค่ำวิกฤต เพื่อสะดวกในกำรวิเครำะห์
และงำนบริกำรโลหิต เพื่อนำมำปรับ
ประมวลผล
กระบวนกำรให้มี *มีกำรทบทวนกำรรำยงำนค่ำ
ควำมรวดเร็วและ วิกฤตในคณะกรรมกำร PCT
ทันต่อกำรใช้งำน และได้มปี รับให้มี
มำกขึน้
กำรนำแบบฟอร์มบันทึกกำร
แจ้งค่ำวิกฤติทำง

ผลกำรดำเนินงำนมี
กำรบันทึกกำร
รำยงำนค่ำวิกฤติใน
ระบบ ตัง้ แต่ 1 ม.ค.
63-30 ก.ย.63 ทัง้ สิน้
จำนวน 2034 ครัง้
เฉลีย่ เดือนละ 226
ครัง้ วันละ 7 ครัง้ และ
บันทึกผูร้ บั รำยงำน
ทุกครัง้ ทีม่ กี ำร
รำยงำนผลทำให้มี

*กำหนดให้มกี ำร
ทบทวนค่ำวิกฤติใน
คณะกรรมกำร PCT
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
*จัดทำแผนอบรม
เจ้ำหน้ำทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
รับทรำบแนวทำง
ปฏิบตั กิ ำรรำยงำนค่ำ
วิกฤติ โดยจัดทำ
แผนกำรอบรมอย่ำง
น้อยปี ละ 1 ครัง้

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

*อัตรำกำรรำยงำนค่ำ √
วิกฤติทนั เวลำภำยใน 5
นำที
*จำนวนครัง้ ของกำร
รำยงำนค่ำวิกฤติ
บกพร่องจำก
อุบตั กิ ำรณ์

ปี 64

√

ปี 65

√

ผู้รบั ผิดชอบ

Lab ร่วมทีม
PCT

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ห้องปฏิบตั กิ ำรมำใช้ตำม
หน่วยงำนต่ำงๆเพื่อวำงระบบ
ให้มกี ำรติดตำมกำรรำยงำน
ค่ำวิกฤติทช่ี ดั เจนเป็ นรูปธรรม
โดย

อัตรำกำรรำยงำนค่ำ
วิกฤติทนั เวลำภำยใน
5 นำที 99.95 % พบ
มีรำยงำนอุบตั กิ ำรณ์
กำรรำยงำนค่ำวิกฤติ
ล่ำช้ำ 1 ครัง้ ซึง่ เกิด
จำกเป็ นช่วงส่งต่อ
ผูป้ ่ วยไม่ทรำบผูป้ ่ วย
อยู่ตรงจุดไหนชัดเจน
และเป็ นของแพทย์
ท่ำนใดทำให้แจ้งผิด
จุด ส่วนกรณีแพทย์มี
กำรรับทรำบและ
Action กับค่ำวิกฤติ
สำมำรถทำได้ภำยใน
เวลำ 30 นำที 100 %
*ปั ญหำอุปสรรคจำก
กำรดำเนินกำรในปี
2563 พบว่ำกำร

*มอบหมำย
ผูร้ บั ผิดชอบในกำร
ติดตำมกำรรำยงำนค่ำ
วิกฤติอย่ำงต่อเนื่อง

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

ตอบสนองของ
หน่วยงำนต่ำงๆใน
กำรส่งแบบฟอร์ม
บันทึกกำรรำยงำนค่ำ
วิกฤติกลับมำยัง
ห้องปฏิบตั กิ ำร
จำนวน 296 ครัง้
สำเหตุเกิดจำกภำระ
งำนมำกและไม่ได้มี
กำรบันทึกในทันที
และลืมบันทึก
มี เครื่องวัดรังสี
ความก้าวหน้ า งำนรังสีวทิ ยำได้จดั ทำ
จากการทบทวน แผนกำรป้ องกันอันตรำยจำก ประจำบุคคลOSL
สำหรับบุคลำกรทุก
เพิ่ มเติ ม บริกำร รังสีสำหรับบุคลำกรที่
ปฏิบตั งิ ำนทำงรังสีทุกคน โดย คนทีต่ อ้ งสัมผัสรังสี
รังสีกำรแพทย์
ทีมควรทบทวน ได้จดั หำอุปกรณ์วดั รังสีประจำ ทัง้ งำนรังสีวทิ ยำ
บุคคลให้ทงั ้ เจ้ำหน้ำทีร่ งั สี
(ครบทุกคนเมื่อ
และจัดทำแผน
่ และเจ้ำหน้ำทีง่ ำนทัน เดือน มีนำคม 2563)
ระบบกำรจัดกำร ทัวไป
ตกรรม
และงำนทันตกรรม
เพื่อป้ องกัน

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

จัดทำแผนกำรใช้
เครื่องวัดรังสีประจำ
บุคคล OSL ทุก
ปี งบประมำณ (รวม
ค่ำใช้จ่ำย เป็ นเงิน
7,000 บำท/ปี )

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ผลกำรวัดปริมำณรังสีท่ี /
ได้รบั ของบุคลำกรที่
ปฏิบตั งิ ำนรังสี ต้องไม่
เกินค่ำมำตรฐำนของ
ICRP ทีก่ ำหนดไว้

ปี 63

ปี 64

/

ปี 65

/

ผู้รบั ผิดชอบ

ประสำน
สงเสือ
(หัวหน้ำงำน
รังสีวทิ ยำ)
ทันตกรรม

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
อันตรำยจำกรังสี
โดยสำรวจ และ
จัดหำอุปกรณ์วดั
รังสีประจำบุคคล
ชนิด OSL ให้
ครอบคลุม
บุคลำกรงำนทัน
ตกรรมทีต่ อ้ ง
สัมผัสกับรังสี

II-8 กำรเฝ้ ำระวังโรคและภัยสุขภำพ
61. กำรเฝ้ ำระวัง
โรคและภัยสุขภำพ
II-9 กำรทำงำนกับชุมชน
62. กำรทำงำนกับ
ชุมชน
ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริ การ

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563
(สำหรับผูป้ ฏิบตั งิ ำน
รังสี เมื่อเดือน
เมษำยน 2563)

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน
63. กำรเข้ำถึง
บริกำร
64. กระบวนกำร
กำรรับผูป้ ่ วย กำร
ให้ขอ้ มูล และ
informed consent

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

ควรวำงระบบกำร
คัดแยกควำม
รุนแรงของผูป้ ่ วย
(triage) กำหนด
เกณฑ์ ข้อบ่งชีใ้ ห้
ชัดเจน สือ่ สำรทำ
ควำมเข้ำใจกับทีม
และติดตำมกำร
คัดแยกนำมำ
พัฒนำเพื่อให้
ผูป้ ่ วยสำมำรถเข้ำ
รับบริกำรที่
รวดเร็วเหมำะสม
มำกขึน้
III-2 การประเมิ นผู้ป่วย
65. กำรประเมิน
ทีมดูแลผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วย และกำรส่ง ควรทบทวนกำร
ตรวจเพื่อกำร
ประเมินผูป้ ่ วยทัง้
วินิจฉัยโรค
ทีแ่ รกรับ และ

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
1. มี วิ ธี ป ฏิ บ ั ติ ก ำรคั ด แยก
ควำมรุ น แรงที่ ช ั ด เจน ตำม
MOPH E.D.
2.ประชุมชี้แจงกำรปฏิบตั ิงำน
ร่วมกันระหว่ำง OPD และ ER
3.ทบทวนอุบตั ิกำรณ์คดั กรอง
ผิดพลำด
4.ติดตำมผลกำรดำเนินกำร

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

1. อัตรำกำรคัดกรอง มีกำรพัฒนำสมรรถนะ
ถูกต้อง ร้อยละ 99.62 บุคลำกรในกำรคัดแยก
2. อัต รำ over triage ผูป้ ่ วยปี ละ 1ครัง้
0.38
2 . ร้ อ ย ล ะ ผู้ ป่ ว ย
อำกำรทรุดลงขณะรอ
ตรวจที่ OPD 0.002

1.ก ำหนดกำรประเมิน ผู้ป่ วย 1. ร้อยละของผูป้ ่ วย 1. ทบทวนอุบตั กิ ำรณ์
ของแต่ละหน่วยงำน
อำกำรทรุดลงขณะรอ อำกำรทรุดลงขณะรอ
ตรวจที่ OPD 0.002 ตรวจที่ OPD

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

1. อั ต รำกำรคัด กรอง /
ถูกต้อง ร้อยละ 100
2. ร้อยละผู้ป่วยอำกำร
ทรุ ด ลงขณะรอตรวจที่
OPD < ร้อยละ 0.01

/

/

ทีม PCT

1. ร้อยละของผูป้ ่ วย
/
อำกำรทรุดลงขณะรอ
ตรวจที่ OPD < ร้อยละ
0.01

/

/

ทีม PCT

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

66. กำรวินิจฉัยโรค ประเมินซำ้ เมื่อ
ต้องสังเกตอำกำร
ให้เป็ นไปตำม
มำตรฐำนของโรค
ทีส่ งสัย โดยมี
แบบประเมินที่
ชัดเจนและ
สำมำรถส่งต่อ
ข้อมูลได้ทงั ้ ใน
OPD,IPD
ตอบสนองต่อ
ควำมผิดปกติท่ี
อำจเกิดขึน้ จำก
กำรประเมินทีพ่ บ
ทัง้ กำรประเมินซ้ำ
เพื่อให้เกิด
กระบวนกำรดูแล
รักษำทีท่ นั ท่วงที

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

1.1 OPD มีกำรประเมินผูป้ ่ วย
ทุ ก 1 ชัว่ โมง โดยกำร walk
around
1.2 ER มีก ำรประเมิน ผู้ ป่ วย
ทุก 15-30 นำที ตำมประเภท
ผูป้ ่ วย
1.3 IPD มีกำรประเมินผู้ป่วย
ตำมประเภทผู้ ป่ วย โดยใช้
SOS Score ในกำรเฝ้ ำระวัง
ประเมินซ้ำ
2.ก ำหนดโรคส ำคั ญ ที่ ต้ อ ง
ประเมินซ้ำ
2.1 Hypo-Hyperglycemia
2.2 Stroke
2.3 ACS
2.4 1st trimester Pregnancy c
abdominal pain

2. ร้อยละของผูป้ ่ วย
unplanned ET.
Tube 9.41
3. ร้อยละของผูป้ ่ วย
unexpected dead
5.88

2.ทบทวนผูป้ ่ วย
unplanned ET. Tube
3.ทบทวนผูป้ ่ วย
unexpected dead

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั
2. ร้อยละของผูป้ ่ วย
unplanned ET. Tube
0
3. ร้อยละของผูป้ ่ วย
unexpected dead 0

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

III-3 การวางแผน
67. กำรวำงแผน
กำรดูแลผูป้ ่ วย
68. กำรวำงแผน
จำหน่ำย

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

และอย่ำง
เหมำะสม

3.ใ ช้ SBAR ใ น ก ำ ร ส่ ง ต่ อ
ข้ อ มู ล เพื่ อ สื่ อ สำรระหว่ ำ ง
หน่วยงำน

ควรกำหนด
เป้ ำหมำยกำรดูแล
ผูป้ ่ วยแต่ละรำย
ให้ชดั เจน สือ่ สำร
ให้ทมี รับรู้ และ
ปรับแผนกำร
รักษำให้เหมำะสม
กับอำกำร และ
ปั ญหำผูป้ ่ วย ส่วน
กำรวำงแผน
จำหน่ำย เสริม
พลังให้สหสำขำ
วิชำชีพ รับรู้
เป้ ำหมำย กำร
วำงแผนจำหน่ำย

กำรวำงแผนกำรดูแล
1. ก ำ ห น ด ใ ห้ แ พ ทย์ มี ก ำร
บั น ทึ ก specific clinical risk
ในผู้ ป่ วย ที่ admit ทุ ก รำย
ร ว ม ทั ้ ง ก ร ณี ที่ มี อ ำ ก ำ ร
เปลีย่ นแปลงทุกครัง้

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

1 . ร้ อ ย ล ะ ค ว ำ ม ติดตำมกำรทบทวนเวช
ส ม บู ร ณ์ ข อ ง เ ว ช ระเบียน
ร ะ เ บี ย น ใ น ด้ ำ น
progress
note
44.72
2 . ร้ อ ย ล ะ ค ว ำ ม
ส ม บู ร ณ์ ข อ ง เ ว ช
กำรวำงแผนกำรจำหน่ำย
ระเบีย น ในด้ำ นกำร
1.กำหนดให้มีกำรบัน ทึกกำร วำงแผนกำรจำหน่ ำย
ว ำ ง แ ผ น ก ำ ร จ ำ ห น่ ำ ย ใ บ 70
แบบฟอร์ ม บั น ทึ ก ทำงกำร
พยำบำล
2.ปรับ ปรุ ง ใบ doctor’s order
and progress note sheet ใ ห้
มี ก ำรระบุ ก ำรวำงแผนกำร

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

1.ร้อยละควำมสมบูรณ์ /
ของเวชระเบี ย น ใน
ด้ ำ น progress note >
ร้อยละ 80
2. ร้อยละควำมสมบูรณ์
ของเวชระเบี ย น ใน
ด้ ำ นกำรวำงแผนกำร
จำหน่ำย > ร้อยละ 80

ปี 63

ปี 64

/

ปี 65

/

ผู้รบั ผิดชอบ

PCT

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

โดยเฉพำะผูป้ ่ วย ดู แ ลและกำรจ ำหน่ ำ ยเพื่อให้
ทีเ่ รือ้ รังควบคุม
ที ม สหวิ ช ำชี พ เข้ ำ ใจและรู้
อำกำรไม่ได้ มี
เป้ ำหมำยในกำรดูแลเดียวกัน
กำร re - admit
และมีสว่ นร่วมใน
แผนจำหน่ำย
เพื่อให้ผปู้ ่ วย และ
ผูด้ แู ลมี
ควำมสำมำรถใน
กำรจัดกำรปั ญหำ
สุขภำพทีม่ โี อกำส
เกิดเมื่ออยู่ทบ่ี ำ้ น
ได้
III-4 การดูแลผู้ป่วย
69. กำรดูแลทัวไป
่
1. ทีมดูแลผูป้ ่ วย
ควรส่งเสริมกำร
ดูแลรักษำถูกต้อง
ช่วยฟื้ นคืน ตำม
แนวทำงกำร

1 . ท บ ท ว น CPG ก ลุ่ ม โ ร ค อ ยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง
สำคัญ เช่น ACS ทุกปี
ดำเนินกำร
2. ทบทวนเกณฑ์กำรปรึกษำผู้
ชำนำญกว่ำ
3.ทบทวนแนวทำงกำรส่งต่อ

1.unplanned refer
/
2. unplanned ET tube
3. unplanned dead

/

/

ทีมPCT

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
รักษำ (CPG)
และเป็ นไปตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
เพื่อเพิม่ ควำม
ปลอดภัยให้กบั
ผูป้ ่ วยทัง้ ควร
ทบทวนกำร
ตัดสินใจเรื่องกำร
รักษำ ผูป้ ่ วยทีอ่ ยู่
ในภำวะวิกฤติ
อย่ำงเหมำะสม
และส่งต่อให้
รวดเร็วขึน้ หรือ
กำรส่งต่อผูป้ ่ วย
STEMI อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสม
2. ควรประสำน
ควำมร่วมมือ

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

1. จัดทำแนวทำงปฏิบตั กิ ำร
กำรดูแลและบริกำรทีม่ คี วำม
เสีย่ งสูง
2.ทบทวนแนวทำงกำรดูแล
ผูป้ ่ วยทีม่ คี วำมเสีย่ งสูง
3.พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรใน
กำรดูแลผูป้ ่ วยควำมเสีย่ งสูง

- มีแนวทำง
ปฏิบตั กิ ำรกำรดูแล
และบริกำรทีม่ คี วำม
เสีย่ งสูง

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

ระหว่ำงทีมดูแล
ผูป้ ่ วย
และองค์กรแพทย์
เพื่อรับทรำบแนว
ทำงกำรดูแล และ
พัฒนำ clinical
tracer ให้เหมำะ
กับบริบทของ
โรงพยำบำล

70. กำรดูแลและ
บริกำรทีม่ คี วำม
เสีย่ งสูง

การดูแลและ
บริ การที่มีความ
เสี่ยงสูง
ควรส่งเสริมให้ทมี
ดูแลผูป้ ่ วย จัดทำ
มำตรฐำนกำรดูแล
รักษำ มีกำร
ประเมินควำม

-ติดตำมกำรปฏิบตั ิตำม บุ ค ล ำ ก ร ไ ด้ รั บ ก ำ ร /
แนวทำงกำรดูแลผูป้ ่ วย ประเมินผ่ำนเกณฑ์
และบริ ก ำรที่ มี ค วำม
เสีย่ งสูง
-ประเมิ น สมรรถนะ
บุคลำกร

/

/

ทีมPCT

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
เสีย่ งทำงคลินิก
ทัวไปและเฉพำะ
่
โรค (ควำมรุนแรง
ตำมพยำธิสภำพ
ของโรคและ
ภำวะแทรกซ้อนที่
อำจเกิดขึน้ ) ทัง้
ก่อนและขณะให้
กำรดูแลรักษำ ใช้
เครื่องมือทีม่ ี
ควำมไว
เหมำะสมในกำร
ตรวจจับอำกำร
อำกำรแสดงของ
โรคที่
เปลีย่ นแปลง ทำ
ควำมเข้ำใจกับทีม
ในกำรนำไปใช้
กำรตัดสินทำง

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
คลินิก เพื่อใช้เฝ้ ำ
ระวังโรคในกลุ่ม
ผูป้ ่ วย มีกำร
ตอบสนองต่อกำร
เปลีย่ นแปลงอย่ำง
รวดเร็วเหมำะสม
ประสำนและ
รำยงำนแพทย์ได้
อย่ำงทันท่วงที
เพื่อปรับแผนกำร
ดูแลรักษำได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
เพื่อให้ผปู้ ่ วย
ปลอดภัยมำกขึน้
รวมทัง้ ทบทวน
ติดตำม วิเครำะห์
ภำวะแทรกซ้อน
หรือเหตุกำรณ์ไม่

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

-มีแ ผนกำรปะเมิน ผลกำรให้
โภชนศึ ก ษำแก่ ผู้ ป่ วย IPD
แ ล ะ OPD ก ลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย
โรคเบำหวำนในทุ ก รำยที่
แพทย์ ส ั ง่ ปรึ ก ษำในกลุ่ ม
ผู้ ป่ วยโรคเบำหวำนค้ น หำ
สำเหตุ แ ละให้ ค วำมรู้ แ ละ

ได้มกี ำรวำงแผนกำร
ให้ควำมรูเ้ รื่องกำร
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมกำรบริโภค
อำหำรในกลุ่มผูป้ ่ วย
โรคเบำหวำนตัง้ แต่
เดือนตุลำคม 2562 –

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

พึงประสงค์ท่ี
เกิดขึน้ เพื่อหำ
โอกำสพัฒนำเชิง
ระบบ ออกแบบ
กระบวนกำรดูแล
ใหม่และนำสูก่ ำร
ปฏิบตั โิ ดยทีมสห
สำขำวิชำชีพ
71. กำรระงับ
ควำมรูส้ กึ
72. กำรผ่ำตัด
73. อำหำรและ
โภชนบำบัด

ควรทบทวนกำร
ประเมินภำวะ
โภชนำกำรของ
โรค มุ่งเน้นทีไ่ ด้
กำหนดไว้แล้ว
เช่น โรคเบำหวำน
โดยกำหนด

-ที ม สหสำขำประเมิน -ผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับน้ำตำล /
ร ะ บ บ ก ำ ร ใ ห้ โ ภ ช น ในเลือดลดลง
ศึ ก ษำโดยบั น ทึ ก ใน หลังจำกเข้ำรับควำมรู้
แบบประเมิน ผู้ป่ วนใน
และผูป้ ่ วยนอกทุกรำย
-มี ก ำ ร ติ ด ต ำ ม ก ลุ่ ม
ผู้ป่ วยโรคเบำหวำนที่

/

/

ทีมPCT

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
เป้ ำหมำย
กระบวนกำร และ
กำรติดตำม
ผลลัพธ์ทช่ี ดั เจน
เพื่อให้เกิดกำร
ดูแลด้ำน
โภชนำกำรอย่ำง
เหมำะสม และ
ผูป้ ่ วยสำมำรถ
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมได้
เหมำะสมกับโรค
ทีเ่ ป็ นอยู่ได้

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร
เป็ น รำยบุ ค คลพร้อ มญำติใ น
กลุ่ม 1.โรคเบำหวำนรำยใหม่
2. โรคเบำหวำนที่ไม่ สำมำรถ
ควบคุ ม น้ ำตำลได้ ≥ 180
mg.%
-นักโภชนำกำร วำงแผน
ร่วมกับ PCT ใช้แบบประเมิน
ภำวะโภชนำกำร(SOAP)ใน
ผูป้ ่ วยใน

สิงหำคม 2563 ได้
ให้บริกำรเฉพำะ
รำยบุคคลและญำติ
จำนวน 484 รำย
- ปั ญหำและอุปสรรค
พบว่ำผูป้ ่ วย
โรคเบำหวำน
หลังจำกกำรให้
คำปรึกษำและ
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมกำรบริโภค
อำหำรของผูป้ ่ วย
โรคเบำหวำนสำมำรถ
ควบคุมระดับน้ำตำล
ได้ดขี น้ึ ใน Visit แรก
และหลังจำกนัน้
ผูป้ ่ วยโรคเบำหวำน
กลับไปมีระดับ
น้ำตำลสูง

ได้ เ ข้ ำ กลุ่ ม ให้ ค วำมรู้
ก ำ ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมกำรบริโ ภค
อ ำ ห ำ ร โ ด ย ใ ช้ แ บ บ
ประเมิ น ควำมรู้ แ ละ
ป รั บ พ ฤ ติ ก ร รมกำร
บ ริ โ ภ ค อ ำ ห ำ ร ข อ ง
ผูป้ ่ วยโรคเบำหวำน
-มีกำรจัดทำ QR Code
ให้ควำมรูเ้ รื่องอำหำร
ในกลุ่มทีส่ ำมำรถ
เข้ำถึงได้

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน
74. กำรดูแลผูป้ ่ วย
ระยะสุดท้ำย

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ทีมดูแลผูป้ ่ วยควร
นำข้อมูลปั ญหำ
ผูป้ ่ วยเสียชีวติ ใน
ระยะสุดท้ำยมำ
พัฒนำแนว
ทำงกำรดูแล
ผูป้ ่ วยระยะ
สุดท้ำย อบรม
ควำมรูบ้ ุคลำกร
ควรประเมิน
ปั ญหำ และควำม
ต้องกำรดูแล
ผูป้ ่ วยทีค่ รอบคลุม
และสือ่ สำร
แผนกำรดูแล
ผูป้ ่ วยร่วมกัน
เพื่อให้ผปู้ ่ วยและ
ครอบครัวได้รบั
กำรดูแลที่

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
1.ส่ ง บุ ค ลำกรในทีม palliative
care อบรมในกำรดูแ ลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ำย
2.ทบทวนแนวทำงกำรดู แ ล
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ำย
3 . ท บ ท ว น ผู้ ป่ ว ย ใ น ร ะ ย ะ
สุดท้ำยเสียชีวติ

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

- มีพยำบำลผ่ำนกำร -ทบทวนกำรดูแลผูป้ ่ วย
อบรมกำรดูแลผู้ป่ วย ระยะสุดท้ำย
ร ะ ย ะ สุ ด ท้ ำ ย 2
สัปดำห์

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63
/

ปี 64
/

ปี 65
/

ผู้รบั ผิดชอบ
ทีมPCT

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

- นักกำยภำพบำบัด
เข้ำไปส่งเสริมกำร
ออกกำลังกำยที่
เหมำะสมให้แก่ผปู้ ่ วย
เบำหวำนและผูป้ ่ วย
ควำมดันโลหิตสูง
(Group exercise)
- ทบทวนตัวชีว้ ดั เพื่อให้
เดือนละ 1 ครัง้
ครอบคลุมและสำมำรถติดตำม - มีกำรนำแบบ
ผลลัพธ์ของกำรฟื้ นฟูสภำพได้ ประเมิน Barthel
อย่ำงชัดเจน
index และแบบ
- ประชุมชีแ้ จงเจ้ำหน้ำทีใ่ น
ประเมินคุณภำพชีวติ
แผนกกำยภำพบำบัด ให้
เข้ำมำประเมินผูป้ ่ วย
ตระหนักและช่วยกันค้นหำ
เพื่อมีกำรติดตำม

- นักกำยภำพบำบัด
เข้ำไปส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยให้แก่ผปู้ ่ วย
เบำหวำนและควำมดัน
โลหิตสูง(Group
exercise) เดือนละ 1
ครัง้
- ใช้แบบประเมิน
Barthel index และ
แบบประเมินคุณภำพ
ชีวติ เข้ำมำประเมินผล
กำรฟื้ นฟูสภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

ครอบคลุมทัง้ ด้ำน
ร่ำงกำย สังคม
และจิตวิญญำณ
75. กำรจัดกำร
ควำมปวด
76. กำรฟื้ นฟูสภำพ ควรส่งเสริมกำร
วำงแผนฟื้ นฟู
กลุ่มผูป้ ่ วยให้
สอดคล้อง ไปกับ
โรคมุ่งเน้นของ
โรงพยำบำล
นอกเหนือไปจำก
ผูป้ ่ วย stroke โรค
กล้ำมเนื้อต่ำงๆ
เพื่อสำมำรถ
ตอบสนองควำม
ต้องกำรของทีมที่
รักษำได้อย่ำง
เหมำะสม รวมถึง

- มีกำรวำงแผนร่วมกับทีมสห
วิชำชีพเพื่อให้นัก
กำยภำพบำบัดเข้ำไปฟื้ นฟู
ผูป้ ่ วยในกลุ่มทีเ่ ป็ นโรคมุ่งเน้น
ของโรงพยำบำล

- ผูป้ ่ วยโรคเบำหวำน /
และควำมดันโลหิตสูงมี
ควำมรูเ้ กีย่ วกับกำร
ออกกำลังกำยที่
เหมำะสมกับโรคของ
ตนเอง
- มีกำรใช้แบบประเมิน
Barthel index และ
แบบประเมินคุณภำพ
ชีวติ เข้ำมำประเมินผล
กำรฟื้ นฟูสภำพ100%
- มีกำรรำยงำน
อุบตั กิ ำรณ์ควำมเสีย่ ง
10 อุบตั กิ ำรณ์/เดือน

/

/

ทีมPCT/
กำยภำพบำ
บัด

มาตรฐาน

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

ควรมีตวั ชีว้ ดั ทีท่ ำ ควำมเสีย่ งในแผนก
ให้สำมำรถ
กำยภำพบำบัด เพื่อเพิม่ ควำม
ติดตำมผลลัพธ์
ปลอดภัยแก่ผปู้ ่ วย
ของกำรช่วยฟื้ นฟู
สภำพทีช่ ดั เจน
เพื่อปรับเปลีย่ น
แผนกำรดูแล
ผูป้ ่ วยได้ดขี น้ึ
ควรส่งเสริมกำร
ค้นหำและ
วิเครำะห์ควำม
เสีย่ งทีอ่ ำจ
เกิดขึน้ จำก
กระบวนกำรดูแล
รักษำทำง
กำยภำพ บำบัด
และปรับเปลีย่ น
เพื่อเพิม่ ควำม

ผลลัพธ์ของกำรฟื้ นฟู
สภำพได้อย่ำงชัดเจน
- มีกำรรำยงำน
อุบตั กิ ำรณ์ควำมเสีย่ ง
เพิม่ มำกขึน้ จำกเดิม
เป็ น 10 อุบตั กิ ำรณ์/
เดือน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565
- มีกำรค้นหำควำม
เสีย่ งในแผนก
กำยภำพบำบัดอย่ำง
ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

ปลอดภัยแก่
ผูป้ ่ วย
77. กำรดูแลผูป้ ่ วย
โรคไตเรือ้ รัง
III-5 การให้ข้อมูลและเสริ มพลังแก่ผ้ปู ่ วย/ครอบครัว
78. กำรให้ขอ้ มูล
ทีมดูแลผูป้ ่ วยควร 1.มีจำนวนผูป้ ่ วยเบำหวำนที่
และเสริมพลัง
กำหนด
ใช้ยำฉีดอินซูลนิ แบบปำกกำ
กลุ่มเป้ ำหมำยที่ ทัง้ หมดจำนวน 535 รำย
ต้องให้ขอ้ มูลและ ได้รบั กำรฝึกทักษะ จนมีควำม
เสริมพลัง มีกำร มันใจในกำรฉี
่
ด จำนวน 510
ฝึกทักษะกำรดูแล รำย และมีผปู้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหำใน
ตนเองให้แก่
กำรใช้ยำฉีดอินซูลนิ แบบ
ผูป้ ่ วยและ
ปำกกำ ซึง่ ยังต้องติดตำมกำร
ครอบครัว ควร
ใช้ยำอย่ำงใกล้ชดิ จำนวน 25
ติดตำมผลลัพธ์
รำย
กำรดูแลตนเอง
ของผูป้ ่ วยและ
2.ผูป้ ่ วยทีม่ อี ุปกรณ์ได้รบั
ครอบครัวเพื่อ
ข้อมูลกำรเสริมพลังกำรฝึก
นำสูก่ ำรปรับปรุง

1.มีกำรสอนกำรฉีด
อินซูลนิ โดยเภสัชทุก
รำย ก่อนจ่ำยยำใน
ผูป้ ่ วยรำยใหม่และ
รำยเก่ำมีกำร ติดตำม
ผลลัพธ์โดยกำร
สอบถำมวิธกี ำรใช้ยำ
ฉีดยำ โดยพยำบำล
คลินิกโรคเรือ้ รัง และ
เภสัชกรก่อนจ่ำยยำ

1.ร้อยละของผูป้ ่ วย
เบำหวำนสำมำรถฉีด
อินซูลนิ เองทีบ่ ำ้ นได้
อย่ำงถูกต้อง ทัง้ วิธี
และขนำด และ เวลำ

2.กำรนำ 2 tick ไปใช้ 2.ร้อยละของพยำบำล
กับผูป้ ่ วยและญำติใน ใช้ 2 ticks ประเมิน
กลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ ี
ผูป้ ่ วยและญำติทม่ี ี

/

/

/

PCT

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
กำรให้ขอ้ มูลและ
เสริมพลังที่
เหมำะสมกับ
ผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่ม
บุคคล

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
ทักษะกำรดูแลตนเองก่อน
จำหน่ำยทุกรำย

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

อุปกรณ์ตดิ ตัวทุกรำย อุปกรณ์ทุกรำย ก่อน
เพื่อเป็ นกำรทวนว่ำ จำหน่ำย
ผูป้ ่ วย/ญำติเข้ำใจใน
สิง่ ทีเ่ รำไห้คำแนะนำ
ไปหรือไม่

3. .กำรให้ขอ้ มูลเสริม
3.มีผปู้ ่ วยกลุ่มติดเตียงทีไ่ ด้รบั พลังกำรฝึกทักษะ
กำรให้ขอ้ มูลและเสริมพลัง มี กำรดูแลตนเองให้แก่
กำรฝึกทักษะกำรดูแลตนเอง ผูป้ ่ วยและครอบครัว
ให้แก่ผปู้ ่ วยและครอบครัว
กลุ่มติดเตียงให้
จำนวน 168 รำย
ครอบคลุมถึงชุมชน
เพื่อกำรดูแลต่อเนื่อง
และมีกำรประเมินผล
ลัพธ์ โดยกำรดูแล
ต่อเนื่องทีบ่ ำ้ นโดย
ชุมชน
4.มีกำรให้ขอ้ มูลเสริม
พลังกำรฝึกทักษะ

3.ร้อยละของผูป้ ่ วยติด
เตียงได้รบั กำรให้ขอ้ มูล
และเสริมพลังกำรฝึก
ทักษะกำรดูแลตนเอง
และกำรดูแลต่อเนื่อง
ตลอดจนกำรดูแล
ต่อเนื่องทีบ่ ำ้ น

4.ร้อยละร้อยของผูป้ ่ วย
ล้ำงไต (CAPD) ได้รบั

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

III-6 การดูแลต่อเนื่ อง
79. กำรดูแล
การดูแล
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่ อง

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

4.ผูป้ ่ วยล้ำงไต CAPD ได้รบั
กำรดูแลและให้ขอ้ มูลเสริม
พลัง มีกำรฝึกทักษะกำรดูแล
ตนเองให้แก่ผปู้ ่ วยและ
ครอบครัว จำนวน รำย

กำรดูแลตนเองให้แก่
ผูป้ ่ วยและครอบครัว
ในกลุ่มผูป้ ่ วยล้ำงไต
(CAPD) และมีกำร
เยีย่ มบ้ำนทุกรำย

ข้อมูลกำรเสริมพลัง
กำรฝึกทักษะผูป้ ่ วยล้ำง
ไต (CAPD) และมีกำร
เยีย่ มบ้ำน

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

1.มีกำรกำหนดกลุ่มทีต่ อ้ งดูแล - อัตรำผูป้ ่ วย
- กำกับให้เจ้ำหน้ำที่ - อัตรำผูป้ ่ วยเบำหวำน /
ต่อเนื่องในผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง(
เบำหวำนผิดนัด ร้อย (ห้องบัตร /พยำบำลซัก ผิดนัด < ร้อยละ 5
โรคเบำหวำน โรคควำมดัน
ละ 0.98
ประวัต/ิ หลังตรวจ)

ปี 63

ปี 64

/

ปี 65

/

ผู้รบั ผิดชอบ

ทีมPCT

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ควรพัฒนำระบบ
กำรดูแลต่อเนื่อง
โดยกำหนด
กลุ่มเป้ ำหมำยที่
ต้องดูแลต่อเนื่อง
ระบบกำรนัด และ
ติดตำมนัด
โดยเฉพำะกลุ่ม
ผูป้ ่ วยเบำหวำนที่
ควบคุมระดับ
น้ำตำลไม่ได้
ผูป้ ่ วยควำมดัน
โลหิตสูง และ
ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งส่ง
COC เพื่อให้
ผูป้ ่ วยกลุ่ม
ดังกล่ำวได้รบั กำร
ดูแลต่อเนื่อง

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

โลหิต โรคหอบหืด โรคหัวใจ - อัตรำผูป้ ่ วยควำม
โรคไต โรคทำงจิตเวช) โดยมี ดันโลหิตสูงผิดนัด
เกณฑ์และตำรำงนัดคลินิก
ร้อยละ 0.40
เฉพำะโรคทีช่ ดั เจน
ผูป้ ่ วยผิดนัดใช้วธิ ี
1) โทรศัพท์ตำม
2) กรณีโทรศัพท์ตดิ ต่อไม่ได้
ประสำนรพ.สต.เครือข่ำย
3) กำหนดให้เจ้ำหน้ำที(่ ห้อง
บัตร /พยำบำลซักประวัต/ิ หลัง
ตรวจ)สอบถำมเบอร์โทรศัพท์
ทีต่ ดิ ต่อได้ให้เป็ นปั จจุบนั
โดยเฉพำะกลุ่มผูป้ ่ วย
เบำหวำนทีค่ วบคุมระดับ
น้ำตำลไม่ได้ ผูป้ ่ วยควำมดัน
โลหิตสูงทีค่ วบคุมระดับควำม
ดันโลหิตไม่ได้
- เกณฑ์กำรนัดผูป้ ่ วย
โรคเบำหวำนและโรคควำมดัน

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

สอบถำมเบอร์โทรศัพท์ - อัตรำผูป้ ่ วยควำมดัน
ทีต่ ดิ ต่อได้ให้เป็ น
โลหิตสูงผิดนัด < ร้อย
ปั จจุบนั
ละ 5

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

โลหิตสูง นัดผูป้ ่ วยทุก 2-4
สัปดำห์
- ทบทวนแนวทำงส่งผูป้ ่ วย
- แนวทำงส่งผูป้ ่ วย
โรคเบำหวำนและโรคควำมดัน โรคเบำหวำนและโรค
โลหิตสูงไปรพ.สต.เครือข่ำย ควำมดันโลหิตสูงไป
รพ.สต.เครือข่ำย
เหมำะสม

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ตัวชี้วดั

- ปฏิบตั ติ ำมแนวทำง
ส่งผูป้ ่ วยโรคเบำหวำน - ติดตำมกำรปฏิบตั ิ
และโรคควำมดันโลหิต ตำมแนวทำง
สูงไปรพ.สต.เครือข่ำย

-ทบทวนแนวทำงส่งผูป้ ่ วย
- ผูป้ ่ วยโรคเบำหวำน
โรคเบำหวำนและโรคควำมดัน และโรคควำมดัน
โลหิตสูง ทีส่ ง่ HHC
โลหิตสูงทีน่ อน
โรงพยำบำลด้วย
ภำวะแทรกซ้อน ส่ง
HHC ไม่ครอบคลุม

- ปรับเพิม่ เกณฑ์
ผูป้ ่ วยทีน่ อน
โรงพยำบำลด้วย
น้ำตำลสูง/DKA ส่ง
HHC

3.โรคทำงจิตเวชทีค่ วบคุม
อำกำรได้ดนี ัดรับยำทีค่ ลินิก
จิตเวชทุก 2 เดือน

1.ติดตำมผูป้ ่ วยจิตเวช
กินยำต่อเนื่อง
2.กำรดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช
ในชุมชนให้อยู่ในชุมชน

3.ผูป้ ่ วยจิตเวชที่
ได้รบั กำรส่งต่อทีม
HHC และได้รบั กำร

ระยะเวลาดาเนิ นการ

1.ร้อยละกำรผิดนัดขำด
ยำผูป้ ่ วยจิตเวช
2.ร้อยละกำรกลับซ้ำ
ของผูป้ ่ วยจิตเวช

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563
-กลุ่มทีอ่ ำกำรไม่คงทีน่ ัด
ติดตำมอำกำรทุก 1 เดือน
-ผูป้ ่ วยรำยใหม่และอำกำรไม่
คงทีน่ ัดติดตำมอำกำรทุก 1-2
อำทิตย์ จนกว่ำอำกำรคงทีน่ ัด
1 เดือน
-ผูป้ ่ วยจิตเวชไม่มำตำมนัด
ประสำนพืน้ ทีต่ ดิ ตำมผูป้ ่ วย
เพื่อรับยำต่อเนื่อง
-ผูป้ ่ วยจิตเวชทีไ่ ม่มผี ดู้ แู ลมี
ปั ญหำกำรรับประทำยยำส่ง
ทีม HHC/ขำดยำติดต่อกัน 2
เดือน ส่งทีม HHC

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

เยีย่ มจำนวน 20 รำย ได้ โดยคนในชุมชนมี
(จิตเวชฉุกเฉิน)
ส่วนร่วมในกำรดูแล
-ผูป้ ่ วยจิตเวชที่ จน
ท.สำธำรณสุข DOT
ยำให้จำนวน 5 รำย

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

ตอนที่ IV ผลการดาเนิ นการ
IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ
80. ผลลัพธ์ในมิติ ควรทบทวนกำร กำรเข้ำถึง
กำหนดผลลัพธ์ใน
81. ผลลัพธ์ในมิติ มิตติ ่ำงๆ ของ แต่
ควำมต่อเนื่องใน
ละกลุ่มโรคให้
กำรดูแล
ชัดเจนและ
82. ผลลัพธ์ในมิติ เหมำะสมกับ
ควำมเหมำะสมใน บริบทองค์กร และ
กำรดูแล
เป้ ำหมำยของกำร
83. ผลลัพธ์ในมิติ รักษำ ติดตำม
ประสิทธิผลในกำร ผลลัพธ์อย่ำง
ดูแล
สม่ำเสมอเพื่อ
84. ผลลัพธ์ในมิติ เรียนรู้ และหำ
ประสิทธิภำพในกำร โอกำสพัฒนำ
ดูแล
อย่ำงต่อเนื่อง
85. ผลลัพธ์ในมิติ ปลอดภัยของ
ควำมปลอดภัยใน ผูป้ ฏิบตั งิ ำน และ
กำรดูแล
ประสิทธิภำพใน

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

มีกำรปรับเพิม่ ตัวชีว้ ดั มีกำรกำกับติดตำม
ให้ครอบคลุมกับกลุ่ม ตัวชีว้ ดั อย่ำงต่อเนื่อง
โรคที่เป็ นเข็มมุ่งและ ทุกเดือน
เ ป้ ำ ห ม ำ ย ข อ ง
โรงพยำบำล
ได้แก่
-อั ต รำกำรคัด กรอง
ถู ก ต้ อ ง ผลลั พ ธ์ ปี
2563 ร้อยละ 0.003
-ร้อยละผูป้ ่ วยอำกำร
ทรุดลงขณะรอตรวจ
ที่ OPD ผลลัพธ์ปี
2563 ร้อยละ 0.003
- อัตรำผูป้ ่ วย
เบำหวำนผิดนัด
ผลลัพธ์ปี 2563 ร้อย
ละ 0.94

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

-อั ต รำกำรคั ด กร อ ง /
ถูกต้อง ร้อยละ 100
-ร้อยละผูป้ ่ วยอำกำร
ทรุดลงขณะรอตรวจที่
OPD < ร้อยละ 0.01
- อัตรำผูป้ ่ วยเบำหวำน
ผิดนัด < ร้อยละ 5
- อัตรำผูป้ ่ วยควำมดัน
โลหิตสูงผิดนัด < ร้อย
ละ 5
-ร้อยละของผูป้ ่ วย
unplanned ET. Tube
0
- ร้อยละของผูป้ ่ วย
unexpected dead 0

ปี 63

ปี 64

/

ปี 65

/

ผู้รบั ผิดชอบ

ทีมนำ
คณะกรรมกำ
รบริหำร งำน
ยุทธศำสตร์

มาตรฐาน
วินิจฉัยและดูแล

86. ผลลัพธ์ในมิติ
คนเป็ นศูนย์กลำง
87. ผลลัพธ์ดำ้ น
กำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

- อัตรำผูป้ ่ วยควำม
ดันโลหิตสูงผิดนัด
ผลลัพธ์ปี 2563 ร้อย
ละ 0.42
-ร้อยละของผูป้ ่ วย
unplanned ET.
Tube ผลลัพธ์ปี
2563 ร้อยละ 6.76
-ร้อยละของผูป้ ่ วย
unexpected dead
ผลลัพธ์ปี 2563 ร้อย
ละ 3.22
ควรส่งเสริมให้
1.ทีมนำมีกำรประชุมทบทวน มีกำรปรับเพิม่ ตัวชีว้ ดั ติดตำมตัวชีว้ ดั ทุก 3
เพิม่ กำรติดตำม ตัวชีว้ ดั สำคัญทีเ่ กีย่ วกับกำร เกีย่ วกับอัตรำกำร
เดือน
ผลลัพธ์กำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของ ตอบสนองข้อ
ตอบสนอง
ผูร้ บั บริกำรซึง่ ตัวชีว้ ดั เดิมมี
ร้องเรียน
ควำมต้องกำรของ เฉพำะเรื่องของควำมพึงพอใจ ปี 2563 100%
ผูร้ บั บริกำรเพื่อ ยังไม่ครอบคลุม
นำมำติดตำม

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

กำรรำยงำนค่ำ
วิกฤติ

อัตรำข้อร้องเรียนได้รบั
กำรตอบสนองในเวลำ
ทีก่ ำหนด 100%

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ผลลัพธ์ในมิตนิ ้ีให้
ครอบคลุมมำกขึน้
88. ผลลัพธ์ของ
PSG:S กำรผ่ำตัดที่
ปลอดภัย
89. ผลลัพธ์ของ
PSG:S กำรป้ องกัน
กำรติดเชือ้ /ระบบ
กำรป้ องกันและ
ควบคุมกำรติดเชือ้
90. ผลลัพธ์ของ
PSG:S กำรจัดกำร
ระบบยำ และกำรให้
เลือด
91. ผลลัพธ์ของ
PSG: P
กระบวนกำร
วินิจฉัยและดูแล

ควรทบทวนให้มี
ตัวชีว้ ดั ทีส่ ะท้อน
ประเด็นคุณภำพ
ของสิง่ ส่งตรวจ
ควำมปลอดภัย
ของผูป้ ฏิบตั งิ ำน
และประสิทธิภำพ
ในกำรรำยงำนค่ำ
วิกฤติ

1.ทีมนำมีกำรประชุมทบทวน
ตัวชีว้ ดั สำคัญทีส่ ะท้อนถึง
คุณภำพของสิง่ ส่งตรวจ ควำม
ปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ ำนและ
ประสิทธิภำพในกำรรำยงำน
ค่ำวิกฤติ เพื่อให้ได้ตวั ชีว้ ดั ที่
ครอบคลุม ตรงตำมเป้ ำหมำย
และบริบทขแงโรงพยำบำล

มีกำรปรับเพิม่ ตัวชีว้ ดั ติดตำมตัวชีว้ ดั ทุก 3
ด้ำนประสิทธิภำพ
เดือน
ของสิง่ ส่งตรวจดังนี้
1.อัตรำกำรเก็บสิง่ ส่ง
ตรวจบกพร่อง/1000
specimen ผลลัพธ์ปี
2563 ร้อยละ 0.72
2.อัตรำ จนท กลุ่ม
เสีย่ งมีภูมคิ มุ้ กันไวรัส
ตับอักเสบ B
ผลลัพธ์ปี 2563 ร้อย
ละ 100

1.อัตรำกำรเก็บสิง่ ส่ง
ตรวจบกพร่อง<5/1000
specimen
2.อัตรำ จนท กลุ่มเสีย่ ง
มีภูมคิ มุ้ กันไวรัสตับ
อักเสบ B

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน
92. ผลลัพธ์ของ
PSG: L
line,tube,catheter,l
ab
93. ผลลัพธ์ของ
PSG: E กำร
ตอบสนอง
สถำนกำรณ์เร่งด่วน
IV-3 ผลด้านกาลังคน
94. ผลลัพธ์ดำ้ น
กำลังคน

IV-4 ผลด้านการนา
95. ผลลัพธ์ดำ้ น
กำรนำ
IV-6 ผลด้านการเงิ น

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

1.ทีมนำมีกำรประชุมทบทวน
ประเด็นเกีย่ วกับสุขภำพของ
บุคลำกร เพื่อให้ได้ตวั ชีว้ ดั ที่
ครอบคลุม ตรงตำมเป้ ำหมำย
และบริบทของโรงพยำบำล

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

1.มีกำรปรับเพิม่
ติดตำมตัวชีว้ ดั ประจำปี อัตรำเจ้ำหน้ำทีไ่ ด้รบั
ตัวชีว้ ดั อัตรำกำรฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ใน
ประจำปี 100%
เจ้ำหน้ำที่
ผลลัพธ์ปี 2563 ร้อย
ละ 84

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน
96. ผลลัพธ์ดำ้ น
กำรเงิน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะ
ปี 2563

ผลการดาเนิ นงาน/
ผลลัพธ์
ปี งบประมาณ 2563

กิ จกรรมที่จะ
ดาเนิ นการต่อเนื่ อง
ปี 2563 - 2565

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตัวชี้วดั

ปี 63

ปี 64

ปี 65

ผู้รบั ผิดชอบ

